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ÖNSÖZ
Gayri resmi bilgi ile resmi bilgiyi entegre etmek, sürdürülebilir ve güçlü
tarımı

geliştirici

etkiye

sahiptir. Gelenekselden

farklı

çiftçi

türlerinin geliştirilmesi ve mevcut sisteme adaptasyonu ise tarım
teknolojilerini benimsemek ve teşvik etmekten geçmektedir. Bu iki ana
değişimin yanında, sürdürülebilirliği artırıcı, alana özgü diğer bazı
önemli uygulamalar ise meralar için insan kapasitesini, yetenekli ve
geleceğin

liderlerini

sağlamak, organik

büyütmek,

tarım

tarımsal

araştırmalarına

daha

modernizasyonu
fazla

kaynak

ayırmak, küçük ölçekli çiftçilik topluluklarında bilgi ve yenilik akışları
sağlamak, kırsal sürdürülebilirlik için arazi toplulaştırmalarını
hızlandırmak, yeşil

gübre

teknolojilerinin

uygulanmasını

artırmak, tarımda robotların kullanıcı odaklı tasarımına önem vermek,
hayvan verimi kadar refahının da iyileştirilmesi için daha fazla çaba sarf
etmek, çiftçilik sistemlerinin basitleştirilmesi ve çeşitlendirilmesini
sağlamak, yeni eğitim araçlarının tarımsal ekosisteme uyarlanmasını
sağlamak ve yoksulluğun üstesinden gelmek gibi kritik öneme sahip
uygulamalar da mevcuttur. Bu uygulamalar, pratik tarım ile
sürdürülebilirliğin birlikte kültüre alınması için hayati öneme sahip
değişimleri sağlama yeteneğindedir. Bu doğrultuda yapılmış bazı
çalışmaları içeren bu kitabın ülkemiz tarımına faydalı olmasını
dileriz...
Doç. Dr. Şeyda ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Yusuf UZUN
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GİRİŞ
Türkiye, coğrafik yapısı itibariyle Asya ve Avrupa arası geçiş konumunda
bulunmaktadır. Türkiye mevcut bu konumundan kaynaklanan yapısı
nedeniyle meyvecilik açısından yüksek potansiyele sahiptir. Ülkemizin
meyve varlığı içerisinde ceviz müstesna konumdadır. Ülkemiz diğer ülkelere
kıyasla meyve tür ve çeşitleri açısından büyük zenginliğe sahiptir (Şen, 2005).
Sistematik olarak ceviz, Dicotiledoneae (Çift çenekliler) Sınıfı, Juglandales
(Cevizgiller) Takımı, Juglandaceae (Cevizler) Familyası, Juglans (Ceviz)
Cinsinde yer almaktadır (Şen, 1986). Juglandeceae Familyası, 7 cins içerinde
60 monoik ağaç türünü içermektedir. Juglans cinsi 20 tür içerir ve bu türler
içerisinde dünyada en çok yetiştiriciliği yapılan aynı zamanda ekonomik
getirisi açısından değerli olan tür “Juglans regia L.” dır (Şen, 1986;
McGranahan ve Leslie 1990, Arzani ve ark., 2008).
Ülkemizde genel anlamda yetiştiriciliği yaygın olan tür Juglans regia L.’dır.
Son yıllar içerisinde dış ülkelerden temin edilen ceviz çeşitleri kullanılarak
bahçe tesisleri gerçekleştirilmektedir. Bu fidanların anaçları Juglans nigra,
Juglans hindsii gibi diğer ceviz türlerine veya Paradox ve Royal gibi melez
türlere ait olabilir. Ceviz çok yönlü bir meyve olması nedeniyle meyve ve
kerestesi kıymetli olduğu gibi peyzaj bitkisi ve gölgesi nedeniyle de
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ceviz iyi değerlendirilebilirse, yeşil kabukları,
yaprakları ve kökü boya endüstrisinde kullanılabilecek niteliktedir. Son
zamanlarda organik kökenli maddelere yönelimin giderek arttığı göz önünde
bulundurulursa ceviz ağacının kaynaklık ettiği yan ürünlerinin de kıymeti
artmaktadır (Şen, 1986, Şen ve ark., 2011).
Ceviz ekolojik şartlara uyum yeteneğinden dolayı dünyada yaygınlığı olan bir
meyvedir. Ceviz yetiştiricilik açısından öne çıkan ülkeler “Çin, ABD, İran,
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Türkiye ve Ukrayna”dır. 2013 yılı FAO verilerine göre “Dünya’da 999 bin
hektar alandan 3.458 bin ton ceviz üretimi yapılmıştır” (Çizelge 1). Çin, “425
bin hektarlık alanla dünya ceviz üretim alanlarının %42,5’ine sahiptir”. 2013
yılı üretim rakamları incelendiğinde Çin ve ABD, dünya ceviz üretiminin
%61’ini karşılamaktadır. ABD dünya ceviz üretim alanlarından %11 payla
dünya ceviz üretiminin %12’sini tek başına karşılamaktadır. Türkiye “109 bin
hektar üretim alanı ile dünya ceviz üretim alanlarının yaklaşık %11’ine
sahiptir ve 212 bin ton üretim miktarı ile dünya ceviz üretiminin %6’sını
karşılamaktadır” (Çizelge 2). Türkiye ceviz üretim alanları ve miktarları
açısından dünyada 4. sırada bulunmaktadır (Anonim, 2016a).
Çizelge 1. Ülkeler itibariyle ceviz üretim alanı (000 ha) (FAOSTAT, 2016)
Ülkeler

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

186

188

210

275

305

350

420

425

425

ABD

87

87

88

90

92

96

99

109

113

İran

59

60

62

60

60

60

62

64

57

Türkiye

76

77

82

85

87

91

93

100

109

Ukrayna

14

14

14

14

13

14

14

14

14

Avrupa toplam

122

126

144

144

133

149

150

134

123

Dünya toplam

663

669

731

799

826

904

984

996

999

Çin

Ceviz üretimi ve ticareti bakımından oldukça değerli bir meyvedir. Bununla
birlikte ABD ve Çin dünya ceviz üretim alanlarının 1/3 sahip oldukları için
alan ve ceviz ticaretinde dünya lideri konumundadırlar. Bu başarı seviyesinin
nedeni ceviz yetiştiriciliğinin tamamı kapama ceviz bahçesi ve standart
çeşitler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. AB-27 içerisinde önemli ceviz
üreticisi ülkeler; Polonya, Fransa, Yunanistan ve İspanya’dır (İmamoğlu,
2015).
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Çizelge 2. Ülkeler itibariyle ceviz üretim miktarı (000 ton) (FAOSTAT, 2016)
Ülkeler.

2005.

2006.

2007.

2008. 2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Çin.

499

475

630

829

979

1284

1656

1700

1700

ABD

322

318

298

396

396

457

418

426

420

İran

215

265

350

434

463

434

390

450

454

Türkiye

150

130

173

171

177

178

183

203

212

Ukrayna

91

69

82

79

84

87

113

97

116

Avrupa toplam

346

328

317

331

328

321

363

326

349

Dünya toplam

1784

1766

2046

2425

2649

2944

3308

3426

3458

Ülkemizde 2011 yılı istatistiklerine bakıldığında 477. bin. dekar. alandan
toplam 183 bin ton üretim yapılmakta iken 2015 yılında üretim, 718 bin dekar
alandan 190 bin tona çıkmıştır (Çizelge 3). 2011 yılında toplam ağaç sayısı 9
milyon 600 bin civarında iken 2016 yılında toplam ağaç sayısı 13 milyonu
geçmiştir (Anonim, 2016 b).
Çizelge 3. Türkiye ceviz üretim miktarı (ton) ve ağaç sayısı (TÜİK, 2016)

Yıl

Toplu
Meyveliklerin.
Alanı (dekar).

Üretim.
(ton) .

Ağaç Başına
Ortalama
Verim(kg)

Meyve veren
Yaşta
Ağaç Sayısı

Meyve
Vermeyen
Yaşta
Ağaç Sayısı

Toplam
Ağaç Sayısı

2011
2012
2013
2014
2015

468.378
552.019
639.015
693.947
718.196

183.240
203.212
212.140
180.807
190.000

33
34
33
26
25

5.594.576
5.977.397
6.526.028
7.000.897
7.596.020

4.045.119
4.541.958
4.877.669
5.374.456
5.560.227

9.639.695
10.519.355
11.403.697
12.375.353
13.156.247

Ceviz üretimi bölgeler itibari ile farklılık göstermektedir (Çizelge. 4).
Üretimde ilk sırayı %17.5’lik payla Akdeniz Bölgesi alırken, Ege Bölgesi
%14.9’luk oranla ikinci konumdadır.

Bu bölgeleri üretimden aldıkları

yaklaşık %13.5 oranlarla Batı Karadeniz ve Ortadoğu Anadolu Bölgeleri
izlemektedir. Bahse konu bu dört bölge ülkemiz ceviz üretiminde %59 paya
sahiptir (Anonim, 2016b).
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Çizelge 4. Bölgelere göre ceviz üretim miktarı (ton) ve ağaç sayısı (TÜİK, 2016)

Kuzeydoğu Anadolu.
Ortadoğu Anadolu.
Güneydoğu Anadolu.
İstanbul.
Batı Marmara.
Ege.
Doğu Marmara.
Batı Anadolu.
Akdeniz.
Orta Anadolu.
Batı Karadeniz.
Doğu Karadeniz.
Türkiye toplam.

Toplu
Meyvelik Alanı
(da)
8.663
95.742
37.467
2.983
102.413
136.859
78.117
45.902
71.628
40.093
83.923
14.406
718.196

Üretim
(ton)
5.478
25.624
10.028
502
12.372
28.279
18.972
13.302
33.167
6.782
25.474
10.020
190.000

%
2.8
13.5
5,3
0,2
6.5
14,9
10
7
17.5
3.6
13.4
5.3
100

Verim
(kg/ağaç)
29
30
23
16
24
23
30
29
30
20
18
23
25

Toplam
Ağaç Sayısı
259.036
1.309.522
618.419
76.095
1.598.902
2.241.949
1.091.858
781.292
1.571.795
737.789
2.237.736
631.854
13.156.247

Çizelge 5. Ceviz üretimi açısından önde gelen illerimiz
Meyve
Veren
Zonguldak
123.255
Hakkâri
172.500
Çorum
128.580
Van
139.156
Kastamonu
123.984
Bursa
143.212
K. Maraş
120.820
Ordu
120.030
Konya
78.400
Samsun
70.565
Malatya
83.130
Tokat
60.373
Denizli
87.640
Aydın
10.7761
İzmir
11.4016
Ankara
61.551
Artvin
77.151
Trabzon
61.537
Karaman
79.535
Manisa
70.150
Sakarya
74.950
İçel
59.467
Balıkesir
63.530
Bitlis
59.140
Toplam
2 280 433
Türkiye
3 850 000
Kaynak: Şen ve Ark. (2006)
İller

Meyve
Vermeyen
105.115
21.100
64.810
50.607
61.656
28.910
50.300
46.802
88.370
95.637
64.850
84.208
50.784
18.326
8.916
44.345
38.441
50.183
31.920
31.670
34.500
35.014
27.294
30.950
1 164 708
2 030 000

Toplam
228.370
193.600
193.390
189.763
185.640
172.122
171.120
166.832
166.770
166.202
147.980
144.581
138.424
126.087
122.932
105.896
115.592
111.720
111.455
101.820
109.450
94.481
90.824
90.090
3 445 141
5 880 000

Üretim
(ton)
2.239
12.640
1.919
4.082
3.836
3.768
3.765
2.878
2.479
2.538
1.794
1.723
2.449
3.076
3.279
2.100
1.436
1.217
4.240
1.974
1.454
2.142
1.766
1.564
70 358
120 000

Ağaç
Verimi (kg)
18.1
73.2
14.9
29.3
30.9
26.3
31.1
23.9
31.6
35.9
21.5
28.5
27.9
28.5
28.7
34.1
18.6
19.7
53.3
28.1
19.3
36.0
27.7
26.4
30.8
31.1
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Ceviz ağaç sayısı, ağaç verimi ve üretimi itibari ile iller arasında çok farklılık
göstermektedir. (Çizelge 5).
Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan çeşitlerin tamamı “seleksiyon ıslahı”
yöntemi ile çeşit niteliği kazanmıştır. Bu çeşitlerden bazıları “Yalova 1,
Yalova 2, Yalova 3, Yalova 4, Bilecik, Şebin, Gültekin 1, Yavuz 1, Kaplan
86, Şen 1, Şen 2, Tokat 1, Kaplan 86” ve ayrıca son yıllarda tescil edilen
Oğuzlar-77, Sütyemez-1, Maraş-18 ve Kaman 1 çeşitleridir (Şen ve ark.,
2011).
Ceviz üretimini ilkbahar geç donları, daha çok ağaçlarda uyanmış dokulara
zarar vererek sınırlandırmaktadır. Nitekim 2014 yılında meydana gelen don
olayı ülke genelinde hemen hemen bütün bölgelerde ceviz ağaçlarına önemli
ölçüde zarar vermiştir. Bazı ağaçlarda gövdeye kadar don zararının etkili
olduğu gözlenmiştir. Bu durum, seleksiyon çalışmalarında geç yapraklanan
genotiplerin seçiminin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. 2014 yılında
meydana gelen dondan etkilenmeyen ceviz genotiplerinin belirlenmesi
hedefiyle başlanan bir çalışmada Adilcevaz ilçe ve köylerinde tohumdan
yetişmiş

doğal

ceviz

popülâsyonu

içerisinde

seleksiyon

kriterleri

doğrultusunda özellikle geç yapraklanan, yan dallarda verimi yüksek ve bölge
ekolojisine uyum göstermiş üstün genotipler belirlenerek Adilcevaz 13 ceviz
çeşidi üstün özelliklerinden dolayı seçilmiş, tescillenmiş ve standart çeşit
haline getirilmiştir. Adilcevaz 13 çeşidi geç yapraklanan ve aynı zamanda yan
dallarda meyve verimi yüksek olan üstün özelliklere sahip bir çeşittir. Daha
önce yapılan çalışmaların neticesinde Adilcevaz 13 ceviz çeşidi “Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama
Merkezi” tarafından tescili yaptırılarak ülkemizin standart ceviz kataloğuna
dahil olmuştur. Adilcevaz-13 ceviz çeşidinin Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait
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sertifika ile üretim izni bulunmaktadır. Ülkemizde Adilcevaz-13 ceviz
çeşidinin damızlık parseli bulunmamaktadır.
1. LİTERATÜR ÖZETLERİ
Ölez (1971), “Marmara Bölgesinde 1968–1971 yıllarında ülkemizde ceviz
konusunda yapılan ilk seleksiyon çalışmasında 323 genotipi incelemiş
bunlardan 20 genotipin ümitvar olduğunu kaydetmiştir. Bu genotiplerin
meyve ağırlığının 10.00–21.80 g, iç ağırlığının 5.30–10.10 g, iç oranının
%42–56 ve açık renkli iç oranlarının %36-100 arasında değiştiğini
saptamıştır”.
Şen (1980), “Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde 19711979 yılları arasında yürüttüğü seleksiyon çalışmasında incelediği 550
genotip belirlemiş bunların arasında 26 genotipin ümitvar olduğunu
kaydetmiştir. Seçtiği genotiplerde meyve ağırlıklarının 8.90-15.68 g, iç
ağırlıkların 5.40-8.16 g, iç oranın %49-63, açık renkli iç oranın %55-100,
kabuk kalınlığının ise 0.85-1.57 mm” arasında değiştiğini kaydetmiştir.
Yarılgaç (1997), “Gevaş yöresinde yaptığı bir çalışmada; incelediği 735
genotip arasından 20 adedini ümitvar olarak seçmiştir. Bu genotiplerde meyve
ağırlıklarının 11.24-16.81 g, iç ağırlıklarının 5.89-7.52 g, iç oranlarının %5053, kabuk kalınlıklarının ise 1.01-1.75 mm ve açık renkli iç oranlarının %70100 arasında” değiştiğini tespit etmiştir.
Yaviç (2000), Bahçesaray yaptığı bir çalışmada “374 ağaç arasından ümitvar
olarak seçtiği 32 genotipin, kabuklu meyve ağırlığının 9.75-17.69 g, iç meyve
ağırlığının 5.35-8.09 g, kabuk kalınlığının 1-1.90 mm ve iç oranının %47-66
arasında” değiştiğini belirlemiştir. Ayrıca yürüttüğü bu çalışmasında
incelediği genotiplerin yan dallarda meyve verme oranının %30 ile %100
arasında değiştiğini bildirmiştir.
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Şahinbaş (2001), Çatak yaptığı bir çalışmada 26 adet ümitvar genotip
belirlemiştir. Bu genotiplerde “meyve ağırlıklarının 8.00-1.34 g, iç
ağırlıklarının 3.14-5.17 g, iç oranlarının %35-53 arasında olduğunu tespit
etmiş, bu genotiplerin protein oranlarının %13.07-16.17, yağ oranlarının
%61.83-73.80 ve kül oranlarının ise %0.54-1.21 arasında olduğunu
bildirmiştir. Bunun yanı sıra incelediği genotiplerde yan dallarda meyve tutma
oranlarının %20-70 arasında değiştiğini”, 21 adet genotipin protandrous, 5
adedinin de protogynous çiçeklenme özelliği gösterdiğini kaydetmiştir.
Yılmaz (2001), Bitlis'te yaptığı bir çalışmada ümitvar olarak “40 adet genotipi
belirlemiştir. Selekte ettiği genotiplere ait kabuklu meyve ağırlıklarının 10.0623.08 g, iç meyve ağırlıklarının 6.02-11.03 g, iç oranlarının %38.88-64.35
arasında değiştiğini” belirlemiştir. Bununla birlikte selekte ettiği genotiplerin
yan dallarda çiçeklenme oranının %10 ile %70 arasında değiştiğini
saptamıştır. Ayrıca seçtiği ağaçların düzenli olarak meyve verdiğini ve ağaç
başına verimin 27-57 kg arasında olduğunu bildirmiştir.
Doğan ve ark., (2005), İzmir’de yaptıkları bir çalışmada seçtikleri ümitvar
genotiplerde sırası ile meyve ağırlığının 11.77-19.66 g, iç ağırlığın 3.64-9.26
g, iç randımanın %30-62, kabuk kalınlığının 1.08-1.64 mm aralığında
değiştiğini belirlemişlerdir.
Demir (2007), Siirt yöresinde yaptığı bir çalışmada ilinde “30 adet ümitvar
genotip belirlemiştir. Genotiplerde meyve ağırlıklarının 8.2-15.1 g, iç
ağırlıklarının 4-6.1 g, iç oranlarının %31-52 arasında değiştiğini tespit etmiş;
ümitvar olarak belirlediği 30 adet genotipin ağaç başına verimlerinin 18-32
kg, arasında değiştiğini ve yan sürgünlerde meyve tutma oranlarının % 10-20
arasında” olduğunu saptamıştır.
Miletic ve ark., (2010), Doğu Sırbistan’da yaptıkları bir çalışmada meyve
ağırlığı 10.1-12 g’a kadar olanların %0.07 oranında olduğunu belirlemişlerdir.
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Erkenci ağaçlarda iç oranının %45.1-50.0 aralığındaki genotiplerin oranını en
yüksek %20.69 düzeyde bulurken, geççi ağaçlarda aynı aralıktaki genotiplerin
oranını en düşük %0.07 düzeyde belirlemişlerdir.
Çelik ve ark., (2011), Tavas’ta yaptıkları bir çalışmada “100 adet ceviz ağacı
içerisinden ümitvar olarak belirledikleri 9 adet genotipin meyve ağırlığının
7.30-12.72 g, iç ağırlığının 3.44-6.30 g, iç oranının %42-56, kabuk
kalınlığının 1.26-2.06 mm arasında” değiştiğini kaydetmişlerdir.
Cosmulescu (2013), Romanya'da yaptığı bir çalışmada seçtiği genotiplerin
“meyve ağırlığının 6.61-20.66 g, iç ağırlığının 2.95-9.07 g, iç randımanının %
35-63 arasında değişim” gösterdiğini bildirmiştir.
Khadivi-Khub ve ark., (2015), İran’da yaptıkları bir çalışmada “meyve
ağırlığının 3.60-20.28 g, iç ağırlığının 1.37-10.00 g, iç oranının % 17-83
arasında” değiştiğini bildirmişlerdir.
Ünver ve ark. (2016), Çankırı’da yaptıkları bir çalışmada “meyve ağırlığının
11.90 ile 15.83 g arasında, iç ağırlığın 6.66 ile 8.82 g arasında, iç oranın %5360 arasında, kabuk kalınlığının 1.21 ile 1.50 mm arasında değiştiğini”,
seçtikleri genotiplerden 7 adedinde sağlam iç oranını % 100 olarak belirlerken
1 tipte % 20 oranında boş meyve tespit etmişlerdir.
Yıldız (2016), Kırşehir’de yaptıkları bir çalışmada “12 genotipi ümitvar
olarak seçmişleridir. Seçtikleri genotiplerin kabuklu meyve ağırlıklarını 7.53
g ile 15.25 g, iç ağırlıklarını 4.10 g ile 7.87 g, randımanları % 44.17 ile %
58.76 arasında bulmuş; genotiplerin meyve eni değerlerini 29.41-37.09 mm,
meyve uzunluklarını 28.68-36.51 mm ve meyve yüksekliklerini 34.32-44.34
mm arasında belirlerken; seçtikleri 12 genotipin orijinlerindeki yapraklanma
tarihlerinin 23 Nisan ile 3 Mayıs arasında meydana geldiğini, meyvelerin ise
Eylül ayının 1. ve 3. haftası arasında olgunlaştığını” saptamışlardır.
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Kazankaya (1996), “Temmuz ayında yaptığı yama göz aşısında %82 oranında
başarı sağladığını, yama aşıda KR-2 çeşidinde %86, Şebin çeşidinde ise %78
aşı tutma başarısı elde ettiğini, eylül dönemi aşılarında yama göz aşılarında
%76 aşı başarısı sağladığını, kasım ayında yaptığı yama göz aşısında, genel
olarak %27 aşı başarısı sağladığını, Yalova 1, Yalova 2, Yalova 3, Yalova 4,
Kaplan, Bilecik, Altınova, 13 AD01 ve 13 AD02 çeşit ve tiplerinden ise en iyi
sonucu, 13 AD01 (%70) tipinin verdiğini, diğer tip ve çeşitlerde ise %4-58
arasında değişen oranlarda aşı başarısı sağladığını” bildirmiştir.
Yarılgaç ve ark., (2005), Şen ve ark. (2011), “cevizin Türkiye’nin en kıymetli
ve geleceği en parlak meyvesi olduğunu, ülkemizde ceviz ağaçlarının hemen
hemen tamamının tohumdan yetişmiş olduğu için çok büyük bir tip
zenginliğinin olduğunu” bildirmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Meyve yetiştiriciliği ve kültürü açısından önemli bir konumda olan yurdumuz
Juglans regia L.’nın anavatanları arasındadır. Ülkemizde zengin ceviz varlığı
olan yerlerde yörelerinin adları ile anılan veya tanımlanan ceviz
popülasyonları bulunmaktadır. Bunlar “Adilcevaz, Bitlis, Şebin, Niksar,
Kemah, Erzincan, Göynük, Hekimhan, Ermenek, Kaman Cevizi” bu örnekler
arasında sayılabilir. Adilcevaz 13 ceviz çeşidinin orijin merkezi olan
Adicevaz ilçesinin lokasyon haritası Şekil 1’de sunulmuştur.
Üstün özellikteki ceviz çeşitlerinin üretiminin devam etmesi, ancak aşıyla
çoğaltım yapmakla mümkündür. Havzada son yıllarda kapama meyve bahçesi
tesisi için üreticilerden yoğun aşı kalemi talebi bulunmaktadır. Adilcevaz-13
ceviz çeşidinin geç yapraklanması, üstün meyve özelliklerine sahip olması,
tescil edilen yeni çeşitlerden biri olması ve damızlık klon ceviz bahçelerinin
bulunmamasından dolayı Adilcevaz 13 ceviz çeşidi aşıyla çoğaltılarak
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kapama ceviz bahçeleri tesis edilmiştir (Şekil 1-2). Aşılı ceviz fidanı elde
etmek amacıyla 1500 çöğür ve 1500 aşı kalemi temin edilerek ceviz çöğürleri
üzerine aşılanması gerçekleştirilmiştir. Aşılama işlemi sürgün aşı zamanında
ilkbahar sonlarına doğru yapılmıştır. Bu dönemde uygun gelişimlerinin
sağlanabilmesi amacıyla gübreleme, sulama, budama, hastalık ve zararlılarla
mücadele işlemleri yürütülmüştür.

Şekil 1. Adilcevaz ilçesi lokasyon haritası

15 | PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI

Şekil 2. Yapılan çalışmalara ait görüntüler.
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Şekil 2. Yapılan çalışmalara ait görüntüler (devamı).
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3. BULGULAR
3.1. Adilcevaz-13 Ceviz Çeşidinin Özellikleri
Adilcevaz-13 ceviz çeşidinin belirlenen özellikleri Çizelge 6, Şekil 3’de
sunulmuştur.
Çizelge 6. Adilcevaz-13 ceviz çeşidinin teknik özellikleri
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Çizelge 6. Adilcevaz-13 ceviz çeşidinin teknik özellikleri (devamı)
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Şekil 3. Adilcevaz 13 çeşidinin özellikleri.
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Adilcevaz-13 Ceviz çeşidinin Türkiye’de ve Dünyada yetiştiriciliği
yapılan bazı standart ceviz çeşitlerinin bazı kalite özellikleri açısından
kıyaslanması Çizelge 7’de sunulmuştur.
Çizelge 7. Standart Ceviz Çeşitleri ile Adilcevaz 13 çeşidinin kıyası

3.2. Adilcevaz 13 Ceviz Çeşidinin Fidan Damızlık Parselinin Tesisi
Aşılı ceviz fidanı elde etmek amacıyla 1500 çöğür ve 1500 aşı kalemi temin
edilmiştir. Adilcevaz-13 ceviz çeşidinin aşı kalemleri alınarak ceviz çöğürleri
üzerine aşılanması yapılmıştır. Aşılama işlemi sürgün aşı zamanında ilkbahar
sonlarına doğru yapılmış ve Sonbahar döneminin sonlarına doğru aşılı fidanlar
sökülerek “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi” kampüs alanında kapama ceviz
bahçesine dikilmiştir. Aşılama döneminde yaklaşık 1500 ün üzerinde aşılama
yapılmış aşılama başarısı ve aşılı fidan hale gelme başarısı %80 olarak
gerçekleşmiştir. 1200 adet fidan dikimi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs
alanında kapama ceviz bahçesine 11.11.2019 Tarihinde dikimi yapılmıştır.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında kapama ceviz bahçesi
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kurulmasına imkân sağlamak için en uygun yer, yöney ve toprak durumu
kontrol edilerek alan tespiti yapılmıştır. Aşılanmış fidanlara Mayıs-Kasım
ayındaki dönemlerde gerekli kültürel işlemler yapılmıştır. Bu dönemde uygun
gelişimlerinin sağlanabilmesi amacıyla gübreleme, sulama, budama, hastalık
ve zararlılarla mücadele işlemleri gerçekleştirilmiştir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Adilcevaz 13 ceviz çeşidinin diğer çeşitler ile mukayese edildiğinde
birçok üstün özelliği olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu çeşidin bölgede
üretimi

yaygınlaşması

halinde

önemli

faydaların

sağlanması

beklenmektedir.
1. Kabuklu Meyve Ağırlığı (g), İç Ağırlığı (g) ve İç Oranı (%) açısından
değerlendirdiğimizde yabancı çeşitlerden her dört özellik itibariyle
Franquette ve Mayette çeşitlerinden, yerli çeşitlerden; Yalova-3 ve
Maraş-12 çeşitlerinden, kabuklu meyve ağırlığı itibariyle işaretli bütün
çeşitlerden daha üstün olduğu saptanmıştır.
2. Adilcevaz 13 ceviz çeşidi 1700 rakımlı Adilcevaz yöresinden selekte
edilmiş bir çeşittir. İklim, rakım ve diğer kısıtlı faktörler göz önüne
alındığında diğer çeşitlere göre daha dayanıklı olması ve geç
yapraklanması önemini ortaya koymaktadır.
3. Adilcevaz-13 ceviz çeşidinin kalem talep ihtiyacı sağlanacaktır.
4. Adilcevaz 13 ceviz çeşidinin damızlık bahçesiyle korunması
sağlanacaktır.
5. Bölgedeki bahçeler standart cevizler ile tesis edilerek ağaçların
bakımı, hasadı ve kültürel işlemleri kolaylaşacaktır.
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6. Van Gölü havzasında aşılı ceviz fidan yetiştiriciliğinin kavranması
ve bu konu ile ilgili girişimcilik ruhunun oluşturulması sağlanacaktır.
7. Standart çeşitler ile bahçe tesisi ile bölgenin ceviz üretimi artacak
bunun sonucunda üreticiye katma değer sağlanacaktır. Ayrıca
ülkemizin ceviz üretimi artarak ülkemiz ekonomisine ilave katma değer
sağlayacaktır.
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GİRİŞ
Türkiye, sahip olduğu iklim ve toprak özelliklerinin avantajıyla diğer
tarımsal ürünlerde olduğu gibi meyvecilikte de birçok türün gen
merkezi veya gen merkezleri içerisindedir. Bu da meyve türleri
bakımından ülkemizin avantajlı bir konumda olmasını sağlamaktadır
(Özbek, 1947; Özbek, 1978). Ülkemiz meyve yetiştiriciliğinde ve
üretiminde önemli bir paya ve çeşit zenginliğe sahiptir. Bu payın
içerisinde yumuşak çekirdekli meyveler büyük bir öneme sahip ve
önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde birçok yumuşak çekirdekli
meyve türünün yetiştiriciliği yapılmakta olup, yetiştiriciliği yapılan
yumuşak çekirdekli meyve türleri arasında; elma, armut, ayva,
yenidünya, üvez ve Trabzon Hurması yer almaktadır. Bu meyvelerin
içerisinde ekonomik öneme sahip türler içerisinde ön plana çıkanlar ise
elma, armut ve ayva türleridir (TÜİK, 2020).
Türkiye dünyanın önemli yumuşak çekirdekli meyve üreticisi
ülkelerinden biridir. Türkiye ayrıca bu meyve grubuna giren elma,
armut ve ayvanın anavatanlarından biri olarak da bilinmektedir. Bu
nedenle Türkiye yumuşak çekirdekli meyveler grubunda yetiştiricilik
ve gen kaynakları açısından ayrıcalıklı ve önemli bir konuma sahiptir
(Ülkümen, 1938; Özbek, 1978; Özçağıran ve ark., 2004).
Ülkemizde meyvecilik ve meyve yetiştiriciliğinin önemi, özellikle son
yıllarda kurulan meyve bahçeleri ve ülkemizde yapılan üretim
sayesinde gerçekleşen ihracat sayesinde artmaktadır. Buna bağlı olarak
yumuşak çekirdekli meyve fidanı üretimi ve yetiştiriciliği de önemli bir
konuma gelmektedir.
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Ülkemizde ekstrem iklim koşullarının görüldüğü bazı iller dışında
hemen hemen her bölgede ekonomik anlamda meyve yetiştiriciliği
yapılabilmektedir. Yaklaşık 231.3 milyon dekar olan ülkemiz tarım
alanlarının 35.6 milyon dekarlık kısmında (% 15.4) yaklaşık 23.3
milyon tonluk meyve üretimi yapılmaktadır. Bu meyve üretim alanı
içerisinde %37.9’luk payla sert kabuklu meyveler en yüksek payı
alırken bunu sert çekirdekliler, üzüm-üzümsü, yumuşak çekirdekli
meyveler, turunçgiller ve diğer meyveler takip etmektedir. Üretim
miktarı bakımından ise en yüksek payı % 23.4’lük pay ile üzüm ve
üzümsü meyveler alırken bunu yumuşak çekirdekliler (%22.0),
turunçgiller (%18.7), sert çekirdekliler (%18.6), diğer (%10.9) ve sert
kabuklu meyveler (%6.4) takip etmektedir. (TÜİK, 2020)
Meyvecilik, insan beslenmesindeki yeri ve ticari değerinden dolayı
bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli tarımsal faaliyetlerden
biridir. Yumuşak çekirdekli meyveler sınıfına giren elma, armut ve
ayva; dünya üzerinde ılıman iklime sahip bütün bölgelerde
yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde ise bu meyve türleri aşırı sıcak ve
aşırı soğuk iklim koşullarına sahip olan bölgeler dışında her yerde
yetiştirilmektedir (Özçağıran ve ark., 2004).
Bitlis ilinin topoğrafyasını Van Gölü'nün kuzeyi ile güneyinde bulunan,
genellikle volkanik bir yapıda olan dağlar ve bunların üzerinde bulunan
düzlükler belirlemektedir. İlin güneyindeki dağlar Güneydoğu
Torosların uzantısı görünümündedir. Bunlar Van Gölü'nün hemen
yakınında meydana gelen akarsu vadileriyle parçalanmıştır (Anonim,
2019).
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İlin topoğrafik yapısı incelendiğinde topraklarının %71' ini dağlar, %16'
sını platolar, %10' unu ovalar ve %3'ünü de yaylalar oluşturmaktadır
(Anonim, 2019; Ekinci ve ark., 2020). Bitlis ilinin de içerisinde yer
aldığı Hakkâri, Muş ve Van illerini kapsayan TRB2 Bölgesi, 41.558
km2 yüzölçümü ile Türkiye toplam yüzölçümünün %5’ini oluşturan,
2.191.967 nüfusu ile Türkiye toplam nüfusunun %2,63’ünü barındıran
bir bölgedir (Çakır ve ark., 2021) .

Şekil 1. Bitlis ili ve ilçelerinin konumları (Ekinci ve ark., 2020).

Bitlis İli Van gölüne kıyısı bulunan tarım potansiyeliyle bölgesinde
önemli bir konuma sahiptir (Şekil 1). Bitlis ilinde tarım, sosyal ve
ekonomik hayatta halkın önemli ekonomik girdi kaynağıdır. Az
olmakla birlikte mevcut sanayi kuruluşları tarıma dayalıdır (Anonim,
2019).
Bitlis ili Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer alır.
Topografyası genellikle düzgün olmayıp, arazileri engebelidir. Kışları

PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI | 32

çok uzun ve sert geçer. Bitlis ili yüzölçüm olarak Doğu Anadolu
Bölgesinin %5.52 ini kapsamaktadır. Bitlis ili doğudan Van ili,
kuzeyden Ağrı, batıdan Muş ve güneyden Siirt ve Batman illeri ile
çevrilidir ve bu illere komşudur (Anonim, 2019).
Bitlis’in büyük bir bölümünün kayalık, dağlık ve ormanlık olmasından
dolayı bitkisel üretim yapılan alanlar sınırlıdır.
Tarım ve Hayvancılık, Bitlis halkının en temel geçim kaynağı olmakla
beraber Bitlis ekonomisinde de önemli bir paya sahiptir. Tarımsal
faaliyetler arasında hayvancılık başta gelmektedir. Bitlis’te bitkisel
üretimin ekonomiye katkısı hayvancılığın gerisinde bulunmaktadır.
Son yıllarda modern tarım tekniklerinin de kullanıldığı özellikle elma,
armut ve ayvada kapama bahçeler de kurulmaya başlanmıştır. Bitlis
ilinde standart çeşitlerin yanı sıra geçmişten günümüze kadar önemini
koruyan yumuşak çekirdekli yerel meyve türleri ve çeşitleri de
mevcuttur. Ancak bu yerel çeşitler çoğunlukla kendi mahallinde yerel
pazarlarda satılmaktadır.
Bitlis iklim ve toprak özellikleri bakımından birçok meyve türünün
yetişmesine olanak sağlamaktadır. İlde ekonomik olarak en çok ceviz,
elma ve kiraz yetiştirilmektedir. Adilcevaz ilçesinde ceviz, Ahlat
ilçesinde elma, kiraz ve kayısı, Hizan ilçesinde ceviz, fıstık, üzüm ve
fındık, Tatvan ilçesinde elma, Bitlis Merkez ilçede elma, nar ve ceviz,
Mutki'de ise üzüm ve ceviz ön plana çıkmaktadır (TÜİK, 2020).
Bu çalışmada TÜİK 2020 verileri baz alınmıştır. Bitlis ili ve ilçelerinde
yetiştiriciliği yapılan meyve türleri, üretilen ürün miktarları, meyve
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türleri ve sayılarının tespiti ve bu ürünlerin il ve bölge ekonomisine
nasıl katkılar sağlayabileceği, ayrıca sertifikalı fidan üretiminin
yaygınlaştırılarak ve meyveciliğin hem kalitesinin hem de üretiminin
artırılmasına yönelik önerilerin yapılması

çalışmanın hedefini

oluşturmaktadır.
Bu çalışmada istatistiksel verileri yayınlanan yumuşak çekirdekli
meyve türlerinin üretim alanı ve miktarı bakımından il geneli ve ilçeler
bazında en fazla paya sahip olan meyveler belirlenmiştir. Bitlis ili
üretim alanı ve miktarlarındaki değişimler mukayese edilmiş olup ilin
mevcut durumu ve potansiyeli veriler ışığında değerlendirilmiştir. İl
meyvecilik potansiyelinin arttırılabilmesi için yapılabilecek faaliyetlere
yer verilmiştir. Bitlis ilinde mevcut yumuşak çekirdekli meyvelerin
potansiyelinin değerlendirilmesi durumunda en azından ilin kendine
yetecek kadar üretim yapması önemli bir başarı olacaktır. Yapılan bu
çalışma

neticesinde,

var

olan

meyvecilik

potansiyelinin

değerlendirilmesi ve gelecekte yapılabilecek meyvecilik faaliyetlerinin
yönlendirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca Bitlis ili ve komşusu olan
iller elma türünün üretim miktarları bakımından karşılaştırılmış ve
meyvecilik potansiyelleri değerlendirilmiştir.
1. YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE GENEL DURUM
Bitlis ili yumuşak çekirdekli meyveler bakımından incelendiğinde,
elma yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır. İl genelinde toplamda 416.082
adet elma ağacı bulunmakta, 9.900 ton elma üretimi yapılmaktadır.
Elma türünde 11.723 da alanda yetiştiricilik yapılmakta, ağaç başına
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ortalama verim ise 47.2 kg’dır. Veriler incelendiğinde ağaç başına
verimin yüksek olduğu görülmektedir.
Elma yetiştiriciliğinde var olan 208.133 meyve vermeyen elma
ağaçlarının da ekonomiye kazandırılmasıyla Bitlis ili bölgede elma
yetiştiriciliği bakımından çok daha değerli bir İl haline gelecektir. Bitlis
ilinde yetiştiriciliği yapılan elma çeşitlerinden özellikle 3.018 ton
üretimi ile Starking Delicious çeşidi ön plana çıkmaktadır. Bu çeşidi
2.333 ton ile Golden Delicious çeşidi takip etmektedir. Alan
bakımından elma çeşitleri incelendiğinde en fazla yetiştiricilik alanına
sahip çeşidin 3.690 da alanla yine Starking Delicious çeşidine ait
olduğu görülmektedir. Elma türleri karşılaştırıldığında ağaç başına en
yüksek verim 53 kg ile Amasya Elması’nda tespit edilmiştir. Bitlis ili
armut üretimi bakımından incelendiğinde 2.620 ton üretimin
gerçekleştiği görülmüştür. Toplam ağaç sayısının 99.365 olduğu armut
türünde ağaç başına ortalama verim 41 kg istatistiklerde rapor
edilmektedir. Ayva türünde Bitlis ilinde az bir alanda yetiştiricilik
yapılmakta il genelinde 36 ton üretim sağlanmaktadır. İlde yetiştiriciliği
yapılan yumuşak çekirdeklilerden en az alan, verim, ağaç sayısı ve
üretime sahip tür ayvadır.
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Çizelge 1. Bitlis ili genelinde yumuşak çekirdekli meyve ağacı sayıları ve üretim
miktarları*
Meyve türü
Armut
Ayva
Elma (Golden)
Elma (Starking)
Elma (Amasya)
Elma (Grany

Meyve
veren
ağaç
sayısı
64.145
1.120
47.931
65.925
35.310
4.996

Meyve
vermeyen
ağaç
sayısı
35.220
1480
69.588
76.435
15.899
2.920

53.787
207.949
273.214

43.291
208.133
244.833

Toplam
ağaç
sayısı

Toplu
meyveliklerin
alanı (da)

Ağaç başına
ortalama
verim (kg)

Üretim
(ton)

99.365
2.600
117.519
142.360
51.209
7.916

2.191
30
2.770
3.690
1.501
170

41
32
49
46
53
42

2.620
36
2.333
3.018
1.863
212

97.078
416.082
518.047

3.592
11.723
13.944

46
47.2
44.14

2.474
9.900
12.556

Smith)

Elma (Diğer)
Elma (Toplam)

TOPLAM
* TÜİK, 2020

1.2. Adilcevaz ilçesi yumuşak çekirdekli meyve üretimi
Adilcevaz

ilçesi

yumuşak

çekirdekli

meyveler

bakımından

incelendiğinde hakim meyve türünün elma olduğu görülmektedir. Elma
türlerinden özellikle Starking Delicious ve Golden Delicious ön plana
çıkmaktadır. Starking Delicious çeşidinin üretimi 320 ton, Golden
Delicious çeşidinin üretimi ise 210 ton olarak gerçekleşmiştir. Çizelge
2’de özellikle elma türlerinden Golden Delicious ve Starking Delicious
çeşitlerinde meyve vermeyen ağaç sayılarının meyve veren ağaçlara
göre yüksek olması ve sayılarının fazla olması dikkat çekmektedir. Bu
ağaçların ileride ekonomiye kazandırılmasıyla Adilcevaz ilçesi elma
yetiştiriciliğinde daha iyi bir duruma gelecektir.
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Çizelge 2. Adilcevaz ilçesi yumuşak çekirdekli meyve ağacı sayıları ve üretimi*
Meyve türü
Armut
Ayva
Elma (Golden)
Elma (Starking)
Elma (Amasya)
Elma (Grany
Smith)

Elma (Diğer)
Elma (Toplam)

TOPLAM
* TÜİK, 2020

Meyve
veren
ağaç
sayısı
1.750
360
7.771
13.335
890

Meyve
vermeyen
ağaç
sayısı
1.410
210
50.998
25.635
629

Toplam
ağaç
sayısı

Toplu
meyveliklerin
alanı (da)

Ağaç başına
ortalama
verim (kg)

Üretim
(ton)

3.160
570
58.769
38.970
1.519

170
0
1.380
1.320
50

30
25
27
24
25

53
9
210
320
22

1.271

630

1901

55

26

33

9.972
33.239
35.349

19.791
97.683
99.303

29.763
130.922
134.652

1.220
4.025
4.195

26
25,6
26,14

259
844
906

1.3. Ahlat ilçesi yumuşak çekirdekli meyve üretimi
Ahlat ilçesi yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliğinin sınırla
miktarda yapıldığı ilçelerden biridir. Bu ilçede toplamda 737 ton
yumuşak çekirdekli meyve üretimi yapılmakta olup toplam yetiştiricilik
alanı 1.484 dekardır (Çizelge 3).
Çizelge 3. Ahlat ilçesi yumuşak çekirdekli meyve ağacı sayıları ve üretimi*
Meyve türü
Armut
Ayva
Elma (Golden)
Elma (Starking)
Elma (Amasya)
Elma (Grany Smith)
Elma (Diğer)
Elma (Toplam)

TOPLAM
* TÜİK, 2020

Meyve
veren
ağaç
sayısı
4.300
760
4.450
2.800
330
750
2.400
10.730
15.790

Meyve
vermeyen
ağaç
sayısı
5.480
1.270
2.750
2.900
710
1.130
1.500
8.990
15.740

Toplam
ağaç
sayısı

Toplu
meyveliklerin
alanı (da)

Ağaç başına
ortalama
verim (kg)

Üretim
(ton)

9.780
2.030
7.200
5.700
1.040
1.880
3.900
19.720
31.530

123
30
55
230
16
30
1000
1.331
1.484

40
36
50
50
52
51
50
50,6
47

172
27
223
140
17
38
120
538
737
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1.3. Güroymak ilçesi yumuşak çekirdekli meyve üretimi
Bitlis’e bağlı diğer ilçelerle kıyaslandığı zaman yumuşak çekirdekli
meyvecilik anlamında en az üretimin gerçekleştiği ilçedir. Özellikle
meyve vermeyen 5.425 adet meyve ağacının sayılarının yüksek olması
ve ileride bu ağaçların ekonomiye kazandırılacak olması ilçe yumuşak
çekirdekli meyveciliğine fayda sağlayacaktır (Çizelge 4).
Çizelge 4. Güroymak ilçesi yumuşak çekirdekli meyve ağacı sayıları ve üretimi*
Meyve türü
Armut
Elma (Golden)
Elma (Starking)
Elma (Grany Smith)
Elma (Diğer)
Elma (Toplam)

TOPLAM
* TÜİK, 2020

Meyve
veren
ağaç
sayısı
450
1000
720
1235
5800
8.755
9.205

Meyve
vermeyen
ağaç
sayısı
455
340
250
380
4.000
4.970
5.425

Toplam
ağaç
sayısı

Toplu
meyveliklerin
alanı (da)

Ağaç başına
ortalama
verim (kg)

Üretim
(ton)

905
1.340
970
1.615
9.800
13.725
14.630

0
20
20
30
200
270
270

24
30
31
30
30
30,25
29

11
30
22
37
174
263
274

1.4. Hizan ilçesi yumuşak çekirdekli meyve üretimi
Hizan ilçesi yumuşak çekirdekli meyveler bakımından incelendiğinde
en fazla yetiştiricilik elma türünde görülmektedir. İlçede toplamda 743
ton elma üretimi yapılmaktadır. İlçede armut üretiminin ağaç başına
verimi 12 kg olup, oldukça düşük bir miktardır. İlçede hiç ova
bulunmamaktadır. Bununla beraber İlçenin yüzölçümünün % 90'ını
dağlık araziler oluşturmaktadır. İlçede meyve yetiştiriciliğinin sınırlı
miktarlarda yapıldığı izlenimini yansıtmaktadır (Çizelge 5).
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Çizelge 5. Hizan ilçesi yumuşak çekirdekli meyve ağacı sayıları ve üretimi*
Meyve türü
Armut
Elma (Golden)
Elma (Starking)
Elma (Amasya)
Elma (Diğer)
Elma (Toplam)

TOPLAM
* TÜİK, 2020

Meyve
veren
ağaç
sayısı
10.000
6380
6450
3600
4400
20830
30830

Meyve
vermeyen
ağaç
sayısı
1.000
2900
1750
900
1690
7240
8240

Toplam
ağaç
sayısı

Toplu
meyveliklerin
alanı (da)

Ağaç başına
ortalama
verim (kg)

Üretim
(ton)

11.000
9.280
8.200
4.500
6.090
28.070
39.070

260
260
60
160
740
740

12
38
40
36
26
35
30,4

120
242
258
130
113
743
863

1.5. Merkez ilçe yumuşak çekirdekli meyve üretimi
Bitlis merkez verileri incelendiğinde yumuşak çekirdekli meyve
türlerinden elma ve armut yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hem elma da
hem de armutta ağaç başına verim miktarları çok iyi durumdadır.
Armutta ağaç başına ortalama verim 50 kg iken, elmada bu veri 60 kg
olarak bulunmuştur. Bu kadar yüksek verimin olduğu bu türlerde
merkez ilçesinin elma ve armut üretimini arttırması gerektiği
düşünülmektedir (Çizelge 6).
Çizelge 6. Merkez ilçe yumuşak çekirdekli meyve ağacı sayıları ve üretimi*
Meyve türü
Armut
Ayva
Elma (Golden)
Elma (Starking)
Elma (Amasya)
Elma (Grany Smith)
Elma (Diğer)
Elma (Toplam)

TOPLAM
* TÜİK, 2020

Meyve
veren
ağaç
sayısı
3.850
6.030
3.270
840
1.740
1.115
12.995
16.845
3.850

Meyve
vermeyen
ağaç
sayısı
1.385
700
1.800
360
780
110
3.750
5.135
1.385

Toplam
ağaç
sayısı

Toplu
meyveliklerin
alanı (da)

Ağaç başına
ortalama
verim (kg)

Üretim
(ton)

5.235
6.730
5.070
1.200
2.520
1.225
16.745
21.980
5.235

100
140
120
25
55
37
377
477
100

50
60
60
60
60
60
60
58,33
50

193
362
196
50
104
67
779
972
193
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1.6. Mutki ilçesi yumuşak çekirdekli meyve üretimi
Mutki İlçesinin %90'nı dağlık araziler oluşturmaktadır. Bitlis ilinin en
yüksek miktarda yumuşak çekirdekli meyve üretiminin yapıldığı
ilçesidir. Toplamda 4.525 ton üretim yapılmaktadır. İlçede özellikle
1.395 ton üretim ile Starking Delicious elma çeşidi ön plandadır. İlçede
meyve vermeyen 20.500 armut ağacı ile 50.600 elma ağacının gelecek
yıllarda üretime kazandırılmasıyla ilçenin yumuşak çekirdekli meyve
üretimi açısından adından söz ettirecek ve Bitlis ilinin bu konuda
lokomotifi olmaya devam edecektir (Çizelge 7).
Çizelge 7. Mutki ilçesi yumuşak çekirdekli meyve ağacı sayıları ve üretimi*
Meyve türü
Armut
Elma (Golden)
Elma (Starking)
Elma (Amasya)
Elma (Diğer)
Elma (Toplam)

TOPLAM
* TÜİK, 2020

Meyve
veren
ağaç
sayısı
44.250
7.200
27.900
13.500
6.500
55.100
99.350

Meyve
vermeyen
ağaç
sayısı
20.500
800
36.100
7.500
6.200
50.600
71.100

Toplam
ağaç
sayısı

Toplu
meyveliklerin
alanı (da)

Ağaç başına
ortalama
verim (kg)

Üretim
(ton)

64.750
8.000
64.000
21.000
12.700
105.700
170.450

1.570
330
1.350
700
300
2.680
4.250

40
50
50
50
50
50
48

1.770
360
1.395
675
325
2.755
4.525

1.7. Tatvan ilçesi yumuşak çekirdekli meyve üretimi
Tatvan ilçesinin yumuşak çekirdekli meyve türleri bakımından
incelenmesi neticesinde en yüksek üretime sahip türün elma olduğu
görülmektedir. İlçede toplam 101.200 adet elma ağacı bulunmaktadır.
Meyve vermeyen 34.900 adet elma ağacının da ilerde meyve vermeye
başlamasıyla ilçede elma üretimi daha da artacak ve böylece hem ilçe
hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır. Yetiştiriciliği yapılan
elma çeşitlerinden Amasya Elması 969 ton üretim ile ilk sırada yer
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almaktadır. İlçede ayrıca yumuşak çekirdekli meyve türlerinden olan
armutun 288 ton üretimi yapılmaktadır.
Çizelge 8. Tatvan ilçesi yumuşak çekirdekli meyve ağacı sayıları ve üretimi*
Meyve türü
Armut
Elma (Golden)
Elma (Starking)
Elma (Amasya)
Elma (Diğer)
Elma (Toplam)

TOPLAM
* TÜİK, 2020

Meyve
veren
ağaç
sayısı
5750
15100
11450
16150
23600
66.300
72.050

Meyve
vermeyen
ağaç
sayısı
3900
11100
8000
5800
10000
34900
38.800

Toplam
ağaç
sayısı

Toplu
meyveliklerin
alanı (da)

Ağaç başına
ortalama
verim (kg)

Üretim
(ton)

9.650
26.200
19.450
21.950
33.600
101.200
110.850

160
585
390
650
675
2300
2.460

50
60
60
60
60
60
58

288
906
687
969
1416
3.978
4.266

2. BİTLİS İLİ MEYVE ÜRETİMİ
Bitlis İlinde en çok üretimi yapılan tür 9.900 ton ile elmadır. Bitlis
ilinde yetiştiriciliği yapılan elmanın ülkemizdeki oranı %0.23’tür.
Elmayı 4.919 ton ile ceviz üretimi takip etmektedir. Bu meyvenin
ülkemizdeki oranı ise %1.71’dir. Bu türleri sırasıyla 3.139 ton ile üzüm
ve 2.620 ton ile armut takip etmektedir.
Bitlis ilinde en az yetiştiriciliği yapılan meyve türü 22 ton ile çilektir.
Bunu 36 ton ile ayva ve badem meyveleri takip etmektedir (Çizelge.9).
Bitlis ilinde yetiştiriciliği yapılan 9.900 ton elma, ilin meyve üretimin
de %41.19’luk paya sahiptir. 4.919 ton ceviz yetiştiriciliği ise ilde
%20.47’lik orana sahiptir. Bitlis ilinde toplam 24.030 ton meyve
üretimi yapılmaktadır. Bu üretim ülkemiz meyve üretiminin yaklaşık
%0.16’lık kısmını oluşturmaktadır. Bu oran Bitlis ilinin meyve
üretiminde sınırlı kaldığı ve yeterli miktarda üretimin yapılmadığını
göstermektedir. Özellikle bu durumun ilin ekolojik koşullarının iyi
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olmaması, kış aylarının çok uzun sürmesi, ilin topoğrafyasının engebeli
olması, il genelinde ticari meyveciliğin gelişmiş olmaması gibi
nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çizelge 8. Bitlis’in Türkiye meyve üretimindeki konumu
Meyveler
Antep
Fıstığı
Armut
Ayva
Badem
Ceviz
Çilek
Dut
Elma
Erik
Fındık
Kayısı
Kestane
Kiraz
Nar
Nektarin
Şeftali
Üzüm
Vişne
Zerdali
Toplam

Türkiye Üretimi
(ton)

Bitlis Üretimi
(ton)

Türkiye Meyve
Üretimindeki
Payı (%)

Bitlis Meyve
Üretimindeki Payı
(%)

296.376
545.569
189.251
159.187
286.706
546.525
70.620
4.300.486
329.056
665.000
833.398
76.045
724.944
600.021
162.244
729.804
4.208.908
189.184
17.005
14.930.329

42
2.620
36
36
4.919
22
45
9.900
266
652
413
9
1.073
112
53
95
3.139
185
413
24.030

0.01
0.48
0.01
0.02
1.71
0.004
0.06
0.23
0.08
0.09
0.04
0.01
0.14
0.01
0.03
0.01
0.07
0.09
2.42
5.6

0.17
10.90
0.14
0.14
20.47
0.09
0.18
41.19
1.10
2.71
1.71
0.03
4.46
0.46
0.22
0.39
13.06
0.76
1.71
100

Şekil 2. Bitlis ili meyveciliğinin dağılımı
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2.1. Bitlis ili ve çevre illerde elma yetiştiriciliğinin durumu
Bitlis ili ile çevresindeki iller meyve yetiştiriciliği açısından
karşılaştırıldığında Van ilinin ön plana çıktığı görülmüştür. TÜİK
verilerine göre 2020 yılında toplam ağaç sayısı açısından Van ili
626.457 elma ağacı sayısı ile ilk sırada yer almaktadır. Van ilini
416.082 adet elma ağacı ile Bitlis ili takip etmiştir. En az elma ağacına
sahip il ise 22.115 adet ile Batman olmuştur. Toplu meyveliklerin
alanları bakımından iller kıyaslandığında, yine Van ili 28.887 da alan
ise ilk sırayı almış, yine Bitlis 11.723 da alanda Van ilini takip etmiştir.
En az alana sahip il 589 da alan ile Batman olmuştur. Ağaç başına
verimlerde ise Bitlis ili 47.2 kg ile ilk sırada yer almıştır. Van ili 42.2
kg ile Bitlis ilini takip etmiş, Siirt ili ise 16 kg verim ile son sırada
bulunmaktadır. İller üretim bakımından kıyaslandığında ise 13.152 ton
üretim ile yine Van ili ilk sırada yer almış, Bitlis onu 9.900 ton ile
izlemiştir. En düşük üretimlerin olduğu iller ise 248 ton ile Batman ve
236 ton ile Siirt illeri olmuştur.
Çizelge 10. Bitlis ilinin elma yetiştiriciliğinde komşu illerle karşılaştırılması
İl Adı
Bitlis
Ağrı
Batman
Muş
Siirt
Van

Meyve
veren
ağaç
sayısı
207.949
31.634
13.273
48.748
15.101
294.891

Meyve
vermeyen
ağaç
sayısı
208.133
81.365
8.842
48.122
1.072
331.566

Toplam
ağaç
sayısı
416.082
112.999
22.115
96.870
16.173
626.457

Toplu
meyveliklerin
alanı (da)

Ağaç başına
ortalama
verim (kg)

Üretim
(ton)

11.723
1.288
589
3.128
3.737
26.887

47,2
19
22
33,25
16
42,2

9.900
758
248
1.462
236
13.152
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
2020 yılı TÜİK verilerini kullanarak yaptığımız bu çalışmada Bitlis
ilinin yumuşak çekirdekli meyvelerdeki potansiyelini ortaya koymaya
çalıştık. Bitlis ilinde en fazla üretimi yapılan yumuşak çekirdekli meyve
türü 9.900 ton üretim ile elma olmuştur. İldeki elma üretimi il için
yeterli düzeyde olup, komşu illere de pazarlaması yapılmaktadır. Bitlis
ilinin komşu illerle kıyaslanması neticesinde Van ilinden sonra en
yüksek üretime sahip ilin Bitlis olduğu görülmüştür. Özellikle Bitlis
ilinde elma türünde meyve vermeyen ağaç sayısının bir hayli fazla
olması ve bu ağaçların ileride ekonomiye kazandırılacak olması
oldukça önemlidir. Bu noktada Bitlis ilinde meyve fidanı üretiminde
gerekli adımlar atılmalı ve meyvecilik yapılan alanlar arttırılmalıdır.
Bitlis ilinde özellikle ceviz ve elma fidanları başta olmak üzere Bitlis İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dağıtılan aşılı fidanlar İlin
meyvecilik potansiyelinin artmasına vesile olmuştur.
Bitlis ilinin hakim meyvesi elmadır. Bitlis elma yetiştiriciliğinde 9.900
ton üretime sahiptir ve bu üretimin Türkiye üretiminin %0.23 oranına
tekabül etmektedir. Bitlis ilinde özellikle elma yetiştiriciliği için yeni
projeler yapılmalı ve üretimi arttırılmalıdır. İlde elma türünde ağaç
başına ortalama verimin 47.2 kg olması oldukça önemlidir.
Bitlis ili meyve üretiminde en yüksek paya sahip olan elma ve ceviz
gibi ürünlere yönelmek ve bu ürünlerin üretim ve pazarlama ile ilgili
sorunlarını çözmek suretiyle Bitlis ve ilçelerinde mevcut olan
meyvecilik potansiyeli değerlendirilerek kırsal kalkınmada ilerlemeler
sağlanabilir.

PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI | 44

Diğer meyve türlerinin de Bitlis ve ilçelerinde yetiştiricilik
potansiyelleri belirlenmelidir. Meyveciliğin artması için uygun tür ve
çeşit seçimi yapılarak sertifikalı fidanlarla kapama bahçelerin tesis
edilmesi önemlidir.
Bitlis ilinde modern meyvecilik yapılabilmesi için gerek üniversiteler
ve gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri tarafından çiftçi eğitim
programları ve faaliyetleri düzenlenmeli ve çiftçilerin bu programlara
katılımı sağlanmalıdır.
Modern meyvecilik yapmak isteyen üreticilere gerekli projeler
hazırlanmalı, teşvik verilmeli, materyal ve teknik bilgi ihtiyaçları
karşılanmalı ve tüm arazi

uygulamalarında

destek verilmesi

sağlanmalıdır.
Bitlis ilinde meyveciliğin durumu değerlendirilirken çeşit ve tür
seçimleri İlçeler bazında hazırlanmalıdır. Teşvik ilçelerde en iyi
yetişme alanları ve imkanlarına sahip çeşit veya türlere verilmelidir.
Özellikle çiftçilere aşılı fidan kullanımı için bilgilendirme yapılmalı,
aşılı fidanların avantajları anlatılmalıdır. Bitlis ilinde sertifikalı fidan
üretimine yönelik projeler yapılmalı, bu sayede meyvecilik açısından
kendine yetebilen il konumuna gelebilir. Nitekim ceviz fidanı
yetiştiriciliğinde Adilcevaz ilçesinin göstermiş olduğu performans
diğer meyve tür ve çeşitlerinin fidanlarının yetiştirilebilirliğinin en
önemli göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
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INTRODUCTION
Turkey, one of the places where Vitis vinifera was first cultivated, has
a rich grapevine gene potential that emerged with natural hybridization
over time. (Arroyo-Garcia et al., 2006). Viticulture in Turkey is an
important branch of agriculture with the diversity and richness of table,
wine, drying and local evaluation methods.
It is thought that there may be at least 30000 named cultivars within the
Vitis vinifera L. species, and about 15000 of them may differ in terms
of genetic character. (Dettweiler and Eibach, 2003).
The available plant genetic resources are gradually decreasing as a
result of environmental and other pressures. Identification of grape
varieties with molecular techniques and correct naming are very
important for breeding purposes, international exchange of genetic
resources and certification systems for grape saplings (Dilli, 2008).
Various studies have been carried out on genetic diversity in grapevines
using different molecular marking systems. In plant breeding programs,
genetic marker analysis with desired characteristics is used in the
selection of plants (Brown and Kresovich, 1996; Özcan et al., 2001).
In recent years, genetic variation in different plant species has been
studied in different aspects at the genome, gene, transcriptomic,
proteomic and even metabolomic levels. In the light of these studies and
the results obtained, besides developing a protection strategy that
includes the maximum allelic variation for the related species, it also
allows the determination of suitable functional alleles for special
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studies. It is very important to use molecular marker systems that enable
effective and serial research in species such as grapes that are outside
of the plants used as models. One of the most important molecular
markers used in grapes; SSR or microsatellite markers.
In addition to the ampelography studies carried out, there are
identification studies at the isoenzyme level. However, due to the
inadequacies of both ampelographic parameters and enzymatic
separations; in the last ten years, the use of DNA markers that can
provide fast and effective results has been focused on.
In recent years, primarily AFLP (Amplified Fragment Lenght
Polymorphism) and SSR (Simple Sequence Repeats) techniques have
been directed to applications through DNA markers that reveal
differences in DNA levels with varying sensitivity rates.
SSR; In addition to genotyping research, it is used in the diagnosis of
parents and hybrids due to its codominance advantage, and in the
genetic evolution of plants because it is based on the sequences
conserved in the genome. In addition, the importance of SSR markers
is increasing day by day in genetic mapping studies and genome
projects carried out with the aim of cloning genes that control economic
characteristics (such as grain color, resistance to diseases) in plants
(Fischer et al., 2004; Welter et al., 2007; Akkurt. et al., 2007; Velasco
et al., 2007).
The basic steps in SSR applications are the amplification and imaging
of allele regions in PCR (Polymerase Chain Reaction). In amplification
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of allele regions, PCR optimization, DNA polymerase selection, etc.
Although factors are critical, it is of great importance to use effective
locus regions for identification.
Although many loci have been identified in a species, successful results
cannot be obtained from each of them, and undesirable alleles (such as
null allele formation, low number of alleles) are encountered. For
example, six out of 400 loci have been identified as effective loci in
international definitions by the International Grape Consortium in order
to eliminate the said drawbacks (This et al., 2004). Imaging of the allelic
regions is extremely important for the determination of the correct allele
size.
The importance of these rapid technologies, which provide more
precise data than gel media and are performed in capillary
electrophoresis media, increases even more in studies where a large
number of individuals belonging to a species are identified.
In this study, which is the first for the genetic identification of grape
varieties in the Hizan region of Bitlis province, genetic identifications
were carried out with 10 SSR loci in 66 grape varieties, 63 local and 3
reference varieties, at the level of SSR markers of grown grape varieties
(Table 1).
1. MATERIAL AND METHOD
1.1. Material
The plant material used in the study consists of a total of 63 local grape
varieties grown in Hizan District of Bitlis Province, collected from
different villages and town centers, and 3 standard varieties (Öküzgözü,
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Cabernet Sauvignon and Merlot) taken from the vineyard of Harran
University. From these 66 grape varieties, 20-30 young leaves and five
shoot tips were collected.

Figure 1. Map of the study area (Google My Maps).
Table 1. Genotype names of grape varieties used in the research
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Gathering Village
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda

Genotype Name
Binitati-1
Binitati-2
Binitati-3
Binitati-4
Alaki 1
Alaki 2
Taifi 1
Taifi 2
Taifi 3
Miri 1
Miri 2
Bakılti-1
Bakılti-2
Sinciri-1
Sinciri-2
Güzane-1
Güzane-2
Güzane-3
Siyah üzüm
Hüsni beyaz
Boğa üzümü
Arı üzümü
Tortor
Can üzümü
Siyah kişmiş
Tilka piri

No
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Gathering Village
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Gayda
Akşar
Akşar
Akşar
Harmandöven
Harmandöven
Harmandöven
Harmandöven
Harmandöven
Harmandöven
Harmandöven
Harmandöven
Harmandöven
Harmandöven
Keklik
Keklik
Keklik
Keklik

Genotype Name
Yediveren
Ziraat üzümü
Pekmezlik
Reşi eliya
Sulu üzüm
Durak üzümü
Kırmızı üzüm
Havine
Ali-1
Hümeydi
Klavuz
Akşar
Kirijo
Seramasti
Meyan (Siyah)
Meyan (Beyaz)
Kemnik
Çaveşiri
Şekiro
Şaibi
Hacı mendi-1
Kişmiş
Sıpi
Beyaz kokulu
İlkeren (Siyah)
Tortul (Beyaz)
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Table 1. Genotype names of grape varieties used in the research (Continued)
No

Gathering Village

53

Keklik

Genotype Name

No

Gathering Village

Genotype Name

Sarı üzüm

60

Merkez

Esentepe yerli-3

54
55

Döküktaş

Hacı mendi-2

61

Merkez

Esentepe yerli-4

Döküktaş

Cevzan-1

62

Merkez

Cevzan-2

56

Döküktaş

Rutik (Sivo miskat)

63

Merkez

Güzane-4

57

Döküktaş

Kolati

64

Urfa

Cabernet Sauvignon

58

Merkez

Esentepe yerli-1

65

Urfa

Merlot

59

Merkez

Esentepe yerli-2

66

Urfa

Öküzgözü

1.2. Method
The method applied in the thesis consists of the following stages as
shown in Figure 2.
➢ DNA isolation and measurements,
➢ Preparation of PCR reactions and PCR,
➢ Capillary electrophoresis and allele images
➢ Four different stages, including genetic analysis, were followed.
(Fig. 2)

Figure 2. Method steps applied in the study.
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DNA isolation and measurements
DNA isolation of 66 grape cultivars studied in the study was carried out
according to the method of Lefort et al., (1998), while DNA quality and
quantity measurements were carried out using 1% gel and NanoDrop®
ND-1000 spectrophotometer.
Preparation of PCR reactions and PCR
As amplification conditions of SSR markers; 15-200 ng DNA, 5 pmol
forward primer, 5 pmol fluorescently labeled reverse primer, 0.5 mM
total dNTP, 0.5 unit GoTaq DNA Polymerase (Promega) (containing
1.5 mM MgCl), 1ml buffer total as 10x buffer carried out at 10 μl. The
PCR program was applied for 3 minutes at 94 oC, 1 min at 94 oC, 1 min
at 50–60 oC, 2 min at 72 oC, and 10 min at 72 oC in the final phase,
depending on the degree of primer binding.
Table 2. Base sequences, marker dye and PCR tm values of primers belonging to
SSR loci
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Locus name
VVMD5-F**
VVMD5-R
VMC2C3 F**
VMC2C3R
VrZAG79F**
VrZAG79-R
VBMD24-F**
VVMD24-R
VBMD27-F**
VVMD27-R
VVMD28-F**
VVMD28-R
VVS2-F**
VVS2-R
VrZAG62-F**
VrZAG62-R
VVMD7-F**
VVMD7-R
VVMD31-F**
VVMD31-R

**: Fluorescent marked

Primer sequences(5'…3')
ctagagctacgccaatccaa
tataccaaaaatcatattcctaaaa
tgcaatcccattattatctctt
aatatttgtagaatggtgctttt
agattgtggaggagggaacaaaccg
tgcccccattttcaaactcccttcc
gtggatgatggagtagtcacgc
gattttaggttcatgttggtgaagg
gtaccagatctgaatacatccgtaagt
acggggtatagagcaaacggtgt
aacaattcaatgaaaagagagagaga
tcatcaatttcgtatctctatttgctg
cagcccgtaaatgtatccatc
aaaattcaaaattctaattcaactgg
ggtgaaatgggcaccgaacacacgc
ccatgtctctctcctcagcttctcagc
agagttgcggagaacaggat
cgaaccttcacacgcttgat
cagtggtttttcttaaagtttcaagg
ctctgtgaaagaggaagagacgc

Marking paint
Black

tm (ºC )
55

Black

48

Green

66

Blue

55

Black

55

Green

55

Blue

55

Blue

55

Green

55

Black

55
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After the PCR products belonging to the loci were checked in 3%
agarose gel after PCR, the capillary electrophoresis stage was
performed in the amplified samples.
SSR primers used in the study:
In the study, VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD27, VrZAG62 and
VrZAG79, which are used by the GENRES 081 European Union
Research Project for vine variety collections in Europe and are now
accepted as the minimum standard set by the whole world (This et al.,
2004). A total of 10 SSR primers were used, including microsatellite
loci (Table 2.)
Capillary electrophoresis and allele images: FRAGMENT ANALYSIS
Genetic Analysis System was used for capillary electrophoresis. The
unmarked primers used in the PCR products of the genotypes belonging
to their varieties and references were diluted in different proportions
(such as 1:5, 1:10) with 20 µl sls of the PCR product (Sample Loading
Solution). After adding 0.2-0.4 μl size standard-600 on them, they were
electrophoresed. Then, the peaks of each locus were visualized as
heterozygous and homozygous considering their types and colors.
Genetic analyzes: Genetic analyzes of a total of 66 genotypes, including
3 reference cultivars, were performed as stated in Şelli et al., (2007).
The number of alleles at each locus (n), allele frequency, expected (He)
and observed heterozygosity (Ho), frequency of nullalleles (r) and
identification probability (PI) values were determined using the Identity
1.0 software program. Identity program was used for similar genotypes
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and parental determination. Using the shared allele (ps) (1-(ps)), genetic
distance was calculated with Microsat (version 1.5) program, then these
data were converted to similarity values in Microsoft Excel. The
dendogram, on the other hand, was created using the NTSYS-pc
(Numerical Taxonomy System) software program version 2.02, which
is based on the Unweighted Pair-Group Method of the Arithmetic
Average (UPGMA).
3. RESULTS AND DISCUSSION
DNA Isolation and Measurements
In nucleic acids; It is preferred that the ratio of spectrophotometric
measurement values (A260/A280) be about 1.8-2.0. While the DNA
purity rates in the findings were generally within these limits, the
formation of an unbroken band in the gel images was accepted as
another indicator of quality DNA isolation.
Considering the number of alleles, the highest allele was obtained at the
VVMD28 (26 allele) locus, followed by VVMD27 with 24 alleles and
23 alleles. VVMD24 and VVS2 followed the loci. While 11 alleles were
obtained in WVMD31, the number of alleles at other loci ranged from
15-20.
Average He and Ho values, respectively; While 0.7908739 and
0.8786581 were found, the value ranges for He in terms of loci;
0.639034 – 0.861226 for Ho; 0.732312 – 0.9761 detected. All of the PI
values were found to be above the threshold value of 0.05, which was
determined by Sefc et al., (2001).
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Detected in 63 genotypes; same genotype (same allele sizes in name
and SSR loci) synonymous (genotypes with different names but
genetically identical to each other) are presented in Table 3.
Table 3. Synonymous varieties identified as a result of the research

Synonym-1
Synonym-2
Synonym-3
Synonym-4

Synonym (Similar) Varieties
Siyah kişmiş /25/
Kırmızı üzüm /33/
Tilka Piri /26/
Şaibi /46/
Yediveren /27/
Hümeydi /36/
İlkeren (Siyah) /51/
Kolati /57/

Considering the alleles with the highest frequency in terms of loci, the
highest allele frequency is; In VVMD5: 233, in VMC2C3: 167, in
VrZAG79: 250, in VVMD24: 207, in VVMD27: 233, VVMD28 in
VVS2: 143, in VrZAG62: 188, in VVMD7: 246, in VVMD31: 209.
(Table .4)
Table 4. Allele frequencies
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Table 4. Allele frequencies (Continued)

The highest similarity rate in varieties; 94.4% to 25=→33, 26=→46,
27=→36, 51=→57 were found to be among the genotypes. The genetic
relationship dendogram showed different branches (Figure 3).
It has been observed that there is a very high variation among the
genotypes studied. This situation shows the richness of grape varieties
of Hizan region. In the fifth distinction; two reference cultivars
(Cabernet Sauvignon and Merlot) and Öküzgözü and 59th genotypes
were divided into two subgroups in the sixth distinction. Looking at the
dendogram, it is seen that there are many subgroups (Figure. 3).
Our country is among the top six countries in the world in viticulture.
It is noteworthy that in molecular marker techniques used in viticulture
research in the world, there are studies mainly aimed at identifying
varieties and determining kinship relations.
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Microsatellites from molecular markers; It has been used by many
researchers in determining parentage, variety identification, synonyms
and homonyms. (Ibáñez et al, 2003; Martinez et al, 2006).

Figure 3. Genetic association dendogram of varieties.
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SSR analyzes
A total of 192 alleles were obtained as a result of genetic analysis with
10 SSR loci of 63 grape cultivars and 3 reference cultivars belonging to
the Hizan region, while the average allele number was determined as
19.2. The average number of alleles in the study gives values close to
the data of other researchers. (Yamamoto et al., 2001; Kimura et al.,
2002; Katayama et al., 2007). When 10 SSR loci were evaluated, the
highest number of alleles was found in the VVMD28 (26 alleles) locus
and the lowest allele diversity was found in the VVDM31 (11 alleles)
locus in our results, and the number of alleles in other loci ranged from
15-20.
Table 5. Number of alleles (N), expected heterozygosity (He), observed
heterozygosity (Ho), detection probability (PI) value at studied loci
Loci
VVMD5
VMC2C3
VrZAG79
VVMD24
VVMD27
VVMD28
VVS2
VrZAG62
VVMD7
VVDM31
Total
Average
min.
Max.

Allele
Expected
Range (N) Heterozygosity (He)
15
0.857668
19
0.829847
15
0.861226
23
0.797121
24
0.784698
26
0.859097
23
0.771551
20
0.808350
16
0.700147
11
0.639034
192
7.908739
19.2
0.790873
11
0.639034
26
0.861226

Observed
Heterozygosity (Ho)
0.976100
0.915634
0.732312
0.896350
0.889463
0.930096
0.882002
0.904270
0.845386
0.814968
8.786581
0.878658
0.732312
0.976100

Detection Probability
Value (PI)
0.068378
0.025303
0.056381
0.033690
0.057540
0.017609
0.051630
0.051562
0.700147
0.106327
1.168567
0.116856
0.017609
0.700147

When heterozygosity rates are evaluated, the mean values of He
(expected heterozygosity) and Ho (observed heterozygosity) are
respectively 0.790874 and 0.878658was detected. Value ranges for He
in terms of loci; 0.639034-0.861226, for Ho; 0.878658-0.9761 was
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detected. (Table 5) In another study, the mean expected heterozygosity
(He) and observed heterozygosity (Ho) values were found to be 0.788
and 0.66, respectively. (Altınbay, 2012)
Considering the individual He and Ho values of the SSR loci, the
VrZAG79 locus is He; While it was found to be slightly higher than Ho,
VVMD5,VMC2C3,

VVMD24,

VVMD27,

VVMD28,

VVS2,

VrZAG62, VVMD7 and VVMD31Ho loci were found to be high. Since
a high He value in only one locus may indicate the presence of a null
(silent) allele, when the null allele frequencies (r) of these loci are
examined, it is seen that the values are positive or negative. However,
the small value of these positive values reduces the risk of null alleles
at the locus, as stated by many investigators. (Ibáñez et al., 2003;
Costantini et al., 2005; Martinez et al., 2006; Santana et al., 2007;
Yıldırım, 2010)
Another important parameter for loci is the frequency distribution of
each allele. Considering the loci in terms of frequency distribution;
Allele frequency of 0.4470 in the VVMD5 locus 233, in the VMC2C3
locus 167 with an allele frequency of 0.3106, in the VrZAG79 locus
0.2121 with an allele frequency of 250, in the VVMD24 locus 0.4394
with an allele frequency of 207, in the VVMD27 locus 0.1970 in the
VVMD27 with an allele frequency of 233, in the VVMD28 locus 0.233
in the allele 143 with 0.2273 allele frequency, 188 with 0.2652 allele
frequency at VrZAG62 locus, 246 with 0.4015 allele frequency at
VVMD7 locus, and 209 with 0.2652 allele frequency at VVMD31
locus, and it was seen in all reference and Turkish cultivars.
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Considering the PI (identification probability), VMC2C3, VVMD24
and VVMD28 with PI values of 0.025303, 0.033690 and 0.017609,
respectively, did not provide a very effective polymorphism, while the
discrimination power of the loci other than them (PI is usually in the
range of 0.05-0.1) was found quite good. In another study, the
identification probability (PI) values were found to be low in loci with
high He values and high allele numbers. Obtained PI values; It varies
between 0.022 for the BGT23b locus and 0.371 for the KA4b locus
(Altınbay, 2012; Brini et al., 2008).
Genotype-SSR Associations
In researches for the identification of international grapevine gene
sources; Different levels of homonymous and synonymous genotypes
were found using SSR markers (Ibáñez et al., 2003; Martín et al., 2003;
This et al., 2004).
Similarly, the prevalence of homonymous and synonymous groups was
encountered in studies conducted on cultivars in our country (Ergül et
al., 2006; Karaağaç, 2006; Vouillamoz et al., 2006; Şelli et al., 2007;
Dilli, 2008; Shidfar, 2008; Yıldırım, 2010).
On the other hand, the detection of such genotypes is extremely
important in terms of making definitive diagnoses among gene sources
and removing excess genotypes with the same name.
Varieties of SSR loci that are the same but differently named in terms
of allele size are called synonyms, while varieties with the same name
but different in allele size are called homonyms in genetic definitions.
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In the identification of grapevine gene sources; although the main
purpose is to reveal identity data and genetic relationships, it is of great
importance to determine homonym/synonymous genotypes to
determine the exact genotype number in gene resources.
It is known that SSR markers have been used successfully for this
purpose in recent years (Ibáñez et al., 2003; Martín et al., 2003; This et
al., 2004; Vouillamoz et al., 2006; Şelli et al., 2007; Shidfar, 2008;
Yıldırım, 2010).
Considering the research results; eight different genotypes [with
different names (synonym) and the same size of alleles (94.4%)] were
determined. These are Siyah Kişmiş and Kırmızı Üzüm, 25 and 33 with
Tilka Piri and Şaibi, 26 and 46 with Yediveren and Hümeydi, 27 and
36 with İlkeren (Siyah) and Kolati, 51 and 57 (Table 3).
In previous studies, the prevalence of synonymous and homonymous
genotypes in Turkish cultivars was emphasized by different researchers
(Ergül et al., 2006; Karaağaç, 2006; Vouillamoz et al., 2006; Şelli et al.,
2007; Karataş et al., 2007).
As can be understood from our research results, it is seen that there is a
high rate of synonymous varieties. In addition, the fact that the varieties
that are called by the same name in different villages of Hizan district
but whose genetic differences are revealed when the dendogram is
examined, reveal the importance of the study. When synonymous
cultivars are taken into account, it is thought that the same genotype
may have been incorrectly defined with a different name. The reference
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cultivars Cabernet Sauvignon and Merlot used in our study were also
studied by other researchers (Bowers et al., 1999; This et al., 2004; Şelli
et al., 2007), and the difference between the two alleles at the same
locus was found in line with our results at 10 loci.
Considering the similarity rates; 94.4% Siyah Kişmiş and Kırmızı
Üzüm, 25 and 33 Tilka piri and Şaibi, 26 and 46 Yediveren and
Hümeydi, 27 and 36 İlkeren (Siyah) and Kolati genotypes 51 and 57,
while The similarity rates in the other eight cultivars were over 75%. It
is seen that the similarity rates in 23 cultivars are over 55%.
A direct correlation between the genetic relationships and similarity
dendogram of the cultivars and the original breeding regions cannot be
established. The fact that the genotypes belonging to different villages
of Hizan district show an intertwined distribution in the dendogram and
show different genetic variations in the varieties named with the same
name may be an indication of a gene flow that emerged naturally or by
transport in the region in very ancient times.
4. CONCLUSION
In this research, 63 local grape varieties grown in Hizan (Bitlis) district
were used. Öküzgözü, Cabernet Sauvignon and Merlot grape varieties
were included in the study in order to compare local varieties. Genetic
analyzes of 66 grape cultivars were carried out with 10 SSR loci
(VrZAG79, VVMD5, VMC2C3, VVMD24, VVMD27, VVMD28,
VVS2, VrZAG62, VVMD7 and VVMD31). As a result of the analysis,
a total of 192 alleles were obtained, while the average number of alleles
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was determined as 19.2. When the 10 SSR loci were evaluated, the
highest allele number was found in the VVMD28 (26 allele) locus, the
lowest allele number was found in the VVDM31 (11 allele) locus, and
the allele numbers in the other loci ranged between 15-20. As a result
of the research, 8 different genotypes with the same allele sizes (94.4%)
were evaluated as synonyms. These cultivars formed the synonyms
Siyah Kişmiş and Kırmızı Üzüm, Tilka piri and Şaibi, Yediveren and
Hümeydi, İlkeren (Siyah) and Kolati. This research, which was carried
out to define the local varieties of Hizan District at the SSR level, is the
first of its kind. The study will shed light on future research.
It was concluded that the genetic diversity in grapes is higher at the
molecular level. Evaluation of molecular genetic diversity; It is useful
for conservation of genetic resources, identification of varieties and
selection of parents for hybridization breeding. The results will be
useful for the selection and more efficient use of local germplasm in
grape breeding programs. The results also show that SSR markers are
effective tools for predicting genetic variability and genetic associations
in grape varieties. As a result of the first study on the genetic
identification of Hizan grape varieties, a relatively low similarity rate
was determined among the local grape varieties grown in Hizan. It is
hoped that the findings of the study will shed light on similar
comprehensive studies and other viticulture studies to be conducted in
our country today and in the future.
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1. GİRİŞ
Elma Rosales takımının Rosacea

familyasının Pomoidea alt

familyasından Malus cinsi içerisinde yer almaktadır. Ülkemiz dünyada
yumuşak çekirdekli meyvelerin üreticilerindendir. Türkiye ayrıca
yumuşak çekirdekli meyvelerden olan “elma, armut ve ayva”nın
anavatanı olarak kabul görmektedir. Bu nedenden dolayı Anadolu
yumuşak çekirdekli meyvelerin

yetiştiriciliğinin yapıldığı ve aynı

zamanda zengin gen kaynaklarına sahip olması açısından dünyada
önemli bir konumdadır (Ülkümen, 1938; Özbek, 1978; Özçağıran ve
ark., 2011).
Ülkemizde Kuzey Anadolu Bölgesi elma yetiştiriciliği açısından
optimum özelliğe sahip olup elma üretimi bölgede yaygınlık
göstermektedir. Elma üretiminde “Karadeniz kıyı bölgesi, Kuzey
Anadolu ile İç Anadolu, Doğu Anadolu yaylaları arasındaki geçit
bölgeleri ve Göller bölgesi” son zamanlarda önemli konuma gelmiştir.
Ülkemizde “sıcak ılıman” ve “yarı tropik” iklim özelliklerinin
bulunduğu konumlarda geliştirilmiş olan çeşitler ile bodur/yarı bodur
karakterde elma yetiştirilmesi yaygınlaşmaya başlamıştır (Aslantaş,
2014).
1.1. Dünyada Elma Üretimi
Dünyada elma yetiştirme alan itibariyle yıllar bazında değişiklik
göstermekle birlikte takriben 5 milyon hektardır. 2012 yılında 5 milyon
hektar olan elma üretim alanı 2016 yılında ise %4.3 civarında
yükselerek 5.293.340 ha konumuna gelmiştir (Anonim, 2020a).
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Global anlamda elma yetiştiriciliği hem üretimin alansal bazda artması
hem de oldukça önemli verim getiren çeşitlerden oluşan plantasyonların
kurulması ile verimde önemli artışlar kaydedilmiştir. 2013 yılı itibariyle
71.5 milyon ton olan dünya elma üretimi 2017 yılında %9.94 artış
göstererek 77 milyon tona ulaşmıştır. Dünya elma üretimi 2018 yılında
ise 76.2 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir.
Ülkeler bazında elma üretimi 2017-2018 sezonu incelendiğinde “Çin’in
tek başına Dünya elma üretiminin %58.39’unu karşıladığı ve Çin’in
dünya toplam elma üretim miktarı içerisindeki payının her geçen yıl
arttığı görülmektedir (Çizelge 1). Çin’den sonra AB ülkelerinin en fazla
elma üretim miktarına sahip ülkeler topluluğu olduğu ve AB’yi
ABD’nin izlediği görülmektedir. Türkiye ve Hindistan’ın elma üretim
miktarı yıldan yıla değişmekle birlikte bazı yıllar beşinci sırada bazı
yıllar altıncı sırada olarak kendilerine yer bulmaktadır. Dünya elma
üretim miktarı bakımından Çin tek başına en önemli payı oluştururken,
ikinci ve üçüncü sırada yer alan AB ülkeleri ve ABD’nin üretiminin
toplamı Çin’in 1/3’ü kadardır” (Taşcı, 2017).
Çizelge 1. Ülkelere Göre Dünya Elma Üretimi (Milyon Ton) (Anonim, 2020a)

Ülkeler
Çin
AB
ABD
Türkiye
Hindistan
İran
Dünya

2013

2014

2015

2016

2017

2018

38.500
12.207
4.049
2.900
1.915
1.693
71.635

39.680
11.685
4.690
2.930
2.498
1.573
74.174

40.920
13.636
5.067
2.289
2.498
1.573
76.789

42.600
12.453
4.521
2.740
2.520
1.573
76.936

43.900
12.591
4.912
2.900
2.258
1.573
78.759

44.500
10.021
4.653
2.750
2.300
1.573
76.208
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FAO 2017 yılı verilerine göre “dünyada başlıca üretilen 39 meyve
türünden toplamda 865 milyon ton ürün elde edilmekte ve bu miktarın
%13.1’ini muz, %9.9’unu elma, %8.7’sini üzüm, %8.5’ini portakal ve
%5.6’sını ise mango oluşturmaktadır. Türkiye'de ise bu 39 meyve
türünden 27'si yetiştirilmekte ve 23.2 milyon ton ürün elde
edilmektedir. Bu üretimin %18.1’ini üzüm %13.1’ini elma, %8.4’ünü
portakal ve %6.7’sini ise mandalina oluşturmaktadır” (Anonim, 2019).
Dünyada toplamda meyve üretiminde ilk sırayı muz oluştururken
yaklaşık %13’lük oran değeri ile elma ikinci konumda bulunmaktadır.
Dünyada 10.000 çeşidi, Türkiye’de ise yaklaşık 500-600 elma çeşidi
bulunmaktadır (Özçağıran ve ark., 2011). Elma yetiştiriciliğinde en
verimli çeşitler olarak “Golden, Granny Smith, Starking, Amasya
elması, Beacon, Black Stoyman” gibi çeşitler sayılabilir (Aşkın ve ark.,
2002).
Meyve çeşitlerinin son 30 yılda endüstri kaynaklı kullanım oranları
“armutta %22, elmada %55, erikte %66, ayvada %123, vişnede %126,
şeftalide %134, kayısıda %246 ve kirazda %364” olarak artış
göstermiştir (Coşkuner, 2012).
1.2. Türkiye’de elma üretimi
Ülkemizde elma yetiştiriciliği özellikle son yıllarda belirli bölgelerde
yoğunlaşmakla birlikte neredeyse tüm illerde yapılmaktadır. Elma
üretiminde yeni teknik ve teknolojileri kullanarak ticari amaçla üretim
gerçekleştiren işletmeler alansal bazda yüksek verim almayı
amaçlamaktadırlar (Karaçayır, 2010). Türkiye’de elma üretim alanları
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2012 yılında 174.8 ha olup 2016 sezonunda 173.4 ha olduğu azalmanın
%1 olarak gerçekleştiği rapor edilmektedir (Anonim, 2019).
Çizelge 2. Türkiye'de 2017 Yılı Elma Üretim Alanları (ha) (Anonim, 2019)
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İller
Isparta
Karaman
Niğde
Antalya
Denizli
Kayseri
Çanakkale
Mersin
Kahramanmaraş
Konya

Üretim
Alanı
(da)
231.508
205.554
235.326
133.463
70.200
61.451
42.176
47.732
61.887
114.857

Elma
Alanındaki
Oranı (%)
13.20
11.72
13.42
7.61
4.00
3.50
2.41
2.72
3.53
6.55

Üretim
Miktarı
(Ton)
617.375
497.734
327.847
272.591
142.784
126.829
101.823
96.496
80.569
75.945

Elma
Üretimindeki
Oranı (%)
20.36
16.42
10.81
8.99
4.71
4.18
3.36
3.18
2.66
2.50

2017 yılı rakamlarına göre Türkiye elma üretimi 3.032.164 tona
ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemizdeki elma üretiminin çeşitlere göre
dağılımı 1.215.157 ton (%40.08) ile “Starking Delicious”, 798.137 ton
(%26.32) ile “Golden Delicious”, 192.756 ton (%6.36) ile “Amasya”,
140.000 ton (% 4.62) ile “Granny Smith” ve son olarak 686.114 ton (%
22.62) ile diğer elma çeşitleridir. Ülkemizde 2017 yılı iller bazında
elma üretimi ile ilgili veriler Çizelge 2’de verilmiştir (Anonim, 2019).
Türkiye’de elma yetiştiriciliği, 1970’li yıllara kadar “çöğür anaçlarına
kültür çeşitlerinin aşılanması ile yapılmıştır. 1970’li yıllardan sonra ise
“spur” adı verilen yarı bodur çeşitlerle üretime başlanmıştır” (Dolunay,
2007).
Modern meyvecilikte hedef, etkili girdiler kullanarak üretim
alanlarından yüksek ve kaliteli verim sağlama asıl amaç olarak
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benimsenmiştir. Diğer bir ifade ile daha az maliyet, daha çok verimdir.
Elma yetiştiriciliği yapan bazı ülkelerde alansal bazda azalma
yaşanırken elma veriminde artışlar olduğu gözlenmektedir (Anonim,
2020b). Elma üretiminde dünyada 2. sırada olan “Amerika üretimin
tamamını M9, M26, Mac9, B9, Geneva 11, 16, 30, 65, MM106,
MM111 gibi klon anaçları ile yapmaktadır” (Bruille ve Barritt, 2005).
Klonal elma anaçları gelişme kuvvetlerine göre şu şekilde
sınıflandırılabilir (Çizelge 3) (Akça, 2000).
Çizelge 3. Klon Elma Anaçlarının Gelişme Kuvvetlerine Göre Sınıflandırılması

Gelişme Kuvveti
Süper bodur
Çok bodur
Bodur
Yarı bodur
Kuvvetli
Çok kuvvetli

Anaç isimleri
“M20”
“M27”
“M9”
“M26, MM106, M7, M4”
“M2, MM111, MM104”
“M25, M16, MM109”

Meyve yetiştiriciliğinde en önemli husus ekolojik uyumu sağlayan
çeşitlerin

seçilmesidir.

bölgede

Bir

adaptasyon

çalışılması

yapılmaksızın gerçekleştirilecek yetiştiricilikte meydana gelen kayıplar
gözlenebilmektedir. Çeşitlerin yöreye adaptasyon kabiliyetlerinin
belirlenmesi elma yetiştiriciliğimizin ilerlemesi ve gelişmesi için önem
gösterilmesi gereken husustur (Koç, 2019).
Yapmış olduğumuz araştırmada elma yetiştirmede anaç olarak “M9
klon anacı” üzerine aşılı “Buckeye Gala, Fuji, Granny Smith, Golden
Clon B, Jeromini, Pink Lady” çeşitlerinin Kurtalan ekolojik
koşullarındaki
amaçlanmıştır.

gelişimlerinin

ve

performanslarının

belirlenmesi
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2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Materyal
2.1.1. Araştırmanın yapıldığı yörenin coğrafi konumu
Bu çalışma Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Yunuslar köyünde kontrollü
olarak yetiştirilen üretici bahçesinde yürütülmüştür. Kurtalan ilçesi
konum olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır (Şekil
1).

Şekil 1. Kurtalan Lokasyon Haritası.

Siirt İlinin ilçesi olan Kurtalan'ın doğusunda “Siirt Merkez İlçe,
batısında Beşiri İlçesi, güneybatısında Hasankeyf İlçesi, kuzeyinde ise
Baykan İlçesi” bulunmaktadır. Siirt ilinin %14’ü tarım arazisi, %10’u
orman ve fundalık, 31’i çayır-mera ve %45’i ise tarım dışı arazisinden
oluşmaktadır (Tripod). İlçenin toplam yüzölçümü 669.25 km² olup
rakımı 630 m’dir. Araştırmanın yapıldığı bahçenin rakımı 670 metredir.
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Bahçe 697 dekarlık bir alanda kurulmuş olup ilçe merkezine 26 km
mesafededir.
2.1.2. Araştırmanın yapıldığı yörenin iklim özellikleri
Araştırma alanının genel iklim karakteri “karasal iklim”dir. Doğu ve
kuzey bölgelerinde kışlar daha sert ve yağışlı, güney ve güneybatı
bölgelerinde ise kışın ılık iklimine karşılık yazlar daha sıcak ve kuraktır.
Karın yerde kalma süresi kısadır.
Çizelge 4. Siirt İli Uzun Yıllar (1939–2018) Ortalaması İklim Verileri (Anonim,
2020)

Aylar

Ortalama
Sıcaklık
(oC)

1

2.7

2
3

Ayl. Top.
Ortalama
Ortalama En
Ortalama
Ortalama
Yağış En Yüksek
En Düşük
En Düşük
Yüksek
Güneşlenme Yağışlı Gün Miktarı
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık (oC)
o
Sıcaklık (oC)
Süresi
(saat)
Sayısı
Ort.
(
C)
(oC)
(mm)

6.6

-0.6

3.6

12.4

96.3

19.7

-19.3

4.2

8.8

0.5

4.5

8.3

13.3

4.1

5.5

12.0

97.2

20.6

-16.5

14.0

110.3

28.5

-13.3

4

13.8

19.2

8.9

5

19.3

25.2

13.6

6.5

13.1

104.2

32.9

-4.1

8.9

10.3

63.1

36.2

2.0

6

26.0

32.2

7

30.6

37.1

19.0

11.6

3.3

8.6

40.2

8.2

23.4

12.1

0.6

1.6

44.4

13.1

8

30.1

9

25.1

37.0

23.2

11.4

0.6

0.9

46.0

14.4

32.2

18.2

9.9

1.6

4.8

39.9

8.5

10

18.0

24.4

12.7

7.2

7.2

50.1

36.6

0.3

11

10.4

15.4

6.3

5.2

9.0

81.6

25.8

-6.6

12

4.8

8.7

1.6

3.6

11.5

95.6

24.3

-14.6

16.1

21.7

11.0

90.0

95.6

714.3

46.0

-19.3

Yıllık

Siirt ili uzun yıllar (1939-2018) ortalaması meteorolojik verileri
incelendiğinde ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu ayın Temmuz
(30.6 oC), ortalama sıcaklığın en düşük olduğu ay ise Ocak (2.7 oC)
olmuştur. Gözlemlenen en yüksek sıcaklık ağustos ayında (46.0 oC) en
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düşük sıcaklık ise ocak ayında (-19.36 oC) olduğu görülmektedir.
Ortalama yağış miktarı 714.3 mm’dir. En fazla yağış 110.3 mm yağış
miktarı ortalaması ve 14.0 yağışlı gün sayısı ortalaması ile mart ayında,
en az yağış 0.9 mm yağış miktarı ortalaması ve 0.6 yağışlı gün sayısı
ortalaması ile ağustos ayında rastlanmaktadır. Siirt ilinin uzun yıllar
(1939-2018) iklim verileri ortalaması Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 5. Kurtalan İlçesi 2017 Yılı İklim Verileri (Anonim, 2020).

Çizelge 5 “incelendiğinde, uzun yıllar aylık sıcaklık ortalaması (17.5
C) ve toplam yağış miktarı (572.9 mm), araştırmanın yürütüldüğü

o

2017 yılına ait aylık sıcaklık ortalamalarından (17.3 oC) ve toplam yağış
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miktarından (519.7 mm) daha yüksek iken; uzun yıllar nispi nem değeri
ortalaması (%52.8), 2017 yılının nispi nem değeri ortalamalarına
(%54.01) göre daha düşük olduğu görülmektedir (Karaman, 2019).”
2.1.3. Araştırmanın yapıldığı yörenin toprak yapısı ve bitki
örtüsü
Siirt ili “topoğrafik olarak ele alındığında tamamen dağ ve tepelerden
oluştuğu görülür. Ancak Kurtalan ilçesinin bir kısmı ova ağırlıklıdır.
Kurtalan ilçe merkezinden Batman il sınırına kadar uzanan birbirinden
kopmuş düzlükler vardır. Fazla geniş olmayan bir sahaya yayılan
engebeli bir yapı gösteren ovanın ortalama rakım değerleri 550-850 m
arasındadır (Özyazıcı, 2014). Siirt ilinde % 6.63 oranıyla en yaygın
olarak görülen toprak tipi kahverengi orman topraklarıdır. Bu topraklar
il genelinde toplamda 36.364.903 ha alan kaplamaktadır % 14.43
oranıyla kahverengi topraklar da ikinci büyük toprak grubunu oluşturur.
Üçüncü büyük toprak grubu ise % 11.00 oranıyla kireçsiz kahverengi
orman topraklarıdır. Aynı zamanda verimli arazileri oluşturan alüvyal
topraklar 208.622 ha alanda dağılım göstermektedir. Bu alanlar
genellikle Dicle vadisi içerisindeki sahalardır. Yine Dicle nehri vadisi
ve küçük akarsu vadilerinde 384.964 ha alanda kolüvyal topraklar da
yer almaktadır. İlin % 43.93’lük oranla 24.714.184 ha alanının fundalık
olduğu görülmektedir. % 30.55 oranda ise meralık araziler
bulunmaktadır. Bu arazilerin toplam alanı 17.187.581 ha’dır.
”
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2.1.4. Araştırmanın yapıldığı yörenin bitkisel üretim durumu
Siirt ili “topoğrafik olarak ele alındığında tamamen dağ ve tepelerden
oluştuğu görülür. Ancak Kurtalan ilçesinin bir kısmı ova ağırlıklıdır.”
Çizelge 6. Siirt İl ve İlçeleri 2019 Yılı Tarımsal Üretim Alanı (Anonim, 2020b)
Tahıllar ve
Diğer
Bitkisel
Ürünlerin
Alanı (da)

Toplam
Tarım
Alanı
(da)

0

47.575

152.288

0

321.804

392.117

5.222

0

26.684

74.03

822

0

44.181

111.493

1.000
1.800

814
535

0
0

40.515
21.012

77.697
56.878

26.463

6.000

50

0

2.086

34.599

322.957

53.637

18.651

0

503.857

899.102

Ürünler

Meyveler,
İçecek ve
Baharat
Bitkileri
Alanı (da)

Nadas
Alanı
(da)

Sebze
Alanı
(da)

Süs
Bitkileri
Alanı(da)

Merkez

80.727

20.000

3.986

Kurtalan

63.091

0

7.222

Baykan

24.287

17.837

Eruh

59.490

7.000

Pervari
Şirvan

35.368
33.531

Tillo
Toplam

Kurtalan ilçe merkezinden Batman il sınırına kadar uzanan birbirinden
kopmuş düzlükler vardır (Anonim, 2020d). TÜİK verilerine göre Siirt
ilinin toplam 899.102 dekar tarım arazisi bulunup bunun 322.957 dekar
meyveler-içecek ve baharat bitkileri, 53.637 dekarı nadas, 18.651
dekarı sebze, 503.857 dekarı ise tahıllar ve diğer bitkisel ürünleri
oluşturmuştur (Çizelge 6) (Anonim, 2020b).
Siirt ili ve ilçelerinde, meyve üretim alanı incelendiğinde en fazla payı
Antep fıstığı (285.206 da) almıştır. Daha sonra çekirdekli üzüm (24.975
da), elma (3.482 da), badem (1.026 da), incir (326 da), erik (226 da),
armut (198 da), Kayısı (60 da), şeftali (52 da) gibi meyve türleri
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Siirt il ve ilçelerinin meyve üretim alanı
Çizelge 7’de verilmiştir.
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Çizelge 7. Siirt İl ve İlçelerinin 2019 Yılı Meyve Üretim Alanı (Anonim, 2020b)
Meyve
Türü
Elma (da)
Antep Fıstığı
(da)
Çekirdekli
Üzüm (da)

Merkez

Kurtalan

Baykan

Eruh

Pervari

Tillo

Şirvan

Toplam

30

3.000

2

76

313

60

1

3.482

78.047

50.031

17.011

55.034

32.415

25.151

27.517

285.206

2.073

10.000

7.254

2.435

674

622

1.917

24.975

İncir (da)

184

10

3

13

4

100

12

326

Armut (da)

25

10

1

17

8

135

2

198

Kayısı (da)

18

10

0

25

5

0

2

60

Şeftali (da)

18

10

0

14

8

0

2

52

Erik (da)

51

10

0

9

5

150

1

226

Badem

36

10

5

540

300

125

10

1.026

Araştırma yapılan bahçede elmayla birlikte diğer meyve çeşitlerinin
yetiştiriciliği de yapılmaktadır. 2019 yılında araştırma yapılan bahçede
toplam elma üretimi 351.812 ton olup dekara verimi 4570.69 kg’dır.
Çalışma yapılan elma bahçesi (37° 55' 37.00" Kuzey enlem, 41° 42'
10.04" Doğu boylamı) Gökdoğan Köyü Yunuslar Mahallesi 105 ada 5
parsel sayılı taşınmaz içerisinde 697 da’lık bir alanda kurulmuş olup;
1125 m rakımlı, ortalama %10 meyilli ve ilçe merkezine yaklaşık 26
km mesafededir. Doğu-batı doğrultusunda sıra arası 4.0 m, sıra üzeri
0.85 m aralıklarla dikilmiş ağaçlarda budama ve diğer kültürel işlemler
(ilaçlama, gübreleme vb.) düzenli olarak yapılmaktadır. Sulama ihtiyacı
damla sulama sistemi ile karşılanmaktadır. Araştırma bahçesinin genel
görünümü Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Araştırma Bahçesinin Genel Görünümü.

2.1.5. Çalışmada Kullanılan anaç
M9 Klon anacı: Çok bodur ve bodur elma sınıfına giren elma klon
anaçlarından dünyada en çok kullanılan anaçtır. (Öz ve Bulagay, 1986).
“M9 klon anacı, verimli topraklarda daha iyi gelişirler. Dikimden
itibaren ömrü boyunca desteğe ihtiyaç gösterirler. Dikimin hemen ertesi
yılı meyve vermeye başlar ve en iyi şartlarda bile boyu 270 cm’yi
geçmez. Çöğürlerin % 20-40’ı kadar gelişirler. Boğaz çürüklüğüne
(Phytophytora spp.) dayanıklı fakat ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)
ve pamuklu bite (Eriosoma lanigerum) hassastır. “Stool Bed” ve tepe
daldırması ile çoğaltılır. M9 anacına aşılı çeşitler “ince iğ şekli”
(Slender Spindle) terbiye sistemine göre şekillendirilir ve budanırlar.
Kurulan bahçelerde uygulanacak dikim aralıkları toprak verimliliğine
göre 1.5 m x 3.5 m veya 2.0 m x 3.5 m olmalıdır (Özçağıran ve ark.,
2004). Verimli topraklarda ağaç başına 60-70 kg’a kadar meyve verirler
ki; bu da dekardan ortalama 7 ton ürün demektir. Dekara düşen ağaç
sayısı olarak en az 80-100 adet, verimli topraklarda ise 140-150 adet
olmalıdır (Özçağıran ve ark., 2004).”
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2.1.6. Çalışmada kullanılan çeşitler
Golden Clon B: “Ağaçları dik olarak orta ya da kuvvetli gelişmekte ve
çok sayıda kısa meyve dalına (spur) sahip bulunmaktadır. Meyve orta
iri, yuvarlak konik, tatlı, meyve eti krem renkte ve meyve kabuğu
yeşilimtırak sarı renktedir (Şekil 3). Pasa karşı dayanıklı olduğundan
Golden

Delicious’a

alternatif

olarak

önerilmektedir.

Tam

çiçeklenmeden derime kadar geçen gün sayısı 145-155 gündür. M9,
M26 ve MM106 anaçlarla uyumludur (Şekil 3). (Hampson ve Kemp
2003).”
Granny Smith: “Avustralya orijinli kaliteli kışlık bir elma çeşididir.
Ağacı yarı dik- kuvvetli, düzenli verimliliğe sahiptir. Meyveleri orta
irilikte olup, yeşil zemin üzerine hafif donuk renkli, benekli, sert, bol
sulu ve kendine özgü mayhoş bir tada sahiptir (Şekil 4). Kabuk rengi
parlak yeşildir, yüksek bölgelerde kırmızı leke meydana getirir. Ateş
yanıklığına orta dayanıklıdır. Güneşten etkilenmesi nedeniyle M9
anacına aşılandığında üzerine ağ çekilmelidir. Orijinal yeşil rengi için
180 günlük vejetasyon süresi boyunca maksimum 60-70 günlük
güneşlenme ister.”
Geç olgunlaşan bir çeşittir. Hasat zamanı ekim ayının 4. haftasıdır. Tam
çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün sayısı 180 gündür. Uzun süre
muhafaza edilebilir. Tozlayıcı çeşit olarak kullanılabilmektedir (Akgül
ve ark. 2005, Anonim, 2020a).”
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Şekil 3. Golden Elma Çeşidi.

Şekil 4. Granny Smith Elma Çeşidi.

Şekil 5. Buckeye Gala Elma Çeşidi.

Şekil 6. Jeromine Elma Çeşidi.

Buckeye Gala: “1970’li yıllarda Yeni Zelanda’da (Greytown)
bulunmuştur. Orange Red x Golden Delicious melezidir. Meyve eti
sarımsı sulu ve serttir. Meyve kabuğu sarı zemin üzerine kırmızı lekeler
vardır. Ağacı kuvvetli büyüyen, verimli bir çeşittir. Kendine verimlidir
(Şekil 5). Idared, Fuji, Breaburn, Granny Smith, Elstar tarafından
tozlanabilir. Hasat zamanı temmuz ortası-ağustos sonu arasındaki
dönemdir (Özçağıran ve ark., 2004).”
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Jeromine: “Orjini ABD’dir. Ağaçları orta kuvvette gelişir ve çok
verimlidir. Meyveleri iri ve koni şeklindedir, Meyve rengi çok koyu
renklidir. Ağustos'un ortasından itibaren renklenir. Sert ve lezzetli bir
çeşittir. Meyveleri iri ve beş yıldız şeklindedir. Bölgelere göre Eylül
ortasından itibaren hasadı başlar ve ekime kadar devam eder. Kolay
renklenmesinden dolayı renk problemi olan bölgelerde kolaylıkla
yetiştirilir. M.9, MM.106 ve MM.111 anaçları üzerine aşılanabilir
(Şekil 6).”

Şekil 7. Fuji Elma Çeşidi.

Şekil 8. Pink Lady Elma Çeşidi.

Fuji: 1939 yılında Japonya Ralls Janet x Red Delicious melezi olarak
elde edilmiştir (Özçağıran ve ark., 2004). Düşük asitli, tatlı, sulu,
gevrek bir yapıya sahip olan meyve eti ile kendine has aromalı ve
kaliteli bir çeşittir. Karakteristik renkte sarı zemin üzerine pembe
şeritler olmasına rağmen, yeni bazı Fuji çeşitlerinde renk kırmızıya
yaklaşmıştır (Şekil 7). Meyve iriliği orta-iri, meyve ağırlığı ortalama
220 gr’dır. Meyvesi 7–8 ay depolanabilir. Fuji çeşidinde serin hava
koşulları kırmızımsı pembe rengini ve meyve lezzetini geliştirmektedir.
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(Anonim, 2020b). Ayrıca oda sıcaklığında diğer çeşitlerden daha uzun
süre saklanabilmektedir. Dünya’da en iyi elma çeşitleri arasında beşinci
sırada yer almaktadır. Ağacı çok kuvvetli gelişir, bu nedenle çok bodur
anaçlarla aşılanmalıdır. Soğuklama ihtiyacı 550 saattir. Kendine
verimli olup aynı zamanda mükemmel bir tozlayıcıdır. Ekim ayının
başında hasat olumuna gelir (Catherine, 1993).
Pink Lady: “Batı Avustralya orijinli olup Golden Delicious ve Lady
Williams çeşitlerinin melezlenmesinden elde edilmiştir (Şahinoğlu,
2011). Ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişen çok verimli bir çeşittir.
Bodur ve yarı bodur anaçlar üzerinde gelişimi iyidir. Meyveleri orta
irilikte, uzun silindir biçimindedir (Şekil 8). Meyve kabuğu açık sarı
zemin üzerinde pembe renktedir. Meyve hasat zamanından birkaç ay
sonra tüketildiğinde mükemmel bir aromaya ulaşır. Meyve et dokusu
sert olduğu için yola ve soğuk muhafazaya çok uygun bir çeşit olup,
yaklaşık 7-8 ay soğuk hava depo koşullarında özeliklerini yitirmeden
muhafaza edilebilir. Golden Delicious'tan 35-40 gün sonra hasat edilir.
Tozlayıcıları; Gala Grubu, Granny Smith, Srarkrimson Delicius, Red
Delicious, ve Fuji’dir (Anonim,2020d).”
2.2. Yöntem
2.2.1. Fenolojik özellikler
Her bir çeşitten 10 ağaç değerlendirmeye alınarak aşağıdaki fenolojik
özellikler incelenmiştir:
Tomurcuk “kabarması, tomurcuk patlaması, çiçeklenme başlangıcı, tam
çiçeklenme, çiçeklenme sonu, hasat başlangıcı, yaprak sararması,
yaprak dökümü, tam çiçeklenmeden hasat tarihine kadar geçen gün
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sayısı, ağaç başına verim (kg/ağaç), gövde kesit alanına düşen verim
(kg/cm2).”
2.2.2. Morfolojik özellikler
Her bir çeşitten 10 ağaç değerlendirmeye alınarak aşağıdaki morfolojik
ölçümler

yapılmıştır.

Yapılan

bu

ölçümlerin

ortalaması

alınmıştır.Ağacın yaşı (yıl), ağaç boyu (cm), taç genişliği (cm), taç
hacmi (m3), dinlenme döneminde taç genişliği (cm), periyodisiteye
eğilim durumu, ağaçların habitusu, ağaçların gövde çevresi (cm),
Sürgün uzunluğu (cm), sürgün çapı (mm), yaprak özellikleri
2.2.3. Pomolojik özellikler
Her çeşidi temsil eden ağaçlardan tesadüfî 10 meyve alınarak pomolojik
ölçümler yapılmıştır. Aşağıda verilen bu ölçümlerin ortalaması
alınmıştır (Şekil 9).
Ortalama meyve ağırlığı (g), ortalama meyve hacmi (ml), ortalama
meyve yoğunluğu (g/ml), ortalama meyve eti sertliği (lb), ortalama
meyve kabuğu kalınlığı (mm), ortalama meyve boyu (mm), ortalama
meyve eni (mm), meyve şekil indeksi, çekirdek sayısı (adet/meyve).
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Şekil 9. Meyvenin Çeşitli Organları Ve Boyutları.
A “= Meyve boyu (cm), B = Meyve eni, C = Meyve sapı uzunluğu (cm), D = Meyve
sapı kalınlığı (cm), E = Meyve sap çukuru genişliği (cm), F = Meyve sap çukuru
derinliği (cm), G = Meyve çiçek çukuru genişliği (cm), H = Meyve çiçek çukuru
derinliği (cm), I= Dolgun çekirdek (adet).”

Diğer ölçümler: Her bir çeşitten tesadüfî olarak alınan 10 meyvenin;
meyve sapı uzunluğu (mm), meyve sapı kalınlığı (mm), çiçek çukuru
genişliği (mm), çiçek çukuru derinliği (mm), çekirdek evi uzunluğu
(mm), çekirdek evi genişliği (mm), çekirdek uzunluğu (mm), çekirdek
genişliği (mm), çekirdek kalınlığı (mm) dijital kumpas (0.01 mm’ye
duyarlı) ile ölçümleri yapılmıştır.
Duyusal gözlemler: “Meyvelerin tat, aroma, sululuk ve mumluluk
durumları duyusal gözlemler ile belirlenmiş; orta, iyi, çok iyi şeklinde
sınıflandırılmıştır.”
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2.2.4. Kimyasal özellikler
Her çeşidi temsil eden ağaçlardan tesadüfî 10 meyve alınarak,
meyvelerin suları çıkarılıp aşağıda verilen kimyasal analizler
yapılmıştır. Bulunan değerlerin ortalaması alınmıştır.
Asitlik derecesi (pH) tayini, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM)
tayini, titre edilebilir asit miktarı (TEAM) tayini yapılmıştır.
2.2.6. Meyve ve sürgün gelişim eğrileri
Meyve gelişim eğrisi: Çeşitlerde, meyve tutumundan sonra meyvelerin
yaklaşık 1 cm çapa ulaştığı tarihten hasat olumuna kadar 14 gün
aralıklarla meyve boyu (mm) ve meyve eni (mm) 0.01 mm’ye duyarlı
dijital kumpas ile ölçülerek kaydedilmiştir. Her bir çeşidi temsil eden
on ağaçtan onar meyvede ölçüm yapılmıştır (Koç, 2019).
Sürgün gelişim eğrisi: Çeşitlerde, ilk sürgün sürmeye başladıktan
sonra vejetasyon dönemi sonuna kadar14 günlük aralıklarla sürgün çapı
(mm) ve sürgün uzunluğu (cm) ölçümleri yapılarak sürgün gelişimi
saptanmıştır. Her bir çeşidi temsil eden on ağaçtan onar sürgünde ölçüm
yapılmıştır (Koç, 2019)
Araştırması ve incelenmesi yapılan çeşitlerde üzerinde durulan
özellikler bakımından tanıtıcı istatistikler ortalama ve standart hata
olarak belirlenmiştir.
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3. BULGULAR
3.1. Fenolojik özellikler
Kurtalan (Siirt) ekolojik şartlarında M9 anacı üzerine aşılı Buckeye
Gala, Granny Smith, Golden Clon B, Fuji, Jeromine ve Pink Lady
çeşitlerinin 2019 yılı fenolojik gözlemleri Çizelge 8'de verilmiştir.
Çizelge 8. Çeşitlere ait fenolojik gözlemler

Tomurcuk Kabarması

Buckeye
Gala
10 Mart

Granny
Smith
16 Mart

17 Mart

Golden
Clon B
17 Mart

18 Mart

Pink
Lady
17 Mart

Tomurcuk Patlaması

15 Mart

23 Mart

26 Mart

25 Mart

25 Mart

23 Mart

Çiçeklenme Başlangıcı

23 Mart

29 Mart

29 Mart

30 Mart

31 Mart

29 Mart

Tam Çiçeklenme

3 Nisan

8 Nisan

5 Nisan

9 Nisan

6 Nisan

5 Nisan

Çiçeklenme Sonu

12 Nisan

15 Nisan

14 Nisan

14 Nisan

13 Nisan

14 Nisan

Hasat Başlangıcı

19Ağustos

10 Eylül

10 Eylül

10 Eylül

24 Ekim

10 Kasım

Gözlem

TÇGH*

Jeromine

Fuji

138

155

158

154

201

219

Yaprak Sararması

20 Eylül

20 Ekim

20 Eylül

20 Eylül

20 Ekim

20 Aralık

Yaprak Dökümü

15 Ekim

20 Kasım

15 Ekim

15 Ekim

20Kasım

20 Ocak

*TÇHG: Tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün sayısı.
Yapılan gözlemlere göre 2019 yılında tomurcuk kabarması 10 Mart
(Buckeye Gala) ile 18 Mart (Fuji), tomurcuk patlaması 15 Mart
(Buckeye Gala) ile 26 Mart (Jeromine), tarihleri arasında tespit
edilmiştir. Buckeye Gala en erken (23 Mart) çiçeklenen çeşit olurken
Fuji en geç (31 Mart) çiçeklenen çeşit olmuştur.
Tam çiçeklenme ilk Buckeye Gala çeşidinde (3 Nisan) gerçekleşmiş,
bu çeşidi Jeromine ve Pink Lady (5 Nisan), Fuji (6 Nisan), Granny
Smith (8 Nisan) ve Golden Clon B (9 Nisan) çeşitleri olmuştur.
Çeşitlerde çiçeklenme sonu Buckeye Gala (12 Nisan) ile Granny Smith
(15 Nisan) olduğu görülmüştür. En erken hasat edilen çeşit 19 Ağustos
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ile Buckeye Gala olup bu çeşidi 10 Eylül tarihinde Granny Smith,
Golden Clon B, Jeromine ile 24 Ekim’deFuji ve son olarak 10 Kasım’da
Pink Lady takip etmiştir. Tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen süre
138 ile 219 gün olarak belirlenip; meyve olgunlaşma süresi en kısa
Buckeye Gala (138 gün), en uzun Pink Lady (219 gün) olduğu
görülmüştür. Hasat olgunluğuna ilk ulaşan çeşit Buckeye Gala (19
Ağustos) olurken, bu çeşidi Granny Smith, Jeromine, Golden ClonB
çeşitleri aynı tarihte (10 Eylül) olup ardından Fuji (24 Ekim) ve en son
Pink Lady (10 Kasın) takip etmiştir. Çeşitler arasında yapraklarını en
erken döken çeşitler; Buckeye Gala, Golden Clon B, Jeromine (15
Ekim), en geç ise Pink Lady (20 Ocak) olmuştur (Çizelge 8).
3.2. Morfolojik özellikler
2019 yılında gözlemlenen çeşitlerin morfolojik özellikleri Çizelge 9’da
verilmiştir.
Yapılan çalışmada tespit edilen çeşitlerin 5 yaşında olduğu ve bu
çeşitlerin periyodisite eğilimi göstermedikleri belirlenmiştir. Çeşitlerin
dinlenme periyodunda yapılan ölçümlerinde en yüksek ağaç boyu
318.2±3.87 cm (Fuji), en alçak ağaç boyu 292.6±3.11 cm (Granny
Smith) olduğu tespit edilmiştir. Taç genişliği en fazla Jeromine
(154.9±5.14cm), en dar taç yapısına sahip çeşidin ise Pink Lady
(132.0±5.63) cm olduğu görülmüştür. İncelenen çeşitlerde taç hacmi
1.58±0,13 m3 (Pink Lady) ile 2.34±0.18m3 (Jeromine) iken gövde
çevresi 12.5±0.62 cm (Buckeye Gala) ile 17.48±0.93 cm (Fuji) arasında
bulunmuştur. Çeşitler arasında 112.12±4.08 cm sürgün uzunluğu ve
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10.36±0.21 mm sürgün çapı ile Pink Lady en güçlü sürgün oluşturan
çeşit olurken; en kısa sürgün 56.6±5.35 cm Granny Smith iken sürgün
çapı en zayıf 6.48±0.31 mm ile Golden Clon B çeşidi olmuştur (Çizelge
9).
Çizelge 9. Çeşitlerin morfolojik özellikleri
Çeşit Adı
Ağacın yaşı (yıl)

Buckeye
Gala

Granny
Smith

5 Yaş

5 Yaş

Golden
Clon B

Jeromine

Fuji

Pink Lady

5 Yaş

5 Yaş

5 Yaş

5 Yaş

Ağaç boyu (cm)

304.5±3.58 292.6±3.11

299.6±4.1

303.5±4.5

318.2±3.87

298.9±3.43

Taç genişliği (cm)

139.9±7.26

134.±7.15

133.2±4.05

154.9±5.14

146.8±4.14

132±5.63

Taç hacmi (m3)

1.91±0.22

1.7±0.19

1.68±0.09

2.34±0.18

2.12±0.13

1.58±0.13

15.7±0.78

14.77±0.36

17.48±0.93

14.67±0.42

63.5±5.12

91.02±3.68

91.76±4.78 112.12±4.08

6.48±0.31

10.1±0.21

9.46±0.13

Gövde çevresi(cm) 12.05±0.62 13.92±0.62
Sürgün
83.59±3.00 56.6±5.35
uzunluğu(cm)
Sürgün çapı (mm) 8.75±0.31 8.82±0.32

10.36±0.21

3.3. Pomolojik özellikler
İncelemeye alınan çeşitlerin pomolojik özellikleri Çizelge 10 ve Şekil
10’da verilmiştir.
Yapılan çalışmada meyve ağırlığı en az 103.7±4.93 g (Buckeye Gala)
ile en fazla 186.89±7.41 g (Fuji) olarak belirlenmiştir. Çeşitlerde meyve
boyu en az Buckeye Gala (53.84±0.9 mm) ile en fazla Golden Clon B
(68.98±1.26 mm), meyve eni en az olan çeşit Buckeye Gala (62.23±1.5
mm), en fazla olan çeşit Fuji (74.15±0.9 mm) olmuştur.
Yapılan ölçümlerde meyve hacmi 126.9±6.03 ml (Buckeye Gala) ile
224.6±9.55 ml (Fuji) arasında belirlenirken, meyve yoğunluğu ise
0.76±0.01 g/ml (Pink Lady) ile 0.90±0.07 g/ml (Granny Smith)
arasında tespit edilmiştir. İncelenen çeşitler içinde Buckeye Gala, Fuji
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ve Pink Lady Basık olurken Granny Smith, Golden Clon B Yuvarlak
ve Jeromine uzun olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 10. Çeşitlerin Meyve Özellikleri
Çeşit Adı

Buckeye Gala Granny Smith Golden Clon B

Meyve
Ağırlığı (g)
Meyve
Boyu (mm)
Meyve
Eni (mm)
Meyve
Hacmi (ml)
Meyve
Yoğunluğu (g/ml)
Meyve
Şekil İndeksi
Meyve Sapı

Fuji

Pink Lady

157.32±5.32

157.6±6.01

137.61±5.35 186.89±7.41 158.57±5.07

53.84±0.9

66.46±1.15

68.92±1.26

62.87±1.33 63.75±0.95

63.6±1.19

62.23±1.5

70.45±0.98

70.84±1.04

68.12±1.21

69.8±1.28

126.9±6.03

179.4±9.83

199.9±8.4

169.3±8.66 224.6±9.55 209.9±5.45

0.82±0.01

0.90±0.07

0.79±0.01

0.82±0.03

0.83±0.01

0.76±0.01

Basık

Yuvarlak

Yuvarlak

Uzun

Basık

Basık

Uzunluğu (mm) 28.36±1.85

Meyve Sapı
Kalınlığı (mm)
Meyve Kabuk
Kalınlığı (mm)
Çiçek Çukuru
Genişliği (mm)
Çiçek Çukuru
Derinliği (mm)
Çekirdek Evi
Uzunluğu (mm)
Çekirdek Evi
Genişliği (mm)
Meyve Eti
Sertliği (lb)

Jeromine

103.7±4.93

74.15±0.9

22.25±1.41

33.77±2.27

30.02±1.78 24.16±1.35 30.46±2.37

2.94±0.21

2.29±0.14

2.21±0.11

2.51±0.27

2.87±1.19

2.49±0.07

0.3±0.02

0.24±0.01

0.24±0.01

0.57±0.4

0.23±0.01

0.21±0.02

17.76±1.08

20.04±0.66

20.3±0.55

19.16±1.05 24.08±0.56 27.17±0.83

5.83±0.57

9.38±0.47

16.8±0.56

10.49±0.66

13.13±0.75

16.57±0.67

14.12±0.68

16.25±0.67 16.07±0.48

16.31±1.5

6.4±0.19

8.65±0.49

6.67±0.44

8.21±0.39

9.33±0.2

8.42±0.59

10.01±0.47

11.01±0.18

9.89±0.21

8.89±0.24

8.27±0.55

10.96±0.3

8.8±0.24

10.61±0.63

Meyve kabuğu en ince olan çeşit Pink Lady (0.21±0.02 mm) olurken,
meyve kabuğu en kalın olan çeşit ise Jeromine (0.57±0.4 mm) olmuştur.
Çalışmada meyve eti sertliği 8.27±0.55 lb (Fuji) ile 11.01±0.18 lb
(Granny Smith) arasında belirlenmiştir. Bununla birlikte çiçek çukuru
genişliği Buckeye Gala (17.76±1.08 mm) ile Pink Lady (27.17±0.83
mm), çiçek çukuru derinliği Buckeye Gala (5.83±0.57 mm) ile Golden
Clon B (16.8±0.56 mm), çekirdek evi uzunluğu Buckeye Gala
(13.13±0.75 mm) ile Granny Smith (16.57±0.67 mm), çekirdek evi
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genişliği ise Buckeye Gala (6.40±0.19 mm) ile Fuji (9.33±0.2 mm)
arasında tespit edilmiştir (Çizelge 10).

Şekil 10. Çeşitlerin Ağaç Başına Düşen Verim Grafiği.

İncelenen çalışmada ağaç başına en yüksek verim Jeromine (2.77±0.03
kg) çeşidinden alınmış olup bu çeşidi, Golden Clon B (2.31±0.07 kg),
Buckeye Gala (2.12±0.12 kg), Pink Lady (1.93±0.1 kg), Granny Smith
(1.89±0.09 kg) veFuji (1.55±0.13 kg) çeşitleri izlemiştir. İncelenen
çeşitlerin gövde kesit alanına düşen verimler 0.19±0.12 kg/cm2
(Buckeye Gala) ile 0.06±0.01 kg/cm2 (Fuji) arasında elde edilmiştir
(Şekil 10).
3.4. Kimyasal özellikler
Yapılan çalışmada incelenen çeşitlere ait meyvelerin kimyasal analiz
değerleri Çizelge 11’de verilmiştir.
Çizelge 11. Çeşitlere Ait Meyvelerin Kimyasal Değerleri

pH

4.47±0.12

Granny
Smith
3.73±0.03

SÇKM (%)

14.25±0.55

14.25±0.42 14.49±0.44

16.48±0.5

16.2±0.29 15.63±0.25

TEAM (%)

0.25±0.01

0.68±0.03

0.21±0.01

0.46±0.03

Çeşit Adı Buckeye Gala

Golden Clon
Fuji
Pink Lady
B
4.03±0.02
4.42±0.03 4.34±0.02 4.26±0.04
Jeromine

0.44±0.03

0.42±0.03
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İncelenen çeşitlerde pH değeri 3.73±0.03 (Granny Smith) ile 4.47±0.12
(Buckeye Gala), suda çözünebilir kuru madde miktarı %14.25±0.42
(Granny Smith) ile %16.48±0.5 (Jeromine) ve titre edilebilir asit
miktarı ise %0.21±0.01 (Jeromine) ile %0.68±0.03 (Granny Smith)
arasında olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 11).
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde hemen hemen her bölgede elma üretimi yapılmaktadır. Siirt
ili de bu iller arasındadır. Modern elma yetiştiriciliğinde en iyi
metotlardan biri olan bodur anaç kullanımı ülkemizle birlikte dünyada
hızla yaygınlaşmaktadır. Meyve yetiştiriciliğinde standart çeşitlerle
üretime geçilmeden önce bölgeye adaptasyonun belirlenmesi ve verim
denemelerinin yapılması oldukça önemlidir.
Bu

çalışmanın

amacı;

Kurtalan

ekolojik

şartlarında

modern

meyveciliğin en önemli adımlarından biri olan M9 klon anaç kullanımı
ve bu anaca aşılı bazı standart elma çeşitlerinin fenolojik, pomolojik,
morfolojik ve kimyasal özelliklerini tespit etmektir. Bodur anacın; arazi
kullanımındaki tasarruf, birim alandaki verim, budama, gübreleme,
ilaçlama gibi kültürel işlemler dikkate alındığında bodur anaç
kullanımının pek çok avantajı olduğu görülmüştür.
Araştırma yapılan bahçede ilkbahar geç donları meyve yetiştiriciliği
açısından tehlike oluşturabilmektedir. Bu donlardan etkilenen çeşit ise
Buckeye Gala olup, Golden Clon B, Granny Smith, Jeromine, Fuji ve
Pink Lady çeşitleri geç çiçeklendikleri için tehlike oluşturmamaktadır.
Ayrıca meyveler, ekolojik şartlardan dolayı sonbahar erken donlarında
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da zarar görecek derecede etkilenmemektedir. Böylece bu yöre için
elma yetiştiriciliği ekonomik anlamda bir avantaj sağlamıştır.
Araştırmamızda meyve renklenmesine bakıldığında; güneşlenme
suresinin uzunluğu ve nisbi nemin düşüklüğü nedeniyle güneş
yanıklarının oluşmasına sebebiyet göstermiştir. Meyveleri, güneş
yanıklığından korumak için file örtü kullanılmıştır. File örtüsünün
kullanımı meyvelerde renklenmeyi engellemiştir. Çeşitler arasında
Buckeye Gala çeşidinin yeteri kadar renklenmediği görülmüştür. Elma
üretiminde verim ile birlikte kalite de düşünülmelidir. Kaliteyi
etkileyen en önemli faktörlerden biri de meyve ağırlığıdır. Çalışmada
Kurtalan (Siirt) ekolojik koşullarında yetiştirilen M9 anacı üzerine aşılı
çeşitlerin meyve ağırlıkları incelendiğinde; Fuji, Pink Lady, Granny
Smith, Golden Clon B en ağır çeşitler olup; Jeromine, Golden Clon B,
Buckeye Gala ve Pink Lady en verimli çeşitler olmuştur.
Sonuç olarak iyi tarım uygulamaları ve Gap Global üretim planlarını
prensip alarak kurulan meyve bahçesinde elma çeşitlerinden Buckeye
Gala elma çeşidi renklenmeden dolayı adaptasyonda sıkıntı yaşanmış
ancak diğer çeşitlerin bölgeye adaptasyonunda herhangi bir problem
yaşanmamıştır. Araştırmanın yürütüldüğü bahçede, incelenen elma
çeşitlerinde bitki gelişimi, verim ve meyve kalitesi açısından önemli bir
sorunla karşılaşılmamış ve bahçenin elma yetiştiriciliği bakımından
uygun ekolojik şartlara sahip olduğu kanaatine varılmıştır.
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1. Giriş
Rosaceae familyası ve Pomoideae (Maloideae) alt familyası içerisinde
yer alan aronya Aronia cinsi altında sınıflandırılan üzümsü bir meyvedir
(Hardin, 1973; Shahin ve ark., 2019; Poyraz Engin ve ark., 2021).
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot (siyah aronya) ve Aronia
arbutifolia (L.) Elliot (kırmızı aronya) bilinen en önemli iki tür olmakla
birlikte Aronia prunifolia (mor aronya) da hibrit bir aronya türü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Aronia arbutifolia parlak kırmızı meyvelere ve
alt kısımda yoğun tüylü ve sonbaharda kırmızıya dönen donuk yeşil
yapraklara sahiptir. Aronia melanocarpa ise siyah meyvelere ve
kırmızıya dönmeyen parlak ve tüysüz yapraklara sahiptir (Hardin,
1973). Bu türler süs bitkisi-peyzaj çalıları olarak kabul edilmektedir
(Jurikova ve ark., 2017). Ticari olarak meyve üretiminde kullanılan
çeşitler Aronia melanocarpa içerisinde yer almaktadır (Hardin, 1973;
Lehmann, 1982). Viking (Finlandiya) ve Nero (Çekya) meyve üretimi
için popüler olan aronya çeşitleridir (McKay, 2001).
Kuzey Amerika ve Kanada orjinli olan bu türlerden Aronia
melanocarpa’nın doğal yayılım alanı Newfoundland’den güneyde
Georgia ve Alabama’nın kuzeyine, kuzeyde Minnesota ve Ontorio’nun
güneyine doğrudur. Aronia arbutifolia ise Newfoundland’den güneyde
Florida’nın merkezine, batıda doğu Teksas’a kadar uzanmaktadır
(Hardin, 1973). Aronia melanocarpa meyveleri geleneksel olarak
Amerikan Potawatomii yerlileri tarafından soğuk algınlığı tedavisinde
kullanılmıştır (Kokotkiewicz ve ark., 2010).
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1900’lü yılların başında Rus araştırmacı Ivan V. Michurin’in soğuğa
dayanıklı meyve türlerini araştırdığı proje kapsamında Rus botanik
bahçelerine getirilen aronya buradan Doğu Avrupa ülkelerine dağılarak
ticari bir ürüne dönüşmüştür (Seidemann, 1993; Strigl ve ark., 1995;
Poyraz Engin ve ark., 2021). Rusya’da ilk ticari aronya bahçesi 1940’lı
yıllarda, Avrupa’da 1970’li yıllarda Doğu Almanya’da, Japonya’da ise
1976 yılında kurulmuştur (Kokotkiewicz ve ark., 2010). Daha sonraki
yıllarda Bulgaristan, Polonya, Slovenya, Danimarka ve Finlandiya’da
yetiştiriciliği yaygınlaşmıştır. Şu an için dünya aronya üretiminin %90’ı
Polonya’da yapılmaktadır (Walther ve Müller, 2012; Poyraz Engin ve
ark., 2021). Polonya’yı sırasıyla ABD, Almanya, Türkiye ve Finlandiya
takip etmektedir (Poyraz Engin ve Boz, 2019)
Aronia melanocarpa, doğada sulak alanlar, akarsular boyunca ve göller
çevresi gibi ıslak habitatlarda, kum tepeleri, kayalık yamaçlar ve sarp
kayalıklarda, aşırı büyümüş veya çıplak kayalık çıkıntılarda bulunabilir
(Hardin, 1973). Soğuğa dayanıklı ve 3 m’ye kadar yükselebilen,
odunsu, çok gövdeli, çalı formunda bir bitkidir. Mayıs-Haziran
aylarında çiçek açan bitkinin meyveleri (Şekil 1) 6-13 mm çapında, 0.52 g ağırlığında, mavi-mor renkli, yuvarlak ve suludur (Ochmian ve ark.,
2012; Shahin ve ark., 2019). Ağustos ayında olgunlaşmaya başlayan
meyvelerin hasadı Ağustos-Eylül ayları arasında mekanik olarak yapılır
ve hektardan yaklaşık olarak 5-12 ton ürün alınmaktadır (McKay,
2001).
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Şekil 1. Aronia melanocarpa meyvesi

Buruk tadı nedeniyle ‘chokeberry’ (buruk, boğucu, acı üzümsü meyve)
adı ile bilinmektedir. Aronya meyveleri daha çok meyve suyu,
marmelat, reçel, jel, çay, şarap, enerji içeceği ve likör yapımında
kullanılmaktadır. Bununla birlikte acı-badem kokusu nedeniyle meyve
suyu sektöründe çoğunlukla elma, armut ve siyah frenk üzümü ile
karışımları tercih edilmekte ve tüketicinin beğenisini kazanmaktadır
(Scott ve ark., 2007; Kulling ve Rawel, 2008; Borowska ve ark., 2016;
Jurendic ve Scetar, 2021). Ayrıca yoğurt gibi gıdalarda aroma verici
olarak da kullanılmaktadır (Balcerek, 2010). Yüksek antioksidan
içeriğiyle son zamanlarda taze ve kurutulmuş olarak da tüketimi artış
göstermektedir. En popüler ticari aronya özütü, meyve suları ve
şurupların yanı sıra tablet şeklindeki besin takviyelerinin üretiminde de
kullanılan ve %53 fenolik bileşik içeren Aronox®’tur (AgropharmPolonya) (Zapolska-Downar ve ark., 2008). Aronya, doğal antosiyanin
renk pigmentlerinden ileri gelen siyah, koyu mor-menekşe ve kırmızı
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renklerinden ötürü güvenli ve doğal gıda renklendiricisi olarak
kullanımı ile birlikte eczacılık ve kozmetik endüstrisinde de tercih
edilen meyveler arasında yer almaktadır (Borowska ve Brzoska, 2016;
Li ve ark., 2017; Lupascu ve ark., 2019; Jurendic ve Scetar, 2021).
Bununla birlikte aronya meyvesi, içerdiği polifenollerin yüksek
antioksidan kapasiteleri sayesinde antiinflamatuar, antikanserojen,
antimikrobiyal,

antiviral,

antidiyabetik,

antimutajenik,

kardiyoprotektif, hepatoprotektif ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir
(Denev ve ark., 2012; Jurikova ve ark., 2017; Jurendic ve Scetar, 2021).
2. Aronya Meyvelerinin Kimyasal Kompozisyonu
Aronya fitokimyasalları üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla Aronia
melanocarpa meyveleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu meyveler
karbonhidratlar, organik asitler, mineraller, vitaminler ve fenolik
bileşikleri içermektedir (Sidor ve Gramza-Michalowska, 2019;
Jurendic ve Scetar, 2021). Bu bileşikler diğer meyve türlerinde olduğu
gibi tür, çeşit, ekolojik faktörler, olgunluk aşaması, hasat şekli ve
depolama koşullarına göre değişiklik göstermektedir (Jeppsson ve
Johansson, 2000; Tolic ve ark., 2017). Aronya meyvelerinin kimyasal
bileşimi Tablo 1’de sunulmuştur.

109 | PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI
Tablo 1: Taze aronya meyvelerinin kimyasal içeriği
Kimyasal Bileşen
Miktar
%15.30-19.50
Kuru madde
%21.68-30.57
pH
3.3.-3.7
%0.67-0.72
Titre edilebilir asitlik
%0.93-1.29
Toplam yağ
%0.14
Protein
0.60-0.81 g/100g
Glikoz
1.87-3.76 g/100g
0.85-1.54 g/100g
Fruktoz
2.86 g/100g
1.97-3.16 g/100g
Sorbitol
6.6-13.0 g/100g
Lif
56 g/kg
Pektin
%0.35-0.54
Malik asit
13.1 g/kg
Sitrik asit
23.4-40.8 mg/100g
Kuinik asit
293-593 mg/100g
7.4-8.3 mg/100g
C vitamini
31.85 mg/100g
B1 vitamini
180 μg/kg
B2 vitamini
200 μg/kg
B6 vitamini
280 μg/kg
A vitamini
0.77 mg/100g
K vitamini
17.8-28.8 µg/100 g
α-Tokoferol
1.35-1.47 mg/100 g
Kül
6.7 g/kg
Sodyum
2.0-3.7 mg/100 g
Potasyum
164-265 mg/100 g
Kalsiyum
22.8-43.9 mg/100 g
Fosfor
24-96 mg/100g
Magnezyum
15.5-17.4 mg/100 g
Demir
0.33-1.68 mg/100 g
Çinko
0.09-0.22 mg/100 g
β-karoten
495-887 µg/100 g

Referans
Ochmian ve ark., 2012
Petre ve ark., 2021
Strigl ve ark., 1995
Jeppsson ve Johansson 2000
Trenka ve ark., 2020
Lancrajan 2012
Lancrajan 2012
Trenka ve ark., 2020
Trenka ve ark., 2020
Denev ve ark., 2018
Trenka ve ark., 2020
Denev ve ark., 2018
Tanaka ve Tanaka 2001
Trenka ve ark., 2020
Tanaka ve Tanaka 2001
Denev ve ark., 2018
Denev ve ark., 2018
Andrzejewska ve ark., 2015
Catana ve ark., 2017
Tanaka ve Tanaka 2001
Tanaka ve Tanaka 2001
Tanaka ve Tanaka 2001
Lancrajan 2012
Tanaka ve Tanaka 2001
Lancrajan 2012
Snebergrova ve ark., 2014
Lancrajan 2012
Lancrajan 2012
Lancrajan 2012
Pavlovic ve ark., 2015
Lancrajan 2012
Lancrajan 2012
Lancrajan 2012
Lancrajan 2012

Aronya meyveleri, içerdikleri 56 g/kg’lık lif içeriği ile günlük
beslenmede fonksiyonel gıda ya da gıda takviyesi olarak önerilmektedir
(Jurendic ve Scetar, 2021). Bu lifin %60’ından fazlası çözünmeyen
lignin, selüloz ve hemiselülozdan oluşur (Borycka ve Stachowiak,
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2008). Meyveler %0.14 oranında düşük bir yağ içeriğine sahip olup, bu
yağ çoğunlukla tohumda yer almaktadır. Ayrıca meyvelerden elde
edilen yağ fosfolipidler, steroller ve tokoferoller açısından zengindir
(Zlatanov, 1999). Diğer üzümsü meyvelerde olduğu gibi aronya
meyvesinin protein içeriği nispeten düşüktür. Organik asit bakımından
diğer üzümsü meyvelerden fakir olan aronya meyvelerinde dominant
organik asit kuinik asit olarak belirlenmiştir (Denev ve ark., 2018).
Şekerler aronya meyvelerinin ana karbonhidrat içeriğini oluşturmakta
ve baskın şeker olarak sorbitol öne çıkmaktadır (Trenka ve ark., 2020).
Bu meyveler mineral madde açısından incelendiğinde, makro
elementlerden potasyum ve kalsiyum; mikro elementlerden ise demir
ve çinko açısından zengindir. A, E, C, K ve B kompleksi vitamin
içeriklerine sahip olan meyvelerin β-karoten içeriği de yüksektir.
Aronya meyvelerinde belirlenen 74 uçucu bileşikten 49’unun alkol,
aldehit, keton, ester ve terpenoidlere ait olduğu belirlenmiştir
(Kraujalyte ve ark., 2013). Ayrıca aronya meyvelerine acı badem

kokusunu veren ve buruk tadı oluşturan bileşiklerden biri olan
amigdalin, meyve posasında 52.3 mg/100g olarak bulunmuştur
(Kulling ve Rawel, 2008).
Beslenme açısından yükselen bir ilgi alanı haline gelen fenolik
bileşiklerin metabolizma, kilo ve hücre çoğalmasını düzenlemesi
yoluyla insan sağlığı açısından önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir
(Cory ve ark., 2018). Bu kapsamda aronya meyveleri bir dizi biyolojik
aktiviteye ve antioksidan özelliklere sahip olduğu bilinen yüksek
konsantrasyonlarda fenolik bileşiklere (antosiyaninler, flavanoller,
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flavonoller, proantosiyanidinler ve fenolik asitler) sahiptir (Kulling ve
Rawel, 2008; Jurendic ve Scetar, 2021). Bu bileşiklerden aronya
meyvesinde yoğun olarak bulunanlar Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Taze aronya meyvelerinin fenolik bileşik içeriği
Fenolik Bileşik
Miktar
Referans
Toplam
2010-6902 mg/100 g
Kulling ve Rawel, 2008
Antosiyaninler
128-299 mg/100g
Ochmian ve ark., 2012
Siyanidin-3-O-arabinosid
399 mg/100g
Wu ve ark., 2004
379mg/100g
Ochmian ve ark., 2012
Siyanidin-3-O-galaktosid
990 mg/100g
Wu ve ark., 2004
7.8-27.2 mg/100g
Ochmian ve ark., 2012
Siyanidin-3-O-glikosid
37.6 mg/100 g
Wu ve ark., 2004
29-38 mg/100g
Ochmian ve ark., 2012
Siyanidin-3-O-ksilosit
51 mg/100g
Wu ve ark., 2004
Flavan-3-oller
Skupien ve Oszmianski
(-)-Epikateşin
15-32 mg/100g
2007
Skupien ve Oszmianski
Prosiyanidinler
1646 mg/100g
2007
Flavonoller
6.6-9.9 mg/100 g
Ochmian ve ark., 2012
Kuersetin-3-O-galaktosid
32.2 mg/100g
Zheng ve Wang 2003
4.4-11.3 mg/100g
Ochmian ve ark., 2012
Kuersetin-3-O-glikosid
27.3 mg/100g
Zheng ve Wang 2003
Kuersetin-3-O-rutinosid
3.9-6.1 mg/100g
Ochmian ve ark., 2012
Kuersetin-3-O-robinobiyosit
1.1-11.3 mg/100g
Ochmian ve ark., 2012
Fenolik asitler
Ochmian ve ark., 2012
72-96 mg/100g
Klorogenik asit
Skupien ve Oszmianski
110 mg/100g
2007
59-79 mg/100g
Ochmian ve ark., 2012
Neoklorogenik asit
123 mg/100g
Slimestad ve ark., 2005
Kafeik asit
65-75 mg/100g
Mattila ve ark., 2006

Aronya meyveleri, çoğunluğunu siyanidin grubunun oluşturduğu ve
meyveye

mavi-mor

rengini

veren

antosiyaninlerce

zengindir.

Meyvedeki antosiyaninler çoğunlukla meyve kabuğunda yer almakta
(Veberik ve ark., 2005) ve toplam fenolik bileşiklerin %25’ini
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oluşturmaktadır (Skupien ve Oszmianski, 2007; Ochmian ve ark.,
2012). Flavanollerden epikateşin ve prosiyanidinler grubunu barındıran
aronya meyvelerinde kuersetin türevi çeşitli grupları içeren flavonoller
de belirlenmiştir (Zheng ve Wang, 2003; Skupien ve Oszmianski,
2007). Fenolik asitler, aronya polifenollerinin %7.5’ini temsil eder ve
meyvede bulunan ana fenolik asit klorogenik asittir (Oszmianski ve
Wojdylo, 2005).
Aronya

meyvesinde

yüksek fenolik bileşiklerden ileri gelen

antioksidatif özellikler oksidatif strese karşı hareket edilmesine ve
meyvenin hücresel oksidatif hasara karşı güçlü koruyucu etki
göstermesine olanak sağlamaktadır (Oszmianski ve Wojdylo, 2005;
Tolic ve ark., 2017). Aronya meyvelerinin antioksidan aktivitesinin
%40’ının

proantosiyanidinlerden

kaynaklandığı

ve

bunları

antosiyaninler (%24), hidroksisinamik asitler (%18) ve epikateşinin
(%11) takip ettiği belirlenmiştir (Skupien ve Oszmianski, 2007).
Ayrıca, bu antioksidatif etkinin β-karoten, C ve E vitaminleri ile çinko,
bakır ve selenyum gibi minerallerin varlığı ile de bağlantılı olduğu
(Valcheva-Kuzmanova ve ark., 2006) ve diğer üzümsü meyvelerden
daha yüksek olduğu ifade edilmektedir (Kulling ve Rawel, 2008).
Örneğin, aronya suyunun maviyemiş ve frenk üzümü suyuna göre dört
kata kadar daha yüksek antioksidan etki gösterdiği bildirilmiştir
(Seeram ve ark., 2008). Süper meyve olarak tanımlanan aronya, içerdiği
tüm bu biyoaktif bileşikler nedeniyle gıda endüstrisi için büyük bir
ticari öneme sahiptir (Vázquez-Espinosa ve ark., 2019).
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3. Aronya Meyvelerinin Sağlık Açısından Önemi
Meyve tüketiminin sağlık yararlarına ilişkin artan deneysel, klinik ve
epidemiyolojik kanıtları özellikle polifenollerce zengin meyvelere ve
özellikle üzümsü meyvelere talebin artmasına neden olmuştur (VegaGalvez ve ark., 2021). Çeşitli biyoaktif bileşenlerin varlığı ve yüksek
içeriği nedeniyle aronya meyveleri sağlık açısından değerlendirilen
önemli bir fonksiyonel meyvedir. Kızılderililer tarafından birçok
rahatsızlığın tedavisinde kullanılan aronya meyvelerinin (Moerman,
1998) özellikle soğuk algınlığı tedavisinde ve çay yapımında
kullanıldığı bildirilmiştir (Valcheva-Kuzmanova ve ark., 2006;
Kokotkiewicz ve ark., 2010).
Günümüzde aronya meyvesi insan bağışıklık sistemini güçlendirmesi
ile ilgili olarak ön plana çıkmaktadır (Appel ve ark., 2015). Meyveleri
gıda takviyesi ve tedavi edici olarak kullanılan aronya antimutajenik ve
lipid düşürücü özellikler gibi çok sayıda farmakolojik etkiye sahiptir
(Zheng ve Wang, 2003). Ayrıca meyvenin tüm antioksidan özellikleri

oksidatif strese karşı hareket edip, hücresel hasara karşı güçlü koruyucu
etkiler sergilemesine olanak sağlamaktadır (Oszmianski ve Wojdylo,
2005).
Aronya

meyvesinin

antiinflamatuar

özellikleri,

diyabet,

kardiyovasküler hastalıklar ve bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıkların
gelişiminin önlenmesi ile ilgilidir. İnsan ve hayvanlarda yapılan
deneyler bu meyvenin glikoz metabolizmasını etkileyerek diyabet
tedavisi için iyi bir seçim olabileceğini düşündürmektedir (Jurikova ve
ark., 2017). Ayrıca aronya meyvesi ekstraktlarının in vitro deneylerde
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endotel hücrelerin korunmasına, restorasyonuna ve dolayısıyla
işlevlerine katkıda bulunduğu ve kan basıncını dengeleyerek
kardiyovasküler hastalıklar için çeşitli risk faktörlerini elemine ettiği
bildirilmiştir (Iwashima ve ark., 2019; Hawkins ve ark., 2021). Bununla
birlikte diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar için başlıca risk
faktörlerinden olan obezite üzerinde de bu meyvenin etkili olduğu
savunulmaktadır (Zhu ve ark., 2020).
Polifenol

içeriği

sayesinde

çeşitli

mikroorganizmalara

karşı

antimikrobiyal etkisi bulunan aronya meyvesinin özellikle Escherichia
coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus ve Pseudomonas
aeruginosa bakterilerine karşı engelleyici etkisinin olduğu bildirilmiştir
(Bräunlich ve ark., 2013; Liepiņa ve ark., 2013).
Pek çok in vitro çalışma aronya ekstraktlarının birçok kanser türüne ve
özellikle kolon kanserine karşı antiproliferatif veya koruyucu etkileri
olduğunu öne sürmektedir (Choi ve ark., 2018; Yu ve ark., 2021). In
vitro deneyler Aronia melanocarpa meyvelerinin meme, lösemi, kolon
ve servikal tümör hücre dizileri üzerindeki etkinliğini kanıtlamıştır
(Jurikova ve ark., 2017).
Aronya meyvesinin çok yaygın bir sindirim sistemi bozukluğu olan
alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına
karşı koruyucu etkisi olabileceği de belirtilmiştir (Park ve ark., 2016).
Kemirgenlerde yapılan deneyler, aronya tüketiminin nöroprotektif
etkilerini desteklemektedir. Ayrıca, aronia tüketimi, yetişkin sıçanlarda
kaygı benzeri davranışları azaltmıştır (Tomic ve ark., 2016).

115 | PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI

Şimdiye kadarki çalışmalarda aronya meyvesinin toksik etkileri
hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır (Borowska ve Brzoska,
2016).
4. Sonuç
Aronia melanocarpa meyveleri zengin biyoaktif bileşenlerinden dolayı
son zamanlarda popülaritesi artan üzümsü meyveler arasında yer
almaktadır.

Aronya,

içerdiği

polifenollerin

üstün

antioksidan

özelliklerinin bulaşıcı olmayan hastalıklar da dahil olmak üzere birçok
hastalığın önlenmesinde ve tedavi edilmesindeki işlevselliğinden dolayı
gıda takviyesi olarak yaygınlaşmaktadır. Bu durum aronya meyvesi ve
ürünlerinin büyük

bir

gelişme potansiyeline sahip olduğunu

göstermektedir. Bununla birlikte bu meyvenin insan beslenmesindeki
rolünün ve insan sağlığına katkılarının tam olarak anlaşılması
önemlidir. Bu nedenle tüm bu faydalı etkileri detaylandırmak için daha
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bütün bu bilgiler ışığında fonsiyonel
gıdalar içerisinde önemli bir yere sahip olan aronya ürünlerinin
gelecekte

tüketiciler

düşünülmektedir.

tarafından

daha

fazla

tercih

edileceği
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1. GİRİŞ
Roseceae familyasına ait olan çilek (Fragaria x ananassa); Dünya’da
8.885.028 ton (FAO, 2019), Türkiye’de ise 546.525 ton (TÜİK, 2020)
üretim miktarına sahip olup son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde
tüketilen önemli bir meyvedir. Oda sıcaklığında 2-3 gün raf ömrü olan
çilekler yüksek solunum hızı, çevresel etmenler ve patojenlerin etkisi ile
hasat sonrası çürümeye karşı oldukça hassastır (Zhang ve ark., 2003).
Hasat sonrasında meydana gelen bozulmalar genel olarak; uygun olmayan
depolama koşulları, mekanik zararlanmalar, patojenlerin etkisi ve çevresel
faktörler olarak bilinmekte ve bu faktörler her yıl oldukça fazla miktarda
ürün kaybına neden olmaktadır (Zhang ve ark., 2011). Ürünlerde hasat
sonrası kayıpları azaltmak için, düşük sıcaklıklarda depolama, modifiye
atmosfer paketleme (MAP), kontrollü atmosfer ve bazı sentetik
kimyasallar uygulanmaktadır. MAP ve düşük sıcaklıkta depolama,
ürünlerin hasat sonrası üzerinde olumlu etkilerinin olduğu fakat bunların
belirli fungus ve bakteriler üzerinde etkili olmadığı birçok çalışmada
bildirilmektedir (Maraei ve Elsawy, 2017; Prakash ve ark., 2000).
Fenolik bileşikler, bitkiler tarafından üretilen sekonder metabolitlerdir ve
üzümsü meyvelerdeki içerikleri; bitki çeşidi, iklim faktörleri, olgunlaşma
evreleri, derim zamanı, depolama koşulları, hasat sonrası yönetimi gibi
birçok faktöre göre değişiklik gösterebilmektedir (Castrejón ve ark.,
2008). Bitki adaptasyonunda önemli bir rol oynayan fenolik bileşikler;
değişik stres koşulları altında (kuraklık, hastalık, UV radyasyonu) bitkiyi
korumaktadırlar (Dietrich ve ark., 2004; Szajdek ve Borowska, 2008).
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Ultraviyole (UV) ışık; elektromanyetik spektrumun 100 ile 400 nm,
antiseptik etkiye sahip olan UV-C ise 100 ile 280 nm dalga boyları
aralığındadır (Usaga ve ark., 2017; Pigeot-Remy ve ark., 2012). Meyve ve
sebzelerin hasat sonrası ömrünü uzatmak için kimyasalların kullanımının
kalıntı ve kirlilik oluşturması sebebiyle tüketiciler tarafından tercih
edilmemektedir.

UV-C

ışın

uygulaması

kalıntı

oluşturmaması,

kullanımının kolay olması sebebiyle tercih edilen bir teknoloji olup,
ürünlerin çürümesini kontrol etmede, olgunlaşmayı geciktirmede, depo
ömrünü artırmada etkili olduğu bilinmektedir (D'hallewin ve ark., 2000;
Lemoine ve ark., 2007, 2020- 2021). UV-C uygulamaları; ürünlerde
antimikrobiyal etkiyi artırması, özellikle hücre duvarı metabolizmasına
olmak üzere meyve metabolizması üzerine etki etmesi (Bu ve ark., 2013;
Charles ve ark., 2009; Pombo ve ark., 2009), antioksidatif enzim
sistemlerinin aktivasyonu, patogenez ile ilgili (PR) proteinlerin üretimi,
antioksidanlar ile antifungal bileşikler olan terpenoid, fenolik, askorbik
asit, folat ve poliaminlerin biyosentezi ile çürümeyi kontrol edebilmektedir
(El Ghaouth ve ark., 2003; Erkan ve ark., 2008; Pombo ve ark., 2011;
Severo ve ark., 2015).
Hasat sonrası hastalıklar açısından kimyasal kullanımına alternatif
oluşabilecek fiziksel yöntemlerden bir tanesi olan sıcaklık uygulamaları;
hasat sonrasında zararlı ve patojenlerin önlenmesi ve kontrolünde, üşüme
zararına karşı direnci artırmada, meyve yeme olumunu geciktirmede ve
ürünlerin raf ömrünü artırmada kullanılan fiziksel bir yöntemdir (Civello
ve ark., 1997; Ketsa ve ark., 1998; Wang, 1998). Sıcaklık uygulaması ile
patojen üzerindeki doğrudan etkinin yanı sıra üründe biyokimyasal ve
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yapısal savunma mekanizmasını uyararak, entegre mücadelelerde diğer
mücadele yöntemleri ile birlikte kullanılabilmektedir (Karabulut ve ark.,
2005).
Bu çalışmada örtü altında yetiştirilen “Rubygem” çilek çeşidinde UV-C,
sıcak su ve kombin uygulamalarının, 0 ve 5°C sıcaklıkta muhafazası
sırasında bireysel fenoliklerin belirlenmesi ve hasat sonrasında meydana
gelen değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL ve METOT
2.1. Materyal
Çalışmada Mersin ili, Tarsus ilçesinde örtü altında yetiştirilen ‘Rubygem’
çilek çeşidi kullanılmıştır. Çilek meyveleri aynı olgunlukta hasat edilmiş
ve en hızlı bir şekilde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
Hasatsonu Fizyolojisi Laboratuvarına getirilmesi sağlanmıştır. Örnekler
24 saat boyunca 0°C ve %85±5 oransal nem koşullarındaki depoda ön
soğutmaya tabi tutulmuştur. Çilekler şekil, irilik ve aynı renkte olacak
şekilde ayrılmış, mekanik zarar görmüşler elemine edilmiştir. Örnekler
dört gruba ayrılmıştır. Birinci grup kontrol (uygulama yapılmayan) olarak
ayrılmıştır. İkinci grup meyvelere 20 cm mesafede 5 dakika olacak şekilde
her iki yüzeye Vilber Lourmat UV-C lamba ile 254 nm dalga boyunda UVC (0.25 kJ/m2) uygulaması yapılmıştır. Üçüncü grup meyveler 60°C’ye
ayarlanan sıcak su banyosunda 10 saniye tutulmuştur. Dördüncü grup diye
ayrılan meyvelere ise hem UV-C hem de sıcak su uygulamaları
yapılmıştır. Daha sonra meyve örnekleri 250 gr’lık şalelere konulmuş ve
0 ve 5°C, 85±5 oransal nem koşullarına ayarlanan soğuk hava depolarına
konulmuştur. Çalışma üç tekerrürlü olacak şekilde kurulmuştur.
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2.2. METOT
2.2.1. Fenolik bileşikler
Araştırmada valinik asit, rutin, kateşin, kafeik asit, şiringik asit, klorogenik
asit ve q-kumarik asit bileşikleri belirlenmiştir. Fenolik bileşiklerin HPLC
ile ayrılmasında Rodriguez-Delgado ve ark. (2001) tarafından belirlenen
yöntem kullanılmıştır. Rubygem çeşidine ait çilek meyvelerine 1:2
oranında metanol eklenip, homojenizatör (Ika Ultra-Turrax T18 Basic,
Almanya) yardımıyla parçalanmış ve 15 dakika 15000 rpm’de
santrifüjlenmiştir (Beckman Coulter, Allegra X-300R). Süpernatant kısım
0.45 µm millipor marka filtrelerden geçirilmiş ve HPLC’ye enjekte
edilmiştir. Kromotografik ayırım, Agilent 1100 (Agilent, USA) HPLC
sisteminde, DAD dedektörü (Agilent, USA) ve 250*4.6 mm, 4μm ODS
kolon (HiChrom, USA) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mobil faz olarak
çözücü A Metanol-asetik asit-su (10:2:88), Çözücü B Metanol-asetik asitsu (90:2:8) kullanılmıştır. Ayırım 254 ve 280 nm’de gerçekleştirilip ve
akış hızı 1 mL/dk. ve enjeksiyon hacmi 20 µL olarak belirlenmiştir.
2.2.2. İstatistik
Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama ve
standart hata olarak ifade edilmiştir. Bu özellikler bakımından; depolama
süresi, uygulamalar ve depo sıcaklıkları arasında fark olup olmadığını
belirlemek amacıyla; faktöriyel (üç faktörlü) varyans analizi yapılmıştır.
Varyans analizini takiben farklı grupları belirlemede Duncan testi
kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik önemlilik düzeyi %5 olarak
alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver: 23) istatistik paket programı
kullanılmıştır.
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3. BULGULAR
Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında kateşin
değerinde meydana gelen değişimler incelendiğinde; 0°C’de depolanan
meyvelerde depolama sonunda sıcak su ve UV-C uygulamaları başlangıç
değerlerine göre artış gösterirken, diğer uygulamalar azalış göstermiştir.
5°C’de 12 gün depolanabilen meyvelerde ise depolama sonunda tüm
uygulamalarda dalgalanmalarla birlikte azalışın olduğu belirlenmiştir.
Depolama sonunda 0°C’de en yüksek kateşin değerinin 121.452 mg kg-1
ile sıcak su uygulamasında olduğu belirlenmiştir. 5°C’de ise en yüksek
değerin 52.410 mg kg-1 ile sıcak su uygulamasında olduğu tespit edilmiştir
(Çizelge 1 ve Şekil 1).
Çizelge 1. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında kateşin
değerinde meydana gelen değişimler
Depo
Sıcaklığı

Uygulama

Depo
Süresi
0

Kontrol

Sıcak Su

UV-C

50.074 ± 7.517 AB

UV-C+Sıcak Su

Depo
Süresi
Ort.
52.954 ± 6.736

62.247 ± 4.079

62.810 ± 10.282

36.686 ± 25.201 AB

62.411 ± 4.310

67.029 ± 3.710

96.858 ± 25.113

8

124.859 ± 0.000

12

124.055 ± 11.571 A #

113.871 ± 5.147 #

100.505 ± 19.725

78.301 ± 10.023 A #

16

6.740 ± 0.299 B

140.241 ± 90.822

148.255 ± 24.251

8.332 ± 0.427 B

20

64.121 ± 46.215 AB

92.125 ± 31.740

121.452 ± 80.523

7.705 ± 0.618 B

Uyg. Ort.

73.970 ± 16.741 ab

94.179 ± 17.550 ab

100.010 ± 16.892 a

45.576 ± 13.307 b

Aa#

b

b

A ab

0ºC

Uygulama

p

= 0.058

0

50.074 ± 7.517

8

66.565 ± 10.746 A

12
Uyg. Ort.

Depo Süresi

p

= 0.265

p

= 0.145

62.810 ± 10.282 AB

36.686 ± 25.201 AB

52.954±6.736 B

95.370 ± 18.263 A

89.550 ± 5.040 A

115.430 ± 20.545 A

91.729±8.680 A

21.346 ± 7.830 B bc

29.382 ± 5.990 B b

52.410 ± 0.666 B a

6.669 ± 0.398 B c

27.452±6.529 C

45.995 ± 9.240

62.333 ± 13.072

68.257 ± 7.597

52.929 ± 22.162

AB

62.247 ± 4.079

Uygulama * Depo Süresi

87.790 ±
10.681
104.183 ±
8.067
75.892 ±
31.374
71.351 ±
24.402

AB

5ºC

Uygulama

p

Uygulama * Depo Sıcaklığı

p

= 0.136

= 0.558

p

Depo Süresi

= 0.047

p

Uygulama * Depo Süresi

p

Depo Süresi * Depo Sıcaklığı

= 0.243

= 0.702
pUygulama * Depo Sürexi * Depo Sıcaklığı = 0.481

a,b,c,d: → Aynı depo süresi ve aynı depo sıcaklığında farklı küçük harfi alan uygulamalar arası fark önemlidir
(p<0.05) [Uygulamaların karşılaştırması]
A,B,C,D: ↓ Aynı uygulama ve aynı depo sıcaklığında farklı büyük harfi alan depolama süreleri arası fark
önemlidir (p<0.05)) [Depolama sürelerinin karşılaştırması]
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#: Aynı uygulama ve aynı depo süresinde 5ºC’den olan farkını göstermektedir (p<0.05) [Depolama
sıcaklıklarının karşılaştırması]

Şekil 1. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında kateşin değerinde meydana
gelen değişimler.
Çizelge 2. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında kafeik asit değerinde
meydana gelen değişimler
Depo
Sıcaklığı

Uygulama Türü
Kontrol

UV-C

Sıcak Su

UV-C+Sıcak Su

Depo
Süresi
Ort.

0

1.931 ±0.132 AB

1.993±0.041 A

2.082±0.106 A

2.217±0.002 A

2.056 ±0.052 A

8

2.124±0.000 A a #

1.519±0.044 C b #

1.571±0.044 B b

1.521±0.037 B b

1.684 ±0.097 B

AB a

BC a

Bb

Bb

1.508 ±0.037 BC

Depo
Süresi

12

1.626±0.008

1.574±0.018

1.418±0.050

1.413±0.000

0ºC
16

1.332±0.064 B

1.328±0.033 D

1.382±0.198 B

1.578±0.157 B

1.405 ±0.063 C

20

1.670±0.374 AB

1.676±0.041 B

1.615±0.091 B

1.417±0.107 B

1.595 ±0.086 BC

Uyg.
Ort.

1.737 ± 0.109

1.618 ± 0.074

1.614 ± 0.091

1.629 ± 0.104

pDepo
Süresi
= 0.001

pUygulama x Depo
Süresi
= 0.046

Uygulama

p

= 0.310

0

1.931±0.132 A

1.993±0.041

2.082±0.106

2.217±0.002

2.056 ±0.052 A

8

1.416±0.050 B

1.818±0.000

N. D.

N. D.

1.617 ±0.118 B

12

1.368±0.127 B

N. D.

1.549±0.000

1.302±0.026

1.406 ±0.058 B

Uy. Ort.

1.572 ± 0.124

1.270 ± 0.053

1.815 ± 0.160

1.759 ± 0.264

pDepo
Süresi
= 0.001

pUygulama * Depo
Süresi
= 0.150

5ºC

Uygulama

p

= 0.018

pUygulama * Depo Sıcaklığı=
pUygulama * Depo Sürexi * Depo Sıcaklığı
pDepo Süresi * Depo Sıcaklığı= 0.336
0.008
= 0.009
a,b,c,d: → Aynı depo süresi ve aynı depo sıcaklığında farklı küçük harfi alan uygulamalar arası fark önemlidir (p<0.05) [Uygulamaların
karşılaştırması]
A,B,C,D: ↓ Aynı uygulama ve aynı depo sıcaklığında farklı büyük harfi alan depolama süreleri arası fark önemlidir (p<0.05)) [Depolama sürelerinin
karşılaştırması]
#: Aynı uygulama ve aynı depo süresinde 5ºC’den olan farkını göstermektedir (p<0.05) [Depolama sıcaklıklarının karşılaştırması]
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Kafeik asit değerinde, her iki depo sıcaklığında düzenli azalışların olduğu
tespit edilmiştir. Depolama sonunda, 0°C’de depolanan rubygem çilek
çeşidinde en yüksek kafeik asit değerinin 1.676 mg kg -1 ile UV-C
uygulamasında olduğu, 5°C’de ise 12 gün depolanan meyvelerde ise en
yüksek değerin 1.549 mg kg-1 ile sıcak su uygulamasında olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 2 ve Şekil 2).

Şekil 2. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında kafeik asit
değerinde meydana gelen değişimler.

Valinik asit değerinde meydana gelen değişimler incelendiğinde;
depolama boyunca her iki depo sıcaklığında da dalgalanmaların olduğu,
depolama sonunda ise azalışların olduğu tespit edilmiştir. Depolama
sonunda en yüksek valinik asit değerinin 0°C’de depolanan rubygem çilek
çeşidinde 1.667 mg kg-1 ile kontrol grubunda olduğu, 5°C’de ise 2.032 mg
kg-1 ile UV-C uygulamasında olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3 ve Şekil
3).
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Çizelge 3. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında valinik asit
değerinde meydana gelen değişimler
Depo
Sıcaklığ
ı

Uygulama

Depo
Süresi

Kontrol

Sıcak Su

UV-C

0

2.227 ± 0.128 A ab

1.552 ± 0.079 A b

2.867 ± 0.472 A a

8

2.061 ± 0.000

1.322 ± 0.004

1.350 ± 0.187

12

1.457 ± 0.183 B

16

UV-C+Sıcak Su

Depo
Süresi
Ort.

1.864 ± 0.272 ab

2.127 ± 0.214 A

B

1.536 ± 0.531

1.567 ± 0.155 B

1.359 ± 0.043 B

1.161 ± 0.080 B

1.341 ± 0.352

1.329 ± 0.087 B

1.712 ± 0.369 AB

1.407 ± 0.000 AB

1.823 ± 0.262 B

1.120 ± 0.099

1.515 ± 0.136 B

20

1.667 ± 0.024 AB a

1.241 ± 0.071 B b

1.626 ± 0.126 B ab

1.309 ± 0.128 ab

1.461 ± 0.080 B

Uyg.
Ort.

1.825 ± 0.113 a

1.376 ± 0.038 b

1.766 ± 0.217 ab

1.434 ± 0.135 ab

AB

B

0ºC

Uygulama

p
0

= 0.010

2.227 ± 0.128

A ab

Depo Süresi

p

= 0.001

1.552 ± 0.079 AB

pUygulama * Depo
Süresi
= 0.167

b

2.867 ± 0.472 a

1.864 ± 0.272 ab

2.127 ± 0.214 A

8

1.512 ± 0.132 B

1.235 ± 0.194 B

1.846 ± 0.664

1.953 ± 0.196

1.637 ± 0.175 AB

12

1.796 ± 0.000 AB ab

2.032 ± 0.182 A a

1.144 ± 0.000 c

1.303 ± 0.199 bc

1.569 ± 0.145 B

Uyg.
Ort.

1.845 ± 0.140

1.606 ± 0.163

1.952 ± 0.380

1.707 ± 0.163

pDepo Süresi=
0.003

pUygulama * Depo Süresi=
0.026

5ºC

Uygulama

p

= 0.037

pUygulama * Depo Sıcaklığı=
0.904

pDepo Süresi * Depo Sıcaklığı= 0.256

pUygulama * Depo Sürexi * Depo Sıcaklığı
= 0.582

a,b,c,d: → Aynı depo süresi ve aynı depo sıcaklığında farklı küçük harfi alan uygulamalar arası fark önemlidir
(p<0.05) [Uygulamaların karşılaştırması]
A,B,C,D: ↓ Aynı uygulama ve aynı depo sıcaklığında farklı büyük harfi alan depolama süreleri arası fark
önemlidir (p<0.05)) [Depolama sürelerinin karşılaştırması]
#: Aynı uygulama ve aynı depo süresinde 5ºC’den olan farkını göstermektedir (p<0.05) [Depolama
sıcaklıklarının karşılaştırması]

Şekil 3. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında valinik asit
değerinde meydana gelen değişimler.
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Rutin değerinde

depolama

boyunca her iki depo sıcaklığında

dalgalanmalar görünmekle birlikte depolama sonunda azalışların olduğu
tespit edilmiştir. Depolama sonunda; 0°C’de depolanan rubygem çilek
çeşidinde en yüksek değerin 24.601 mg kg-1 ile sıcak su uygulamasında
olduğu tespit edilirken, en düşük değerin ise 8.704 mg kg-1 ile UV-C+sıcak
su uygulamasında olduğu tespit edilmiştir. 5°C’de ise en yüksek rutin
değerinin 9.923 mg kg-1 ile UV-C uygulamasında olduğu, en düşük
değerin ise 2.691 mg kg-1 ile kontrol grubunda olduğu tespit edilmiştir
(Çizelge 4 ve Şekil 4).
Çizelge 4. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında rutin değerinde
meydana gelen değişimler
Depo
Sıcaklığı

Uygulama

Depo
Süresi

UV-C+Sıcak Su

Depo
Süresi
Ort.

35.217 ± 5.012 A

39.126 ± 2.996 A

Kontrol

UV-C

Sıcak Su

0

41.687 ± 11.030

33.478 ± 0.316

46.121 ± 1.341

8

24.307 ± 0.000

12

18.382 ± 0.160 bc #

23.132 ± 1.055 ab

31.261 ± 5.074 a #

9.302 ± 1.252 C c

20.519 ± 3.168 B

16

17.263 ± 0.327

31.270 ± 15.176

42.527 ± 1.596

13.112 ± 0.507 BC

26.043 ± 5.266 AB

20

24.226 ± 18.922

12.007 ± 3.576

24.601 ± 21.700

8.704 ± 0.580

Uyg. Ort.

25.173 ± 4.379 b

26.553 ± 3.590 b

39.782 ± 4.869 a

18.664 ± 3.764 b

pUygulama= 0.004

pDepo Süresi= 0.005

pUygulama * Depo Süresi= 0.802

33.478 ± 0.316

46.121 ± 1.341 A

35.217 ± 5.012

39.126 ± 2.996 A

b#

32.880 ± 1.476

54.399 ± 1.164

b

a#

26.982 ± 7.023

AB b #

34.642 ± 4.674 A

0ºC

C

17.384 ± 6.110 B

0

41.687 ± 11.030

8

10.177 ± 0.216 B c

36.459 ± 4.225 b

44.850 ± 0.482 A b

67.144 ± 6.118 a

39.658 ± 7.832 A

12

2.691 ± 0.000 B

9.923 ± 0.000

2.895 ±2.380 B

N. D.

5.170 ± 1.613

26.620 ± 5.228 ab

31.289 ± 9.010 ab

51.181 ± 9.766

A

5ºC

Uyg. Ort.

18.185 ± 8.076
Uygulama

p

b

= 0.254

pUygulama * Depo Sıcaklığı= 0.857

p

Depo Süresi

= 0.001

Uygulama * Depo Süresi

p

pDepo Süresi * Depo Sıcaklığı= 0.168

a

= 0.013
pUygulama * Depo Sürexi * Depo Sıcaklığı = 0.486

a,b,c,d: → Aynı depo süresi ve aynı depo sıcaklığında farklı küçük harfi alan uygulamalar arası fark önemlidir
(p<0.05) [Uygulamaların karşılaştırması]
A,B,C,D: ↓ Aynı uygulama ve aynı depo sıcaklığında farklı büyük harfi alan depolama süreleri arası fark
önemlidir (p<0.05)) [Depolama sürelerinin karşılaştırması]
#: Aynı uygulama ve aynı depo süresinde 5ºC’den olan farkını göstermektedir (p<0.05) [Depolama
sıcaklıklarının karşılaştırması]
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Şekil 4. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında rutin değerinde
meydana gelen değişimler.
Çizelge 5. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında şiringik asit
değerinde meydana gelen değişimler
Depo
Sıcaklığ
ı

Uygulama Türü

Depo
Süresi

Kontrol

UV-C

Sıcak Su

UV-C+Sıcak Su

Depo
Süresi
Ort.

0

2.340 ± 0.014 AB

2.288 ± 0.215

2.596 ± 0.532

1.896 ± 0.007

2.280 ± 0.144 AB

8

1.952 ± 0.000

2.178 ± 0.332

1.744 ± 0.011

2.101 ± 0.209

1.993 ± 0.097 B

B

#

12

3.016 ± 0.000 A a #

2.478 ± 0.340 ab

2.015 ± 0.167 b

2.068 ± 0.069 b

2.394 ± 0.168 A

16

2.429 ± 0.509 AB

1.907 ± 0.145

1.896 ± 0.123

2.169 ± 0.314

2.100 ± 0.145 AB

20

1.892 ± 0.000 B

1.952 ± 0.000

2.031 ± 0.000

1.979 ± 0.207

1.963 ± 0.043 B

Uyg.
Ort.

2.326 ± 0.155

2.161 ± 0.107

2.056 ± 0.129

2.043 ± 0.072

pDepo
Süresi
= 0.068

pUygulama * Depo Süresi=
0.211
2.596 ± 0.532

0ºC

Uygulama

p

= 0.221

0

2.340 ± 0.014 A

2.288 ± 0.215 AB

8

1.974 ± 0.048

2.590 ± 0.033

Bb

2.062 ± 0.042

Aa

b

1.896 ± 0.007 B

2.280 ± 0.144

1.985 ± 0.000

2.152 ± 0.097

Bb

5ºC
12

1.817 ±0.000 C

2.010 ± 0.000 B

Uyg.
Ort.

2.044 ± 0.099

2.296 ± 0.120

Uygulama

p

= 0.120

pUygulama * Depo Sıcaklığı=
0.202

pDepo
Süresi
= 0.208

2.133 ± 0.214

2.196 ± 0.059 A

2.264 ± 0.182

2.026 ± 0.058

Uygulama * Depo Süresi

p

p

Depo Süresi * Depo Sıcaklığı

= 0.063

2.039 ± 0.069

= 0.347
pUygulama * Depo Süresi * Depo Sıcaklığı =
0.141

a,b,c,d: → Aynı depo süresi ve aynı depo sıcaklığında farklı küçük harfi alan uygulamalar arası fark önemlidir (p<0.05) [Uygulamaların karşılaştırması]
A,B,C,D: ↓ Aynı uygulama ve aynı depo sıcaklığında farklı büyük harfi alan depolama süreleri arası fark önemlidir (p<0.05)) [Depolama sürelerinin karşılaştırması]
#: Aynı uygulama ve aynı depo süresinde 5ºC’den olan farkını göstermektedir (p<0.05) [Depolama sıcaklıklarının karşılaştırması]
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Şekil 5. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında şiringik asit
değerinde meydana gelen değişimler.

Rubygem çeşidi meyvelerin şiringik asit değerinde 0 ve 5°C’de
depolanmaları sırasında hafif dalgalanmalar göstermekle birlikte,
depolama sonunda hem 0°C’de hem de 5°C’de UV-C+sıcak su
uygulaması artış gösterirken, diğer uygulamalar azalış göstermiştir.
Depolama sonunda, 0°C’de en yüksek şiringik asit değerinin 2.031 mg kg1

ile sıcak su uygulamasında olduğu, 12 gün depolanan 5°C’de ise 2.196

mg kg-1 ile UV-C+sıcak su uygulamasında olduğu belirlenmiştir (Çizelge
5 ve Şekil 5).
Klorogenik asit değerinde, 0 ve 5°C’de depolanan meyvelerde tüm
uygulamalarda düzenli azalışların olduğu belirlenmiştir. Depolama
sonunda; 0°C’de en yüksek klorogenik asit değerinin 13.760 mg kg -1 ile
UV-C+sıcak su uygulamasında olduğu, 5°C’de ise 12.836 mg kg -1 ile sıcak
su uygulamasında olduğu belirlenmiştir (Çizelge 6 ve Şekil 6).
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Çizelge 6. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında klorogenik asit
değerinde meydana gelen değişimler
Depo
Sıcaklığı

Uygulama

Depo
Süresi
0
8

Kontrol
30.054 ± 0.928 A
16.918 ± 0.000

Sıcak Su

UV-C

BC #

UV-C+Sıcak Su

Depo
Süresi
Ort.

31.848±2.938 A

34.587±5.252 A

28.735±3.546 A

31.306 ±1.568 A

A

A

AB

23.454 ±2.043 B

27.565±4.857

27.682±3.386

21.649±1.049

12

21.043 ± 4.063 B

14.693±0.953 B

15.453±3.272 B

18.975±3.535 B

17.541 ±1.552 C

16

13.403 ± 0.713 C a

6.889±1.460 B b

7.748±0.040 B b

7.865±1.508 C b

8.976 ±1.062 D

20

11.940 ± 0.826 C

10.317±1.505 B

12.566±0.466 B

13.760±0.090 BC

12.146 ±0.578 D

Uyg. Ort.

18.672 ± 2.260

18.262 ± 3.379

19.607 ± 3.487

18.197 ± 2.488

0ºC

Uygulama

p

= 0.815

Depo Süresi

p

= 0.001

Uygulama * Depo Süresi

p

= 0.099

0

30.054 ± 0.928

8

29.328 ± 2.759 A

20.855±1.757 B

26.142±2.148 AB

20.146±2.704

24.118 ±1.693 B

12

10.615 ±0.261 B

12.428±0.000 B

12.836±2.827 B

9.861±6.920

11.435 ±1.489 C

Uyg. Ort.

23.332 ± 4.094

21.710 ± 3.664

24.522 ± 4.326

19.580 ± 4.053

A

31.848±2.938

A

34.587±5.252 A

28.735±3.546

31.306 ±1.568 A

5ºC

Uygulama

p

Uygulama * Depo Sıcaklığı

p

= 0.364

= 0.164

p

Depo Süresi

= 0.001

p

p

Uygulama * Depo Süresi

Depo Süresi * Depo Sıcaklığı

= 0.011

= 0.271
pUygulama * Depo Sürexi * Depo Sıcaklığı = 0.019

a,b,c,d: → Aynı depo süresi ve aynı depo sıcaklığında farklı küçük harfi alan uygulamalar arası fark önemlidir (p<0.05) [Uygulamaların
karşılaştırması]
A,B,C,D: ↓ Aynı uygulama ve aynı depo sıcaklığında farklı büyük harfi alan depolama süreleri arası fark önemlidir (p<0.05)) [Depolama sürelerinin
karşılaştırması]
#: Aynı uygulama ve aynı depo süresinde 5ºC’den olan farkını göstermektedir (p<0.05) [Depolama sıcaklıklarının karşılaştırması]

Şekil 6. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında klorogenik asit
değerinde meydana gelen değişimler.
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q-kumarik asit değerinde 0 ve 5°C’de depolanan çilek meyvelerinde
düzenli azalışların olduğu belirlenmiştir. 0°C’de depolanan rubygem çilek
çeşidinde depolama sonunda en yüksek değerin 5.034 mg kg -1 ile kontrol
grubunda olduğu tespit edilirken, 5°C’de 3.927 mg kg-1 ile sıcak su
uygulamasında olduğu belirlenmiştir (Çizelge 7 ve Şekil 7).
Çizelge 7. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında q-kumarik asit
değerinde meydana gelen değişimler
Depo
Sıcaklığı

Depo
Süresi

Uygulama
Kontrol

Sıcak Su

UV-C
10.674 ± 0.000

17.949 ± 4.528 A a

10.441 ± 2.116

4.204 ± 0.000

8

12.336 ± 0.000 A b #

6.230 ± 0.122 B c

15.376 ± 0.000 A a

6.932 ± 0.461 B c #

12

6.929 ± 2.532 B

6.593 ±1.020 B #

5.221 ± 2.274 B

5.140 ± 0.761 B

5.971 ± 0.750 B

16

3.591 ± 0.299 B bc

6.716 ± 0.903 B a

5.395 ± 0.119 B ab

3.135 ± 0.358 B c

4.709 ± 0.575 B

20

5.034 ± 0.817 B

3.023 ± 0.568 C

3.827 ± 1.365 B

4.797 ± 0.519 B

4.170 ± 0.451 B

7.591 ± 1.904

A ab #

8.936 ± 2.702

UV-C+Sıcak Su

0

Bb#

B ab

Depo
Süresi
Ort.
A

10.219 ± 1.439
A

0ºC

6.419 ± 1.128

6.647 ± 0.840

7.751 ± 1.500

pUygulama= 0.422

pDepo Süresi= 0.001

pUygulama * Depo Süresi= 0.001

0

4.204 ± 0.000 b

10.674 ± 0.000 A ab

8.936 ± 2.702 ab

17.949 ± 4.528 A a

8

4.572 ± 1.733 b

4.733 ± 0.539 B b

7.176 ± 2.068 ab

10.845 ± 0.572 AB a

6.831 ± 1.096 A

12

1.836 ± 0.000

2.013 ± 0.003 C

3.927 ± 1.406

2.388 ± 0.131 B

2.541 ± 0.410 B

Uyg. Ort.

3.537 ± 0.703 b

5.806 ± 1.623 ab

6.680 ± 1.328 ab

10.394 ± 3.079 a

pUygulama= 0.012

pDepo Süresi= 0.110

pUygulama * Depo Süresi= 0.340

Uyg. Ort.

10.441 ± 2.116
A

5ºC

pUygulama * Depo Sıcaklığı= 0.437

pDepo Süresi * Depo Sıcaklığı= 0.160

pUygulama * Depo Sürexi * Depo Sıcaklığı = 0.383

a,b,c,d: → Aynı depo süresi ve aynı depo sıcaklığında farklı küçük harfi alan uygulamalar arası fark önemlidir
(p<0.05) [Uygulamaların karşılaştırması]
A,B,C,D: ↓ Aynı uygulama ve aynı depo sıcaklığında farklı büyük harfi alan depolama süreleri arası fark
önemlidir (p<0.05)) [Depolama sürelerinin karşılaştırması]
#: Aynı uygulama ve aynı depo süresinde 5ºC’den olan farkını göstermektedir (p<0.05) [Depolama
sıcaklıklarının karşılaştırması]
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Şekil 7. Rubygem çilek çeşidinin 0 ve 5°C’de depolanması sırasında valinik asit
değerinde meydana gelen değişimler.

4. Tartışma ve Sonuç
Fenolik bileşikler; meyve sularında tortu ve bulanıklık oluşturabilen
(Siriwoharn ve ark., 2006), tanen ve proteinler arasındaki etkileşim
sonucunda meyve ve sebzelerde burukluğa neden olan (Gawel ve Iland,
2001; Shahidi ve Naczk, 2004), polifenol ve tanen içeriğinin fazla
miktarda olması demir ve tiaminin yararlılığını engelleyen ve sindirim
sisteminde çözünmeyen kompleks yapıdaki proteinlerin yararlılığını
sınırlayan (Shahidi ve Naczk, 2004; Oh ve Hoff, 2006), teknolojik
işlemeye engel olan, meyve ve sebzelerde besleyici fonksiyonu olmayan
fakat insan sağlığı ve beslenmesi üzerinde oldukça önemi bulunan gıda
bileşeni olarak kabul edilmektedir (Borowska ve ark., 2003; Yao ve ark.,
2004; Manach ve ark., 2004; Scalbert ve ark., 2005).
Kateşin değerinde meydana gelen değişimler ele alındığında; 0°C’de 8.
günde kontrol grubu, 5°C’de depolanan meyvelerde ise 12. günde sıcak su
ve UV-C+sıcak su uygulamaları arası fark istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur (Çizelge 1 ve Şekil 1). Kateşin değerinde her iki depo
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sıcaklığı ve depo süresi boyunca artışların olduğu tespit edilmiştir.
Depolama sonunda UV-C ve sıcak su uygulamaları kateşin değerleri
üzerinde diğer uygulamalara göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bu
çalışmada kateşin değeri Nicolau-Lapena ve ark. 2020 yaptığı çalışma ile
benzerlik göstermektedir.
Kafeik asit değerinde; 0°C’de depolanan meyvelerde 8. günde kontrol, 12.
günde kontrol ve UV-C, sıcak su ve UV-C+sıcak su uygulamaları arası
fark istatistik olarak önemli bulunmazken, bu iki grup arasındaki fark
önemli bulunmuştur. 5°C’de ise uygulamalar arası farklar istatistik olarak
önemli bulunmamıştır (Çizelge 2 ve Şekil 2). Çilek meyvelerinde kafeik
asit değerinde her iki depo sıcaklığında da en fazla azalışın UV-C+sıcak
su uygulamasında olduğu belirlenmiştir. Fenolik bileşiklerdeki azalışın
sebebi ürünlerdeki kararmayla ilişkilendirilebilir. Bizim elde ettiğimiz
sonuçlara benzer şekilde narlarda (Maghoumi ve ark., 2013) sıcak su
uygulamasının kafeik asit değerini azalttığı, Murata ve ark. 2004, iceberg
marulunda sıcak uygulamalarının kararmayı arttığı bununla birlikte
fenolik içeriğinde azalışların olduğunu bildirmişlerdir.
Rubygem çilek çeşidin depolanması sırasında valinik asit değerinde;
0°C’de 0. günde UV-C ve sıcak su uygulamaları, 20. günde kontrol ve UVC uygulamaları, 5°C’de ise 0 ve 12. günde UV-C ve sıcak su uygulamaları
arası farklar önemli bulunmuştur (Çizelge 3 ve Şekil 3) Rutin değerinde
0°C’de depolanan meyvelerde; 8. günde sıcak su uygulaması, 12. günde
sıcak su ve UV-C+sıcak su uygulamaları arası fark, 5°C’de ise 8. günde
kontrol ve UV-C+sıcak su uygulamaları arası fark istatistik olarak önemli
bulunmuştur (Çizelge 4 ve Şekil 4) Şiringik asit değerinde; 0°C’de 12.
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günde kontrol grubu, 5°C’de ise UV-C uygulaması istatistiksel olarak
önemli bulunmuştur (Çizelge 5 ve Şekil 5). Klorogenik asit değerinde
meydana gelen değişimler istatistiksel olarak incelendiğinde ise; 0°C’de
16. günde kontrol grubu istatistik olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 6
ve Şekil 6). q-kumarik asit değerinde 0°C’de depolanan meyvelerde; 0.
günde kontrol ve UV-C+sıcak su uygulaması, 8. günde kontrol, UV-C ve
sıcak su uygulamaları, 16. günde UV-C+sıcak su uygulamaları arası fark
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 5°C’de ise kontrol ve UV-C+sıcak
su uygulamaları arası fark ve 8. günde UV-C+sıcak su uygulaması
istatistik olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 7 ve Şekil 7). UV-C
uygulamasının ürünlerde depolama boyunca artan fenolik madde
miktarında azalmaya neden olduğu bildirilmiştir (Allende ve ark., 2007).
Bitkilerdeki fenolik bileşiklerin miktarı ve dağılımı; çeşit, olgunluk
aşaması, kültürel uygulamalar, büyüme dönemi, hasat sonrası depolama
koşulları vb. işlemlerden etkilenebilmektedir (Kim ve ark., 2003; Ercişli
ve ark., 2008; Taş ve ark., 2021). Çalışma sonunda elde edilen valinik asit,
rutin, şiringik asit, klorogenik asit ve q-kumarik asit değerlerindeki
değişimler Durmaz (2019), Starks Gold çeşidi kirazlarda yaptığı çalışma
ile Taş ve ark. (2021), çileklerde yaptığı çalışma ile paralellik
göstermektedir.
Son yıllarda bahçe ürünlerinde meyvelerin kalitelerini ve kantitelerini
artırmak amacıyla ısıl işlem uygulamaları oldukça popüler bir uygulamalar
arasında yer almaktadır (Paull, 1990; Karabulut ve ark., 2005; Plaza ve
ark., 2003; Porat ve ark., 2000). Elde edilen veriler doğrultusunda MAP
ambalaj içerisinde, %85±5 oransal nem koşullarında 0°C’de 20 gün,
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5°C’de 12 gün depolanan ‘Rubygem’ çilek çeşidinde sıcak su
uygulamasının, çileklerin fenolik bileşikleri üzerinde diğer uygulamalara
göre daha iyi koruduğu belirlenmiştir. Depolama sonunda insan sağlığına
zararı olmayan ve çevre dostu sıcak su uygulamasının; 0°C’de rutin,
kateşin, şiringik asit ve klorogenik asit değerlerinde, 5°C’de ise kateşin,
kafeik asit, şiringik asit, klorogenik asit ve q-kumarik asit fenolik
bileşikleri üzerinde olumlu sonuçlarının olduğu tespit edilmiştir.
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1. GİRİŞ
Toplumların beslenme alışkanlıkları; yaşadıkları bölgenin konumu,
tarım potansiyeli, sosyo-kültürel özellikleri, toplumların ticari
faaliyetleri ve diğer toplumlarla olan ilişkileri konusunda gelecek
kuşaklara bilgi aktarır. Günümüzde bireylerin beslenme ve kullanım
alışkanlıkları tarihsel kökenlerle doğrudan ilişkilidir.
Sarımsak tarihte yaşamış tüm toplumlarda en fazla üretilen, tüketilen
sebzelerin başında gelmektedir.
Sarımsak kelimesi, Mısır papirüslerinde khidjana, antik Yunanda
sko´rodon, Yahudilerde shuˆm, İspanyollarda ajo, İtalyanlarda aglio,
Almanlarda Knoblauch ve Çinlilerde suan olarak geçmektedir (Block,
2010). Sarımsak İngilizce kayıtlarda ‘garlic’ olarak geçmektedir. Garlic
kelimesi, gar-leac ve gar leek’ten türemiştir. ‘Gar’ filiz ve/veya sürmek
anlamında olup, sarımsağın bir dişin sürmesi sonrası oluştuğu
düşüncesinden yola çıkılarak adlandırılmıştır (Block, 2010). ‘Leac’ ise
bitki kökü anlamına gelmektedir.
Sarımsağın Latincesi ise ‘Allium sativum’dur. Bu isim, ilk çağ
döneminde Avrupa’da yaşayan Keltler tarafından yakıcı ve keskin
anlamına gelen ‘all’ kelimesinden türetilmiştir, ‘sativum’ ise ekili veya
yetiştirilen anlamına gelmektedir (Kemper, 2000). Sarımsağın kökeni
hakkındaki bilgilerde belirsizlikler olmasına rağmen, kanıtlar bu türün
ilk olarak Orta Asya'nın dağlık Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan,
Pakistan bölgelerinde yetiştirildiğini ve büyük olasılıkla Marco Polo ve
diğer İpek Yolu/baharat yolu gezginleri tarafından Ortadoğu'ya
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getirildiğini göstermektedir (Block, 2010). Sonraki araştırmalar ise
Tien Shan Dağları'nın kuzeybatı tarafını (örneğin, Kırgızistan,
Kazakistan) sarımsağın en muhtemel orijini olarak göstermektedir
(Etoh ve Simon, 2002) (Şekil 1).

Şekil 1. Sarımsağın orijin bölgesi (Orijinal: S. Akan).

Sarımsakla ilgili anekdotlar arasında Mrs. Henry Perrin, ‘British
Flowering Plants’ adlı kitabında şöyle demektedir: ‘Bu bitkinin
kokusunu göz ardı etmeyi başarabilseydik İngiliz bitkileri arasında en
cazip türlerden biri olarak parlardı’ (Block, 2010).
Arkeobotanik kayıtlar, Fenikeliler, Babiller, İsrailler ve Persler’in
düzenli olarak sarımsak tükettiklerini göstermektedir (Vanjkevic,
2002). Sarımsakla ilgili en eski kayıtlara 6. yy’a ait eski İran inancı olan
Zerdüştlüğün (Zoroastrian) yazılarının toplandığı Avesta adlı kutsal
kitapta rastlanmaktadır (Dannesteter, 2003). Ayrıca, en eski, iyi
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korunmuş, kurutulmuş sarımsak kalıntıları 6.yy’da Orta Kalkolitik
dönemde İsrail'in Ein Gedi yakınlarındaki "Hazine Mağarası"nda
bulunmuştur (Zaitschek, 1961). 7. yy’da ise Slav halkı bit, yılan
ısırması ve ülsere karşı sarımsak kullanmıştır (Nikolovski, 1995). Aziz
Clement zamanında (9. yy) sarımsak kan damarlarının yaşlanmasını
önlemek için kullanılmıştır.
Sarımsağın tarihte kullanımı ile ilgili bilgiler, metin ve yazıtlar baz
alınarak da bilinmektedir. Pek çok çivi yazısı kayıtlarında, sarımsağın
Mezopotamya'da en az 4000 yıldır yetiştirildiğini göstermektedir.
(Zohary ve Hopf, 2000). Sarımsak görünümüne ait tarihi ilk kayıt şekil
2’de verilmiştir.

Şekil 2. Sarımsak baş ve dişlerine ait fosil kayıtı (Badura ve ark., 2013).

Tarihi kayıtlara ait dikkat çekici örneklerden birine eski Irak’ta
Mezopotamya tabletlerinde rastlanmıştır. Bu örnekler 1600-1700’li
yıllarda bilinen en eski tarihi Babil kil tabletlerinde bulunmuştur.
Ayrıca, Babil tabletlerinde 40 farklı yemek tarif verilerek sarımsak
(‘hazanu’) için ‘eti sarımsakla ovun, yeşillik ve sirke ekleyin, pişince
ateşten kaldırın’ ifadesine de rastlanmıştır (Bottero, 1987). Eski Babil
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kayıtlarında Mezopotamya tanrısı Marduk zamanındaki (M.Ö 1700)
yazıtlarda sarımsağın kurutularak sepetlere konulduğu bilgisine
erişilmiştir (Bottero, 2004).
2. MİTOLOJİDE SARIMSAK
Eski çağlardan bu yana sarımsağın kültüre alınmadan önce kokusundan
dolayı kötü ruhlara karşı koruyucu olduğuna inanılmıştır. Günümüzde
de kötülükleri ve hastalıkları uzaklaştırdığına inanıldığı için evlerin
değişik yerlerine sarımsak asıldığı görülmektedir. Eski Mısır’da zararlı
yaratıklara karşı çocuklarını korumak için insanların boyunlarına
sarımsak astığı bilinir. Haçlı Seferlerinden sonra Avrupalılar sarımsağı
şeytani güçlerle savaşmak için kullanmıştır. Konfüçyüs tarafından
derlenen Shi-Ching adlı eserde, insanlar ve hayvanlar tarafından
yenilen sarımsağın tanrı tarafından onlara bir şans olarak sunulduğu
inancına yer verilmiştir. Çin’de bazı sarımsak karşıtı yaklaşımlara
rastlanılmış ve bu tür 4. yy’da Budist din adamları tarafından
yasaklanmıştır (Block, 2010). Bununla birlikte Çin’in II. İmparatorluk
Han Hanedanı için sunulan kayıtlarda 2.yy’da evlerin kapısının üstüne
asılan sarımsak ile zararlı böceklerin geri püskürtüldüğü ileri
sürülmektedir (Simoons, 1991). Ayrıca, Fen Men Suo Sui Lu adlı kitaba
göre, çiçeklenen bitkilerin etrafında sarımsak ekiminin yapılması misk
geyiği saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlamaktadır (Zeng, 2008).
Çin mitolojisinde sarımsak, şans getirdiğine inanılan ve bereketli
sayılan bir bitkidir. Öte yandan, Eski Çin'de sarımsak, cinsel bir uyarıcı
olarak

görülmüş

ve

Budist

rahiplerin

itibarı

için

tüketimi

yasaklanmıştır. Benzer şekilde, aynı dönemde Eski Japonya’da
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sarımsağın iyileştirici etkisi sebebiyle Budist geleneğine dahil
edilmemiştir (Vanjkevic, 2002).
Hindistan mitolojisinde ise Brahmalar, Jainler ve Ortadoks Hindular
tarafından sarımsak ne tüketilmiş ne kullanılmış ne de bu türe
dokunulmuştur (Jay, 2016). Hindu mitologları tarafından aktarılan
sarımsakla ilgili mitolojik hikâyeler bulunmaktadır. Rivayete göre,
şeytanın kabahatini bilen Hindu tanrısı, başlarını koparmadan önce
şeytanlar ağızlarındaki nesneyi yutmuş ve yere düştüğünde şeytanın
ağzından yere düşen nesnenin olduğu yerde daha sonra sarımsak bitkisi
yetişmeye başlamıştır. Öte yandan, Hindistan’a ait o dönemlerde
‘Ayurveda’ isimli antik şifa sisteminde Caraka ve Sushurta isimli
doktorlar sarımsağın bu sistemde şifa kaynağı olduğunu ileri sürmüştür.
Yunan mitolojisinde tıbbın ve sağlığın tanrısı olarak bilinen
Asklepios’un reçete yazılı kâğıdını toprağa düşürdüğü ve sonrasında

yağan yağmurla birlikte reçetedeki tüm yazıların toprağa karıştığı
belirtilerek; aynı yerde gelişen bitkinin her derde çare sarımsak olduğu
söylenir. Aynı söylence Lokman Hekim için de anlatılmaktadır. Ayrıca,
Lokman Hekim tekrar dirileceği düşüncesi ile ölünce tüm bedeni
ezilmiş sarımsak ile kaplatmıştır (Akçiçek, 2006). Bununla birlikte
diğer medeniyetlerde olduğu gibi sarımsakların Yunanlılarda da dini
tapınaklarda yer almasına izin verilmemiştir ve sarımsak yiyenlerin
tapınağa girmesi yasaklanmıştır. Benzer bir duruma bazı Asya
kültürlerinde de rastlanmaktadır
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_temple).
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Mısırın kuzeydoğusunda Pelusium şehrinde küçük bir kesim sarımsağı
ibadet amaçlı kullanmış ve asla yemeklerine koymamışlardır. Eski
Romalı doğa bilgini ve ansiklopedi yazarı Plinius’e göre, Mısırlılar
sarımsağı günah çıkarmak için tanrılara yalvarmak amacıyla
kullanmıştır. Orta çağda bazı kayıtlarda denizcilerin, uzun denizyolu
seferlerinde kendilerini güvende tutmak için birçok tılsım taşıdığına ve
bunlar içerisindeki sarımsakların gemilerin batmasını önleyeceğine
inanılmıştır (González-Wippler, 1991).
Eski Türklerde Anadolu’da şeytan inancı oldukça güçlüdür ve evlere bu
gibi varlıkların gelmemesi için sarımsak asıldığı bilinmektedir (Güçlü,
2021). Eski Türk inanışlarına göre tarlaya çalışmaya giden bir kişinin,
çalıştıktan sonra dinlenmek için uyuduğu sırada yanına yılan
gelmemesi ve ona zarar vermemesi için yanında sarımsak taşıdığı
belirtilmektedir (Irmak, 2018). Karapapak Türklerinde ‘hal apardı’ yani
diğer adı ile ‘al karısı’ inanışı vardır. Hamile ve lohusa kadını al (ateş)
basar. Korunmak için kadının alnına sarımsak ile soğan konulur.
Hıdırellez gecesi 2 adet soğan ve sarımsak yaprağı uçları kesilip biri
“sefa” diğeri “cefa” olarak nitelendirilip işaretlenir ve dilek tutulur.
Sabah bu yaprakların ölçümü sonrası hangisi uzamış ise o yılın o
şekilde geçeceğine inanılır (Uca, 2007).
Sarımsak, yüzyıllardır pek çok toplumda beslenme, tıbbi ve spiritüel
amaçlarla da kullanılmıştır. Bu toplumlara ait kullanımlara dair bilgiler
aşağıda özetlenmiştir.

155 | PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI

3. ESKİ UYGARLIKLARDA VE DÖNEMLERDE SARIMSAĞIN
TIBBİ AMAÇLI KULLANIMI
Eski Mısır’da
Mısır kriptoları sarımsağın varlığı için en eski görülen yazıtlardır.
Arkeologlar M.Ö. 3700 yıllarına ait sarımsak başlarından oluşan killi
heykeller keşfederken, sarımsak resmi olan çizimler M.Ö. 3200
yılından kalma kilise bodrumlarında bulunmuştur. Mısır piramitlerinin
inşasında olduğu gibi ağır iş gücü gerektiren işlerde çalışan işçi sınıfının
sarımsak ile beslendiği, üst sınıflarda da aynı hassasiyette sarımsak
tüketildiği kayıtlarda bulunmaktadır (Moyers, 1996). Benzer şekilde,
eski Yunanlı tarihçi Herodot, Mısır piramitlerinin inşasında çok fazla
miktarda sarımsak kullanıldığını bildirmektedir. Mısır piramitlerinin
inşası sırasında sarımsak alternatifsiz bir besin ilan edilmiştir. Bu
dönemde sarımsak tüketilmeseydi tek başına denge sağlanamayacağı
ve dev plakaların çekilemeyeceği ifade edilmiştir. Sarımsağın vitamin
eksikliklerini giderdiğini, bu etkinin içeriğindeki diğer sebzelerde
olmayan bileşiklerden kaynaklandığı düşünülmüştür (Vanjkevic,
2002). Eski Mısırda M.Ö 1500’lü yıllarda yaşayan en genç Firavun
Tutankamon’un mezarında 1922 yılında yapılan kazılarda sarımsak
başlarına rastlanmıştır (Green ve Polydoris, 1993; Kahn, 1996).
Rivayete göre Tutankamon, sarımsağı ruhunun ve servetinin
koruyucusu olarak görmekteydi. Mezarlarda sarımsağın bulunmasının
nedeni tam olarak anlaşılamasa da, ölüleri zararlılara karşı korumak
amacıyla da kullanılmış olabilir. Kuru sarımsak kalıntıları 18.
Hanedanda ve daha sonraki mezarlarda da bulunmuştur ve çok sayıda
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kömürleşmiş diş sarımsağa Irak’ın Tell ed-Der bölgesinde de
rastlanmıştır (Zohary ve Hopf, 2000). O çağların tıbbi otorite kitabı
Codex Ebers’de (M.Ö. 1500) tedavilerde sarımsak kullanıldığı ve 32
farklı hastalığa karşı çare olduğu belirtilmektedir (Bergner, 1996;
Lawson ve Bauer, 1998). Aynı kitapta, enfeksiyonların yanı sıra böcek
ve parazitlerle bulaşan hastalıklarda, genel halsizlikte ve dolaşım
rahatsızlıklarında sarımsak reçetesinden bahsedilmektedir. Eski Mısır
Hükümdarı 4. Hanedanlığın 2. Firavunu Khufu (Keops) tarafından
istihdam edilen işçiler piramitlerin yapımı sırasında sarımsak
kullanmışlardır. Ayrıca Mısırlılarda sarımsak mumyalama işleminde de
kullanılmıştır (Tackholm ve Drar, 1954).
Mısırlılar tarafından kullanılan sarımsak Yunan ve Romalılara
anlatılmıştır ve bu türün kullanımı bu iki uygarlık döneminde de devam
etmiştir.
Eski Yunan’da
Sarımsak Eski Yunanda oldukça popülerdi ve Atina’daki tüccarlarca ‘ta
skoroda’ olarak bilinmekteydi. Antik Yunan tapınaklarına ait kazılarda
ve Girit’te bulunan Knossos sarayındaki arkeolojik kazılarda MÖ 14001800’lü yıllara ait olduğu düşünülen muhafaza edilmiş sarımsaklar
bulunmuştur (Moyers, 1996). Mısırlılarda olduğu gibi Yunanlıların da
sarımsağı güç ve çalışma kapasitesini artırma amaçlı kullandığı tahmin
edilmektedir.

Özellikle

Yunan

askerlerinin

savaşa

girdiğinde

yemeklerinin önemli bölümü sarımsaktan oluşmaktaydı. Yunanistan’da
yapılan en eski olimpiyatlarda sporculara yarışa çıkmadan önce iyi bir
skor elde etmeleri için sarımsak verilirdi (Green ve Polydoris, 1993;
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Lawson ve Bauer, 1998). Sarımsağın atletizmciler tarafından
‘performans güçlendirici ajan’ olarak adlandırıldığı tarihi kayıtlarda yer
almaktadır.
Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat (MÖ 459–370), kitabında
sarımsağın

akciğer,

karın

ve

rahim

şikâyetleri

için

kullanılabileceğinden söz etmektedir (Moyers, 1996). Hipokrat ayrıca
sarımsaktan bağırsak parazitlerine karşı bir çare olabildiğini ve idrar
söktürücü olduğunu belirtmektedir (Tucakov, 1948).
Sarımsak, eski Yunanlılar tarafından çapraz yol taş yığınları üzerine,
karanlıklar tanrısı Hecate için bir akşam yemeği olarak yerleştirilmiştir.
Filozof Theophrastus'a göre (M.Ö. 370-285), Yunanlılar tanrılarına
sarımsak başlarından oluşan armağanlar sunarlardı. Bununla birlikte
doktor ve farmakolog Dioscorides (MS 40-90), sarımsağı kalın
bağırsakları rahatlatan ve adet dönemini düzenlemek için kullanılacak
bir ilaç olarak önerirken aynı zamanda antiparazitik ve deniz
tutmalarına, yılan sokması ve köpek ısırmalarına karşı kullanılacak bir
ilaç olarak tavsiye etmektedir (Pelagic, 1970). Bu nedenle Yunanlılar
sarımsağı ‘yılan otu’ olarak da adlandırmışlardır (Tucakov, 1971).
Eski Roma’da
Orta Doğu Uygarlığındaki Romalıların yemek ve tıbbi uygulamalarda
sarımsağı kullandığına ilişkin izler arkeolojik ipuçlarından (papirüs
süslü yazıları, kil tabletler, taş oymaları, mezar kalıntıları, mumyalar ve
tabut kapakları, boyalı cenaze objeleri) yola çıkılarak belirlenmiştir
(Moyers, 1996).
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O dönemlerde sarımsak; işçiler, kürekçiler ve askerler için güçlendirici
yiyecek olarak kabul görmüştür. Tarihi kayıtlarda şu ifade yer
almaktadır:

‘Birisi

sarımsak

haritasını

takip

ederek

Roma

imparatorluğunun ilerleyişi ve genişleyişini izleyebilir’ (Parejko,
2003). Romalılar, özellikle Kuzey Avrupa başta olmak üzere fethettiği
her yerde insanlarla sarımsağı tanıştırmışlardır (Hicks, 1986). Daha
sonra Roma İmparatorluğu’nda sarımsak yoksulların hayatta kalması
için bir çare olarak görülmüş, zengin kesim ise Asya ve Afrika’da işgal
altındaki

topraklardan

gelen

tıbbi

ve

aromatik

bitkilerle

beslenmişlerdir.
Yunanlılarda olduğu gibi Romalılarda da özellikle asker ve gemiciler
tarafından dayanıklılık ve güç için sarımsak tüketilmiştir (Green ve
Polydris, 1993). Tarihte yunan tıbbı ve gelenekleri Roma’ya iletilmiştir.
O zamanlarda önde gelen tıp otoritelerinden Dioscorides, Roma
imparatoru Nero’nun ordusunu korumak için orduda başhekim olarak
görev yapmıştır (Bergner, 1996; Riddle 1996). Dioscorides yazmış
olduğu 5 ciltlik kitabında sarımsağın damarları temizlediğinden
bahsetmiştir. Ayrıca bu kitapta sarımsağın gastrointestinal sisteme iyi
geldiği, eklem ağırlarını hafiflettiği ve böcek sokmalarında tedavi
amaçlı kullanılabileceğini de belirtmiştir.
Eski Roma tıbbı büyük ölçüde doğa bilimci ve yazar Pliny the Elder
olarak bilinen Gaius Plinius Secundus’dan oldukça etkilenmiştir. Yazar
Historica Naturalis adlı 5 bölümlük kitap yazmış, bu kitapta sarımsağın
farklı hastalıklara karşı 23 farklı kullanımından bahsetmiştir (Bergner,
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1996; Moyers, 1996). Özellikle karaciğer hastalıklarının tedavisinde ve
enfeksiyonlara karşı savaşmada etkili olduğundan söz edilmiştir.
Romalı şair Vergillus, işçilerin sarımsak suyunu vücutlarına
sürdüğünde rahatlık etkisi yaratacağından ve yılan ısırmalarından
koruyacağından

bahsetmektedir.

Roma’da

1.yy’da

Columel,

sarımsağın afrodizyak olarak, 2. yy’da Celsius ise tüberküloz ve ateşe
karşı kullanılabileceğini söylemektedir. Romalılar arasında ve daha
sonra evrensel olarak eczacılığın babası olarak anılan ünlü tıp yazarı ve
Doktor Galen, 2.yy’da sarımsağın birçok hastalığı tedavi eden en
popüler halk ilacı olduğunu yazmaktadır (Tucakov, 1948; Tucakov,
1971).
Çin ve Japonya’da
Sarımsak, Çin’de, M.Ö. 2700 yılından beri en çok kullanılan ilaç
nitelikli sebzedir. Sarımsak Çin’de eski zamanlardan beri tüm
öğünlerinde yer almış, ve özellikle çiğ etle tüketilmiştir (Kahn, 1996;
Moyers, 1996). Eski Çin tıbbında sarımsak solunum, sindirim
rahatsızlıkları ile bağırsak solucanlarına karşı reçete edilmiştir
(Woodward, 1996). Geleneksel Çin tıbbında, sarımsağın anti-tromboz,
hipolipidemik

ve

antihipertansif

tıbbi

özellikler

taşıdığı

açıklanmaktadır (Makheja ve Bailey, 1990; Moyers, 1996). Ayrıca,
sarımsağın kalın bağırsak, dalak ve mide bölgelerindeki rahatsızlıkları,
parazitik enfeksiyonları, gıda zehirlenmesini ve tümörleri tedavi etmek
için ve kan basıncını düşürmek için kullanıldığı ileri sürülmektedir
(Minyi, 1992; Bensky ve ark., 1993; Huang, 1999). Sarımsağın ısıtıcı
ve güçlendirici etkisinden yola çıkılarak Çin’in Ying Yang teorisinde de
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yer almıştır. Japonya, sarımsağı Çin’den çok sonra, yaklaşık 2000 yıl
önce tanımıştır (Kahn, 1996). O dönemlerde Japonya'nın kırsal
kesiminde, sarımsak içeren ‘miso’ çorbasının, baş ağrısı, ateş ve boğaz
ağrısıyla birlikte görülen soğuk algınlığı için bir çare olarak kullanıldığı
belirtilmektedir (Sato ve ark., 2000).
Eski Hindistan’da
Hindistan’a, sarımsak Orta Doğu ülkelerinden gelmiştir. Ancak tam
tarihi net olmamakla birlikte, Hindistan’ın Mezopotamya ve Mısırla
olan ticareti M.Ö 1500-2000 yılında yaptığına göre bu tarihlerde gelmiş
olabileceği varsayılmaktadır. M.Ö. 520’de Pers Kralının saltanatı
süresince sarımsağı Afganistan, Pakistan ile Hindistan’ın Keşmir,
Haryana ve Panjab bölgelerine tanıttığı düşünülmektedir (Shah, 2014).
Sonraki yıllarda, 1.yy’dan önce Arap tüccarların Hindistan ile ticarete
başladığı ve burada ilaç ve bitki türleri ile birlikte sarımsağı da
getirdikleri düşünülmektedir.
Hindistan’dan elde edilen ilk kayıtlarda sarımsağın şifa verici özelliği
ön plana çıkmıştır. Eski Hint tıbbi kayıtlarında (Unani ve Ayurvedik
tıbbı) şifalı bitkilerin etkinliği konusunda özellikle sarımsağa geniş yer
verilmektedir (Moyers, 1996). 2000 yıl önce Hindistan’ın CharakaSamhita adlı tıbbi kitabında kalp hastalıklarına karşı sarımsak tavsiye
edilmektedir (Jones ve Mann, 1963; Woodward, 1996). Eski İngiliz
Ordusu subayı Hamilton Bower tarafından satın alınarak bilim
insanlarına sunulan mezarda bulunan metinlerde (19. yy) sarımsağın
enfeksiyonlar, salgınlar, sindirim bozuklukları, yorgunluk, zayıflık ve
parazitlere karşı koruma için kullanılması gerektiği bildirilmektedir.
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Kökeni Hintlere dayanan geleneksel Ayurvedik tıpta sarımsak yağının
kulak ağrısını iyileştirmede kullanıldığı tahmin edilmektedir (Kapoor,
1990). Aynı şekilde, Eski Hindistan tıbbında sarımsak, iştahsızlık,
güçsüzlük, öksürük, cilt hastalığı, romatizma ve hemoroide karşı güçlü
bir ilaç olarak kullanıldığı bilgisi yer almaktadır. Hint kutsal kitabı
Vedas’ta sarımsaktan tıbbi bitki olarak bahsedilmektedir (Tucakov,
1971).
Orta Çağ’da
Sarımsak Orta Çağ’da, tüm Avrupa’da yetiştiriciliği yapılan önemli bir
besin olarak kabul edilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. 12. yy’da sarımsak betimlemesi (Oxford Üniversitesi Kütüphanesi) (solda),
15. yy’da sarımsak hasatı (Fransa Milli Kütüphanesi) (sağda) (Block, 2010).
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Romalıların kuzeye taşınmasından sonra sarımsak Avrupa’ya tanıtılmış
ve dağıtılmış daha sonra rahiplerin yanı sıra Yahudilerde de ilaç ve gıda
olarak kullanılmıştır (Heinrich ve ark., 2005). Ayrıca, Roma
İmparatorluğu'nun devamı olan Bizans İmparatorluğu’nun kanunları
uyarınca da sarımsak ekimi teşvik edilmiştir.
Sarımsak Orta Çağ’da farklı hastalıkların tedavisinde önemli rol
oynamıştır. Batı'da Avicenna olarak bilinen İbn-i Sina'nın 14 ciltlik tıp
ansiklopedisi Al Qanoon Fil Tib (Tıp kanunu)’nde sarımsak diş ağrısı,
kronik öksürük, kabızlık, yılan ve böcek sokması, jinekolojik
hastalıklara karşı tavsiye edilmektedir. Aynı dönemde Arap hekimler,
sarımsağın yaygınlaştırılmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır
(Tucakov, 1971).
Königsberg'de bir tektonik yemek kitabının yok olmayan parçalarında
sarımsağa yapılan atıflar bu türün Orta çağ mutfağında kullanımına dair
kanıtlar sunmaktadır (Radoch, 2012). Orta Çağ döneminde sarımsağın
tıbbi kullanımına ait bilgiler Hristiyan rahipler tarafından toplanıp,
korunmuş ve sarımsak kilise bahçelerinde yetiştirilmiştir. Orta Çağ’ın
öncü metni Hortulus’ta sarımsaktan yoğun olarak bahsedilmektir. Daha
önceki toplumların dini âlimleri sarımsağı yasaklamasına rağmen bu
türün Orta Çağ’da kullanımına karşı itiraz olmamıştır. Ancak, bu
dönemde de bazı kişiler benzer yaklaşım sergilemiş, toplumdaki seçkin
sınıf kokusundan dolayı tüketime uygun bulmadığı için sarımsağı
reddetmiştir. O dönemde açık havada çalışan işçilere güneş
çarpmasından etkilenmemeleri için sarımsak yemeleri tavsiye
edilmekteydi (Kahn, 1996; Moyers, 1996). Orta çağ Avrupası’nın en
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tanınmış yazarlarından Hildegard von Bingen 12. yy.’ın sonlarındaki
tıbbi yazılarında sarımsağa geniş bir yer ayırmıştır (Bergner, 1996;
Kahn, 1996). Hildegard von Bingen’in sarımsakla ilgili tespitleri
arasında, taze sarımsağın pişirilenden daha faydalı olduğu, pişirilince
acılığın

azalmasının

ise

faydalı

bileşiklerin

azalmasından

kaynaklandığı ifadesi yer almıştır. Orta Çağ’da Kral Jagiellos (14-16.
yy) tarafından yazılan yazılarda sarımsağın Portekizliler tarafından
sıkça kullanıldığı anlaşılmaktadır (Sperka, 2012). Aynı dönemde eski
Roma kenti Herculaneum’da Romalılara ait kömürleşmiş sarımsaklar
bulunmuştur (Vandorpe and Jacomet, 2011).
Rönesans Döneminde
Rönesans’ın başlangıcında sarımsağın ünü hızla yayılmış ve Batı
ülkeleri sarımsağı ilaç olarak kullanmaya ve satışını yapmaya
başlamıştır. Rönesans ile birlikte Avrupa’da tıbbi bitki kullanımlarına
yönelim artmış, Padua’da, Zürih’te, Bologna’da ve Pisa’daki
üniversitelerde tıbbi değer taşıyan bitkilerin yetiştirilmesi teşvik
edilmiştir. Sarımsak bu amaçla yetiştirilen öncül bitki olarak kabul
görmüştür. 16. yy’ın önde gelen doktorlarından Pietro Mattioli
sarımsağı sindirim bozuklukları, böbrek taşları ve zor doğuma karşı
koruma için tavsiye içeren kitap yazmış ve bu kitap pek çok dile
çevrilmiştir (Moyers, 1996). Bu süre zarfında Avrupa kıtasındaki üst
sınıf, sarımsağı benimsemiş ve çalışan kesim için tüketimini
sınırlandırmamıştır. 16. yy sonu ve 17. yy başında Fransa Kralı IV.
Henry’nin muhtemel hastalık ve kötü ruhlardan korunması için
sarımsaklı suda vaftiz edildiği söylenmektedir. Bu zamanlarda
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İngilizlerin de sandıklarında kendilerini veba, kabızlık ve diş ağrısına
karşı koruması inancı ile sarımsak bulundurdukları bilinmektedir
(Moyers, 1996). Sarımsak, 19. yy’da Makedon sağlık eğitimcilerinin
(Pejchinovski ve Krchovski) edebi eserlerinde de bir çare olarak
önerilmiştir. Eftim Sprostranov Ohri Çareler Kitabı’nda sarımsağın
tansiyon, tifo, karın ağrısı, sarılık ve saç dökülmesine karşı bir çare
olduğunu belirtmiştir (Nikolovski, 1995).
Sarımsak İngiltere’ye 1548 yılında Akdeniz kıyılarından getirilmiştir
(Vanjkevic, 2002). Bununla birlikte yabani sarımsakların yüzyıllardır
İngiltere'de kilise avlusunda üretildiği ileri sürülmektedir. Büyük
olasılıkla, İngiltere'de sarımsak ekimi 16. yy’dan önce başlamıştır.
Dönemim hekimlerinden Lonicerus (1564) sarımsak kullanımını cilt
hastalıkları ve kepek tedavisi için önermiştir (Tucakov, 1971). 12. yy.
İngiliz alimlerinden Alexander Neckam sarımsağı güneşin yakıcı
etkilerini hafifletmesi amaçlı önermiştir. 17. yy’da Doktor Thomas
Sydenham da sarımsağı çiçek hastalığının tedavisinde kullanmış ve
sarımsak

bazlı

tedavinin

hastalığın

gerilemesinde,

ödemlerin

atılmasında başarılı olduğunu belirtmiştir (Cullen, 1789). İngiliz bitki
bilimci John Gerard, Herbal (General Historie of Plante, 1597) adlı
kitabında ‘Garlick’ başlığı altında sarımsağın morfolojik özellikleri ve
yetiştiriciliğine dair bilgilere yer vermektedir (Şekil 4).
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Şekil 4. Garlick (Herbal kitabı, John Gerard, 1597)
(http://www.fourpoundsflour.com/the-history-of-garlic-from-medicine-tomarinara/).

Yakın Çağ’da
Fransa’nın Marsilya kentinde 1720 yılında ortaya çıkan veba salgınının
sarımsak sayesinde önlendiği düşünülmektedir. Bu çağda mikrobiyolog
ve kimyager Louis Pasteur 1858'de sarımsağın antimikrobiyal
aktivitesini bulmuş, Alman doktor Albert Schweitzer de Afrika'daki
dizanteriyi tedavi etmek için kullanmıştır (Tyler, 1994; Peirce, 1999).
Ayrıca, Louis Pasteur, sarımsağın midedeki Helicobacter pylori
bakterisini yok ettiğini yazmıştır ( http://www.wikipedia.org/wiki/
Garlic). Home Book of Health kitabının yazarı Dr. John Gunn, 1878
yılında akciğer hastalıkları, astım ve enfeksiyon tedavisinde sarımsağa
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geniş yer vermiştir. 1800'lü yıllarda, Amerikalı doktorlar, sarımsağı
tüberküloz tedavisi için önermiştir. 1917 ve 1918 yıllarında ise
Amerika'da görülen grip salgını sırasında halkın dışarı çıkarken
sarımsaklı bir kolye taktığı söylenmektedir ( http://www.wikipedia.org/
wiki/Garlic). 19. yy’ın sonlarında sarımsak Shaker adlı bitki
kataloğunda, uyarıcı, balgam söktürücü ve güçlendirici olarak
kullanılmaktaydı (Moyers, 1996). 20. yy. başlarında Health Remedies,
a Complete Medical Work and Family Guide başlıklı metnin yazarı Dr.
Joseph Richardson, çocuk ve yetişkinlerde akciğer rahatsızlıklarına
karşı sarımsağı tavsiye etmektedir (Moyers, 1996).
Fransız fitoterapisti Lekrek, 1918'de ‘İspanyol ateşi’ olarak adlandırılan
büyük grip salgınında sarımsağı bu salgını önleyici bir çare olarak
kullanmıştır (Tucakov, 1948). Rus hekimler sarımsağı solunum yolu
hastalıklarının tedavisinde uzun süre kullanmışlardır ve diğer
bileşiklerle birlikte çocuklar için solunum açıcı ilaç olarak
nitelendirmişlerdir. Ayrıca, Rusya'da sarımsak, pilotluk hazırlığı ve
çeşitli askeri görevler yapan kişiler tarafından kullanılmıştır. Sarımsak,
yoğun olarak I. Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerinin tedavisinde
kullanılmıştır (Gorunovic, 2001). II. Dünya Savaşı'nda penisilin
kullanılmış olsa da Rus Kızıl Ordusu sarımsak kullanmaya devam
etmiştir. Bu nedenle, II. Dünya Savaşı'nda sarımsak ‘Rus penisilini’
olarak

ünlenmiş,

antibiyotikler

yetersiz

olduğunda

kullanılmıştır ( http://www.wikipedia.org/wiki/Garlic).

sarımsak
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Anadolu’da
Anadolu’da sarımsak kullaınımı, çok eski tarihe uzanmaktadır.
Göktürklerin sarımsak tükettiği bilinmektedir (Koca, 2003). Doğu
Türkistan’da 8. yy’da Uygur Türklerine ait metinlerde uzun süreli kolit
rahatsızlığı olan bir kişi sarımsakla karıştırılmış yoğurt yerse, iyileşir”
ifadesine rastlanmaktadır (Arat 1930; 1932, Ekşi ve ark., 2020). Orta
Asya Türkleri sebze olarak hıyar, soğan, pancar, pırasa, havuç, şalgam,
kabak, dağ ıspanağı, turp, patlıcanın yanı sıra yoğun olarak sarımsak da
tüketmekteydi (Alpargu, 2008). Selçuklu mutfağında da sarımsağa yer
verildiği bildirilmektedir (Erdogan, 2010). Selçuklu Türklerinin basit
ilaç yapımında sarımsak da kullanılmaktadır (Baytop, 1985). Selçuklu
hekimleri sıtma tedavisi için birçok tıbbi uygulamanın yanı sıra
sarımsak bitkisinin önemli bir etkiye sahip olduğundan söz etmektedir.
Mevlânâ’nın hastalarına sarımsak taneleri yedirip terletmek sureti ile
iyileştirdiğini belirten kaynaklar bulunmaktadır (Atak, 2019). Osmanlı
İmparatorluğu döneminde Anadolu’da sağlığa yararları ve çeşni
özellikleri sayesinde en çok üretimi ve tüketimi yapılan sebzelerin
başında sarımsağın geldiği belirtilmektedir (Solak, 2008; Ekşi ve ark.,
2020). Ayrıca, Osmanlı’da hekim başı şiddetli öksürük, omuz ve bel
ağrılarında ve diğer tüm ağrılarda sarımsak macunu hazırlayarak
şikâyeti olan insanlarda kullanmaktaydı (Utsukarçi ve Toprak, 2018;
Ekşi ve ark., 2020). Nitekim Topkapı Sarayı’nda 1783 yılına ait
hekimbaşı tarafından yapılan ilaç listesinde sarımsak macunu da yer
almıştır (Baylav, 1968). Osmanlı’da sarımsak için ’70 derde deva’ tabiri
kullanılmış ve sarımsağın tıbbi kullanımına dair bilgiler içeren çok
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sayıda Osmanlıca metin yayınlanmıştır (Ekşi, 2020). I. Dünya Savaşı
sırasında pek çok gıdanın eksikliğinin çekilmesinin yanı sıra gıda
fiyatları da oldukça artmıştır. O günlerdeki kayıtlarda sarımsak
yoksunluğuna ve hızlı fiyat artışına (12 para) dikkat çekilmektedir
(Yüceer, 2005).
4. SONUÇ
Bu çalışmada çağlar boyunca sarımsak kullanımının öne çıkan
özellikleri ele alınmıştır. Birbirinden izole bir şekilde gelişen eski
kültürlerin, sarımsağın etkisi ve etkinliği hakkında aynı sonuçlara
ulaşmış olması ilginçtir. Tarihi kayıtlarda sarımsakla ilgili tekrar eden
temalarda birkaç konu göze çarpmaktadır. Sarımsak eski uygarlıklarda
her şeyin tıbbi tedavisi için kullanılmıştır. Ancak bazı toplumlarda
keskin ve karakteristik kokusu sebebiyle taze tüketiminden kaçınılmış
hatta yasaklanmıştır. Sarımsak tıbbi amaç yanında savaşçılara ve
işçilere güç vermesi için de kullanılmıştır. Nitekim günümüzdeki
modern araştırmalar, sarımsağın etkinliği ile ilgili daha önceki
görüşlerin çoğunu doğrulamaktadır. Bu durum, halk bilgeliğinin göz
ardı edilmemesi gerektiği ve önemli ölçüde değerli olduğu gerçeğini bir
kez daha hatırlatmaktadır.
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1. GİRİŞ
İnsan vücudun temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli
olan gıda maddelerinden biri olan şeker, yüksek kalorili ve nispeten
daha ucuz bir gıda maddesi olduğundan beslenme açısından son derece
önemlidir. Dünya genelinde üretilen bitkisel kaynaklı şekerin % 70’ i
şeker kamışından, % 30’ u ise şeker pancarından elde edilmektedir.
Şeker kamışı tropik ve subtropik iklim kuşağında yetişen bir bitki
olduğu

için

diğer

iklim

koşullarında

ekonomik

bağlamda

üretilememektedir. Bu nedenle şeker pancarı birçok ülkede şeker
üretimi açısından stratejik bir ürün olma özelliği kazanmıştır. Dünyada
Ukrayna, Rusya, Türkiye gibi ülkeler şeker pancarından; Çin, ABD,
Japonya gibi ülkeler şeker pancarından ve şeker kamışından; Hindistan,
Brezilya, Avustralya ve Pakistan gibi ülkeler ise daha çok şeker
kamışından şeker üretimi yapmaktadır (Türkşeker Sektör Raporu,
2020).
Şeker pancarı gerek ana gerekse de yan ürünleri ile birçok açıdan
değerlendirilebilen önemli bir endüstri bitkisidir. Ana ürün olarak
şeker, şeker elde edildikten sonra açığa çıkan küspesi hayvan yemi,
melas, ispirto, yem mayası gibi yan ürünleri ile birden fazla sanayiye
hammadde olma özelliğini kazanan bitki, birçok sektöre katma değer
sağlamaktadır. Dahası ülkemizde sözleşmeli tarımın temelini oluşturan
şeker pancarı, sanayi ile üretici arasında bir köprü görevi görerek
tarımın sanayiye entegre olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda tarımının
yapıldığı alanlarda büyük bir istihdam alanı oluşturan bitki yetiştirme
periyodu boyunca kullanılan girdiler ile de ilgili sektörlere ekonomik
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anlamda faydalar sağlamaktadır. Ülkemizde şeker pancarı tarımı
özellikle İç ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde yoğun olarak yapılmakla
birlikte Karadeniz, Ege, Akdeniz’in sahil şeridi dışındaki birçok yörede
yapılmaktadır (Tarım Ürünleri Piyasa Raporu, 2020). TRB2 grubu illeri
arasında şeker pancarı üretimi ile ön plana çıkmasına rağmen verim
bakımından ülke ortalamasının altında kalmaktadır (Çakır ve ark.,
2021). Ülkemizde üretimi yapılan şekerin iklim ve toprak faktörlerinin
söz konusu bitkinin tarımına uygun olması nedeniyle şeker pancarından
yapılmaktadır. Şeker pancarı vejetasyon süresini iki yılda tamamlayan
bir tarla bitkisidir. Bitki, birinci yıl toprak altında şeker elde edilen
kısım olan kök gövde kısmını oluşturur iken eğer hasat edilmeyip
tarlada bırakılırsa ikinci yıl sapa kalkarak tohum oluşturur.
Şeker pancarı tohumunun çimlenebilmesi için gerekli olan toprak
sıcaklığı yaklaşık olarak 7-8 ºC’dir. Gelişme döneminde çok düşük
sıcaklıklara toleransı olmayan bitki en iyi gelişimini 20-25 ºC
sıcaklıklarda gösterip 30 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklardan olumsuz
etkilenmektedir. Yüksek sıcaklıklar bitkinin gelişimini olumsuz yönde
etkileyip verim ve kalitede düşüşlere neden olmaktadır. Bitkinin yıllık
toplam sıcaklık isteği 2500- 2900 ºC olup ve ortalama vejetasyon süresi
ise 150-170 gündür (Avcı, 1993; Bulut, 2006). Bitki çimlenme ve erken
gelişim dönemlerinde sıcak, ileri gelişim dönemlerinde ise nispeten ılık
hava koşullarında en iyi gelişimi gösterdiği belirlenmiştir (Er, 1988,
Anonim, 1997). Şeker pancarında verimli ve kaliteli bir ürün elde etmek
için yıllık optimum yağışın yaklaşık olarak 600-700 mm olması
gereklidir. Özellikle büyüme döneminde yeterli miktarda yağışın
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olmaması durumunda gelişme olumsuz etkilenmekte ve verimde
düşüşler meydana gelmektedir. Pancar bitkisinin iyi bir şekilde
büyüyüp gelişebilmesi için hava neminin ortalama % 65-70 arasında
olması gerekmektedir. Havada nem miktarının fazla olması bitkide
şeker miktarının düşmesine ve nemden kaynaklı özellikle mantari
hastalıkların ve zararlıların yayılmasına neden olmaktadır (Er, 1988 ve
Anonim, 1997).
Şeker pancarı üretiminde çeşit seçimi verim ve kaliteyi etkileyen en
önemli faktörlerdendir. Üreticiler pancar kooperatifinin verdiği
çeşitlerin yanı sıra piyasada satışı yapılan farklı pancar çeşitlerini de
kullanmaktadırlar. Çeşit seçimi yapılırken; Bölgenin ekolojik yapısına
uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklı, çimlenme gücü yüksek, kök
verimi ve şeker oranı fazla, sertifikalı ve güvenilir olmasına dikkat
edilmelidir. Bu özelliklere sahip çeşitler tercih edildiğinde doğru
yetiştirme teknikleri ile verimli bir pancar tarımı yapılabilir.
Şeker Pancarı tarım, hayvancılık, ilaç, gübre, nakliye ve hizmet
sektörleriyle sürekli bir etkileşim halindedir. Ülkemizde şeker pancarı
tarımının yapıldığı bölgelerde büyük bir istihdam potansiyeli vardır ve
bu durum birçok insanın hayatını etkilemektedir. Türkiye’ de şeker
pancarı üretimi her yıl belirlenen kotalara uygun olarak yapılmaktadır.
Şeker üretiminde kota uygulaması ülke kaynaklarının etkin bir şekilde
kullanılmasını sağlayarak verimli ve optimum düzeyde üretimin
sağlanması açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde nişasta bazlı şeker
ve sakkaroz şekeri dediğimiz pancar şekeri olmak üzere iki tür şeker
üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde şeker fabrikalarının prensibi yurt içi
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şeker ihtiyacını karşılamak, dünya piyasalarında rekabet ortamı
yaratmak ve istikrarlı bir program dahilinde sürdürülebilir bir üretimin
devamlılığını sağlamaktır (Erdinç, 2017).
Şeker pancarının köklerinden elde edilen şeker insanlar için çok değerli
bir besin ve enerji kaynağıdır. Küspesi, içerdiği protein değeri
nedeniyle hayvanlar için son derece önemli bir yem kaynağı olmasının
yanında yan ürünü olan melasından ise biyo-yakıt üretilmektedir.
Endüstri bitkileri içerisinde sağladığı katma değer bakımından ikinci
sırada olan şeker pancarı, yetiştirildiği bölgede iyi bir istihdam alanı
oluşturarak bölgede kalkınmayı sağlar ve bölgeler arası gelişmişlik
farkını azaltarak özellikle göçün önlenmesinde önemli rol oynar
(Erdinç, 2017). Ülkemiz özellikle cumhuriyetin ilk yıllarından
başlayarak şeker pancarına ve şeker sanayisine verdiği önem sonucunda
şeker sektöründe dünyada önemli ülkelerden biri olma potansiyelini
kazanmıştır. Pancar tarımı ve üretime bağlı olarak gelişen pancar
sanayisi Türkiye ekonomisi için gün geçtikçe önemini artırarak
sürdürecektir. Tarihten bugüne şeker pancarı politikamıza bakıldığında
1998 yılında ekim alanının sınırlanması uygulaması yerine üretimde
kota uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile çiftçinin ürününe satın
alma garantisi verilmiş olup üretimde sürdürülebilirliğin sağlanarak,
yurt içi ihtiyacın yerli kaynaklarla karşılanması ve pazar büyümesine
uyumun oluşması, özelleştirme için sektörel altyapının hazırlanması
amaçlanmıştır (Erdinç, 2017).

181 | PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI

2. DÜNYADA ŞEKER DURUMU
Dünya şeker ihtiyacının büyük bir kısmı şeker kamışından
karşılanmaktadır. Tropik ve subtropik iklim kuşağında yetiştirilebilen
şeker kamışı, hem tarımının kolay ve ucuz olması hem de şeker
daha

veriminin

fazla

olmasından

ötürü

birçok

ülkede

yetiştirilebilmektedir. Şeker kamışının ekonomik olarak üretim
deseninde yer almadığı alanlarda şeker talebi şeker pancarından
karşılanmaktadır.
Çizelge 1. Dünya Şeker (Sakkaroz) Durumu (bin ton)

Üretim
Tüketim
İthalat
İhracat

2016/2017
169.073
172.168
65.040
64.900

2017/2018
179.787
171.153
62.649
62.413

2018/2019
174.264
170.717
57.540
57.208

2019/2020
171.156
170.274
66.545
66.554

Anonim, 2020a.

2019/20 döneminde dünya şeker üretimi bir önceki yıla göre 171
milyon 156 bin ton seviyelerine düşmüştür (Çizelge 1). Üretimdeki bu
azalmanın en önemli sebebinin pancar şekeri üretimindeki düşüşten
kaynaklandığı bildirilmektedir (Türkşeker, 2020). Dünyada en büyük
şeker üreticisi ülkelere bakıldığında 36 milyon 542 bin ton üretimiyle
Brezilya en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı konumunu almış ve
dünya şeker üretiminin yaklaşık olarak % 22’lik kısmını tek başına
karşılamıştır.
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Çizelge 2. En Büyük Şeker (Sakkaroz) Üreticisi Ülkeler (bin ton)

Ülkeler
Brezilya
Hindistan
AB
Çin
Tayland
ABD
Meksika
Pakistan
Rusya
Avustralya

Üretim
36.542
31.000
14.048
10.750
7.800
7.641
6.060
5.500
5.130
4.277

Anonim, 2020a.

Brezilya’dan sonra Hindistan (31.000), AB (14.048), Çin (10.750) ve
Tayland (7.800) gibi ülkelerde şeker üretimi açısından ilk sıralarda yer
alan önemli ülkeler sıralamasına girmişlerdir.
2.1. Dünya Şeker Pancarı Üretim Durumu
Dünya genelinde toplamda 56 ülkede şeker pancarı tarımı yapılmakta
olup ülkemizde önemli şeker pancarı üreticisi ülkeler içerisinde 5.
sırada yer almaktadır. İklim ve yetişme koşullarının etkisiyle şeker
pancarı tarımının yaygın olarak yapıldığı ülkeler Rusya başta olmak
üzere Fransa, ABD ve Almanya şeklinde sıralanmaktadır.
FAO 2020 verilerine göre dünyada şeker pancarı tarımı yapılan ülkeler
incelendiğinde ekim alanı ve üretim miktarı bakımından Rusya’nın ilk
sırada yer almaktadır. Aynı zamanda şeker pancarı tarımının yoğun
olarak yapıldığı ülkelere göre Rusya dünyada şeker pancarı ekim
alanlarının % 21’i, dünya şeker pancarı üretiminin ise % 13’nü
karşılamaktadır. Şeker pancarı üretimi en fazla Rusya başta olmak
üzere sırasıyla ABD, Almanya, Fransa ve Türkiye’ de yapılmaktadır.

183 | PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI

Ülkemiz ise dünya genelinde şeker pancarı ekim alanlarının %8’i,
üretimin ise % 9’nu karşılamaktadır.
Çizelge. 3. Dünyada En Büyük Şeker Tüketicisi Ülkeler (milyon ton)

Ülkeler
Hindistan
AB
Çin
ABD
Brezilya
Endonezya
Rusya
Pakistan
Meksika
Mısır
Türkiye

2019/2020
27
18.3
15.4
11.1
10.7
7.4
6.1
5.6
4.3
3.3
3

Yüzdelik Pay
15.8
10.8
9.1
6.6
6.2
4.3
3.5
3.4
2.5
1.9
1.8

Anonim, 2020a.

Dünya şeker tüketicisi ülkeler incelendiğinde aynı zamanda şeker
üretiminde de önde gelen ülkeler olduğu ve en büyük şeker tüketicisi
ülkenin sahip olduğu nüfus da göz önüne alınarak 27 milyon ton ile
Hindistan olduğu görülmektedir (Çizelge 3). Hindistan’ın dünya şeker
tüketimi içindeki payı ise % 15.8’dir. Avrupa Birliği ülkeleri, Çin,
ABD, Brezilya dünya şeker tüketiminde önde gelen ülkeler arasında
yerini korurken Türkiye yıllık 3 milyon ton tüketimi ile şeker tüketicisi
ülkeler içinde payı ise % 1.8’dir.
Çizelge 4. Dünyada Şeker İhracatında Önde Gelen Ülkeler (Milyon Ton)

Ülkeler
Brezilya
Tayland
Hindistan
Avustralya
Guatemala
Rusya

İhracat
19.3
7.0
5.8
3.6
1.9
1.6
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Güney Afrika
Meksika
AB
Kolombiya

1.5
1.3
1.2
0.8

Anonim, 2020a.

Şeker üretiminde en büyük paya sahip olarak ilk sırada yer alan
Brezilya söz konusu üretime paralel olarak 19.3 milyon ton üretimiyle
şeker ihracatında da ilk sıralarda yer alarak dünya piyasalarında önde
gelen ülkelerin başında gelmektedir (Çizelge 4).
Çizelge 5. Dünya Şeker İthalatında Önde Gelen Ülkeler (milyon ton)

Ülkeler
Endonezya
Çin
ABD
Cezayir
Bangladeş
AB
Malezya
Güney Kore
Nijerya
Suudi Arabistan

İthalat
4.8
4.4
3.7
2.5
2.3
2.1
2.0
1.9
1.9
1.4

Anonim, 2020a.

Dünya şeker ithalat durumu incelendiğinde en büyük ithalatçı ülkenin
4.8 milyon ile Endonezya’nın ilk sırada yer aldığı ve bunu 4.4 milyon
ton ile Çin’in takip ettiği görülmektedir (Çizelge 5). En büyük şeker
ithalatçısı ilk 10 ülke Endonezya ve Çin’ in ardından ABD, Cezayir,
Bangladeş, AB ülkeleri, Malezya, Güney Kore, Nijerya ve Suudi
Arabistan şeklinde sıralanmaktadır.
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3. TÜRKİYE ŞEKER PANCARI ÜRETİM DURUMU
Çizelge 6. Türkiye Şeker Pancarı Üretim Verileri (bin ton)

Ekim
Alanı (da)
Verim
(kg/da)
Üretim

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.71

3.22

3.393

2.921

3.137

3.381

5.84

6.02

6.24

5.99

5.82

6.84

16.02

19.59

21.14

17.43

18.05

23.02

TÜİK, 2020.

2019 yılı şeker pancarı üretimi 18.05 bin ton ile bir önceki yıla göre
(2018) %3,7 oranında artmıştır. Söz konusu artışın Çizelgeden de
izlendiği üzere ekim alanındaki artışa bağlı olduğu düşünülmektedir.
2019 yılında 18.05 bin ton olan üretim 2020 yılında artarak 23.02 bin
tona yükselmiştir (Çizelge 6). 2020 yılında üretimdeki artışın pancarla
uğraşan çiftçi sayısının artmasına bağlı olduğu tahmin edilmektedir.
2019 yılında 3 milyon 13 bin da olan şeker pancarı ekim alanı 2020
yılında 3 milyon 38 bin da alana yükselmiştir. Ekim alanındaki artış
üretim ve verimi de olumlu etkilemiştir. Dekara verim ise yıllara göre
değişmekle birlikte 2020 yılında 6.84 kg/da olarak kaydedilmiştir
(Çizelge 6). Ülkemizde şeker pancarı üretimi, tarımı yapılan alanlarda
üreticiler ve fabrikalar ile belirli sözleşmeler yapılarak kota
düzenlemesi ile yapılmaktadır. Ülkemiz için son derece önemli bir
endüstri bitkisi olan şeker pancarının ekonomik bağlamda tarımının
yaygın olarak yapıldığı yerler iller bazında incelendiğinde; ekiminin en
fazla yapıldığı yerler %31,2’si Konya, %9,1’i Eskişehir ve %8,5 ile de
Yozgat’tır (Tarım Ürünleri Piyasaları Raporu, 2020).
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3.1. Melas ve Yaş Pancar Posası
Birim alandan alınan şeker miktarı birim alandan hasat edilen pancarın
kök ağırlığı, pancarların şeker varlığı ve alınabilir şeker miktarına
bağlıdır (Altunbay ve ark., 2016). Şeker fabrikalarında şeker pancarının
işlenmesi sırasında açığa çıkan yan ürünlerden en önemlisi melastır.
Şeker pancarı kökü ağırlıkça %20 dolayında şeker içermektedir ve
kökünden şeker elde edildikten sonra açığa çıkan sıvı melas olarak
adlandırılmaktadır. Bir ton şeker pancarından yaklaşık olarak %50
oranında sakkaroz ihtiva eden 20 kg melas elde edilmektedir (Meade et
al. 2006). Bir yan ürün olarak açığa çıkan melas; doğrudan veya yaş
pancar posası ile karıştırılıp hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Aynı
zamanda fermantasyon hammaddesi ve etil alkol üretiminde, sirke ve
hamur mayasında, kozmetik ve ilaç sanayi gibi birçok çeşitli alanda
değerlendirilebilmektedir (Türkşeker Sektör Raporu, 2020).
Fabrikalarda işlenen pancar yaklaşık olarak % 30 oranında yaş pancar
posası içermektedir. Şeker pancarı posası birçok yem kaynağına göre
sindirilebilen selüloz yönünden oldukça zengindir (Toğrul ve Arslan,
2003). Yan ürün olan şeker posası içerisinde barındırdığı pektin,
sindirilebilir selüloz olması (Longland ve Low, 1988; Leterme ve ark.,
1992) nedeniyle hayvan beslenmesinde önemli bir rol oynamaktadır
(Avcı ve ark., 2005).
3.2. Şeker Pancarından Etil Alkol ve Biyoetanol Üretimi
Şeker pancarı, mayalar tarafından kolaylıkla fermente edilen yüksek
oranda sükroz içeren ve önemli oranda etanol üretimi sağlayan
bitkilerden biridir (Güneş ve ark., 2004). Biyoetanol üretimi için şeker
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üretiminin ara ürünleri olan ham şekerli şerbet (%14-18 şeker içerir),
konsantre şeker şurubu (%65-67 şeker içerir) ve yan ürün olan melas
(yaklaşık %50 şeker içerir) kullanılabilmektedir (Pavlecic vd., 2010;
Santek vd., 2010). Ekonomik anlamda içerdiği yüksek şeker oranının
yanında önemli yan ürünlerinden biri olan melastan biyoyakıt elde
etmek açısından yüksek verimli bir tarla bitkisidir (Bukvic vd., 2008;
Duraisam

vd.,

2017).

Melasta

bulunan

şekerden

etil

alkol

üretilmektedir. Ülkemizde toplam dört adet ve 190.000 l/gün kapasiteye
sahip alkol üretim tesisi bulunmaktadır. (Türkşeker, 2020).
Türkşeker Sektör Raporunun 2020 yılı verilerine göre şeker
pancarından elde edilen melasın 2018 yılında 30.728 ton olarak diğer
yıllara oranla büyük bir artışın yaşandığı bildirilmektedir. 2019 yılında
ise 11.868 ton melas ve 3.547 bin litre alkol üretimi yapılmıştır.
Alternatif ve yerli enerji kaynağı olmasından ötürü biyoetanol
ülkemizde mısır ve buğdayın ardından 2007 yılında Konya şeker
fabrikası tarafından da şeker pancarından da üretilmeye başlamıştır
(Altunbay ve ark., 2016). Biyoetanolün araç yakıtlarında kullanılması
ve bunun geliştirilmesi ile araçların çalışma kapasitesinin yükseleceği,
daha ucuz yakıt ve beraberinde temiz bir çevre ortamının oluşacağı
bildirilmektedir (Anonim, 2013).
3.3. Türkiye’ de Şeker Pancarı Tarımının Başlıca Sorunları
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şeker pancarı tarımı ve şeker
sanayisine yönelik birçok sorun yaşanmaktadır. Ekimden hasada,
üreticiden fabrikaya kadar uzanan çeşitli sorunların varlığı anılan
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bitkinin üretimine dayalı olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.
Dünya şeker üretiminin büyük bir kısmı şeker kamışından elde
edilmesine karşın iklim faktörlerinin şekillendirici etkisiyle şeker
kamışının yetişmediği alanlarda söz konusu üretim şeker pancarından
sağlanmaktadır. Şeker kamışına kıyasla şeker pancarından şeker
üretimi zor ve maliyeti yüksek bir işlem olması pancardan şeker üretimi
yapan ülkelerin ekonomisini de olumsuz etkilemektedir. Bunun
yanında tarladan şeker sanayisine kadar geçen süreçteki bütün bakım
ve üretim işlemlerinde maliyeti yüksek olan girdiler kullanılmaktadır.
Üreticiler; gübre, tohum, zirai ilaç ve sulama suyu gibi bakım
işlemlerinin yanında şeker üretimi yapılan sanayi kuruluşlarında da
girdi

maliyetlerinin

yüksek

olması

üretimi

olumsuz

yönden

etkilemektedir. Şeker pancarı, tarım alet ve ekipmanlarının yoğun
olarak kullanıldığı bir endüstri bitkisi olması sebebi ile yetiştiricilikte
modern

tarım

aletlerinin

kullanımı

gerekmekte

söz

konusu

mekanizasyonun sağlanmadığı takdirde ise üretimde aksaklıklar
yaşanmaktadır. Üretimin sanayi adımını oluşturan çoğu fabrikalarda
yüksek sermaye ve gelişmiş teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Üretilen
şekerin yüksek kaliteli olması, üretime dayalı kayıpların asgari
seviyeye indirilmesi, tarladan fabrikaya gelen ürünün kısa sürede
işlenmesi, üretime yönelik maliyetlerin en aza indirilmesi açısından
ihtiyaç duyulan fabrikalarda personel ve enerji ihtiyacının karşılanması
ve fabrikalarda modern çalışma prensiplerine yönelik yatırımların
hayata geçirilmesi gereklidir.
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4. TÜRKİYE’ DE ŞEKER POLİTİKASI
Ülkemiz ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Gerek sahip
olduğumuz coğrafya gerekse iklim faktörlerinin etkisiyle ülkemiz
birçok tarım ürünün yetiştirilebileceği bir potansiyele sahiptir (Çakır ve
İşlek., 2021; Çakır ve ark., 2020; Odabaşıoğlu ve ark., 2021). Tarımın
yoğun olarak yapıldığı alanlar elde edilen ürünün ekonomik anlamda
getirisinin yanında birçok yönden istihdam yaratması ve tarımda
süreklilik arz eden girdilerin kullanılması ile ilgili sektörler arasında
köprü kurması açısından ülkemiz tarımının önemi her geçen gün
artmaktadır. Şeker pancarı, Ülkemizin dış piyasada rekabetçi konumda
olabileceği edebileceği önemli tarımsal ürünlerden biri olarak
gösterilmektedir (GTHB, 2009).
Tarım ürünleri değerlendirildikleri sektörler açısından çeşitli gruplara
ayrılırlar. Dünyada olduğu gibi ülkemiz için de stratejik bir ürün olma
özelliğinde olan şeker pancarı bitkisi, şeker üretiminde tarıma dayalı
sanayi sektörünün ana hammaddesidir. Şeker sanayisi yarattığı katma
değer ile hem ülke kalkınmasında önemli rol oynamakta hem de
ekonomik yapılanmada büyük katkılar sağlamaktadır. Ülkemiz şeker
politikasının ana hedefleri; yurtiçi şeker ihtiyacını yerli üretimle
karşılayarak üretimde sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu hedefler
neticesinde 19 Nisan 2001 tarihinde 4634 sayılı Şeker Kanunu
yürürlüğe girmiş olup söz konusu kanun halen uygulanmaktadır. Söz
konusu kanuna ait bazı ilkeler şu şekildedir; Şeker üretiminde istikrarın
sağlanması, sektörün rekabet kurallarına göre iç piyasada şekillenmesi,
Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası düzenlemeler-
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le uyumlu olmasının sağlanmasıdır (sektör raporu 2020). Ülkemizde
çeşitli bölgelerde tarımının yapıldığı şeker pancarı üretildiği bölgenin
sosyoekonomik yapısında önemli rol oynamaktadır. İçeriğindeki şeker
(sakkaroz) oranı ile sanayiye hammadde olan bitki, yaprak ve küspesi
gibi ürünleri ile besi hayvancılığında değerli bir yem kaynağıdır. Anılan
bitkinin tarımı ülkemizde Doğu Karadeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinin sahil şeridi dışındaki bütün bölgelerde
yapılmakta olup tarımının yoğun olarak yapıldığı bölgeler ise Doğu
Anadolu ve İç Anadolu Bölgesidir. Şeker pancarı, özellikle iklim
şartları nedeniyle sınırlı sayıda kültür bitkisinin yetişebildiği ve bu
nedenle bitkisel tarım potansiyelinin diğer yörelere oranla daha düşük
olduğu

Doğu

Anadolu Bölgesinde

önemli

bir

tarım

ürünü

konumundadır. Yaşam standartlarının nispeten düşük olduğu kırsal
alanlarda şeker pancarı çiftçinin tarla ile entegre olmasını sağlayarak
hem aile fertlerine iş olanağı verir hem de ekonomik kalkınmanın
temelini oluşturur. Şeker pancarı tarımı ve sanayisi, sektörün sahip
olduğu ileri bağlantı özelliği ve yarattığı katma değeri ile bugün
Türkiye’de 10 milyon insanı doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir
(Erdinç, 2017).
Önemli bir besin ve enerji kaynağı olan şeker pancarı köklerinden şeker
elde edildikten sonra açığa çıkan küspesi ile önemli bir hayvan yemi
kaynağı olurken melası ise değerli bir biyo-yakıt kaynağıdır.
Kendinden sonra ekimi yapılan hububata % 17 verim artışı sağladığı
bildirilen (Şiray,1990) şeker pancarı endüstri bitkileri içerisinde katma
değeri yüksek bitkilerden biridir. Dahası kırsal alanlarda iş imkanı
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sağlayan bitki, bölgeler arası gelişmişlik farkını bir nebze de olsa
azaltarak kırdan kente göçün önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Pancar tarımında gübre, ilaç, sulama suyu gibi girdilerin yanında
tarımında kullanılan tarım alet ve makinalar düşünüldüğünde birçok
sanayi sektörü sanayinin gelişmesinde ve şekillenmesinde katkı
sağlamaktadır. Şeker fabrikalarında pancarın işlenmesi sonucu melas
ve yaş pancar posası adı verilen yan ürünler elde edilmektedir. Melas
içeriğinde %50 oranında şeker ihtiva eder ve içeriğinde bulunan şekerin
fermantasyonu sonucu etil alkol üretilirken aynı zamanda hayvan yemi,
ilaç sanayi, sirke, maya yapımında yaygın olarak kullanılır. Yaş pancar
posası ise doğrudan veya melas ile karıştırılarak hayvan yemi olarak
değerlendirilmektedir (Altunbay ve ark., 2016).
Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu yana tarımı yapılan ve sürekli bir
gelişim içerisinde olan şeker pancarı tarımı stratejik bir ürün olarak ülke
yapılanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu sebeplerdendir ki önemli
bir tarım ürünü olma özelliğini koruyan söz konusu bitkinin ülke
bazında tarımına dayalı çeşitli politikalar izlenmiştir. Pancar üretiminde
geçmiş bazı yıllarda büyük artışlar yaşanmış ve stoklardaki aşırı artışın
sonucunda diğer tarım ürünlerinden pancar tarımına geçişler artmış ve
bunun sonucunda tarımsal üretimde dengeler bozulmuştur. Bu tür
olumsuzlukları gidermek amacıyla 1998 yılında “Kotalı Üretim ve
Kademeli Fiyatlandırma” uygulamasına geçilmiştir (Gök, 2011). Bu
uygulama ile üretilen ürüne satış garantisi verilmesi, üretimde
sürekliliğin sağlanarak yurtiçi ihtiyacın yerli üretimle karşılanması,
tarımsal üretimde diğer sektörlerle dengenin sağlanması amaçlanmıştır.
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Kota uygulaması ile şeker üretimi garanti altına alınarak yurtiçi şeker
talebi karşılanmaya çalışılmıştır (Konyalı ve Gaytancıoğlu, 2006). Aynı
zamanda şeker fabrikaları ile üreticiler arasında dengeli bir çalışma
kapasitesi oluşmuş olup fabrikanın ihtiyacı doğrultusunda verilen kota
ile üreticilere devamlı ve yeterli gelir sağlanması hedeflenmiştir.
Üretimde

kota

sınırı

uygulamasına

geçilmesinin

en

önemli

denelerinden biri de ülkemizin uluslararası taahhütleri çerçevesinde
öngörülen tarım politikalarına uyumunun sağlanmasıdır (Türkşeker,
1999).
Çizelge 7. Türkiye’ de Yıllar İtibarı ile Şeker Pancarı Kotaları (bin ton)

Yıllar
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Pancar Şekeri Kotası
2.250
2.385
2.537
2.565
2.633

Anonim, 2020a.

Yurt içi talebin yerli kaynaklarla karşılanması yani tüketimde kendine
yeterliliğin hedef alındığı ülkemiz şeker politikasında yıllık şeker
ihtiyacının % 90’ı şeker pancarından sağlanmaktadır. 1998 yılında
getirilen kota uygulamasından önce fazla üretimden dolayı stok fazlası
yaşandığından dolayı ülke içerisindeki şeker üretimi kota tahsisleriyle
yapılmıştır.
Pancardan elde edilen şeker, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke
için gıda güvencesi sağlayarak, çiftçiye ekonomik anlamda getirisi,
yarattığı istihdam olanağı, uygulanan tarım politikaları ve şeker sanayi
gibi pek çok sosyo-ekonomik unsuru barındıran politik bir ürün
konumundadır. Şeker pancarı tarımı, birçok ekonomik faktör arasındaki

193 | PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI

etkileşimi

hareketlendirmekte

ve

beraberinde

sosyoekonomik

toplumsal yapıyı da etkilemektedir (Fedai, 2016).
Şeker pancarı diğer imalat sektörlerine önemli oranda girdi sağlamakta
ve yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda yan ve alt sanayi dalları ile
birlikte on milyondan fazla insanına geçim kaynağı sağlamaktadır
(Şeker İş, 2020).
Şeker pancarı ülkemizin dünya piyasalarında rekabet edebileceği
stratejik ürünlerden biridir. Öyle ki Türkiye şeker pancarı üretiminde
dünyada beşinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada yer almaktadır (Eştürk,
2018). Şeker sadece ekonomik bağlamda değerlendirilen bir ürün
olmayıp aynı zamanda sosyal etkileşim sağlayan ve birçok sektörde
girdi olanağı sunan önemli bir besindir.
Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı tarım sektöründe istihdam etmekte
ve dahası milli gelirimizin kayda değer bir oranı tarım ürünlerinden elde
edilmektedir. Ülkemizde sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin en önemli
gayesi, birim alandan elde edilen verimin artırılması, iş gücü
potansiyelinin değerlendirilmesi, tarım ürünlerine ait yan ürünlerin
işlenerek özellikle hayvan beslenmesinde ve ilgili sektörlerde
kullanımının artırılması yönündedir. Şeker pancarı tarımı yapılan
alanlarda modern tarım tekniklerinin kullanımı da gelişmiş olup bu
bağlamda söz konusu ürün birçok sanayi sektörünün gelişmesine de ön
ayak olmuştur. Gelişmekte olan ülkemizde tarımsal politika
uygulamalarının düzenlenmesi ve bu bağlamda hem bitkisel hem de
hayvansal üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Şeker
pancarı sanayileşme sürecimizin önemli unsurlarından biridir.
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Geçmişten günümüze hem üreticinin hem de tarımı yapılan bölgenin
ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayan pancar, ülkemiz için
son derece önemli endüstriyel bir ürün olma özelliğini korumaktadır.
Şeker pancarının ekonomik getirisinin yanında üreticiye istihdam
sağlaması kır nüfusundaki azalmanın önüne geçmekte dolayısıyla
bilinçsiz göç ve kentleşmenin oluşmasını engellemektedir. Şeker
pancarının endüstriyel olması ve ekonomik getirisinin yüksek olması
sebebiyle hem ülkemizde hem de dünyada birçok ülkenin öncelikli
tarım politikaları içerisinde yer almaktadır. Dahası şeker pancarından
elde edilen yan ürünler stratejik öneme sahiptir. Etanol üretilmesi,
küspe üretilmesi ve melas üretilmesi bu ürünlerin başında gelmektedir.
Hayvan beslenmesinde büyük önem arz eden küspe ve melas ayrıca
alkol sanayisinde de büyük önem arz etmektedir. Dahası maya, şeker,
maya, bio-etanol ve antibiyotik gibi birçok ürünün hammaddesi olarak
kullanılmaktadır (Sunulu ve Sunulu, 2016).
Şeker sanayii ülkemizde tarla tarımına modern bir ivme kazandırmış;
tarımda makineleşme, gübre kullanımı, ekim nöbeti sistemi, bilinçli
zirai mücadele tekniği ve sertifikalı tohum kullanımı konusunda
üreticilerin bilinçli bir yol izlemesine katkı sağlamıştır. Dahası şeker
pancarı hem tarım hem de imalat sanayi, ulaştırma, hizmet, hayvancılık
sektörleri arasında bir köprü görevi gören önemli bir tarım ürünüdür.
Sonuç olarak ülkemiz ekonomisin lokomotifi niteliğinde olan şeker
pancarının tarımına gereken önem verilmeli yurtiçi ihtiyacın
karşılanmasına yönelik politikalar benimsenerek şeker ihtiyacının
ithalatla karşılamak yerine üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması
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benimsenmelidir. Dünyada tarım politikalarındaki değişimler ve
gelişimler takip edilmeli genelde tarım özelde ise şeker pancarı tarımına
yönelik çalışmalar konusunda dünya pazarlarında rekabetçi ülkeler
arasında söz sahibi olma doğrultusunda yenilikçi uygulamalar
yapılmalıdır. Pancar tarımının yapıldığı alanlarda üreticilerin modern
tarım tekniklerinin kullanması teşvik edilmeli, gübreleme, sulama, zirai
mücadele ve sertifikalı tohum kullanımı konusunda çiftçilere destek
verilmelidir. Şeker pancarında arz talep dengesine göre üretim
yapılmalı pancar bitkisinin iklim istekleri dikkatte alınarak uygun bölge
ve koşullarda verimli bir yetiştiricilik yapılmalıdır.
Şeker fabrikaları üretime uygun bir şekilde revize edilmeli ve modern
çalışma ekipmanları ile dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak
uyduracak nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Dahası fabrika ile
üretici arasında denge sağlanarak üretim arz talep doğrultusunda
istikrarlı bir şekilde yapılmalıdır.
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1. GİRİŞ
Pamuk, ülkemizin tarımsal ve endüstriyel kalkınmasında sağladığı
katkılar açısından ekonomik öneme sahip değerli bir endüstri bitkisidir.
Ülkemiz önemli bir pamuk geçmişi olan ve bunu geleceğe de taşıyacak
potansiyele sahip önemli pamuk üreticisi ülkelerden biridir. Tarım ve
tarıma dayalı sanayi kolları arasında bir köprü niteliğinde olan pamuk
birçok sanayi koluna hammadde sağlayarak yetiştiriciliği yapılan
ülkeler açısından ekonomik önemini her geçen gün artırmaktadır. Lifi
tekstil sektörünün hammaddesini oluştururken çiğit adı verilen
tohumundan elde edilen yağ insan beslenmesinden kozmetik sanayiye
kadar birçok farklı işlevde değerlendirilir yağı çıkarıldıktan sonra açığa
çıkan küspesi ise hayvan beslenmesinde önemli bir yem kaynağıdır.
Tarımsal üretimde ülkemiz için katma değeri yüksek bir potansiyele
sahip pamuk bitkisi, tarımının yapıldığı alanlarda büyük bir istihdam
sağlayarak ülke ekonomisine paha biçilemez katkılar sağlamaktadır.
Dahası tarımında kullanılan girdilerin fazla ve ekonomik bağlamda
ülkemiz için stratejik bir konumda olmasından dolayı birçok sanayi
kolunun birbiriyle etkileşim içerisinde olmasını sağlamaktadır (Çakır
ve ark., 2020).
Artan dünya nüfusu beraberinde insanların temel ihtiyaçları olan gıda
ve tekstil sektörlerinin de hareketlenmesini sağlayarak söz konusu
sektörlerin gelişmesine ivme kazandırmıştır. Yaşam standartlarının
sürekli olarak yükselmesi söz konusu sektörlere verilen önemi her
geçen gün artırmıştır (Çakır ve İşlek, 2021). Dünyada ve ülkemizde
tekstil sektörünün ana hammaddesi olarak değerlendirilen pamuğun
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sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamda yetiştiriciliği yapılan ülkeler
açısından vazgeçilmez bir endüstri bitkisi olduğu açıktır. Dünya
genelinde pamuk, üretim ve tüketim açısından birçok ülkenin ilgi
alanında olan stratejik bir ürün olma özelliğini sürdürmektedir.
Çalışmanın ana hedefi, pamuk yetiştiriciliğinde ekonomik zarar
meydana getiren önemli zararlıların yaşamı ve
tanımlanması,

entegre

mücadele

sisteminde

biyolojisinin

uygun

mücadele

yöntemlerinin ortaya konmasıdır. Pamuk üretim faaliyetlerinin
sürdürülebilir tarım tanımında değerlendirilmesi ve geleneksel pestisit
kullanımının azaltılması başlıca hedefler arasındadır. Çalışmada;
yeşilkurt, pembekurt, çizgili pamuk yaprakkurdu, pamuk yaprakkurdu,
bozkurtlar, pamuk yaprakpireleri ve pamuk yaprakbiti entegre
mücadele sisteminde değerlendirilecek başlıca zararlılar olarak ele
alınmıştır.
2. PAMUĞUN DÜNYADAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Dünyada üretilen pamuğun yaklaşık olarak % 90’ı kuzey yarım kürede
yer almaktadır (Çopur, 2018). Hem üretim hem de tüketim açısından
değerlendirildiğinde birçok ülkenin ilgi alanında olan pamuk, bu
özelliği ile dünya genelinde küresel bir değer kazanmaktadır. Dünya
pamuk tüketim durumuna göre ülkeler kıyaslandığında en büyük
pamuk tüketicisi ülkeler ise sırasıyla Çin, Hindistan, Pakistan,
Bangladeş, Türkiye, Vietnam, Brezilya ve ABD olmuştur. Ülkemiz
dünya pamuk üretiminde 7. tüketimde ise 4. sıradadır.
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Dünyada pamuk ekim alanları 2020/2021 pamuk üretim sezonunda
31.981 milyon ha olup 2021/2022 üretim sezonunda ekim alanlarının
genişleyerek 33.188 milyon ha ulaşacağı öngörülmektedir. 2019/2020
yılı üretim sezonunda 761 kg/ha olan pamuk verimi 2020/2021 yılında
759.9 kg/ha seviyesine gerilemiştir. 2021/2022 üretim sezonunda ise
775.4 kg/ha olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz pamuk üretim ve
tüketiminde dünya ülkeleri içerisinde önemli sıralarda yer almaktadır.
Dünya pamuk ithalatında 4. Sırada yer alan ülkemizde mevcut üretim
tüketimi karşılayamamaktadır (Tablo 1). Tekstil sektörümüzün
hammaddesi olan pamuğun mevcut yurt içi üretimine yanı sıra söz
konusu lif ihtiyacı pamuk ithalatları ile karşılanmaktadır.
Tablo 1. Dünya Pamuk Üretim, Tüketim, İhracat ve İthalat Dengesi

Ekim Alanı

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

29,867

33,110

32,923

34,212

31,981

33,188

773

806

788

761

759,9

775,4

23,14

26,71

25,4

26,05

24,302

25,733

24,78

26,44

25,85

22,54

25,662

25,629

8,31

9,26

9,27

9,05

10,604

10,152

8,3

9,00

9,054

8,27

10,051

10,153

(bin ha)
Verim
(kg/ha)
Üretim
(milyon ton)
Tüketim
(milyon ton)
İhracat
(milyon ton)
İthalat
(milyon ton)

Anonim, (2021).
2022 yılı dünya pamuk üretiminde liderlik yapan ülkeler arasında
üretim oranı % 23 ile Hindistan’ ın ilk sırada yer alacağı ve bunu
sırasıyla Çin (% 22 ), ABD (% 15), Brezilya (% 10), Pakistan ( % 4)
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ve Avustralya ( % 4)’ nın izleyeceği tahmin edilmektedir (Pamuk
Sektör Raporu, 2021).
3. PAMUK BİTKİSİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ
3.1. Bitkisel Özellikleri
Pamuk genellikle sıcak ve tropikal iklim kuşağında yetişen bir bitkidir.
Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi pamuğun da büyüme ve gelişme
döneminde iklim faktörleri çok etkilidir. Özellikle düşük sıcaklıklar
bitkinin büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyerek ürün verim ve
kalitesi üzerinde ciddi düşüşlere neden olur (Odabaşıoğlu ve ark.,
2021). Pamuğun yabani formları çok yıllık çalı formunda küçük ağaç
şeklinde olmasına karşın günümüzde kültürü yapılan formları tek
yıllıktır. Ortalama 110-210 günlük yetişme periyodunda gelişimini
tamamlayan bitki tohumlar toprağa ekildikten sonra yaklaşık olarak 515 gün içerisinde çimlenir (Mert, 2009). Kazık köklü bir bitki olan
pamukta ana kök ve yan kökler oluşarak pamuğun temel kök sistemini
oluştururlar ve çeşit, toprak ve iklim faktörlerine bağlı olarak 1-2 m
derinliğe kadar inebilirler (Oosterhuis, 1990).
Pamukta tepe tomurcuğunun yukarı doğru büyümesi sonucu otsu
yapıda olan sap oluşur. Boğum ve boğum aralarından oluşan sapın
çenek yapraklardan tepe tomurcuğuna kadar olan uzunluk ölçüsü bitki
boyunu verir. Bitki boyu çeşit ve çevresel faktörlerin etkisi ile kısa (80
cm’ den kısa), orta (80-100), uzun (100-120) ve çok uzun (120’ den
uzun) şeklinde sınıflandırılır (Çağırgan ve Barut, 2000). Pamuk
bitkisinde saplarda bulunan boğumlardan çıkan dallar odun ve meyve
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dalları olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Odun dalları ana sapın alt
kısımlarından çıkar ve düz, dik, kalın yapılıdır. Meyve dalları ise ana
sap yapraklarının yan koltuk altı tomurcuğundan çıkan kısa, zikzaklı ve
üst dallardır (Ritchie ve ark, 2007). Pamuk yaprakları ana sap ve
dallardan çıkan yeşil-koyu yeşil, kırmızı, çeşide bağlı olarak tüylü veya
tüysüz olan (Rayburn, 1986) 3-5 parçalı ve alt kısmı damarlı olan
yapılardır. Pamuğun ilk meyve yapıları olan taraklar çiçek tomurcuğu
ve sonrasında çiçeğin etrafını saran yapılardır. Pamuk çiçeği 5’ li yapıda
taç yaprakları çeşide bağlı olarak değişmekle birlikte sarı, beyaz veya
mor renginde olabilir. Çiçek dişicik borusu, dişicik tepesi, dişi ve erkek
organlardan oluşur. Dişicik tepesinin etrafını saran erkek organlar fazla
sayıda olup tozlaşma sırasında dişicik tepesine yapışırlar pamuk çiçeği
aynı zamanda bir tane dişi organa sahiptir. Sabahın erken saatlerinde
açan çiçekler açtıktan sonraki birkaç saat içerisinde tozlanıp bunu takip
eden 24 saat içerisinde ise döllenirler (Mert, 2009). Genellikle kendine
döllenen pamukta %5-30 oranında yabancı döllenme de görülebilir
(Mert, 2009). Pamuk çiçeği döllendikten sonra gelişen yapıya koza
denir. Kozalar çeşide bağlı olarak değişmekle birlikte 3-5 parçalıdır.
Kozaların içerisinde gelişen pamuk tohumlarının üzerindeki epidermal
hücrelerin dışa doğru uzaması ile pamuk lifleri meydana gelir (Haigler
ve ark., 1991). Liflerin olgunlaşması ile birlikte kozalar çatlar ve kütlü
pamuk dışarı doğru açılır. Olgun pamuk lifleri yaklaşık olarak %88-96
selüloz, % 3-6 hemiselüloz ve % 1-2 oranında ise lignin içerir
(Kerkhoven ve ark., 1965).
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3.2. Pamuk Yetiştiriciliğinde Ekonomik Zarar Yapan Bazı
Önemli Zararlılar ve Mücadele Yöntemleri
Pamukta (Gossypium L.) zararlı böceklerin ve akarların mücadelesinde
olağanüstü değişiklikler, Ridgway'in (1984) yılında yayınladığı
derlemesi ile birlikte pamukta zararlı mücadele uygulamalarını gözden
geçirmesinden bu yana ortaya çıkmıştır. Bu dönemden sonra
yayınlanan incelemeler (Frisbie et al., 1989; Frisbie and Adkisson,
1985; Luttrell et al., 1994; Fitt, 1994; Luttrell, 1994; Ramalho, 1994;
Smith, 1998; Sugonyaev, 1994; Fitt, 2000; Naranjo and Luttrell, 2009;
Spurgeon, 2008; Hardee and Harris, 2003; Allen, 2008; Wu et al.,
2008), pamuk zararlıları hakkında ayrıntılı bilgi ve yeni zararlılara karşı
zararlı mücadele stratejilerinde kronik değişiklikler, mücadele
teknolojilerindeki ilerlemeler, böcek direnci yönetimi ve yasal hükümet
düzenlemeleriyle bağlantılı değişen mücadele yaklaşımları hakkında
ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.
Üretim uygulamalarındaki veya böcek mücadelesi yaklaşımlarındaki
herhangi bir değişiklik, bir tarımsal üretim sistemindeki böceklerin
yoğunluğunu ve çeşitliliğini etkileyebilir. Pamuk üretimi, genellikle
insektisitlere tepki olarak tetiklenen – daha iyi veya daha kötüsü için –
gelişen böcek zararlısı problemlerinin uzun bir geçmişine sahiptir
(Luttrell ve diğerleri, 1994). Ridgway ve diğerleri (1984), "dünya
pamuk üretiminin zararlı böcekler tarafından tehdit edilmeye devam
edeceği ve ürünün korunması için insektisitlerin gerekli olmaya devam
edeceği" sonucuna varmıştır. Ayrıca, insektisitlerin gelişmiş gözetim ve
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karar verme yaklaşımları ile birlikte daha seçici bir şekilde
kullanılabileceğini ileri sürmüştür.
3.3. Zararlılar
3.3.1. Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hbn.)
(Lepidoptera:Noctuidae)
Genellikle yeşilkurt larvaları başta taraklar olmak üzere generatif
organlar

üzerinde

beslenerek

zarar

ekonomik

oluştururlar.

Yapraklardaki zararlar çok önemli değildir. Zarar yaptığı taraklar açılır
ve sonra taraklar dökülür, pamukta koza oluşumu gerçekleşmez,
bitkilerde yukardan aşağıya doğru hareketle tarak, çiçek ve kozalarda
beslenerek zararlı olurlar. Pamuk kozaları açılmaz, daha sonra kurur
veya çürürler. Erginlerin kanat açıklığı 31-35 mm’dir. Yumurtaların
açılmasına doğru renk koyulaşır ve üzerinde enine bir bant şekli ortaya
çıkar. Larva ilk çıktığında soluk, şeffaf, grimsi yeşil renklenme görülür.
Geliştikçe vücutta uzunlamasına bant biçiminde lekeler meydana gelir.
Son dönem larva yeşil kahverengi veya turuncu renk tonlarındadır. Son
dönem larvalar 3-4 cm uzunluğundadır.
Kültürel önlemler: Zararlı popülasyonunu düşürmek için hasattan sonra
tarlalar geç kalınmadan sürülmelidir. Böylece larvaların besin
kaynakları yok edilmiş olacaktır. Özellikle gossypol oranı fazla olan
pamuk çeşitleri yetiştirilmelidir.
Biyolojik

kontrol;

etkili

biyolojik mücadele

stratejisi

henüz

bulunmamasına karşın, doğal düşmanların korumasını sağlayan
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uygulamalarla, zararlı yoğunluğu kontrol altına alınabilir. Fakat salgın
dönemlerinde, faydalı böcekler yeşilkurt zararlısını ekonomik zarar
eşiği altında tutmakta yeterli olmayabilir.
Kimyasal mücadele: Pamukta koza döneminden sonra olgunlaşma
evresine kadar, 40 ila 50 dekarlık pamuk alanı bir ünite olarak ele
alınmaktadır. Her bir ünite için 3 farklı yerde 3 m’lik sıralardaki tüm
bitkilerdeki larvalar sayılarak yapılır. İncelemeler haftada en az bir defa
tekrar edilmelidir. Arazide yapılan incelemelerde 3 m'lik sıralarda
ortalama iki adet larva görüldüğünde ilaçlı kontole geçilmelidir.
Kimyasal mücadelede etkin olmak için her dölde yumurtadan henüz
çıkmış

yeni

larvaların

yoğun

olarak

görüldüğü

dönemler

belirlenmelidir. Gün içerisinde çiçek, koza, tarak içerisinde zararlı
olduklarından dolayı sabah saatlerinde veya akşam saatlerinde ilaçlı
mücadele yapılmalıdır.
3.3.2. Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund)
Ergin pembekurt kelebeğinin vücut uzunluğu yaklaşık 7 mm’dir.
Vücut,

kanatlar gri kahverengidir. Gece hareketli olan kelebekler

gündüz saatlerinde dinlenme halindedir. Ergin kelebekler en fazla 4
hafta boyunca yaşayabilirler. Pembekurt zararlısı yıl içerisinde 4 veya
5 döl verebilir. Larvaların vücut segmentinlerinde pembe renkte leke ve
kısa kıllar bulunur. İlk dönem larvalar çıktığında yumurta kabuğu ya da
bitki ile beslenmeye başlar. Sonrasında çiçek, tarak, kozanın içine
girerek saklanır. Beş dönem larva geçiren böceğin rengi üçüncü dönem
sonunda pembe renge dönüşür ve adını bundan dolayı alır. Son dönem
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larva ise kırmızımsı pembeye dönüşür. Olgunlaşan larvalar pamuk
kozasında delikler açarak dışarı çıkarak toprağa geçer. Toprakta, bitki
artıklarında, nadir de olsa pamuk kozasında içinde pupaya geçer. Pupa
evresi yaklaşık 8-10 gün kadardır. Çıkan larvalar çiçek, tarak ve
kozanın içerisine geçerek zarar yapar. Çiçek üzerinde beslenen larva
anteri ve polenleri yiyerek zararlı olur pamukta döllenme engellenir ve
pamuk tarakları oluşmaz. Ayrıca çiçekte zarar yapmaları sırasında
“rozet çiçek” adı verilen kapalı çiçek yapılarına sebep olur. Zararlı,
kozanın iç kısmını yiyerek zarar yapar, özellikle koza içerisinde oluşan
çiğitlerle beslenir. Çiğitte oluşan zararın şekli böceğe özgü olup
karakteristiktir. Larvalar pamuk çiğidinin iç kısmında beslenir,
beslenirken bir madde salgılanır. Salgılanan madde ile iki çiğit
yapışarak birleşir ve ikiz çiğit oluşumuna sebep olur. Yoğun
bulaşmalarda kör koza adı verilen durum meydana gelir ve zarar %80
seviyesine ulaşabilir.
Mücadelesi: Pembekurt zararlısında kültürel mücadele yasal olarak
sürdürülür. Karantina zararlısıdır.
Kültürel Mücadele: Arazi, temiz tohum kullanımı gelecek yılın
pembekurt yoğunluğunun azalmasında oldukça etkilidir. Hasat sonrası
tarlada kalan pamuk sapları sökülerek derinden sürüm yapılmalıdır.
Hasattan sonra sürü otlatarak arazide kalan bulaşık, yeşil, kör kozaların
yenilerek kışlayan popülasyonunun azaltılmasına oldukça katkı
sağlayacaktır. Ekim nöbeti ve erken hasat önem arzeder. Tüysüz
çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir.
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3.3.3. Çizgili pamuk yaprakkurdu (Spodoptera exiqua Hbn.)
Erginler gri kahve olup ön kanatlarda böbrek ve daire şeklinde iki adet
leke mevcuttur. Kanatlarda zikzaklı çizgiler yer alan erginler 2,0-2,5 cm
uzunluğundadır. Kelebekler yumurta paketini bıraktıktan sonra beyaz
pul ile örter, böylece yumurta paketinin üzeri beyaz renkli görünür.
Yumurtadan çıkan ilk larvalar birlikte bulunur ve “Ocak” şeklinde
isimlendirilir. Larvalara çıplak gözle bakıldığında kılsız bir görünüme
sahiptir. Larvalara temas edildiğinde karakteristik şekilde kıvrılırlar ve
yere düşerler.
Çizgili yaprakkurdu daha çok erken evrede ortaya çıkar. İlk
çapalamadan sonra yabancı otlardan pamuğa geçer ve bu evredeki
zararı etkilidir. Fazla yağış olan ilkbahardan sonra yoğun bir şekilde
ortaya çıkarlar.
Yumurtadan çıkan larvalar ilk olarak toplu şekilde bulunur. Sonra
bitkide dağılarak yaprak epidermisini kemirerek beslenirler. Pamuk
bitkisinin yaprak ve uç sürgünlerinde zarar yaparak bitkinin büyümesini
olumsuz etkiler. Yapraktaki zararı muntazam kenarlı büyük delikler
şeklindedir. Epidemi yaptığında, pamuğun gelişme döneminde tepe
sürgünlerini ve yaprakları orta damar kalacak şekilde veya tamamen
yiyerek önemli ekonomik zarar medyana getirir.
Kimyasal mücadele, haftalık yapılacak gözlemelerde 100 bitkide 10
tane larva ya da 2 adet yumurta paketi görüldüğünde kimyasal
mücadele başlatılmalıdır.
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3.3.4. Bozkurtlar (Agrotis segetum, A. ipsilon Hufn., (Schiff.))
Bozkurtlar, pamuklar 4-6 yapraklı dönemde başlar. İlk toprak
işlemeden sonra çapalama işlemiyle yabancı otlardan pamuğa bulaşır
ve oldukça zarar oluştururlar. Taze pamuk yaprakları ve sürgünleri
yiyerek beslenir. Pamuk tarak devresine geçtiği dönemde bozkurt
larvaları yaprak, sürgün, tarakta beslenerek oluştururlar. Epidemi
yıllarında yaprakların tamamını yiyerek ekonomik olarak büyük
kayıplar ortaya çıkarırlar. Yapraktaki simptomu muntazam kenarlı
delikler olarak görülmektedir. Pamuk tarakları dışardan kemirerek
zararlı olurlar. Ergin kelebekler kurşuni kahverengi ve gri kahve
görünümündedirler. Ön kanat üzerinde gözle görülebilen iki tane leke
mevcuttur. Bozkurt yumurta paketleri beyaz pullarla örtülü şekildedir.
Yeni nesil larvalar bir mm büyüklüğünde olup, baş siyah ve vücuda
göre daha büyüktür. Genel olarak gri yeşil renge sahiptir. Son dönem
larvanın üst ve yanlarında baştan sona kadar uzanan açık renkte beyaz
şeritler görülür. Pupalar 1 cm uzunluğunda açık kahverengi ve uç
kısmında birbirinden ayrı iki adet diken şeklinde çıkıntı mevcuttur.
Mücadele: Gelişme döneminde 40-50 dekarlık her parselin 4 farklı
bölümünde, yaklaşık 10-15 adımda bir pamuk bitkisi olacak şekilde
toplamda 25 pamuk bitkisinin çiçek, yaprak, tarak ve kozaları
gözlemlenir, haftalık yapılacak kontroller sonunda 100 bitkide 10 tane
larva ya da iki tane yeni açılan yumurta paketi görüldüğünde kimyasal
mücadele başlatılmalıdır.
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3.3.5. Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis Boisd.)
Kelebekler gri kahverenginde, ön kanat sarı renk çizgilerle süslü
görünüşe sahip olan yaprakkurdu erginleri yumurtasını yaprağın alt
yüzüne paket olarak ve deve tüyü renkteki pullar ile örterek bırakır.
Yumurtadan çıkan larvalar 1 ila 1,5 mm uzunlukta, yeşil renge sahip
olup baş kısmı vücuda oranla büyük, koyu kahverengi ya da siyah
renkte olabilir. Yaklaşık dört günde yumurtadan çıkan larvalar birlikte
ocak halinde bulunur. Larva evresi altı dönemdir. Larvaların geliştikçe
boyuyla birlikte renk değişimi de ortaya çıkar. Olgunlaşma evresinde
geliştikçe 4 ile 10. vücut segmentlerinde üstte sağ ve solda yer alan 2
tane kahverenkte-siyah lekeler meydana gelir. Prothorax dışında her
vucüt segmentin üstünde iki tarafta çizgiyi andıran siyah lekeler
mevcuttur. Son evredeki larva toprakta pupa olur. Pupalar toprağın 2 ila
8 cm altında bulunur. Kelebekler gündüz saatlerinde gölgelerde
saklanır, gece saatlerinde aktif olur ve ışığa hareket eder. Pamuk
yaprakları yiyerek zar şekline çevirirler. Net bir kışlama evresi yoktur.
Kışın her zaman karşılaşmak olasıdır. Pamuk yaprakkurdu pamuk
alanlarına temmuzdan itibaren görülebilir. Ağustostan sonra zararlı
ekonomik zararlı olabileceği yoğunluğa geçebilir. Yıl içerisnde 4 ila 5
döl verir. Yaprağın alt kısmını kemirirler ve epidermisi yiyerek zar
haline getiriler. Bundan sonra yaprak elek hali bir görünüme
dönüştürür. Yoğun zararlardan sonra bitkilerin yaprakları tümüyle
yenildiğinden dolayı “karadal” adı verilen görünüm oluşur.
Mücadelesi: Aralıklarla hafta boyu yapılacak incelemelerde; 25 pamuk
bitkisinde yaklaşık 2 adet yumurta paketi ya da ocak; bitki başına 0,5
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larva görüldüğünde ilaçlı müdahaleye geçilmelidir. İlaçlamalar, larva
çıkışlarında sonra yani ocak denen yapı henüz dağılmadan
gerçekleştirilmelidir.
3.3.6. Pamuk yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens Paoli,
Empoasca decipiens Paoli)
Pamuk yaprakpireleri genel olarak yaprağın alt taraflarında zarar yapar
ve sokup emici ağız yapısıyla yaprak yüzeyinde siyah noktalar ortaya
çıkar. Emgi zararı olan yapraklar beyazlaşır, sararır, gelişimde
durgunluklar görülür, yaprak ve tarakların dökülmesine yol açar.
Ayrıca salgıladığı zehirli maddelerle özsu iletiminde tıkanıklıklar
oluşturur. Erginler yaklaşık 3 mm uzunlukta gri renklerde, yeşilimsi
sarı görünümündedir. Yumurtadan yeni çıkan kanatsız nimfler çok
hareketli olup, yaprağın alt tarafında yan yan hızlı yürüyüşü ile
karakteristiktir.
Kültürel Mücadele: Ara konukçu olabilecek tütün, bağ gibi konakların
yakınlarda bulunmaması gereklidir. Pamukta yaprak pirelerine karşı
kontrolde, aşırı sulama ve yoğun azotlu gübre kullanılmamasına özen
gösterilmelidir.
Mücadele: Diğer sokucu emici zararlılarla, yaprakbiti ve kırmızı
örümceklerle kimyasal mücadele gerçekleştiriliyor ise pamuk yaprak
piresine özel bir pestisit uygulamasına ihtiyaç duyulmaz. İlk dönemde
zarar yapan pamuk yaprak pirelerine karşı zorunlu olmadıkça ilaçlı
mücadele önerilmez. Çünkü bu evrede zararlı böcekleri baskılayan
faydalı türler oldukça etkilidir. Pamuğun gelişme ile koza bağlama

PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI | 216

evrelerinde 40 ile 50 dekarlık her ünite 4 farklı bölüme ayrılır ve
bitkinin üst, orta ve alt yaprakları sayılarak toplamda 25 yaprak
gözlemler yapılır. Haftada bir defa olacak periyodik gözlemlemelerde
yaprak başına 10 ergin böcek görülüp zararlının popülasyonu artış
eğilimi gösteriyorsa kimyasal mücadele başlatılmalıdır.
3.3.7. Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii Glov)
Yaprakbitleri pamuk fidelerinin sürgünlerinde ve yapraklarda bitki
özsuyunun emilmesi yoluyla zararlı olurlar. Emgi zararı bitki
aksamında renk değişmeleri ve uçlardan itibaren kıvrılmalar görülür,
bitki gelişiminde yavaşlama ve anormallikler görülür. Yoğun bulaşık
durumlarda salgıladıkları fumajin maddesi yapışkan bir görünüm alır
ve fumajin mantarlarının gelişmesine neden olur. Genel olarak yaprak
alt kısımlarında koloni şeklinde beslenirler. Aşırı sulama ya da yoğun
azotlu gübre kullanımı durumunda popülasyon hızlıca çoğalır.
Karakteristik yapısı vücut abdomen sonuna doğru üst iki tarafta bir çift
mum borucuğu (corniculus) sahiptir. Yaprakbitlerinin kanatlı ve
kanatsız formları da bir arada görülebilir.
Kültürel Önlemler: Bulaşmaların öncelikle yabancı otlarda ortaya
çıkması nedeniyle kültür alanındaki yabancı otlar yok edilerek
uzaklaştırılmalıdır. Ekim sıklığı, yoğun sulama ve azotlu gübre
kullanımı yaprakbiti popülasyonlarının hızla çoğalmasına sebep
olmaktadır. Ayrıca yaprakbiti zararlılarına karşı dayanıklı çeşit
kullanımına dikkat edilmelidir.
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Mücadele: Pamuğun gelişim evresinde ekim alanları haftada en az iki
defa gözlemlenmelidir. Fide evresinde seyreltme yapıldıktan sonra
yaklaşık %50 bulaşıklık seviyesi görüldüğünde kimyasal mücadeleye
karar verilebilir. Her bir bitkiden üst ve alt olacak şekilde toplam 100
yaprak kontrol edilir. Haftada en az bir defa yapılacak kontrollerde
yaprağa 25 tane böcek ve nimf sayısına ulaştığında kimyasal mücadele
önerilmelidir. Kimyasal mücadelenin zorunlu olması halinde, faydalı
böceklerin zarar görmemesi açısından seçici pestisitler kullanılmalıdır.
4. Tartışma ve Sonuç
Tarımsal üretimin başlıca hedeflerinden bir tanesi de birim alandan
yüksek verimli ve kaliteli ürün elde ederek üretimde sürekliliği
sağlamaktır (İşlek ve ark., 2021). Pamuk tarımında yurt içi ihtiyacın
yerli üretimle karşılanabilmesi, dış pazarda diğer ülkeler ile rekabet
edecek potansiyelin benimsenmesi ve ithalatın azalarak önemli
ihracatçı ülke olma özelliğini kazanılabilmesi için çeşitli faktörler
etkilidir. Bu bağlamda pamuk tarımının yapılacağı bölgede ekolojik
faktörler göz önüne alınmalı, uygun ve gelişmiş yetiştirme teknikleri
kullanılarak üretimi büyük ölçüde olumsuz etkileyen verim ve kalite
kayıplarına neden olan hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri
etkin olarak uygulanmalıdır.
Pamuk yetiştiriciliğinde uygulanacak entegre mücadele yöntemlerinde;
hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolü birlikte ele alınarak uygulanacak
mücadele yöntemi ana zararlılar (Tütüntripsi, Pamuk Yaprakbiti,
Pamuk

yaprakpireleri,

Tütün

Beyazsineği

ve

İkinoktalı

Kırmızıörümcek) ve ana hastalık (Pamukta Verticillium) kontrolleri
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esas alınarak mücadele gerçekleştirilir. Diğer zararlı, hastalık ve
yabancı ot kontroller bunlarla birlikte entegre edilerek mücadele
yöntemleri uygulanır. Pamuk üretin alanları zararlı, hastalık ve yabancı
otun ortaya çıkış dönemleri ön plana alınarak düzenli kontroller
sağlanır. Zararlı gruplar ve doğal düşmanlarının popülasyonları takip
edilir. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan zararlı, hastalık ve yabancı otlara
karşı uygun mücadele yöntemleri uygulanır. Mücadelede; ilk olarak
kültürel önlemler, biyolojik kontrol, biyoteknik mücadele yöntemleri,
fiziksel, mekanik önlemler gibi, kimyasal mücadeleye alternatif
önlemleri ele almak oldukça önemlidir. Pamuk alanlarında ana
zararlıyla aynı anda ekonomik zarar eşiğine ulaşmış farklı zararlı
grupların mücadele dönelerinin çakışması halinde, genel olarak tümüne
etkili olan bir pestisit seçilmelidir. Aynı zamanda ana hastalık dışında
başka hastalıklar ortaya çıkmış ve bunların kontrol zamanı çakışıyorsa,
bu hastalıkların tümüne etkili fungusitler seçilmelidir. Mücadele
zamanları birbiriyle çakışan zararlı, hastalıklara karşı önerilen
pestisitler farklıysa bu ilaçların karıştırılmasının uygun olup
olmayacağına dikkat edilmelidir, karışabilirlik durumuna göre ayrı ayrı
veya birlikte ilaçlamalar yapılarak kimyasal mücadele başlatılmalıdır.
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1. GİRİŞ
İspanyolca’da chian/chien kelimelerinden türeyen, Aztekçe (Nahuatl)
‘‘yağlı’’ anlamına gelen, Lamiaceae ailesine ait tek yıllık bir tür olan
chia son yıllarda çok popüler olan bir bitkidir. Süper besin olarak da
adlandırılan chia mükemmel besin içeriğinden ötürü, bilimsel
çalışmaların ve nadide basının araştırma konusunu oluşturmuştur.
Dünya da birçok ülke de yetiştirilen ve kullanılan chia ile ülkemiz
henüz yeni tanışmış durumdadır. Ancak chia bitkisinin M.Ö. 3500
yıllarından beri Aztekler ve Mayalar tarafından yetiştirildiği ve gıda
olarak kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle bitki tohumlarının besleme
değerinin yüksek oluşu bitkiyi avantajlı kılmaktadır. Bundan dolayıdır
ki hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde üretimi ve kullanımı hızlı bir
şekilde artmaktadır. Chia ile alakalı birçok fikir ve soru ileri
sürülmektedir ancak ülkemizde hem yeni oluşu hem de konu ile ilgili
araştırma

sayısının

yetersiz

oluşu araştırıcıları

ve

üreticileri

zorlamaktadır. Bu metinde chia ile ilgili genel bilgiler verilmiş,
yetiştiriciliği konusunda pek az çalışma olması sebebiyle bu konu
birtakım çalışmalarla desteklenmiştir. Ülkemiz şartlarında henüz çok
yeni olan bu bitkinin geleceğin gıda ve yem bitkisi olabilme potansiyeli
düşünülerek çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
2. CHİANIN TARİHÇESİ
Ülkemizde daha yeni tanınmaya başlayan chia, dünyada uzun zamandır
yetiştirilmekte ve kullanılmaktadır. Anavatanı güney Meksika’dan
kuzey Guatemala’ya kadar uzanan chia M.Ö. 3500’lü yıllarda gıda
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olarak kullanılmış olup, M.Ö. 1500-900 yıllarında Meksika’da önem
kazanmıştır. Chianın, Meksika halkı için aynı yıllarda amarant ve mısır
gibi tahıllar ile birlikte tüketilen temel bir ürün olduğu bildirilmiş olup
(Ulbricht ve ark., 2009), yine bu yıllarda Meksika'da yetiştiriciliğinin
yapıldığına dair kanıtlar bulunmuştur (Munoz ve ark., 2013). Mayalar
ve Aztekler için önemli bir besin kaynağı olan bitki, uzun süreli enerji
sağlama özelliğinden dolayı ‘Güç’ anlamına gelen ‘Chia’ ile
isimlendirmiş ve bu özelliğinden dolayı Azteklerin savaş zamanlarında
yanlarında taşıdıkları bilinmektedir (Ayerza ve Coates, 2005). Chia
tohumu, ulaklara enerji vermesi amacıyla kullanılan bir tahıl ürünü
olduğu için Aztekler chia’yı ‘‘koşu besini’’ (running food) olarak
adlandırmışlardır. Aztekler tarafından chia tohumu dini törenlerde ve
toplum işleyişinde kullanılmış, Aztek halkının, emirleri altındaki
kişilerden vergi olarak chia tohumu aldığı ve dini törenlerde
kutlamalarla Nahua tanrısına hediye ettikleri bilinmektedir (Yurt ve
Gezer, 2018). İlk medeniyetlerin günlük beslenme rutininde olan Chia
bitkisi, İspanyolların Orta Amerika’yı fetetmesiyle, din ile yakınen
ilişkili olduğu görülünce, yerine havuç, buğday, arpa gibi bitkilerin
getirilerek

dünyaya

yayılmasının

engellendiği

bildirilmiştir

(Armstrong, 2004; Ayerza ve Coates, 2005). İspanyol hakimiyetinin
verdiği büyük zarar sebebiyle 1550'de 30.000 ha alana chia ekildikten
sonra, bu alanlar 1810’da oldukça azalmıştır (Sosa ve ark., 2017).
İspanyollar Meksika’yı kolonileştirmek için dağlık alanlardan
vazgeçerek su kaynaklarının bol olduğu vadileri seçtikleri için chia
Meksika’nın bazı bölgelerinde hayatta kalmayı başarmıştır (Sosa ve
ark., 2017). Meksika’nın bağımsızlığından sonra ekim alanları yeniden
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artmaya başlamış ve dönemin Tarım Bakanlığı 1932’de chia ekili alanın
38 ha olduğunu bildirmiştir (Rulfo, 1937). 90’lı yıllarda birtakım
çiftçiler tarafından chianın yüksek besin değerleri kanıtladıktan sonra
en sürdürülebilir, en ucuz ve en güvenli gıda kaynağı haline gelmiştir
(Weber ve ark., 1991). Chia'nın modern çağa entegrasyonu 1991’de
ABD hükümetinin desteğiyle Arjantin üzerinde yürütülen Kuzeybatı
Bölgesel Projesi olarak bilinen araştırma projesi ile başlamış ve
bununla üretilen teknoloji 1994 yılında Meksika'da 500 hektardan
başlayarak, 2014'te 13 ülkede toplam 370.000 ha kadar artırmıştır
(Peperkamp, 2015). Hatta Fabrizio (2016) ve Cassiday (2017), yüksek
doymamış omega 3 yağ asidi talebinden dolayı 2017-2020 arasında
chia tüketiminin yıllık % 239 artacağını tahmin etmiştir (Fabrizio,
2016; Cassiday, 2017). Ülkemizde yeni tanınmaya başlayan chianın,
son yıllarda yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, insan sağlığına ve
beslenmesine oldukça yararlı olduğu tespit edilmiş, öyleki Avrupa
Parlamentosu chianın “fonksiyonel bir gıda” olduğunu açıklamış,
Arjantin, ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, Meksika, Şili, Yeni
Zelanda, Japonya gibi ülkelerin diyetlerinde kullanılmaya başlamıştır
(Ayerza ve Coates, 2005; Munoz ve ark., 2013). Son on yıldır da
Arjantin, Meksika ve Avustralya gibi ülkelerin de chianın yetiştiriciliği
yaptığı bildirilmiştir (Sosa ve ark., 2016).
3. BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ
Salvia hispanica L. adaçayı ve nane gibi Lamiaceae (Ballıbabagiller)
familyasına ait olan, otsu bir bitkidir.
Salvia hispanica L. türünün bitkiler alemindeki yeri:
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Alem – Bitkiler Alemi (Plantae)
Şube - Kapalı tohumlular (Magnoliophyta)
Sınıf - Çift çenekli (Magnoliopsida)
Takım - Lamiales
Familya - Ballıbabagiller (Lamiaceae)
Cins - Salvia L.
Tür - Salvia hisapanica L.
Chia tek yıllık, tohumla çoğalan, tropikal bir bitkidir. Kazık köklü olan
bitki odunsu bir sapa sahiptir (Capitani, 2013). Dik gelişen bitki 60-180
cm boylanabilir. Tüylü olan yaprakları 4-8 cm uzunluğunda ve 3-5 cm
genişliğinde,

karşılıklı

dizilmiş,

olup

yaprak

sapı

40

mm

uzunluğundadır. Chia’nın mor veya beyaz renkli çiçekleri vardır.
Hermafrodit olan çiçekleri uzun sivri uçlu, küçük brakte ile korunan
başakta, 4-8 adet küme halinde bulunmaktadır. Çiçekler 3-4 mm
büyüklüğündedir. Yüksek oranda kendine döllenir. Tohumları oval
şekilli 1-2 mm çapındadır (Ayerza ve Coates, 2005; Di Sapio ve ark.,
2012). Chia tohumu kabuk, endosperm ve embriyodan oluşmaktadır
(Valdivia-Lopez ve Tecante, 2015). Tohumların özellikleri genotiplere
göre büyük değişiklikler göstermektedir. Tohum rengi siyah, gri ve
siyah benekli, beyaz arasında değişir (Bresson ve ark., 2009; Peiretti ve
Gai 2009). Yabani türlerde daha küçüktür. Beyaz renkli tohumlar siyah
renkli olanlara göre daha büyük, daha kalın ve geniştir. Siyah ve beyaz
tohumların ortalama nem içeriği sırasıyla % 7,2 ve % 6,6 ve yağ verimi
sırasıyla yaklaşık %32.7 ve %33.8’dir. Tohumlarının higroskopik
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olduğu ve ağırlıklarının 27 katı kadar su emme kabiliyetine sahip
olduğu bildirilmektedir (Ixtania ve ark., 2008). Tohumlarının 1000 tane
ağırlığı 1.323 g olarak belirlenmiştir (Ixtania ve ark., 2008).
Tohumlarının çimlenmesinin 3-7 gün sürdüğü çimlendikten sonra
gelişim sürecini yaklaşık 9-10 ay sonra tamamladığı bildirilmiştir
(Erim, 2019). Tohumlar 20-65˚C ve %7-91 nem değerlerinde
saklanabilmektedir (Çelikoğlu, 2019). Chia tohumunun, oksidasyona
karşı koruma özelliği ve yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde, kuru
ve temiz ortamlarda uzun yıllar dayanıklılığını koruyabildiği
bildirilmiştir (Munoz ve ark., 2013).
4. DÜNYA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU
Ana merkezi Kuzey Meksika ve Güney Guatemala olan chia bugün
dünyada ticari olarak en fazla Avusturalya, Arjantin, Bolivya,
Guatemala,

Peru,

Meksika,

Nikaragua,

Ekvator,

Paraguay’da

yetiştirilmektedir (Coates, 2011). Geçmişi Maya ve Azteklere kadar
uzanan chianın yıllık üretim miktarı dünya çapında 30.000 ton
civarındadır (Timilsena ve ark., 2016; Goh ve ark., 2016). Son on yıldır
Arjantin, Avustralya, Meksika gibi ülkelerde chianın yetiştiriciliği
yaygın bir şekilde yapılmaktadır (Sosa ve ark., 2016). Kuzey Afrika,
Güney Avrupa ve Batı Asya'ya özgü bir tür olan chia, Akdeniz'de
yaygın şekilde bulunur. Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye bu türün doğal
dağılım alanı içindedir (FAO, 2019). Ülkemizde henüz yeni olan chia
bitkisinin ekim alanları ve üretimleri ile ilgili henüz resmi kayıt
bulunmamakta olup üretimi ile ilgili denemeler devam etmekte ve hali
hazırda ticari olarak üretimi mevcut değildir. Bilimsel çalışmalarda
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kullanmak ve bitki çeşitliliğini artırılmasına katkıda bulunmak için
ülkemizde

çalışmalar

yapılmaktadır.

Bu

çalışmalardan

birisi

Malatya/Kuluncak Kaymakamlığı ve Kuluncak İlçe Tarım Müdürlüğü
tarafından ürün çeşitliliğini artırmak ve alternatif tarım ürünlerinin
üreticiler tarafından tercih edilmesini sağlamak amacıyla Kuluncak
Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün öncülüğünde Malatya
Kuluncak İlçesi’nin Sofular Mahallesi’nde chia bitkisinin ekiminin
yapılmasıdır. Ancak bitkinin yetiştirilmesi için uygun nem ve sıcaklık
sağlanamadığından dolayı tohum alınamadan, bitkilerin canlılığını
yitirdiği belirlenmiştir (Anonim, 2015). İzmir’de 2015-2016 yılları
arasında chianın verim ve verim unsurlarının belirlemek için yapılan bir
çalışmada, sera şartlarında Ekim ayında chia ekimi yapılmış, ekimden
17 hafta sonra hasat edilen bitkilerin tane verimi 0.1-0.3 g/bitki olarak
belirlenmiştir (Geren ve ark., 2018). Denizli koşullarında farklı ortam
koşullarında (arazi-sera) yetiştirilen Salvia hispanica L. tohum verimi
ve kalitesinin yüksek olduğu, içerdiği besin maddeleri ile önemli yer
tuttuğu bildirilmiş olup, farklı ortam koşullarında yetiştirmenin
bitkilerin çimlenme, gelişim ve olgunlaşma durumlarını etkilediği
ortaya konulmuştur (Erim, 2019).
5. ÖNEMİ VE KULLANILMASI
Chia tohumu son yıllarda dünyada ve ülkemizde popüleritesi giderek
artan, birden fazla faydalı etkilerini bir arada içermesinden dolayı
“süper gıda’’ olarak önemi giderek artan bir besindir. Avrupa
Parlamentosu tarafından, 2009 yılında “fonksiyonel bir gıda” olarak
isimlendirilmiştir. Günümüzde diyet listelerinde ve kozmetik ürünleri
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içerisinde yerini almış bir bitkidir (Ayerza, 1995). Chia tohumu ilk
olarak M.Ö. 3500 yıllarında Eski Maya ve Aztek toplumlarının temel
gıda maddelerinden biri olarak kullanılmıştır. Bu toplumlar aynı zaman
da chia bitkisini enerji sağlama, hayvanların dayanıklılığını artırma, ilaç
ve boya yapımında kullanma gibi amaçlarla amaçlarıyla tükettikleri
rapor edilmiştir (Ayerza ve Coates, 2008). Bugün Chia tohumları,
ABD, Arjantin, Avustralya, Japonya, Kanada Meksika, Şili, Yeni
Zelanda gibi ülkelerde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Günümüzde
ise küresel iklim değişikliği, kuraklık, sağlıklı beslenmeye yönelim gibi
sebeplerden dolayı temel besin ürünlerinin azalması ve maliyetlerin
artması chia gibi alternatif ürünleri öne çıkarmaya başlamıştır. Chia
bitkisi de çeşitli kullanım alanlarıyla hayatımıza daha çok girmiştir.
Chianın oldukça besleyici olan tohumları, tohumundan elde edilen
esansiyel yağ asitlerince zengin olan yağı, tohumlarından elde edilen
unu ve sapları kullanılmaktadır. Tarihte chia tohumları, özellikle,
"pinole" adı verilen bir yemeğin yapımında, su ile karıştırılıp lapa
yapımında veya kek yapımında kullanılmıştır. En büyük chia
üreticilerinden olan Meksika’da su ile karıştırılan chia tohumları meyve
suları ve aromalarla tatlandırılarak, "chia fresca" adlı soğuk bir içecek
olarak

tüketilmektedir

(The

EFSAJournal

2009).

Tohumları

işlenmeden gıda olarak kullanılabilir. Chia tohumu, unu veya yağı
günümüzde Türk milletinin sıkça tükettiği besinlerden olan ekmek,
bisküvi, kek gibi fırın ürünlerinden, kahvaltılık gevrek, puding,
aperatif, yoğurt, salata ve içecekler gibi birçok gıdaya eklenmektedir
(Cassiday, 2017). Yapraklarından çıkarılan yağ, uçucu yağ ve baharat
sektörlerinde, yöresel içeceklerde ve halk tebabetinde kullanılır. Gluten
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içermeyen tohumları sayesinde, glutene duyarlılığı olan çölyak
hastaları ve veganlar için de protein ve karbonhidrat kaynağı
olmaktadır. Chia tohumu, balık ve balık ürünlerine alerjisi olanlar
tarafından alternatif bir n-3 yağ asidi kaynağı olarak tüketime uygundur
(Ayerza ve Coates, 2005; Reyes-Caudillo ve ark., 2008). İnsanlarda
görülen obezite, diyabet, kardiyovasküler rahatsızlıklar, alzeimer,
kolesterol, hipertansiyon gibi hastalıkların risk parametrelerini
iyileştirici olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir (Özbek ve
Yeşilçubuk, 2018). Aynı zamanda chia tohumunun herhangi bir toksik
ve alerjik etkisinin olmadığı, gıdalara katılarak yenilebilir olduğuda
vurgulanmıştır (Mohd Ali ve ark., 2012). Chianın gamı müsilaj
oluşturma özelliği sayesinde ticari kıvam arttırıcıların yerine
kullanılabilme potansiyeline sahip olduğu bildirilmiştir (Borneo ve
ark., 2010). Chia unu, yenilebilir film imalatında kullanılma
potansiyeline sahip gıda maddesidir. Yapılan araştırmalarda, chia unu
ile üretilen yenilebilir filmlerin daha az çözünürlük gösterdiği, yüksek
su buharı tutma özelliğine sahip olduğu ve UV radyasyona karşı
dayanıklı olduğu rapor edilmiştir (Bilalis ve ark., 2016). Günümüzde
zengin ve çeşitli besin madde bileşimi ile ilaç üretimi, kozmetik gibi
birçok alanda kullanılmaktadır (Yurt ve Gezer, 2018). Chia tohumu,
hayvansal besinlerin kalitesini artırmak amacıyla için hayvan yemi
olarak da kullanılmıştır (Özbek ve Yeşilçubuk, 2018). Aztek’ler
tarafından yüksek enerji sağlaması için atlara yedirilen Chia tohumu,
günümüzde yumurta ve et kalitesini arttırmak için yapılan çalışmalara
da materyal olmuştur. Chia bitkisinin hem tohumları hem de sapları
hayvan beslemede tek midelilerde enerji ve protein, ruminantlar da
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alternatif bir kaba yem olarak yardımcı olacak bir bitki olabileceği
bildirilmiştir (Karaki ve ark., 2016). Chia tohumlarının yumurtaların
omega-3 yağ asidi miktarını artırmak amacıyla, tavukların günlük
diyetlerine katıldığı ve tavşan ve domuz etinin yağ profilini değiştirmek
üzere yemlerine ilave edildiği bildiriliştir (Civaner ve Filik, 2015;
Ayaşan ve Ayaşan, 2020). Broyler karma yemlerine %20 chia tohumu
eklenerek yapılan bir çalışmada, chia içeren grupta but etinin kontrole
göre daha düşük yağ içerdiği buna karşılık kolesterol içerikleri
bakımından bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Chia tohumu ilavesi
göğüs ve but etinde αlinolenik asit içeriğini arttırırken, omega6:omega-3 oranını düşürdüğü, ayrıca %20 chia ilavesinin canlı ağırlıkta
%6.2’lik bir azalmaya neden olduğu da bildirilmiştir (Silva ve ark.,
2016). Rasyona chia tohumu ilavesinin rumen azot metabolizması,
rumen fermantasyonu, mikrobiyal etkinlik ve sindirilebilirlik üzerine
olumsuz etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (Patel, 2015). Omega-3 yağ
asitlerince zengin olan chia tohumları ruminant rasyonlarına ilave
edildiğinde et ve sütün yağ asiti kompozisyonunu değiştirebileceği
tespit edilmiştir (Patel, 2015). Raf ömrü dolan Chia, karabuğday, teff,
maş fasülyesi, kinoanın ruminant beslemede kullanımının in vitro
koşullarda araştırılması konulu çalışmada lokal marketlerden alınan
chia tohumlarının (ChiaB ve ChiaS) ham protein, ham yağ, ham selüloz,
ham kül değerlerinin sırasıyla %19.90, 30.84, 20.95, 4.99; %,21.73,
35.75, 17.26, 5.11; hücre duvarı bileşenlerinden de, en yüksek NDF
içeriği ChiaB, ChiaS, ADF ve ADL içerikleri sırasıyla, ChiaB ve
ChiaS’de (% 29.76, 24.36; % 9.09, 11.30) tespit edildiği söylenmiştir
(İkizoğlu, 2018). Yunanistan’da yapılan bir çalışmada chia bitkilerinin
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ADF içerikleri %38.07-43.06 arasında, NDF içerikleri %48.60-49.88
olarak belirlenmiştir. Aynı çalışmada vejetasyonun ruminantların
beslenmesi için uygun olmadığı yaz kuru periyodunda gelişen chianın
bu hayvanlar için iyi bir beslenme kaynağı olabileceğini ileri
sürmüşlerdir. Bu nedenle, chia gibi ürünlerden değerli yemlerin üretimi
ve ruminantlara tedarik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Buna ek
olarak, yüksek ADF, NDF ve nispeten yüksek ham protein içeriği
nedeniyle

chia

laktasyondaki

hayvanların

gereksinimlerini

karşılayabileceği söylenmiştir (İkizoğlu, 2018). Omega-3 yağ asitleri
bakımından zengin yağlı tohumlar olan chia tohumu ve keten
tohumunun, ruminant hayvanların rasyonlarına eklenerek yapılan bir
çalışmada, ruminal fermentasyonu, sindirilebilirliği, mikrobiyal
etkinliği ve ruminal azot metabolizmasını olumsuz etkilemediği tespit
etmişlerdir (Patel, 2015). Ülkemizde ise yeni yeni küresel iklim
değişikliği, kuraklık, nüfus artışı, obezitenin artması, insanların sağlıklı
beslenme yönelimleri sonucunda dünyada ve ülkemizde chia gibi
alternatif kaynaklar ön plana çıkmaya başlamıştır.
6. BESLEME DEĞERİ
Chia tohumu besleme değeri bakımından oldukça önemlidir. Chia
tohumunun yaklaşık % 90-93 kuru madde, %15-25 protein, %41
karbonhidrat, %30-33 yağ, % 4-5 kül, % 18-30 diyet lifi içerdiği
bildirilmiştir (Ixtania ve ark., 2008; Dick ve ark., 2015; Orono-Tamayo
ve ark., 2017). Bitkinin besleme açısından en önemli özelliği yüksek
oranda (yağ içeriğinin %80’i) linoleik asit (omega-6; n-6) ve αlinolenik asit (omega-3; n3) gibi insan vücudu tarafından üretilemeyen,
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dışarıdan alınması zorunlu olan esansiyel yağ asitlerini ihtiva etmesidir
(Timilsena ve ark., 2017). Chia tohumunun diğer bitkisel omega-3
kaynakları ile karşılaştırıldığında en yüksek omega-3 içeriğine sahip
olduğu bildirilmiştir (Timilsena ve ark., 2017). Chia tohumu omega-3
içeriği, yüksek protein içeriği ile “fonksiyonel gıda” sınıfında yer
almaktadır. Dahası yüksek oranda omega-3 yağ asidi içeriğine sahip
olan chia tohumunun yağının “omega-3 kaynağı” etiketiyle satıldığı
bildirilmiştir (Özbek ve Yeşilçubuk 2018).
Tablo 1. Chia tohumu yağının yağ asidi bileşimi (Ullah ve ark., 2017)

Yağ Asitleri
Miristik Asit
Palmitik Asit
Palmitoleik Asit
Stearik Asit
Oleik Asit
LinoleikAsit (omega-3)
Alfa Linolenik Asit (omega-3)

Yağda(%)
0,05
7,60
0,01
3,40
7,30
19,80
61,5

Tablo 1. de yansıdığı şekilde chia tohumu yağınının ihtiva ettiği yağ
asitlerinin en önemlileri α-linolenik asit (omega-3; n3) ve linoleik asit
(omega-6; n-6) bakımından zengin olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Bazı bitkisel yağlar ile chia tohumu yağındaki çoklu doymamış yağ asitleri
(ÇDYA) miktarları (%) (Sarı ve Özkök, 2018; Marcinek ve Krejpcio, 2017).

Chia
Karabuğday
Ketencik
Kinoa
Ayçiçeği
Buğday
Keten

Omega-3
59.8
2.9
28.8
4.3
0.5
2.9
42.9

Omega-6
20.6
35.6
16.7
46.4
55.9
56.6
30.9

ÇDYA
80.4
38.5
45.5
53.3
56.4
59.6
73.8
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USDA tarafında günlük linoleik asit ve α-linolenik asit alım miktarı
sırası ile, 12,17 g ve 1,1-1,6 g olarak belirtilmiştir (USDA, 2017). Ding
ve ark. (2018), tarafından yapılan bir çalışmada chia tohumu yağında
linoleik asit miktarını 21,51 ± 0,35 g/100 g yağ ve a-linolenik 6 asit
miktarını 56,98 ± 0,77 g/100 g yağ olarak tepit etmiş olup, chia
tohumunun günlük destek için yeterli olacağı sonucuna varmışlardır
(Łoźna ve ark., 2012). Chia tohumunun yağ asidi ve yağ içeriğinin
coğrafik özellikler, yetiştirme koşulları, mevsimsel koşullar ve genotip
özelliklerinden etkilendiği bildirilmiştir (Taga ve ark., 1984; Ayerza
1995). Farklı ülkelerde ve koşullarda yetiştirilen chia tohumu
bileşenlerinin

değişimlerinin

incelendiği

bir

çalışmada,

chia

tohumunun protein içeriğinin yükseltinin artmasıyla azaldığı, çoklu
doymamış yağ asitlerinin ise sıcaklığın artmasıyla azaldığı bildirmiştir
(Ayerza ve Coates, 2011). Ayrıca düşük rakımlarda yetiştirilen chia
tohumunun yağlarının yüksek rakımda yetiştirilenlere kıyasla daha
fazla doymuş yağ asiti içerdiği tespit edilmiştir (Koç, 2018). Chia
tohumlarının erken dönemde hasat edilmesiyle linoleik asit seviyesinde
ise artış olduğu , α-linolenik asit içeriğinin ise %23 oranında azaldığı
belirlenmiştir (Peiretti ve Gai, 2009). Chia ununun iyi bir protein (%
19.023) ve selüloz (% 33.9-39.9) kaynağı olduğu, antioksidan aktivitesi
gösterdiği söylenmiştir (Peiretti ve Gai, 2009). Chia tohumunun
yaklaşık %15-25 arasında protein içerdiği bildirilmektedir. Hatta yulaf
%15.3, buğday %14, mısır %14, arpa %9.2, pirinç %8.5 protein
içerirken daha fazla protein içeren (%19-23) chianın proteini ticari
olarak kullanılmamaktadır (Peiretti ve Gai, 2009). Chia tohumunun,
alerjen bir protein olan gluten içermediğinden dolayı gluten duyarlılığı
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olan çölyak

hastalarının diyetlerinde uygun bir besin oldu

söylenmektedir (Özbek ve Yeşilçubuk, 2018). Salvia hispanica L.
tohumunun protein içeriği mercimek ve nohut gibi baklagillerden daha
yüksek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca chia tohumundaki proteinlerin %
52’ si globulin, % 17,3’ ü albumin, % 14,5’ i glutelin, %12,7’ si
prolamin olarak tespit edilmiştir (Peiretti ve Gai, 2009). Protein içeriği
bakımından zengin olan chia tohumları proteinlerin yapıtaşı olan
aminoasitler bakımından da zengin olup, dokuzu esansiyel amino asit
olmak üzere, on sekiz çeşit amino asit içermektedir (Ayerza ve Coates,
2008).
Tablo 3. Chia tohumunun 100 gramındaki aminoasit bileşimi (Yurt ve Gezer, 2018)

Aminoasitler
Triptofan
Histidin
Metionin
Treonin
İzölösin
Valin
Lizin
Fenilalanin
Löysin

(g)
0,436
0,531
0,588
0,709
0,801
0,950
0,970
1,016
1,371

Chia tohumu yapısında pek çok vitamin bulundurur.

Chia

tohumunun100 gramında 8.2 mg E vitamini, 7,95 mg B3 vitamini
(Niasin), 1.82 mg C vitamini, 0,65 mg B1 vitamini (Tiamin), 0,28 mg
B2 vitamini (Riboflavin) tespit edilmiştir (Silva ve ark., 2017). Çeltik,
mısır ve soyanın niacin içeriği ile karşılaştırıldığında chianın daha fazla
niacin içerdiği görülmektedir. Thiamin içerikleri ise, çeltik ve mısıra
yakın olarak bulunmuştur (Monroy-Torres ve ark., 2008; SandovalOliveros ve Paredes-Lopéz, 2012). Chia tohumlarının mineralce zengin
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olduğu bilinmektedir. Chia tohumunda yer alan bazı minerallerin
miktar tayini 100 g tohumda; 640 mg fosfor, 620 mg potasyum, 480 mg
kalsiyum, 350 mg magnezyum, 13,2 mg sodyum, 9,39 mg demir, 4,05
mg manganez, 3,65 mg çinko, 1,32 mg molibden, 1,32 mg bakır ve 200
μg selenyum tayin edilmiştir (Silva ve ark., 2016). Chia tohumu 100
gramında sütten 11 kat fosfor, 6 kat kalsiyum ve 4 kat fazla potasyum
içerdiği tespit edilmiştir (Beltrán-Orozco ve Romero, 2003). Chia
tohumunun 100 gr da yulaf, çeltik, buğday ve mısırdan 12 kat daha fazla
fosfor, 6-9 kat daha fazla potasyum, 354 kat daha fazla kalsiyum
içerdiği, demir içeriği yüksek olan gıdalar ile karşılaştırıldığı zaman
chianın, ıspanaktan 6 kat, karaciğerden 2-4 kat, mercimekten 1-8 kat
daha zengin olduğu bildirilmektedir (Sandoval-Oliveros ve ParedesLopéz, 2012). Chia tohumu karotenoid, tokoferol, fitosterol ve fenolik
bileşikler vb. doğal antioksidanlar yönünden zengindir (Bushway ve
ark., 1981). Chia tohumunun tokoferol miktarı (238–427 mg/ kg), keten
tohumunun (588.5 mg/kg), ayçiçek tohumunun (634.4 mg/kg) ve soya
fasulyesinin (1797.6 mg/kg) tokoferol miktarlarından düşük iken, yer
fıstığının tokoferol miktarı ile benzerlik gösterdiği ifade edilmiştir
(398.6 mg/kg), (Beltrán-Orozco ve Romero, 2003). Yapılan bir
çalışmada chia tohumu ve yağının antioksidan özellikleri incelemiş ve
buğday unu, sorgum ve arpadan daha yüksek antioksidan aktiviteye
sahip olduğunu bildirmişlerdir (Silva ve ark., 2017). Antioksidan
aktivitesinin ise şarap, kahve, çay ve portakal suyundan yüksek olduğu
belirtilmektedir (Wojcieszek ve ark., 2016). Chia tohumu; klorojenik
asit, kafeik asit, kaempferol ve kersetin gibi fenolik bileşikler içerir.
Yapılan bir çalışmada 0,115 – 0,212 mg/g mirisetin, 0,006 – 0,007 mg/g
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kersetin, 0,024 – 0,025 mg/g kemferol gibi fenolik bileşikler tespit
edilmiştir (Ayerza, 2011). Chia tohumlarının, ağır metal içeriğinin
güvenli seviyelerde bulunduğu, gıda güvenliği için maksimum metal
seviyelerini aşmadığı ve tohumlarının mikotoksinlerden de arındırılmış
olduğu tespit edilmiştir (Bresson ve ark., 2009). Chia sindirim
sisteminin

hazmedemediği

diğer

meyve

ve

tohumlar

ile

kıyaslandığında daha yüksek lif içeriğine sahip olduğu kaydedilmiştir
(Alfredo ve ark., 2009; Marineli ve ark., 2014).
7. İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ
Chia Güney Amerika kıtasının bitkisi olması sebebiyle çeşitlere göre
değişmekle birlikte kısa gün şartlarında gelişme göstermekte ve tohum
üretmektedir. Chia bitkisi, sıcak iklimlerden, 2500 m rakımdaki çok
soğuk iklimlere kadar olan geniş bir coğrafyada yetiştirilmektedir.
Ancak donlara karşı dayanıklı olmaması sebebiyle tropikal bölgelerde
en iyi şekilde yetişmektedir (Munoz ve ark., 2013). Tarımda iklim
değişikliği tehditleri göz önüne alındığında, sınırlı su koşullarında
büyüyebileceği ve kuraklığa dayanıklı olduğu söylenmektedir
(Hildebrand ve ark., 2013; Michael, 2017). Chia bitkisinin minimum ve
maksimum gelişme sıcaklıkları sırasıyla 11-36°C, optimum gelişme
sıcaklığı ise 16-26°C arası olduğu belirtilmiştir (Ayerza ve Coates,
2005). Kısa gün şartlarının bir bitkisi olan chianın, yetişme sezonu
boyunca 300-1000 mm yağış istediği (Ayerza ve Coates, 2006; Ramirez
ve Lozano, 2015), soğuklara karşı duyarlı olduğu (Coates, 2011;
Jamboonsri ve ark., 2012) vejetatif büyümesi için iyi dağıtılmış bir
yağış tercih ederken, tohum olgunlaştırma ve hasat zamanı için kuru
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şartlar tercih ettiği (Ayerza ve Coates, 2006; Ramirez ve Lozano, 2015),
kuru ve sulu tarım sistemlerinde yetiştirilebileceği bildirilmektedir
(Sosa ve Ruiz, 2018). Dona dayanıklılığı az olmasına rağmen
Avrupa’nın

bazı

bölgelerde

serada

yetiştiriciliğinin

yapıldığı

belirlenmiştir (Coates, 2011). Chia bitkisi phsı 6-8.5 olan orta tuzlu,
kumlu, düşük besin içerikli iyi drene edilmiş topraklarda çok iyi
yetiştirilebilir, fakat düşük azot içerikli topraklarda verim düşüşleri
görülmektedir

(Ramirez

ve

Lozano,

2015).

Bitkinin

tuz

konsantrasyonlarına karşı dirençli olduğu ancak tuzlu topraklarda
yetişen bitkilerin tohum yağının önemli düzeyde azaldığı belirlenmiştir
(Jamboonsri ve ark., 2012).
8. YETİŞTİRİCİLİĞİ
Chianın yetiştiricilik teknikleri üzerine yapılmış çalışma ve bilimsel
araştırma çok yetersizdir (Coates ve Ayerza, 1996). Ancak 3 farklı
lokasyonun (Valle de Azapa, Canchones, Las Cruces) chianın verimine
etkisi incelendiği bir çalışmada ekimlerin 5 m uzunluğunda ve 2,4 m
genişliğindeki parsellere her bir sıra arası 0,6 m olmak üzere 1 cm ekim
derinliğinde 5 kh/ha tohum gelecek şekilde el ile yapıldığı bildirilmiştir.
Deneme

alanındaki

bitkilerin

merkezi

saplarındaki

çiçeklerin

kahverengi renk alması fizyolojik olgunluk, tanelerin neminin %14’e
düşmesi hasat olgunluğu olarak belirlenmiştir. Deneme alanındaki tüm
bitkilerin %50’si hasat olgunluğuna geldiklerinde çiçekler saplarıyla
birlikte hasat edilmiş 40˚C’de kurutularak sonrasında çiçekler saptan
ayrılarak harman edilmiştir. Deneme başlangıcından beri yabancı
otlarla el ile mücadele edildiği ve bitkiler de herhangi bir hastalık veya
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zararlı esamesi görülmediği belirtilmiştir (Coates ve Ayerza, 1996).
Chia bitkisinin 5 vejetasyon dönemi bulunmaktadır. Bunlar; erken, orta,
geç, filizlenme ve tomurcuklanmadır (Michael, 2017). Tohumların
çimlenmesi 3-7 gün arası sürmekte olup gelişim sürecini çimlendikten
yaklaşık 9-10 ay sonra tamamlamaktadır (Erim, 2019).

Denizli

ekolojik şartlarında yapılan bir çalışmada Chia (Salvia hispanica L.)
tohumları, 25 Mart tarihinde ekildiği, çimlenmesinin 7 gün sürdüğü,
gelişim süreci tamamlanana kadar düzenli olarak sulama yapıldığı,
bitkinin Kasım-Aralık aylarında çiçeklendiği ve Aralık-Ocak aylarında
hasat edilerek tohumların elde edildiği bildirilmiştir (Erim, 2019). Chia
Kuzey Yarım Küre’de ekimde çiçeklenmeye başlarken Güney Yarım
Küre’de nisan da çiçeklenmeye başlar. Hildebrand ve ark. (2013),
chianın tohum üretiminin 22°55’ K-25°05’G arasındaki enlemlerle
sınırlı olduğunu bildirmiştir (Jamboonsri ve ark., 2012). Jingar (2018),
tarafından ekim zamanının chia bitkisinin verimine etkisi konulu
çalışmasında 4 farklı ekim tarihi (25 Ekim, 5 Kasım, 15 Kasım, 25
Kasım) kullanmış ve sonuçta en yüksek, bitki boyu (77.42 cm), bitki
başına çiçek sayısı (49.47) ve verim (685.44 ha) 25 Ekim tarihli ekim
zamanında belirlenmiştir. Ekim zamanı ilerledikçe bu sayılan
özelliklerin azaldığı tespit edilmiştir (Huxley, 1992). Chia bitkisinin en
iyi tarımsal uygulamaları belirlemek için yapılan bir çalışmada 2 farklı
ekim materyali (tohum ve fide) ve 3 farklı ekim normu kullanılmış
(10,000 bitki/ha; 20,000 bitki/ha; 40,000 bitki/ha) ve ayrıca vejetasyon
süresi boyunca bitkinin hastalık ve zararlı yoğunluğu belirlenmiştir.
40,000 bitki/ha olan metotta en yüksek biomass ve tohum verimi elde
edildiği, bitkiler üzerinde zararlılar Lagria sp, Zonocerus variegatus,
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Diopsis thoracica, hastalıklar ise Fusarium solani, Pallidoroseum sp.,
Rhizopus sp., Cladosporium sp., Fusarium wilt belirlenmiş olup, bitki
üzerinde belirlenen zararlı ve patojenlerin kontrolü için gerekli olan
pestisitlerin belirlenmesi için bitki üzerindeki zararlı ve hastalık kontrol
denemelerine ihtiyaç duyulacağı bildirilmiştir (Coates, 2011). Başka bir
çalışmada ise yapraklarının pestisit özelliği gösteren yağ asitlerini
içermesinden dolayı ekim öncesinde herhangi bir kimyasal ilaçlamaya
gerek duyulmadığı vurgulanmıştır (Özbek ve Yeşilçubuk, 2018). Geniş
sıra aralığı ile yetiştirilen bitkilerle kıyaslandığında dar sıra aralığı ile
yetiştirilen chia bitkisinden daha yüksek verim alınabileceği
bildirilmiştir (Heuer ve ark., 2002). Araştırmalar dar sıra aralığı ile
yetiştirilen bitkilerin ışıklanma bakımından rekabete girdikleri için
verimin daha yüksek olacağını göstermiştir (Bochicchio ve ark., 2015).
McGriff, Baldwin ve Hudgins (1999), dar sıra ekimlerinin chia
bitkisinde domates benekli solgunluk virüsü riskini azaltacağını
bildirmişlerdir (Baginsky ve ark., 2016). Schilling ve Gibbons (2002),
daha düşük bitki yoğunlukları veren geniş aralıkların, yaprak bitleri
tarafından istilaya açtığını bildirmiştir (Jingar, 2018). Bir başka
araştırmada ise sıra aralığının dar oluşunun thrips istilasını azaltacağını
bildirilmiştir (Ottman ve Welch, 1989). Lee ve ark. (1994), ise dar sıra
aralığında yetiştirilen bitkilerde yabancı ot istilasının düşük oranlarda
olacağını belirtmiştir (Dalley ve ark., 2004). Ekim tarihi chia
tohumlarının

kalitesi

için

oldukça

kritik

bir

unsurdur.

Mevsimlere göre değişen hava nemi, fotoperiyod ve hava sıcaklığı gibi
iklim koşulları da bitki sağlığı etkiler (McGriff ve ark., 1999). Ekim
tarihine karar verilirken çiçeklenme dönemindeki donlar ve hasat
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zamanındaki aşırı yağmur gibi mümkün riskler göz önüne alınmaktadır.
İklimin yanı sıra, chia tohumlarının verimliliğine ve kalitesini
çiçeklenme ve olgunlaşmanın homojen olmaması da etkiler. Bu
homojen olmayan çiçeklenmenin hasat makinelerinin çalışmasını
etkileyeceği tespit edilmiştir (McGriff ve ark., 1999). Bochicchio ve
ark. (2015), chia bitkisinin ekim sıklığını m2 ‘de 125 bitki olacak şekilde
tanımlamışlar ve bu sıklıkta bitkinin büyüme ve veriminin en fazla
olacağını bildirmişlerdir (Schilling ve Gibbons, 2002). Bunun aksine
başka bir araştırıcı ekim sıklığının verimi etkilemeyeceğini söylemiştir.
Aynı araştırmacı chianın ham protein oranının da ekim oranı arttıkça
arttığını bildirmiştir (İkizoğlu, 2018). Almanya’da yapılan bir
çalışmada farklı sıra arası (35.50,75 cm), ekim normu (1.1.5.2 kg/ha)
ve azotlu gübre dozu (0, 20, 40 kg/ha) uygulanan chia bitkilerinin en
yüksek verim ve kalite değerleri 50 cm sıra aralığı, 1.5 kg/ha ekim
normu ve 20-40 kg/ha gübre dozlarında belirlenmiştir (Brown ve ark.,
2005). Chia yetiştirilen toprakta azot miktarı arttıkça verimliliğin
artacağı bildirilmiştir (Özbek ve Yeşilçubuk, 2018). Chia gübreleme
tavsiyelerinin farklı ülkelerde ve farklı iklim şartlarında uygulanmış
çalışmalara dayanılarak yapıldığı söylenmiş olup (Lee ve ark., 1994),
Arjantin’de 15-45 kg/ha azot, 37 kg/ha fosfor kullanılırken, Meksika’da
68 kg /ha azot kullanılmıştır (Hildebrand ve Jamboonsri, 2013).
Brezilya’da chianın gelişimi üzerine azot, fosfor ve potasyum
gübrelemesinin etkisinin araştırıldığı bir çalışmada her bir gübre
formundan 6 doz uygulanmış N:P:K’nın en iyi sonuçları sırasıyla
125:100:40 kg/ha olarak belirlenmiştir (Lee ve ark., 1994). Chianın
topraktaki besin elementlerini çok fazla kullanmadığı ve Arjantin ve
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Bolivya’da tütün bitkisiyle rotasyona girdiği bildirilmektedir (BeltránOrozco ve Romero, 2003). Chianın kısıtlı su şartları altında
yetiştirilebileceği ve kuraklığa dayanıklı olduğu bildirilmiştir (Viganó
et al., 2010).
9. HASAT
Chianın vejetasyon süresinin genellikle 140-180 gün arasında olduğu
fakat bu sürenin ekildiği bölgenin ekolojik şartlarına bağlı olduğu
söylenmektedir (Ayerza ve Coates, 2006; Sosa ve Ruiz, 2018). Doğal
olarak olgunlaşma süresi 16- 20 hafta olan chia tohumları mekanik
olarak hasat edilmektedir (Özbek ve Yeşilçubuk, 2018). Hasat
genellikle, başakçığın kahverengileştiği ancak tohumların başaktan
henüz dökülmeye başlamadığı ve sapın kolayca kırılabildiği dönemde
yapılmaktadır. Chianın ortalama veriminin, 50-60 kg/da arasında
olduğu, uygun tekniklerle yetiştirildiğinde 250 kg/da ‘a kadar
çıkabileceği belirtilmiştir (Ayerza ve Coates, 2005).
10. SONUÇ
Fonksiyonel ürünlerin uyuyan güzelliği olarak tanımlanan chia yüksek
besleme değeri sayesinde tüm dünyada ilgi görmektedir. Antik
geçmişine rağmen, Chia tohumları ancak yakın zamanlarda modern
günün süper gıdası olarak kabul görmüştür. Güney Amerika’da binlerce
yıldır yetiştiriciliği yapılan ve kullanılan bu bitki birçok dünya
ülkesinde yeni yeni tanınmaktadır. Bugünlerde ise Meksika, Bolivia,
Arjantin, Ekvador ve Guatemala’da ticari olarak yetiştirilmektedir. Bu
bitkinin geleceğini parlak olduğunu düşünen ülkelerde farklı amaçlarda
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kullanma ve özellikle de temel sorunu olan yetiştiriciliği için kısa gün
şartlarını

tercih

etme

özelliğine

alternatif

yeni

çeşitlerin

geliştirilebilmesi için ıslah çalışmaları sürdürülmektedir. Ülkemiz ise
chia bitkisi konusunda henüz başlangıç aşamasında bile değildir.
Bilimsel anlamda özellikle de bu bitkinin tarımsal özellikleri ve
tekniklerini belirleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
kapsamda bitkinin ülkemizdeki geleceği düşünüldüğünde bilimsel
araştırma sonuçlarına gereksinim duyulduğu açıktır. Bunun için de
epey zaman harcanması ve çalışmalar yapılması gerekmektedir.
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1. GİRİŞ
Bilim dünyasının aşina olduğu “nanoteknoloji” kavramının tarihi 1970’li
yıllara dayanmaktadır. Öngörüleri, bilimi herkese yayma çabaları ve
verdiği seminerlerle fizikçiler arasında tanınmış olan ünlü fizikçi Richard
Feynman, bir konferansta “There is a plenty of room at the bottom”
(Aşağıda daha çok yer var.) başlıklı konuşmasında eğer atom ve molekül
büyüklüklerinde

değişiklik

yapılabilirse

birçok

yeni

keşiflerin

olabileceğine değinmiştir. Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için ilk
olarak nano ölçekte özel ölçme ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi
gerektiği belirtilmiştir. Ünlü fizikçinin bu konuşması nanobilim ve
nanoteknolojinin başlangıcı kabul edilmektedir (Erkoç, 2007).
Nanoteknoloji kavramı her geçen gün hayatımızda, farklı alanlarda
kendini göstermektedir. “Nano” kelimesi milimetre ya da santimetre gibi
belirli bir büyüklüğü tanımlamak için kullanılır. Bir nanometre bir
metrenin milyarda birine ya da milimetrenin milyonda birine eşit bir ölçü
birimi olarak kabul görmektedir. Atomların büyüklüğünün yaklaşık
olarak 0.1 nanometre büyüklüğünde, bir DNA molekülünün 2.5
nanometre ve bir saç telinin ise yaklaşık olarak 100.000 nanometre
kalınlığında olduğu bilinmektedir (Perker, 2010). Biyolojik olan ve
olmayan 100 nm’den daha küçük yapıları üretmek, karakterize etmek ve
fonksiyonel hale getirmek nanoteknolojinin konusunu oluşturmaktadır.
Son yıllarda bu alandaki çalışmalar hız kazanmıştır (Demirbilek, 2015).
Nanoteknolojinin gelişimi ve yaygınlaşması için fizik, kimya, biyoloji,
tıp, mühendislik, gıda ve ziraat bilimlerinin multidisipliner çalışması
gerekmektedir (Chen ve ark., 2006).
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Şekil 1. Tarımda Nanoteknolojinin Kullanılması (Kim ve ark., 2017).

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak 7 milyar olduğu bilinmekle birlikte
2050 yılına kadar 9 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun
artmasıyla birlikte doğal olarak gıda talebinin de artacağı düşünülürse bu
talebi

karşılayacak

yeni

teknolojilere

ihtiyaç

duyulacaktır.

Nanoteknolojinin hedeflerinden birisi de uzun vadede Dünya’daki açlık
sorununu ortadan kaldırmaktır (Chen ve Yada, 2011). Çevresel
değişkenler ve yapılan uygulamalar takip edilerek, minimum girdi
(gübre, pestisit, herbisit vs.) ile maksimum üretim elde etmek istenen bir
durumdur. Mevcut koşulların ölçülmesi için bilgisayarlara, uzaktan
algılama cihazlarına ve evrensel uydu yerleştirme sistemlerine
başvurulur. Bu şekilde erkenden sorun olanlar teşhis edilir ve ürünler
maksimum verimle gelişir. Ayrıca nanoteknoloji ile zirai atıkların
azalmasına ve böylelikle çevre kirliliğin minimuma indirilmesine
yardımcı olunabilir (Demirbilek, 2015).
Son yıllarda tarım alanlarında kullanılan yoğun sentetik gübreler ile
toprağa ve ekosisteme büyük zararlar verilmiştir. Mevcut tarım
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alanlarından maksimum verim alabilmek için bilinçsizce kullanılan
yapay gübreler, ekolojik dengenin ve biyolojik gelişimin bozulmasına
sebep olmaktadır. Kimyasal gübrelerin neden olduğu toprak kirliliği ve
çevresel risk etmenlerini azaltmak için nanogübreler bu alanda
kullanılabilmektedir. Nanomalzemeler, tarımda gübre uygulamalarında
önemli bir yer edinerek, bitkiyi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde
beslediği yapılan araştırmalarla bilinmektedir (Sohrab ve ark., 2016).
Nanogübrelerin sağladığı en büyük avantajlardan biri, sentetik gübrelere
göre daha az miktarda kullanılmasıdır (Selivanov ve Zorin, 2001;
Reynolds, 2002; Batsmanova ve ark., 2013; Subramanian ve ark., 2015).
Geniş yüzey alanlarına sahip olan nanogübreler, kök ve yaprak gözenek
boyutlarına göre daha küçük oldukları için, minerallerin stomalardan
kolaylıkla geçmesine yol açarak bitkinin minerallerden kolayca
yararlanmasını sağlarlar ve böylece uygulanan gübrelerden maksimum
verim elde edilebileceği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (Liu ve ark.,
2016; Sing ve ark., 2017).

Şekil 2. Nanogübrelerin Kullanılması (Morales ve ark., 2017).
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İnsanlar için hayati önem taşıyan beslenme, giyinme, barınma ve insan
sağlığı için faydalı olan ürünlerin üretimi tarımsal faaliyetlerle elde
edilmektedir. Dünyada nüfusun hızla artmasıyla beslenme ve sağlık
sorunları da artış göstermiştir. Gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya
çıkan hastalıkların tedavisinde yeni ilaçların bulunması ve geliştirilmesi
ihtiyacı, sentetik veya doğal yeni kaynakların aranmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu durum tıbbi bitkileri ön plana çıkarmaktadır (Özyazıcı
ve Kevseroğlu, 2019). Tıbbi ve aromatik bitkiler eskiden olduğu gibi
günümüzde de ilaç, gıda, kozmetik ve baharat gibi birçok alanda
kullanılmaktadır. Halk arasında uçucu yağ, eterik yağ, aromatik yağ gibi
farklı adlarla da isimlendirilebilen bitki esansiyel yağları, bitki
kimyasının önemli bileşenleri arasında yer alır (Çelik ve ark., 2007).
Bitki hücrelerinde hormonların yapısını oluşturmakla birlikte, hücreler
arası bilgi taşınmasında ve bitkilerin savunma mekanizmalarında rol
oynamaktadırlar (Erdoğan, 2012). Bu yağlar bitkilerin yaprak, çiçek,
kabuk, tohum ve köklerinden genellikle su buharı distilasyonu veya farklı
ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak elde edilen, oda sıcaklığında
genellikle sıvı formda ve kolayca kristalleşebilme özelliğine sahip,
çoğunlukla renksiz veya açık sarı renkli yağımsı karışımlardır. Suda
çözünmeyip, organik çözücülerde çözündükleri için yağ olarak
tanımlansalar da sabit yağlardan farklıdırlar (Grassman ve ark., 2003).
Uçucu yağların yapılarında hidrokarbon yapısındaki monoterpenler,
diterpenler, seskiterpenler ve bunların oksijen türevleri ile alkoller,
aldehitler, esterler, ketonlar, fenolik ve

okside

bileşenler de

bulunabilmektedir (İşcan, 2002). Bu doğal ürünler içerdiği aromatik
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bileşenlerden dolayı antibakteriyal, insektisidal ve antifungal olarak
kullanılmaktadır (Simon ve ark., 1990).
Türkiye sahip olduğu farklı iklim ve toprak yapısı nedeniyle birçok tıbbi
ve aromatik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitkilerin bir kısmı
doğadan toplanırken bir kısmı da kültüre alınmıştır. Kültüre alınan tıbbi
ve aromatik bitkilerden daha fazla verim alabilmek için kimyasal
gübrelere başvurulmaktadır. Yoğun ve bilinçsiz kullanılan sentetik
gübrelerin doğaya ve canlılara verdiği zararların farkına varan bilim
insanları ileri teknoloji kaynaklarını kullanarak tarım 4.0, hassas tarım ya
da akıllı tarım uygulamalarıyla girdilerin etkin bir şekilde kullanımıyla
ekonomikliği sağlamayı ve bu yolla çevreye verilen zararları minimuma
indirmeyi amaçlamaktadır. Birçok alanda kullanılmaya başlanan
nanoteknolojiden nanogübre kullanımı Dünya’da tıbbi ve aromatik
bitkilerde de yerini almıştır. Ancak Türkiye’de nanogübrenin tıbbi ve
aromatik bitkilerde kullanımı henüz çok yeni olup bu alanda daha fazla
ilgi uyandırmak gerekmektedir. Çünkü Türkiye bulunduğu konum itibari
ile tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından zengin bir floraya sahiptir. Bu
derlemede tıbbi ve aromatik bitkiler grubunda yer alan Lamiaceae
familyasına ait bazı bitkilere uygulanan nanogübre çalışmalarına
değinilmiştir.
2. LAMİACEAE FAMİLYASI VE NANOGÜBRELER
Türkiye’de ticareti yapılan tıbbi aromatik bitkilerin bir kısmı doğadan
(adaçayı, biberiye, yabani kekik, defne, ıhlamur, ısırgan otu, papatya vs.)
toplanarak bir kısmı da kültürü yapılarak (biberiye, fesleğen, kekik, tıbbi
adaçayı, rezene, nane, kimyon, kinoa, lavanta vs.) üretimleri elde
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edilmektedir (Baydar, 2020). Ticareti yapılan bitki türleri arasında yer
alan Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyası dünya üzerinde 224 cins ve
yaklaşık olarak 5600 tür ile ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye
florasında ise bu familyaya ait 45 cins 565 tür bitki bulunmaktadır
(Duman ve ark., 2005). Bu familyaya ait olan bitkiler, içerdikleri uçucu
yağlar sayesinde yüksek biyolojik ve farmakolojik aktiviteler
göstermektedir (Özyazıcı ve Kevseroğlu, 2019). En önemli bitki
familyalarından biri olan Lamiaceae familyası, biyolojik ve tıbbi
uygulamaları olan çok çeşitli bitkileri bünyesinde barındırır. Bu ailenin
en bilinen üyeleri kekik, nane, fesleğen, adaçayı, biberiye, melisa,
lavanta, ballıbaba vs. bitkilerdir (Bekut ve ark., 2017).
20. yy.da tarım, gıda ve ilaç endüstrisi dahil olmak üzere çeşitli
sektörlerde sentetik maddelerin kullanımında hızlı bir artış olmuştur.
İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilere de yansıyan artan çevre kirliliği
nedeniyle günümüzde “yeşil” çözümler vazgeçilmez bir hal almıştır
(Kralova ve Jampilek, 2021). Tarıma elverişli araziler ve su
kaynaklarındaki kısıtlılık nedeniyle tarım sektörünün gelişmesi, ancak
modern teknolojilerin etkin kullanımı ile üretim yatağına minimum zarar
verilerek verimlilikte artışın sağlanması ile mümkündür. Günümüzde
nanoteknoloji; tarım sistemleri, tıp, çevre, su kaynakları, enerji
dönüşümü ve diğer birçok alanda devrim yaratma potansiyeline sahiptir.
Nanoyapılı formülasyonlar, çevresel tetikleyicilere ve biyolojik taleplere
daha kesin yanıtlar vermektedir. Yapılan araştırmalar, nanogübre
kullanımının verimde artış sağladığı, toprak toksisitesini azalttığı,
kullanılan aşırı dozajların potansiyel olumsuz etkilerini en aza
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indirgediğini göstermiştir. Bio ve nanogübreler, ürünlere mineral besin
sağlamanın en yeni ve en gelişmiş yoludur. Kimyasal gübrelerle
karşılaştırıldığında, bitki ihtiyacı için besin kaynağı olan gübrelerin daha
etkili bir şekilde bitki tarafından kullanımı yapılan çalışmalarla
desteklenmektedir (Subbarao ve ark., 2013). Bu nedenle nanoteknoloji,
özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir tarıma ulaşmak için
yüksek bir potansiyele sahiptir (Naderi ve ark., 2013).
Tıbbi ve aromatik bitkiler eski çağlardan beri insanlar tarafından
bilinmektedir.

Yapılarındaki

sekonder

metabolitlerin

iyileştirici

etkilerinden dolayı bazıları modern tıpta da ilaç olarak kullanılmaktadır.
Tıbbi ve aromatik bitkilerde mevcut olan sekonder metabolitleri
artırmanın bir yolu nanopartikülleri kullanmaktır. Nanopartiküller sahip
olduğu, parçacık boyutu, kompozisyonu, konsantrasyonu ve uygulama
yolu ile tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde pozitif bir etki bırakmaktadır
(Kralova ve Jampilek, 2020).
2.1. Fesleğen (Ocimum basilicum L.)
Lamiaceae familyasına ait olan Ocimum türleri içerisinde ekonomik
öneme sahip olan başlıca tür Ocimum basilicum L.‘dur. İran, Güney Asya
ve özellikle Hindistan kökenli olan fesleğen bitkisi Akdeniz iklimi ve
sıcak iklime sahip yerlerde doğal yetiştiği gibi, daha çok Fransa, İtalya
ve İspanya’da kültürü yapılmaktadır (Akgül, 1993). Ocimum basilicum
L. türünün geniş morfolojik ve kimyasal varyasyona sahip olduğu
bilinmekte olup alt tür ve varyetelere ayrılarak incelenmektedir. Türkiye
florasında doğal olarak bulunmayan fesleğenin Ocimum basilicum L. ve
Ocimum minimum L. kültürü yapılmaktadır. Özellikle Batı ve Güney
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Anadolu Bölgelerinde yetiştirilmektedir. Ülkemizin doğu bölgelerinde
yaygın olarak kullanılan mor renkli tipler “reyhan” adıyla bilinirken,
yeşil renkli varyetelere ise batı bölgelerinde “fesleğen” denilmektedir
(Akgül, 1993; Telci ve ark., 2005). Fesleğenin ekonomik olarak
kullanılan kısmı genellikle yapraklarıdır. Çiçekli dallarından ve
yapraklarından su buharı distilasyonu ile %0.05-1 arasında uçucu yağ
elde edilir. Uçucu yağ oranı ve uçucu yağ kompozisyonu sadece türlere
bağlı olarak değil aynı zamanda yetiştiği bölgenin iklimine, toprak
yapısına, hasat edilme zamanına, bitkinin büyüme ve gelişme formuna,
çiçeklenme ve pigmentasyonuna bağlı olarak değişir. İçerdiği değerli
uçucu yağlarından ve güzel kokularından dolayı parfüm, kozmetik,
aromaterapi, geleneksel tıp ve gıda aroması olarak yaygın şekilde
kullanılır (Kulak, 2016).
Kontrolsüz ve aşırı uygulanan kimyasal gübreler dünya su kaynaklarını
etkilemekte ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bir nebze de olsa bu
olumsuzlukların önüne geçebilmek için tarımda nanogübrelere yer
verilmektedir. Nanaoteknolojinin tarımda, toprakta ve su kaynaklarının
kullanımındaki ana rollerinden biri bitki beslemede nanogübrelerin
kullanılmasıdır (Rezaei ve ark., 2010). Besin maddeleri bitki kök ve
yaprakları tarafından absorbe edilirken nano gübreler tüm organlar
tarafından kotrollü ve yavaş bir şekilde absorbe edilir. Bu yüzden
nanogübrelerin diğer gübre türlerine göre tercih edilmeleri olası bir
durumdur. Nanogübre uygulamaları diğer kullanılan yaygın gübrelere
kıyasla daha etkili olmaktadır (Wurth, 2007).
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Tıbbi

aromatik

bitkilerin

beslenmesinde

de

nanomateryaller

kullanılmaya başlanmıştır. Tıbbi ve aromatik bir bitki olan fesleğen
bitkisinde yapılan bir çalışmada, demir partiküllerinin fesleğen bitkisinin
büyüme ve yağ bileşenleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Yapılan bu
çalışmada yapraktan ve topraktan bitkiye demir partikülleri uygulanmış.
Toplam klorofil, toplam karbonhidrat, temel yağ bileşenleri, demir
içeriği, bitki yüksekliği, yaş ve kuru ağırlık oranları hesaplanmıştır. Tüm
ölçümlerde yapraktan verilen demir partiküllerinin topraktan verilen
demir partiküllerine göre daha yüksek çıktığı belirtilmiştir. Nanopartikül
uygulamalarının bitki büyüme ve veriminde büyük etkide bulunduğu
bildirilmiştir (Elfeky ve ark., 2013). Alhasan (2020), tarla koşullarında
Ocimum basilicum L. bitkisine farklı oranlarda NPK nanogübrelerini
uygulayarak, bitkide agronomik özellikler, temel yağ ve tohum verimine
bakmıştır. NPK nanogübre oranları 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 ve 15.0
ml/10 L olarak bitkiye yapraktan uygulanmıştır. Artan nanogübre ile
birlikte bitki büyüme ve temel yağ üretimi, klorofil içeriği, bitki
yüksekliği, vejetatif aksam ve tohum veriminde artış olduğunu
belirtmiştir. Zahedifar ve Najafian (2017) yaptıkları çalışmada biyoçar
ve nano potasyum şelatının Ocimum basilicum L. bitkisinde büyüme ve
besin durumunu test etmişlerdir. Yürütülen sera denemesinde %0, %1.5
ve %3 oranında sığır gübresi biyoçarı ve 0, 300 ve 600 mg nano
potasyum şelatını kullanmışlardır. 300 ve 600 mg nanopotasyum şelatı K
ve Zn alımını arttırmıştır. Buna ilave olarak 300 mg nano potasyum şelatı
bitki kuru ağırlığını %15 arttırırken 600 mg nanopotasyum şelatı bitki
ağırlığını azaltmıştır.

PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI | 266

Nanogübrelerin kullanımı ile besin kullanım etkinliği artmakta olup,
kimyasal gübre uygulamalarının meydana getirdiği toprak toksisitesi ve
olumsuz etkiler azalış göstermektedir (Alipour, 2016). Yapılan
çalışmalar stres koşullarında kullanılan nanogübrelerin sentetik
gübrelere oranla bitkide daha olumlu sonuçların ortaya çıktığını
göstermiştir. Tuz stresi altında fosfor nanopartiküllerinin fesleğen
bitkisinde büyüme ve besin alımına bakılmıştır. Çalışmada birinci faktör
olarak üç tuz stresi (1, 3 ve 6 ds m -1), ikinci faktör olarak ise fosfor
gübrelemesi

(P1:

gübresiz,

P2:

amonyum

fosfat,

P3:

fosfor

nanopartikülleri) uygulanmıştır. Tuz stresi altında uygulanan fosfor
nanopartikülleri P alımını, fotosentetik aktiviteyi, bitki ağırlığını ve
yaprak prolin içeriğini önemli bir şekilde arttırmıştır (Alipour, 2016).
2.2. Adaçayı (Salvia officinalis)
Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasından çok yıllık bir bitki olan tıbbi
adaçayının kökeni Akdeniz Bölgesi ve kıyısı olan Avrupa ülkeleridir.
Çok eski çağlardan bugüne kadar insanlar tarafından bilinen ve yararlı
etkileri nedeniyle kullanılan Salvia türleri dünyada önemli bir yere sahip
tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde doğal
yayılışı olmamakla birlikte çeşitli bölgelerimizde kültürü yapılmaktadır.
İlaç, gıda, kozmetik ve parfümeri sektörü başta olmak üzere pek çok
kullanım alanı bulunan adaçayı Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkileri
içerisinde önemli bir yer edinmektedir (Öztürk ve ark., 2017). Salvia
cinsine ait yaklaşık olarak Avrupa kıtasında 3, İran’da 70 ve eski Sovyet
sınırları içinde ise 75 tür bulunmaktadır (İpek ve Gürbüz, 2010). Adaçayı
bitkisinin ülkemizde 51’i endemik olmak üzere 97 türünün bulunduğu
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bildirilmektedir (Güner ve ark., 2012). Tıbbi adaçayı (S. officinalis L.),
elma adaçayı (S. pomifera L.), misk adaçayı (S. sclarea L.), Anadolu
adaçayı (S. fruticosa Mill.), İspanyol adaçayı (S. Lavandula efolia Vahl.)
ticari değeri yüksek olan türlerdendir (Angerhofer, 2000). Bu türlerden
biri olan tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.), ülkemizde doğal yayılış
göstermemektedir (İpek ve Gürbüz 2010). Ancak ülkemizde bu bitkinin
kültürü yapılabilmektedir (Karakuş ve ark., 2017).
Uçucu yağlar, önemli biyoaktif maddeler içerirler (Katar ve ark., 2018).
Tıbbi adaçayı yaprakları %0.5-2.5 arasında uçucu yağ bulundurmaktadır
(Ceylan, 1996). 1,8-sineol, αtuyon, β-tuyon ve kafur tıbbi adaçayı uçucu
yağının en önemli bileşenleridir (Giannouli ve ark., 2000). Adaçayı
uçucu

yağları,

ve

ekstraktları

birçok

hastalığın

tedavisinde

kullanılmaktadır. Salvia türleri ağrı kesici, sindirimi kolaylaştırıcı,
terlemeyi önleyici gibi çeşitli etkilere sahiptir (Topçu, 2006; Saydam,
2018). Adaçayı uçucu yağının hafızayı geliştirebileceğini ve Alzheimer
hastalığının

tedavisinde

kullanabileceğini

yapılan

araştırmalar

göstermiştir (Perry ve ark., 2003; Perry ve ark., 2005). Adaçayına cins
ismini veren “salvia” sözcüğü, iyileştirmek anlamına gelen “salvare”
kelimesinden gelmektedir. Değişen oranlarda uçucu yağlara sahip olan
adaçayı; α -pinene, β-pinene, borneol, camphene, camphor, cineole, ve
thujone gibi önemli uçucu yağlar içerir (Kutlular, 2007).
Yoğun kullanılan sentetik gübrelere alternatif olarak nanogübre
kullanımına gidilmiştir. Adaçayında nanogübre kullanımı ile ilgili
yapılan çalışmalara bakıldığında olumlu sonuçların elde edildiği
görülmektedir. Su stresi altında (kontrol, %50 ve %75 tarla kapasitesi)
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titanyum oksit (kontrol, 50 ve 100 mg.l-1) partiküllerinin adaçayında
meydana getirdiği fizyolojik etkileri inceleyen Mazarie ve ark., (2019)
artan stresle birlikte bitki yapraklarında kuru madde, klorofil a ve klorofil
b’nin azaldığını, POD, APX, SOD ve CAT aktivitelerinin arttığını
bildirmişlerdir. Yapraktan uygulanan 100 mg.l -1 TiO2 ile en yüksek
klorofila içeriğine sahip olduğu, diğer taraftan en yüksek fenolik içerik,
prolin konsantarasyonu POD, APX, SOD ve CAT aktivitelerinin %75
tarla kapasitesinin ve 100 mg.l-1 TiO2 uygulanmasıyla elde edildiğini
belirtmişlerdir. Tuzluluk, kuraklık, ağır metal, sel, donma, sıcaklık gibi
abiyotik stres durumlarında büyük ürün kayıpları yaşanmaktadır. Bu
stres durumları bitkilerde iyonik ve osmotik ile besin alımında
dengesizliğe, hücre zarı hasarına ve enzimatik inhibisyona sebep
olmaktadır (Hasanuzzaman ve ark., 2013). Bu stres etkilerine çözüm
olarak nanomalzemeleri kullanarak stres faktörlerinin etkilerinin
azaltılması sağlanabilmektedir. Salvia officinalis L. bitkisinde mineral,
nano ve biyo azot gübreleri ile bitkide nitrojen içeriğine ve bitki
verimliliğine etkisini araştırmışlardır. Çalışmada üre, nanoüre ve
biyogübre olarak Azotobacter chroococcum uygulamaları kullanılmıştır.
Artan nanoüre ve üre gübresinin uygulanması ile adaçayının verim
bileşenleri artış göstermiş olup, en etkili sonuçlar nanoüre ve
biyogübrenin birlikte yer aldığı uygulamada görülmüştür. En yüksek azot
alımı ve kullanımı ise nanoüre ile elde edilmiştir (Hegab ve ark., 2018).
Kimyasal gübrelere göre etkinlikleri daha yüksek olan nanopartiküllerin
kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Kullanılan kimyasal gübrelerin
büyük bir kısmı tarım topraklarını kirletmekte ve yeraltı sularına
karışmaktadır. Nanogübreler, yapay gübrelerin neden olduğu toprak
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kirliliğinin önüne geçmekte ve besin etkinliğini arttırmaktadır (Tulasi ve
ark., 2015). Yapılan başka bir çalışmada kuraklık stresi altında adaçayı
bitkisine uygulanan ticari NPK, nitrojenle yüklü nano zeolit ve nano
NPK gübrelerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma sonucunda
vejetatif büyüme parametreleri olarak; bitki yüksekliği, dal sayısı, yaş
ve kuru ağırlık olarak en yüksek oranları nitrojenle yüklü nano zeolit ve
nano NPK uygulamaları vermiştir. En yüksek klorofil içeriği, toplam
fenolik, toplam karbonhidrat ve toplam flavonoidler de nitrojen yüklü
nano zeolit uygulamasıyla elde edilmiştir (Mahmoud ve ark., 2020).
Yapraklardan uygulanan nano NPK gübreleri bitki kök uzunluğunda,
sürgün uzunluğunda ve yaprak alanında artış göstermektedir.
2.3. Biberiye (Rosmarinus officinalis)
Latince “ros” ve “marinus”, İngilizce “dew of thesea” anlamına gelen
Rosmarinus deniz damlacığı gelmektedir. 2001 yılında Uluslarası
Baharat Birliği tarafından yılın baharatı seçilen biberiye, sahip olduğu
sekonder metabolitler, yağlar ve besin değerleri ile oldukça önemli bir
bitkidir (Begum ve ark., 2013). Ülkemizde kuşdili, hasalbal, ve akpüren
olarak da adlandırılan biberiye bitkisi 50-100 cm boylanan, çalı
görünüşte, kışın yaprağını dökmeyen, çiçekleri soluk mavi renkli çok
yıllık bir bitkidir (Baydar, 2020). Biberiye bitkisinin yetişme alanı olarak
Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerler gösterilebilir. Biberiye süs
bitkisi, aromatik ve tıbbi bir bitki olarak Dünya’da geniş kullanım alanına
sahiptir. Genellikle doğadan toplanan biberiyenin Türkiye, Fransa ve
İspanya’da büyük bir yetişme alanı bulunmaktadır. Türkiye’nin batı kıyı
şeridi ve güney bölgelerinde yetişmektedir (Kırıcı, 2015).

PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI | 270

Biberiye uçucu yağı özellikle parfüm, kozmetik ve aromaterapide çok
değerlidir. Biberiye yapraklarında kültür koşullarında %0.3-0.9 arasında,
doğal koşullarda %1.0-2.5 arasında uçucu yağ bulunur. Biberiyeden elde
edilen uçucu yağ ve ekstrenin ana bileşenleri farklılık gösterir.
Biberiyenin antioksidan etkili bileşenleri, oranları ve aktiviteleri üzerine
yapılan çalışmalar incelendiğinde; sonuçların mevsime, bölgelere,
bitkinin kullanılan kısmına, elde ediliş yöntemi ve ekstraksiyonda
kullanılan solvente göre farklılık gösterdiği dikkat çekmektedir. Bunların
dışında genetik, su, ışık ve vejetasyon döneminin de etkili olduğu
bildirilmektedir (Del Bano ve ark., 2003).
Nanoteknolojinin tarımsal alanda uygulanması, geleneksel tarım
yöntemlerine olan bağlılığı azaltmıştır. Nanopartiküllerin geliştirlmesi,
sadece ürün artışını değil aynı zamanda çevre kirliliğini de kontrol altında
tutarak gıda kalitesini de iyileştirmektedir. Akıllı tarım sistemleri
içerisinde çeşitli nano tabanlı agropartiküller arasında nanopestisitler,
nanosensörler,

nanogübreler

gibi

çeşitli

nanoformülasyonlar

bulunmaktadır (Sharma ve ark., 2020). Tıbbi ve aromatik bitkilerden
biberiye bitkisine uygulanan nanoformülasyonlardan biri Mohsenzadeh
ve Moosavian (2017) tarafından yapılmıştır. Çalışmada çinko sülfat ve
nano çinko oksit gübrelerinin biberiye bitkisi üzerindeki fizyolojik
etkilerine bakılmıştır. Sera koşullarında yapılan deneme sonucunda
düşük konsantrasyonlu çinko ve nano çinko oksit gübrelerinin kontrole
göre

klorofil

ve

karotenoid

içeriklerini

arttırırken

yüksek

konsantrasyonlu çinko ve nano çinko oksit uygulamaları klorofil ve
karotenoid içeriklerini azaltmıştır. Antoksidant enzim aktiviteleri, prolin,
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lipit peroksidasyonu, çözülebilir şeker ve fenolik içerikler uygulanan
çinko ve nano çinko oksit uygulamalarıyla kontrole göre artış
göstermiştir. Gholami ve ark., (2020) Titanyum oksit (TiO 2)
partikülünün biberiye bitkisindeki fotosentetik

pigmentler, bazı

biyokimyasal ve antioksidan içerikleri etkisine bakmışlardır. Farklı
konsantrasyonlarda titanyum nanopartiküllerini (0, 20, 40, 80, 100, 200
and 400 ppm) biberiye bitkisine uygulamışlardır. Artan titanyum
nanopartikül konsantrasyonuyla klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve
karotenoidlerde artış görülmüş olup, en yüksek toplam klorofil içeriği ve
karotenoid 200 ppm titanyum nanopartikül konsantrasyonuyla elde
edilmiştir. Antioksidant ve biyokimyasal özellikler artan nanopartikül
titanyum konsantrasyonuyla artış göstermiştir. Bitki dokularında artan
klorofil içeriği ile fotosentez verimi artmakta ve dolayısı ile bitki boyu,
yaprak alanı ve dal sayısı gibi büyüme parametrelerinde artış görülecektir
(Mohamed ve ark., 2015).
2.4. Oğul otu (Melissa officinalis)
Lamiaceae familyasının bir üyesi olan oğul otu, çok yıllık bir bitkidir ve
yaklaşık olarak bir metre kadar boylanabilmektedir. Melissa officinalis
bitkisi %0,06- 0.3 oranında uçucu yağ içermektedir. İçerdiği uçucu yağ
bileşenleri; citronellal, linalool, nerol, geraniol β-caryophyllene ve βcaryophyllene oksiten olarak saptanmıştır (Mrlianova ve ark., 2001;
Patora ve ark., 2003). İçerdiği uçucu yağ bileşenlerinden dolayı tadı ve
kokusu limona benzemektedir (Coşge, 2006). Uçucu yağ bileşenlerinden
dolayı antimikrobiyal, antioksidan ve antiseptik olarak faydalanılabilen
bir tıbbi ve aromatik bitkidir. Taze ve kuru olarak yapraklarından
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yararlanılabilen bu bitki çeşitli yiyecek ve içeceklerde tatlandırıcı, aroma
verici ve baharat olarak kullanılmaktadır. Sinirlilik ve gerginlik,
depresyon, enerji ve dikkat eksikliği, uyku bozukluklarının tedavilerinde
kullanılır (Araujo ve ark., 2003).
Su kıtlığı, kurak ve yarı kurak bölgelerde Melissa officinalis bitkisi için
ciddi bir tehdittir, bu da küresel ürün verimini ve uçucu yağ üretimini
azaltır (Bruce ve ark., 2007; Moradkhani ve ark., 2010; Jamal Omidi ve
ark., 2018). Bitkiler stres durumunda bazı fizyolojik ve biyokimyasal
stratejiler geliştirirler ve stresle başa çıkmak için bir takım bileşik
üretirler (Yang ve ark., 2010). Bitkinin uçucu yağ içeriğinin ve
bileşenlerinin kuraklık stresi ve gübre kullanımı gibi faktörlerden
etkilendiği bildirilmektedir (Min ve ark., 2005; Amuamuha ve ark.,
2012). Nanopartikül uygulamaları ile stres durumlarında pozitif sonuçlar
elde edilebilmektedir. Nanopartiküllerin uygulanması, çözünmeyen
besinlerin topraktaki çözünürlüğünü ve dağılımını iyileştirebilir ve
biyoyararlanımlarını arttırabilir (Naderi ve Shahraki, 2013; Askary ve
ark., 2017) Melissa bitkisinde azaltılmış sulama ile birlikte nano demir
partiküllerinin bitkide meydana getirdiği antioksidan savunması ve
metabolik faaliyetlerine bakılmıştır. Çalışmada nano demir oksit 0, 5, 10,
20, 30 ve 40 μM, ve su kısıtı olarak ise tarla kapasitesinin %80, %60 ve
%40’ı uygulanmıştır. Oğul otu ile muamele edilen nano demir
partiküllerinin tüm uygulamaları bitkide temel yağ veriminin ve
fizyolojik parametrelerin artışını sağlamıştır. Ayrıca nanopartiküller,
toplam antioksidant ve fenolik aktiviteleri azaltarak oksidatif stresin
hafifletilmesine neden olmuştur. Bu çalışma ile oğul otu bitkisinde kısıtlı
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su altında nano demir partiküllerinin uçucu yağ üretimi ve bileşimi
üzerinde güçlü etkileri olduğu görülmüştür (Mohasseli ve ark., 2020).
Böylece, dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerinde Melissa officinalis
bitkisinin sürdürülebilir yetiştiriciliğinde Fe eksikliği sorununu çözmek
için Fe nanopartikülleri seçilebilir. Babajani ve ark., (2019) Melissa
officinalis

bitkisinde

çinko

oksit

ve

elementel

selenyum

nanopartiküllerinin bitkide büyüme, beslenme, fizyoloji ve gen ifadesine
bakılmıştır. Farklı dozlarda çinko oksit (0, 100 ve 300 mg-1) ve selenyum
(0,10 ve 50 mg-1) sulama suyu ve besin solüsyonu ile tohuma verilmiştir.
Çinko oksit(0) ve nano selenyumun (10) birlikte uygulandığı muamelede
biyokütlede ciddi bir artış olup, yan tomurcukların aktivasyonunda ve
yanal köklerin gelişiminde de artışlar görülmüştür. Nano selenyum (50)
bitkilerin büyümesinde azalış göstermiş olup, ciddi bir toksisiteye
sebebiyet vermiştir. Nanoformlar, bitki büyümesinde ve fizyolojisinde
önemli bir etken olmuştur. Bu çalışmaya dayanılarak, besin çözeltisinin
uygun dozlarda nanoselenyum ve nano çinko oksit ile eş zamanlı
takviyesi, bitki büyümesinde olumlu yönde etki ettiği görülmüştür.
2.5. Nane (Mentha piperita)
Önemli bir uçucu yağ ve baharat bitkisi olan nane, Lamiaceae familyası
içerisinde Mentha türlerine verilen genel bir isim olup, çok yıllık ve
sürünücü gövdelere sahip otsu bir bitkidir. Uçucu yağının değerli olması
nedeniyle Mentha türlerinin birçok ülkede ticari olarak tarımı
yapılmaktadır. Nane yağı ilaç, gıda ve kozmetik sanayinde geniş bir
uygulama alanı olan mentolün en zengin doğal kaynağıdır (Baydar,
2020).
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Nane, Lamiaceae familyasından, ticari önemi olan aromatik bir bitkidir
(Sinha ve Chattopadhyay, 2011). Asya kökenli olan nane, otsu
bitkilerdendir, baharat ve tıbbi özelliklere sahiptir (Nascimento ve ark.,
2009). Çin, Japonya, Brezilya, Güney Afrika, Tayvan ve Arjantin’de
yaygın olarak yetiştirilir (Akgül, 1993). Akdeniz iklim kuşağında
yetiştirilmekte olan nane, ülkemizde hemen her bölgede küçük çaplı da
olsa yetiştirilir. Buna karşın Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde
kültür bitkisi olarak üretimi yapılmakta ve ticari öneme sahiptir
(Kocabıyık ve Demirtürk, 2008). Nanenin 25’den fazla türü vardır.
Bunlardan bazıları mentol, karvon, menton ve pulegon gibi majör
bileşenleri içeren uçucu yağa sahiptir (Phatak ve Heble, 2002). Dünyada
kültürü yapılan nanenin 3 türü; Mentha piperita (İngiliz nanesi), Mentha
arvensis (Japon nanesi) ve Mentha spicata (Bahçe nanesi) dır.
Uçucu yağlar, doğada kendiliğinden yetişen yabani bitkilerden veya
kültürü yapılan aromatik bitkilerden elde edilmektedir. Aromatik
bitkilerin kimyasal bileşiminde terapötik özellik taşıyan bileşenler
olduğundan bu bitkilerin insan sağlığına pozitif etkileri de bilinen bir
gerçektir. Bitkilerden elde edilen uçucu yağların ve bunların
bileşenlerinin birçok biyolojik aktivitesi bilinmektedir. Uçucu yağlar,
farklı bileşenleri içeren kompleks karışımlar olduklarından biyolojik
etkileri yönünden de farklılıklar göstermektedirler (Toroğlu ve Çenet,
2006). Tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfına giren nanenin yenen kısmı
yapraklarıdır. Önemli uçucu yağlara sahip olması nedeniyle Mentha
türlerinin ticari olarak tarımı birçok ülkede yapılmaktadır.
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Nanogübreler bitkinin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlarlar. Ultra
küçük boyutlara getirilmiş nanogübreler, bitkinin stoma açıklığından
rahatça geçebildiği için bitkinin minerallerden maksimum faydalanması
sağlanırken, diğer taraftan gübre israfının da önüne geçilmiş olacaktır
(Liu ve Lal, 2016). İran’da kimyasal gübre ve nanogübrelerin (demir,
çinko ve potasyum) tıbbi bir bitki olan nane (Mentha piperita L. )’ de
verim miktarı üzerine yapılan bir çalışmada bitkide; bitki boyu, dal
sayısı, yaprak sayısı, boğum sayısı, kuru ve yaş ağırlık oranları
nanogübrelemeyle yapılan uygulamalar sonucunda en yüksek değeri
vermiştir. Araştırmacılar elde ettikleri sonuçlara göre kimyasal gübre
uygulamasının negatif bir etkisi olmamasına rağmen nano gübre
uygulamalarının bitkisel verim üzerinde daha etkili olduğunu
bildirmişler ve nanogübre kullanımını önermişlerdir (Hassani ve ark.,
2015).
2.6. Lavanta (Lavandula officinalis)
Akdeniz bölgesinde kullanılan şifalı bitkiler arasında Lamiaceae,
Asteraceae ve Apiaceae familyalarına ait türler bu bölgede en yaygın
bulunan bitkilerdir. Lavanta, Lamiaceae familyasına ait çok değerli bir
uçucu yağ bitkisidir. Dünya’da ticari değeri yüksek üç önemli lavanta
türü bulunmaktadır. Bunlar; Lavander (Lavandula angustifolia= L.
officinalis= L. vera), Lavandin (Lavandula x intermedia=L. hybrida) ve
Spike lavander (Lavandula spica) türleridir. Türkiye’de lavanta
türlerinden sadece Karabaş lavanta olarak bilinen Lavandula stoechas
ssp.cariensis türü doğal olarak yetişmektedir. Türkiye’de tarımı en fazla
Isparta ilinde yapılmaktadır. Ticari olarak kullanılan kısmı çiçekleridir.
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Çiçeklerinden su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ oranı %13 arasında değişmektedir. Lavanta uçucu yağlarından 100’den fazla
terpenoit yapıda bileşen bulunmakta, fakat uçucu yağ kalitesi üzerine en
çok linalil asetat, linalool, 1-8 sineol ve kafur etki etmektedir. Lavanta
yağının merkezi sinir sistemini uyarıcı etkisi vardır; uyku verici,
yatıştırıcı, sakinleştirici ve stres azaltıcıdır. Lavanta yağının bu özellikleri
içerdiği yüksek orandaki linalooldan kaynaklanmaktadır (Baydar, 2020).
Ayrıca lavanta yağı antiseptik (mikrop öldürücü) ve antibiyotik (bakteri
öldürücü ) bakımından da güçlüdür (Arıdoğan ve ark., 2002; Wierdak ve
Zawislak, 2016).
Malzemeleri nano ölçeğe dönüştürmek fiziksel, kimyasal, biyolojik
özelliklerin aktivitelerini değiştirmektedir. Özel yüzey alanları ile
kimyasal ve biyolojik aktivitelerin artışını sağlamaktadırlar. Böylece,
nano parçacıklarda daha fazla çözünürlük, kimyasal faaliyetler ve hücre
zarına nüfuz etme yeteneği gibi yeni özellikler ortaya çıkacaktır.
Abukhyly ve ark., (2018) nanogübre ve kimyasal gübrelerin lavanta
bitkisinde

morfofizyolojik

ve

fitokimyasal

özelliklerin

karşılaştırılmasına bakmışlardır. Gübre olarak kontrol, NPK gübresi (10
ve 20 kg/ha) ve nanogübre (10 ve 20 kg/ha) konsantrasyonları
kullanılmıştır. NPK nanogübre uygulamaları bitki büyüme ve veriminde
pozitif artış göstermiştir.
3. SONUÇ
Nanoteknoloji sanayi, tıp ve tarım gibi birçok alanda yenilikçi fırsatlar
sunmaktadır. Tarımsal alanda artan nüfusla birlikte gıda talebinde de
artışların olması daha fazla kimyasal girdi kullanımına sebep olmuştur.
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Ürün verim ve kalitesinin arttırılması, sentetik gübre miktarı ve
maliyetinin azalması açısından geliştirilen nanogübreler bu teknolojinin
en önemli ürünlerinden biridir. Bitkiler için büyük bir öneme sahip olan
bitki besin elementlerinin ultra küçük boyutlar halinde olması ve
bitkilerin bunlardan maksimum düzeyde istifade etmesi yapılan
çalışmalarda görülmüştür. Konvansiyonel gübrelerin maliyeti ve aşırı
dozda uygulanması ile çevresel risk potansiyeline neden olan bu
durumun azaltılması için nanomalzemeler içerisine kapsüllenmiş
elementlerin kullanılması ile olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Tıbbi ve
aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde daha düşük enerji girdisi ile tarımsal
ekosistemlerde biyolojik çeşitliliğin artması sağlanmış olup, bunlar
ayrıca bozulmuş alanları restore etmek için de kullanılmaktadır. Tıbbi
bitkilerin temiz toprakta yetiştirilmesi önerilmektedir. Eğer kimyasal
kullanılacaksa

da

minimum

kimyasal

kullanımına

gidilmelidir.

Dünya’da ve Türkiye’de kültüre alınan tıbbi ve aromatik bitki
yetiştiriciliğinde

yapay

gübrelere

yer

verilmiştir.

Ancak

nanomateryallerin bu gübrelere göre daha düşük miktarda kullanımları
ile hem maliyetlerin düşmesine hem de risk etmenlerinin minimize
edilmesine neden olmuştur. Üretilen, kullanılan ve gelecekte daha yoğun
kullanılması beklenen nanogübrelerin tıbbi ve aromatik bitkilerde
kullanımı, Türkiye’de henüz çok yenidir ve yapılan çalışmalar çok
sınırlıdır.
Günümüz teknolojisinden faydalanılarak birim alandan en yüksek verim
elde etmenin yanında çevresel etkileri de dikkate alarak tıbbi ve aromatik
bitkilerde nanogübre kullanımına gidilmelidir. Toprak-bitki sisteminde

PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI | 278

nanogübrelerin avantajları dikkate alınarak bu alanda çalışmaların
yoğunlaşması gerekmektedir. Çalışmaların sayısına bakıldığında bu
konu ile ilgili çalışmaların arttırılması gerektiği açık bir şekilde
görülmektedir. Bu çalışma, bu alana ilgi duyan, bu alanda çalışmak
isteyen bilim insanlarına yön verecek ve düşünce alt yapısı oluşturacak
potansiyele sahiptir.
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1. Introduction
Insects are the most important pollinators for many plant species.
Except for cereals, most food-producing plants depend almost entirely
on

insects

for

pollination

(Free,

1993;

Buchmann

and

Nabhan, 1996; Klein et al., 2007; Ricketts et al., 2008; Anonymous, 2
009). Approximately, 73 % of the plants cultivated in the world are
pollinated by bees, followed by 19 % by flies, 4 % by birds and lastly,
4 % by other factors (Abrol, 2009). While bees collect pollen and nectar
from flowers, they also help pollination by transporting pollen grains
among plants. Beekeeping provides direct benefits to humanity through
the production of honey, pollen, propolis, royal jelly, wax, and bee
venom, as well as indirect benefits through plant pollination
(Güneşdoğdu et al., 2021). This mutual relationship has existed for
hundreds of years. In the last 50 years, plant, or vegetative production,
which feeds humans and animals, has increased dramatically. The
intensive chemical use with the increased plant production coupled with
the pollution of natural waters cause many living species die by getting
poisoned. Many pollinators, particularly bees, do face extinction, which
is a cause for concern (Aizen and Hardar, 2009). In addition to the
increase in the number of seeds and fruits in bee-pollinated plants, the
macro and micronutrients in these foods generally happen to be richer
(Chaplin-Kramer et al., 2014). Although it is well known that climate
change significantly impacts the density and efficiency of bees and
other insects, the effects of climate change on plant pollination
efficiency are still poorly understood (Kjohl et al., 2011). The
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beekeeping industry is sometimes the only or additional source of
income for people in developing and poor countries (Anonymous,
2003). Honeybees have adapted to almost every part of the world and
can live comfortably in a variety of climates (Engel, 1999). Biodiversity
is nature’s most important element (Moldan et al., 2012). Current
environmental conditions are deteriorating rapidly due to the
industrialization, intensive plant, and animal agriculture, as well as the
timber industry (Vlek and Steg, 2007). It is a fact that our world, which
is dealing with climate change or climate crises with a different
expression will likely encounter more visible problems in the near
future (Odabaşıoğlu et al., 2021). Investigating the causes of bee deaths
is important in light of potential threats to our food needs (Potts et al.,
2010). Climate change is a worldwide issue. The increasing amount of
carbon dioxide in the atmosphere as a result of industrialization and the
destruction of forests are thought as the most significant causes of this
problem. Climate change is defined as a permanent change in the world
in accordance with the statistical evaluation or analysis of the weather
events in the previous years (Reddy et al., 2012). As a result of global
warming caused by climate change, glaciers are melting, sea levels are
rising, fresh waters are drying up and many living species are becoming
extinct. There are concerns that summer and winter temperatures will
increase, precipitation will decrease, and agricultural production will
fall in our country (Varol ve Ayaz, 2012; Topal et al., 2016). It has been
reported that the greatest impacts of climate change will be felt more
accurately in African countries since natural resources and precipitation
decline in the 21st century (Anonymous, 2007; Anonymous, 2008). The
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necessary research should be conducted to prevent the extinction of
bees, which is important for the sustainability of plant production in the
face of climate change.
1.1.The Impact on Bees
According to Yıldız and Zilgen (2019), an increase in the temperature
of the colony by 1°C caused the production of entropy 1.9 times in the
body, taking into account the increase in the environmental temperature
due to climate change and thus, the increase in the internal temperature
of the colony. This suggested that changes in the environmental
temperature and 90 % entropy stress would have impact on worker
bees. Ogilvie et al., (2017), reported that bees might get benefit less
from natural resources depending on the changes in population size
caused by environmental factors such as temperature, precipitation, and
wind, and as a result, colonies may disappear due to starvation or
inability to raise offspring. Further, Güler and Kaftanoğlu (1999)
concluded that changes in productivity of different genotype bees in the
same region are due to changes in environmental effects, and that
climate change would negatively affect the productivity of worker bees
and queen bee. Giannini et al. (2012) stated that abnormal weather
changes in bees’ living areas, depending on climate change, may cause
the bees to die in open areas, reducing their population. The study
carried out by Reddy et al., (2021a) uncovered that the best farming
activity would occur between 08:00-11:00 in different months
depending on the temperature, and the farming activity would decline
as the temperature increased. Furthermore, they found out that there
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was a positive correlation between the increase on relative humidity and
farming. Additionally, they reported that the number of the bees on
mango trees decreased dramatically at temperatures above 32°C in their
observational study. Fründ et al. (2013) stated that the increase in
winter temperature had negative effects on body weight and population
progress of nine different bee species. Moreover, they emphasized that
the increase in winter temperature resulted in the continuation of
incubation activity as well as the extinction of colonies due to the
depletion of honey stores in early spring. Hatjina et al., (2014),
investigated the impacts of environmental temperature depending on
the climate change on Apis spp. (carnica, ligustica, macedonica,
mellifera, siciliana). They reported that bees do have a longer life span
in cold climates whereas they have a shorter life span in hot climates.
The queen bees’ ability to mate and lay eggs might be adversely harmed
by sudden precipation and cooling in the climate (Topal et al., 2016).
Climate change, it was reported, would undoubtedly have an impact on
the extinction of bees and many insect species (Brook et al., 2008).
Given that bees’ foraging and flying activity are dependent on
temperature, solar radiation, and wind, it was reported that climate
change would have impacts on bees with no doubt (Vicens and Bosch,
2000; Puˇskadija et al., 2007). Schweitzer et al., (2013) used data from
2002 to 2008 in order to estimate the impact of climate change on bees
by comparing vegetation and climate. They stated that there was a
positive

correlation

between

honey

production

and

average

temperature, precipitation and wind speed respectively; 18,3 %; 8,5 %;
2,6 %. According to Kiming et al., (2020), 97 % of beekeepers agreed
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that there was a decrease in precipitation and an increase in temperature,
followed by a decrease in colony development with 74 % -55 % and an
increase in bees leaving colonies with 34 % - 46 % and decrease in
honey yield. Switanek et al., (2016) studied the relationship between
climatic data of the past years and bee deaths in winter time and found
out that bee deaths were higher in the winter months following a hot
and dry year. It was reported that the relationship between the
temperature values of different regions and colony losses between the
months

of

September-March

resulted

in

inverse

correlation

(vanEngelsdorp et al., 2008). It was determined that the number of
natural bumble bees decreased as a result of an increase in the number
of honey bees and drought caused by climate change, and food
competition was in favor of honey bees (Thomson, 2016).
Meteorological changes in the queen bee production season would
impact queen bee development rate and sexual maturity age (Fresnaye,
1966; Güneşdoğdu and Şekeroğlu, 2020).
1.2. The Impact on Bee Products
Honey bees (Apis mellifera L.) are found all over the world, including
Africa, Asia, and Europe (Wiston, 1987). A bee colony consists of a
queen, hundreds of male bees, and thousands of worker bees under
present conditions. The queen bee is in charge of colony management
as well as population growth through egg-laying. On the other hand,
worker bees have the responsibility of a variety of tasks at various ages.
Further, male bees are responsible for mating during the swarming
season (Pettis et al., 2016). Worker bee larva, queen bee larva, and

PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI | 294

queen bee are fed with royal jelly (Mortensen et al., 2013). Worker bees
begin working in the field at the age of 21 days and transport nectar,
pollen, water, and propolis from nature to the colony (Wiston, 1987).
Honey bees, whether natural or wild, need to store enough honey for
the winter time. The foraging activities of bees and as well as other
insects are associated with temperature, rain, and soalr radiation
intensity (Szabo, 1980; Heard and Hendrickz, 1993; Vicens and Bosch,
2000; Kasper et al., 2008). The possible changes in environmental
temperature and humidity, which might occur as a result of climate
change may have an impact on flower nectar and pollen production. In
this case, it has the potential to either decrease or increase colony
development and crop yield (Le Conte and Navajas, 2008). Drought and
deforestation might reduce bee pollen and nectar production required
by bees, as well as bee product and population growth (Stockstad,
2007). Koç and Karacaoğlu (2012) investigated the yields of
Caucasian, Aegean, and Italian bees in the Aegean region for many
years, taking climate change into account. According to their findings,
it was found out that the Caucasian bee is the most incompatible and
unproductive species in this region. The researchers examined climatic
values between 1998 and 2005 and the average honey yield to
determine whether or not there was an interaction between climate
change and honey yield, reporting that honey yield decreased by 5.3
l/colony during this process (Delgado et al., 2012). Joshi and Joshi
(2010) reported that long-term cold weather in early spring reduces
field cultivation activities and honey yield. In accordance with the
findings of a study performed by Nyunza (2017) on beekeepers, the
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cause for low level of honey yield happened to be climatic changes and
unconscious plantal activities. Further, it was stated that the honey yield
decreased in years with low precipitation levels, that there was a
negative impact between forest fire and honey yield, that the increase
in the number of settlements impacted honey yield, that the
establishment of farms, grass form in early periods as well as animal
grazing reduced honey yield, and that herbicides declined honey yield.
According to Kahono et al., (2018), the climate change in Indonesia
reduced the amount of the products such as honey and propolis obtained
from honeybees (A. mellifera). Following the decrease in these bees’
productivity, the production of stingless bees (Meliponini) with higher
medicinal effects was increased, and they reported that the production
of these bees should be encouraged in other countries because these
bees are less affected by climate change. Flores et al., (2019) used
electronic devices during the flowering period of the plants to remotely
monitor the effect of climate change on the weight of the colonies,
particularly in regions with sensitive climatic conditions such as the
Mediterranean region. According to the findings, it was stated that the
flowering period decreased in 2017 when compared with 2016, the
weight increase was 18,92 kg/colony in 2016, but decreased to 7,67
kg/colony in 2017, the drought and adverse environmental
circumstances harmed colony development and brood production, and
the pollen content in filtered honey declined. In terms of beekeeping,
Turkey does hold a significant position. Given Turkey’s geographical
structure, ecology, and plant potential, it is possible to increase yield
per colony by 2-3 times (Güneşdoğdu and Akyol, 2019). However,
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despite a slight increase in the number of colonies over the last five
years, total honey production fell from 114.000 tons to 104.000 tons
(Anonymous, 2020). Climate change, drought, forest fires, and the
reduction of natural meadow pasture areas are thought to be
contributing factors to this situation. Duru and Parlakay (2021), In the
last 50 years, an 8-fold in carbon emissions (CO₂) and average
temperature 1.2 ͦC has been observed an increased in Turkey. Although
honey yield in this period increased by 62%, a decrease of 6% was
observed in the last 20 years.
1.3. The Impact on Bees through Plants
The water content of the soil influences flower density (Gao et al.,
2014). There was a density decreased in one-third of the low
precipitation regions with 4.2 %, while there was an increase in onethird of the high precipitation regions with 10.8 % (Suggitt et al., 2019).
It is well known that the global major land use reduced plant diversity
by about 13 % over the last 500 years (Newbold et al., 2015). Plants
grow to the extent that environmental conditions enable depending on
the season. Therefore, temperature changes impact flower and flower
formation (Hegland et al., 2009). The increase in global warming causes
earlier flowering and maturation of cultivated products (Craufurd and
Wheeler, 2009). Climate change might have a limiting impact on bee
honey storage by influencing the distribution and rate of flower species
(Thuiller et al., 2005). Bees require large and suitable pastures.
Drought-stricken pasture areas would reduce bee foraging, population
growth and available food resources (Varol and Yücel, 2019). Climate
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change was reported to have an indirect impact on bees due to its effect
on flowering plants (Bradley et al., 1999). According to Malisa and
Yanda (2016), climate change reduced the bees’ productivity. They
attributed this to conditions such as the plant flowering time changes,
the decrease in the duration of staying in flowers due to drought stress,
the decrease in the amount of pollen and nectar because of water stress,
the problems with plants attracting bees, offspring raising, and hunger
in the colonies as a result of these. It was also reported that beekeepers
discovered some solutions against climate change such as pollen
replacement feeds, providing water and wider/larger hives, and creating
shade. Flores et al., (2019) discovered that when the drought was felt
excessively in successive years, the flowering period of the plants ended
three weeks earlier and the honey yield decreased as well. In accordance
with the survey research carried out by Vercelli et al., to find out the
beekeepers’ observations on climate change effects, it was discovered
that the colonies weakened too much or died in winter period, pollen
and nectar shortages occurred, and supplementary feeding costs
increased. According to a study performed by Lehebel-Peron et al.,
(2016) in France, the sudden weather changes, heavy rains and
landslides, extreme drought, and forest fires depending on climate
change negatively impacted beekeeping activities by destroying bees’
natural habitats. They also stated that rising temperatures caused by
climate change shortened the growth period of important plants for
bees, while increased fires gave rise to environmental stress factors
(Kiming et al., 2020). According to a study which investigated the
effects of climate change on bees in different parts of Kenya, it was
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determined that drought caused 19 plant species that were heavily
preferred by bees to change their flowering periods, resulting in a
decrease in production by negatively affecting bees’ field activities. In
the following years, since there might be a possibility of any decline in
production, it was stressed that the land management strategies should
be improved (Alaka et al., 2018).
1.4. The Impact on Bee Health
There are some potential threats such as climate, decline in flowering
plants, disease and pests might affect bees (Bradley et al., 1999;
Janssens et al., 2006).The bee deaths might be affected by climate
change and increased disease outbreaks (Switanek et al., 2015). They
reported that negativities happen in the health of honeybees depending
on climate change might influence pollination efficiency (Reddy et al.,
2012). Honey bees are poikilothermic creatures that can change their
body temperature according to changes in environmental temperature
(Heinrich, 1993; Goodman, 2003; Kaya, 2007; Aktürk et al., 2020). For
bees, 26°C is the comfort temperature (Omran, 2011). The flight
musculature of the worker bees deteriorates above 28 °C and below
12°C. The sudden temperature changes caused by climate change may
cause field bees to be paralyzed (Lighton and Lovegrove, 1990).
Honeybees are sensitive living creatures to various pathogens,
parasites, predators, and pests. The spread and reproduction of these
pests might increase or decrease as a result of climate change (Le Conte
and Navadas, 2008). The increase in air temperature caused by climate
change, as well as pests such as wax moth and hornet can have an
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impact throughout the year (Solignec et al., 2005). Many European
researchers emphasized that there are some reasons causing bee decline
depending on the climate change including habitat loss, invasive
species and, increased disease effectiveness (Batley and Hogendoorn,
2009; De La Rúa et al., 2009; Patiny et al., 2009). According to Vercelli
et al., (2021), it was found out that climate change increased the
efficiency of varroa mite. Further, Lindsey (2007) stated that the abrupt
drop in air temperature in spring caused by climate change would result
in bee larvae losses. It has been reported that sudden temperature
changes in autumn and spring will cause favorable conditions for the
enemies of honey bees (Yörük and Şahinler, 2013)
1.5. The Impact on Bees’ Migration
The bumble bee (Bombus spp.) is a bee species which is disturbed in
many countries. These bees make significant contribution to pollination
process by visiting the flowers not preferred by honeybees and other
small bees, as well as being the pollinator of a number of plants. In
accordance with some studies carried out in Europe, the bumble bees
migrated to northern regions and high-altitude areas as a result of
climate change (Martinet et al., 2015; Rasmont et al., 2015). The study,
which investigated the natural living areas and plant visits of bumble
bees, uncovered that the bees migrated to the high-altitude areas
depending on the climate change in the last 33 years and there happened
to be a decrease in the abundance of plant species (Pyke et al., 2016).
Morton and Rafferty (2017) stated that the changing climatic conditions
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would eliminate the necessary conditions for bee survival, causing bees
to leave their present areas and reducing pollination.
1.6. The Impact on Bees’ Life Cycle
The life and incubation periods of bees with different species differ.
The climatic changes can have an impact on the larval and pupal stages
of bee development (Niederegger et al., (2010). For some species of
bees, hibernation (diapause) might be shortened or eliminated entirely
(Donovan, 2007). The climate change may significantly affect the
foraging and reproduction cycles of bees as well as their death cycle
(Switanek et al., 2015). The extinction of some plant species in some
areas indicates that the proportion of other plant species has increased
in these areas (Vellend et al., 2017).
1.7. Researcher’s Suggestions
Armand-Paraiso et al., (2012), conducted survey research, evaluated the
opinions of 120 people in order to investigate the impacts of climate
change on beekeepers and found out that the beekeepers developed their
own methods to cope with. It was reported that changing bee types,
changing beekeeping practices, changes in migration time, increasing
and decreasing the number of colonies, and if this trend continues, some
beekeepers will leave the beekeeping. Brown and Paxton (2009)
stressed the importance of determining the potential effects of climate
change on bee population for both biodiversity and humans. In this
regard, they proposed that the habitat losses should be minimized in
order to protect them, agricultural production that is beneficial to bees
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should be made, public should be educated about the importance of
bees, and there should be some further studies on the population
genetics of bees.
2. Conclusion
The place and role of honey bees (Apis mellifera L.) in the ecosystem
is broad and vital. They are very important creatures for the
sustainability of plant production with pollination more than the value
of the bee products they produce for humanity. The effects of global
climate change have begun to be seen on many living things. The effects
of climate change on bees and the negative effects that will occur in the
future should be understood by people as soon as possible. Although
the negative effects of this change have been expressed, scientific data
on how honey bees and other pollinators will be affected are still
insufficient. Decreased natural resources, excessive use of pesticides,
sudden changes in meteorological factors have begun to threaten bees.
The dependence of some plant species on insect pollination and the
absence of a common species such as honey bees in these regions will
cause the extinction of plant species. For this reason, it is important to
protect and increase the various races and ecotypes of honey bee species
reared by humans. As a result, climate change and variability will shift
the balance between diseases and vegetation on which honeybees and
other creatures feed. In addition, the fact that the factors causing stress
on the species will come together in the future and have more effects is
seen as the main danger. We need researches in order to solve the
environmental problems related to climate change that directly affect
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the life of bees, which have a very important place in the ecosystem.
Humans are responsible for preventing and protecting all species,
especially honey bees, from extinction.
As a result of the review, I have some suggestions to reduce the negative
effects of climate change on bees. These are;
1. Solutions should be found to reduce the effect of greenhouse
gases that cause climate change.
2. People should be trained for the efficient use of water.
3. Farmers should be made aware of practices that may cause stress
on bees.
4. Researches should be increased for the effective use of meadowpasture lands.
5. Strategies should be developed to protect biodiversity.
6. Drought-resistant bee species should be protected.
7. Drought-resistant plants important for bees should be expanded
in pastures.
8. Early herding(sheep/goat/cattle)

and harvesting should be

avoided in natural meadow-pasture areas for animal production.
9. Strategies should be developed to prevent the reduction of fresh
water by evaporation.
10.Due to the increasing population, intensive urbanization on fertile
agricultural lands should be prevented.
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1. Giriş
Mantarlar çok çeşitli form, boyut, fizyoloji ve üreme şekline sahip
heterotrofik organizmalardır. İnsan-mantar ilişkilerine baktığımızda
arkeolojik bulgular neticesinde yenilebilir türlere dair kayıtların 13 bin
yıl öncesinde Şili’ye dayandığı görülmektedir (Eren ve ark., 2017).
Yine eski Yunanlılar ve Romalıların mantarlara olan düşkünlükleri
bilinen bir gerçektir. Mantarlar vitaminler, mineraller, polifenolikler,
flavonoidler ve organik asitler gibi önemli biyoaktif bileşikleri
içerdiklerinden dolayı insanlar tarafından tercih edilir (Cavusoglu ve
ark., 2021; Çavuşoğlu ve Gökçenay, 2018; Çavuşoğlu, 2018, Selem ve
ark., 2021). Hatta mantarların bazı çeşitleri sadece varlıklı insanların
tüketebileceği gıdalar arasında yerini almıştır (Tripathi ve ark., 2017).
İlk insanların yenilebilir mantar türlerini (güvenli ve yemeye uygun
olanları) tanımladıkları kesin süreç belirsizdir, ancak bunun deneme
yanılma yoluyla olduğu tahmin edilmektedir. Hangi mantarın
yenilebilir olduğuna karar verilirken deneme olarak mantarın küçük bir
miktarının tadına, kokusuna, dokusuna bakılır ve herhangi bir ters
reaksiyon gösterip göstermemesine göre karar verilirken; diğer
türlerden ise ya tadının kötü olması ya sindirim zorluğuna sebep olması
ya da toksik olmasından dolayı uzak durulmuştur (Li ve ark., 2021).
Her geçen gün artan dünya nüfusuna paralel olarak insanların besin
ihtiyacı da artmaya devam etmektedir. Gelecek yıllarda yaşanması
muhtemel olan besin sıkıntısı düşünüldüğünde, alternatif besin
kaynakları arasında yer alan yenen makromantarlar oldukça önemli bir
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yer edineceği şüphe götürmez bir gerçektir (Sadullahoğlu ve ark.,
2021).
Dünyada şimdiye kadar 2.189 yenen mantar türünün tespit edildiği
bunlardan 2006 türün güvenli bir şekilde tüketilebileceği, 183 türün ise
bazı alerjik reaksiyonlara ve güvenli tüketimleri konusunda endişelerin
olduğu belirtilmiştir (Li ve ark. 2021).
Türk halkı makrofungusların yenilebilirliği konusunda yeterli bilgiye
sahip değildir. Büyükanne ve büyükbabalardan aktarılan güvenilmez
tanımlama yöntemlerini kullanırlar. İnsanların sadece temel morfolojiyi
kullanarak yenilebilir türleri zehirli türlerden ayırt edemediği
durumlarda zaman zaman zehirlenmeler ve ölümler kaydedilmiştir
(Işıloğlu ve ark., 2011). Bundan dolayı araştırma alanında şimdiye
kadar herhangi bir mantar zehirlenme vakası görülmemişse bile
çalışmamızda fotoğrafları ile verilen zehirli mantarların tanıtılması ile
ileride yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Ülkemizin makrofungal çeşitliliğinin belirlenmesi çalışmaları son
yıllarda oldukça hız kazanmıştır (Uzun ve ark., 2020; Çelik ve ark.,
2020 Çetinkaya ve ark., 2021; Oruç ve ark., 2021; Kesici ve Uzun,
2021; Sadullahoğlu ve ark., 2021; Şelem ve ark., 2021; Uzun ve ark.,
2021).
Bu çalışma araştırma yöresinde doğal olarak yetişen yenilebilir ve
zehirli makromantarların belirlenmesi ile bunlardan maksimum
seviyede istifade edilmesinin sağlanması, zehirli türlere dikkat
çekilmesi ile birlikte bu türlerin ekonomik ve farmakolojik
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özelliklerinin belirlenmesi bakımından temel oluşturma imkânı
sağlayacaktır.

2. Araştırma Alanı
Araştırma alanı olarak seçilen Baykan ilçesi Siirt iline bağlı olup
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Baykan; doğusunda
Şirvan, batısında Kurtalan ve Kozluk ilçeleri, güneyinde Siirt ili,
kuzeyinde Bitlis ili ile çevrilidir (Şekil 2.1.) (Anonim, 2022).
2.1. Alanın Genel Özellikleri
İlçe, dağlık ve engebeli bir araziye sahiptir. Dağlar arasında kalan
vadiler, küçük plato düzlükleri ile ilçe merkezini ikiye bölen Bitlis
çayının vadi tabanı ekonomik faaliyet ve yerleşim alanıdır. Araştırma
yöresinin bozuk meşe ormanları geniş yer kaplar. Baykan-Ziyaret
arasında Pinus sylvestris L. (Sarıçam) ağaçlarından oluşan ormanlık
alanlar da bulunmaktadır (Pınar ve ark., 2021, Anonim, 2022).
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Şekil 2.1. Araştırma yöresinin haritası.

3. Materyal
Çalışma materyalini 2011-2012 tarihleri arasında Baykan (Siirt)
yöresinden

toplanan

makrofungus

örnekleri

oluşturmaktadır.

Örneklerle ilgili morfolojik, ekolojik ve etnomikolojik özellikler not
edilmiş ve doğal ortamlarında fotoğraflanmıştır. Daha sonra toplanan
örnekler kâğıt kutular içinde fungaryuma taşınmış ve hava sirkülasyonu
sağlanmış

ortamda

kurutularak

fungaryum

materyali

haline

getirilmiştir. Mikroskobik yapıların gözlem ve ölçümleri için Leica
DM500 ışık mikroskobu kullanılmış, mikromorfolojiye ilişkin çekimler
de bu mikroskoba monte edilen Leica ICC50 HD kamera ile yapılmıştır.
Örneklerin gerekli makroskobik ve mikroskobik verileri elde edildikten
sonra ilgili literatürler yardımı ile teşhisleri yapılmıştır (Bessette ve
ark., 2000, 2013; Beug ve ark., 2014; Breitenbach ve Krânzlin, 1986,
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1991, 1995, 2000; Bresinsky ve Besl, 1990; Buczacki, 2012; Dähncke,
2004; Jordan, 1995, 2004; Krânzlin, 2005; Kuo ve Methven, 2014;
Moser, 1983; Philips, 1981, 2006; Thompson, 2013 ve çeşitli internet
kaynakları). Teşhis edilen örnekler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü Fungaryumu’nda saklanmaktadır.
4. Bulgular
Bu çalışma sonucunda Ascomycota ve Basidiomycota bölümlerine ait 2
sınıf, 5 takım, 23 familya ve 36 cins içerisinde dağılım gösteren toplam
56 makrofungus türü Kirk ve ark., (2008) ve Index fungorum
(www.speciesfungorum.org, 08 Ocak 2022)’ a göre alfabetik olarak
sıralanmıştır. Saptanan türler; substrat, habitat, lokalite, coğrafi konum,
yükseklik, toplanma tarihi, şahsi fungaryum numaraları (örn: A.K.
1863) ve yenilebilirlik durumu ile birlikte liste halinde sunulmuştur.
Tespit edilen türlerden bazılarının doğal habitatlarında çekilmiş
fotoğrafları eklenmiştir.
Ascomycota Whittaker
Pezizomycetes O.E. Erikss. & Winka
Pezizales J. Schröt.
Ascobolaceae Boud. ex Sacc
Helvellaceae Fr.
4.1. Helvella acetabulum (L.) Quél.
Meşe (Quercus sp.) ağaçları altı, Derince köyü civarı, 38º12.123′K,
41º48.151′D, 821 m, 27.04.2011, A.K. 1373. Yenir.
4.2. Helvella lacunosa Afzel.
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Kavak (Populus sp.) ağaçları altı, Şekerim Köprüsü civarı,
38º11.708′K, 41º49.026′D, 790 m, 27.04.2011, A.K. 1342; konifer
ağaçları altı, Batman il sınırı, 38º08.759′K, 41º38.928′D, 861 m,
28.04.2011, A.K. 1452. Yenir.
4.3. Helvella leucopus Pers.
Karışık ağaçlık altı, Derince köyü, 38º12.247′K, 41º47.966′D, 809 m,
27.04.2011, K. 1360. Yenir.

Morchellaceae Rchb.
4.4. Morchella crassipes (Vent.) Pers.
Karışık

ağaçlık

altı,

Şekerim

Köprüsü

civarı,

38º11.809′K,

41º49.015′D, 775 m, 27.04.2011, A.K. 1343. Yenir.
4.5. Morchella elata Fr.
Karışık ağaçlık altı, Günbuldu köyü, camii civarı, 38º12.341′K,
41º47.534′D, 968 m, 27.04.2011, A.K. 1379. Yenir.
4.6. Morchella esculenta (L.) Pers.
Erik (Prunus sp.) ağacı altı, Sarıdana köyü, çeşme civarı, 38º05.348′K,
41º53.861′D, 1154 m, 28.04.2011, A.K. 1431. Yenir.
Basidiomycota R.T. Moore
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Agaricomycetes Doweld
Agaricales Underw.
Agaricaceae Chevall.
4.7. Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach
Çayırlık, meşe (Quercus sp.) ağaçları açıklığı, mezarlık, Dedebakır
köyü, 38°07.123′K, 41°39.517′D, 828 m, 05.11.2012, A.K. 1678;
Şekerim

Köprüsü civarı, 38º11.809′K, 41º49.015′D, 775 m,

17.11.2012, A.K. 1900. Yenir.
4.8. Agaricus campestris L.
Çayırlık, konifer ağaçları açıklığı, Baykan Devlet Hastanesi civarı,
38°09.628′K, 41°47.001′D, 720 m, 17.11.2012, A.K 1863. Yenir.

Şekil 4.1. Helvella acetabulum

Şekil 4.2. Helvella lacunosa
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Şekil 4.3. Helvella leucopus

Şekil 4.4. Morchella crassipes

Şekil 4.5. Morchella elata

Şekil 4.6. Morchella esculenta

Şekil 4.7. Agaricus bisporus

Şekil 4.8. Agaricus campestris

4.9. Agaricus comtulus Fr.
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Tarla kenarı, Şekerim Köprüsü civarı, 38º11.806′K, 41º49.018′D, 754
m, 15.11.2012, A.K. 1711. Yenir.
4.10. Agaricus langei (F.H. Møller) F.H. Møller
Konifer ağaçları altı, Kaymakamlık Kent Ormanı, 38°10.712′K,
41°48.460′D, 727 m, 01.12.2012, A.K. 1947. Yenir.
4.11. Agaricus pseudopratensis (Bohus) Wasser
Tarla kenarı, Şekerim Köprüsü civarı, 38º11.806′K, 41º49.018′D, 754
m, 12.05.2011, A.K, 1712. Yenir.
4.12. Agaricus sylvicola (Vittad.) Pec
Çayırlık,

Kaymakamlık

Kent

Ormanı

açıklığı,

38°10.712′K,

41°48.460′D, 727 m, 01.12.2012, A.K. 1946. Yenir.

4.13. Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.
Meşe (Quercus sp.) ağaçları altı, Karakaya köyü, Eğridere mezrası,
38º03.875′K, 41º46.565′D, 559 m, 12.05.2011, A.K. 1555.Yenir.
4.14. Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss.
Konifer ağaçları altı, Baykan Devlet Hastanesi civarı, 38°09.628′K,
41°47.001′D, 720 m, 17.11.2012, A.K. 1866. Yenir.
4.15. Leucoagaricus barssii (Zeller)
Karışık ağaçlık altı, Demirışık köyü, 38°11.406′K, 41°50.145′D, 880
m, 17.11.2012, A.K 1913. Yenir.
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4.16. Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser
Çayırlık, merkez, Gümüştepe Mahallesi, 38º10.093′K, 41º47.161′K,
815 m, 02.12.2012, A.K. 2024.Yenir.

Şekil 4.9. Agaricus comtulus

Şekil 4.10. Agaricus langei

Şekil 4.11. Agaricus pseudopratensis

Şekil 4.12. Agaricus sylvicola
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Şekil 4.13. Coprinus comatus

Şekil 4.14. Lepiota ignivolvata

Şekil 4.15. Leucoagaricus barssii

Şekil 4.16. Leucoagaricus leucothites

4.17. Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser
Meşe (Quercus sp.) ağaçları altı, Demirışık köyü, 38°11.406′K,
41°50.145′D, 880 m, 30.11.2012, A.K. 1914. Yenir.
4.18. Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
Meşe (Quercus sp.) ağaçları altı, Eğridere mezrası girişi, 38º06.374′K,
41º42.734′D, 745 m, 02.12.2012, A.K. 1998. Konifer ağaçları altı,
Batman il sınırı, 38º08.905′K, 41º38.941′D, 830 m, 04.11.2012, A.K.
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1654; karışık ağaçlık altı, Dedebakır köyü, 38°07.123′K, 41°39.517′D,
828 m, 04.11.2012, A.K. 1662. Yenir.
Amanitaceae R. Heim ex Pouzar
4.19. Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link
Meşe (Quercus sp.) ağacı dibi, Demirışık köyü, 38°11.406′K,
41°50.145′D, 880 m, 15.11.2012, A.K. 1744. Zehirli.
Bolbitiaceae Singer
4.20. Bolbitius titubans (Bull.) Fr.
Çayırlık, Dedebakır köyü mezarlığı, 38°07.123′K, 41°39.517′D, 828 m,
16.11.2012, A.K. 1791. Yenir.
Hymenogastraceae Vittad.
4.21. Psilocybe coronilla (Bull.) Noordel. Çayırlık, Dokuzçavuş
köyü, 38º04.630′K, 41º50.757′D, 1243 m, 17.11.2012, A.K. 1849;
çayırlık, Çevrimtepe köyü, Şeyh Ali Türbesi civarı, 38º03.465′K,
41º50.369′D, 954 m, 02.12. 2012, A.K. 1989.Yenir.
Incertae sedis
4.22. Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm.
Meşe (Quercus sp.) ağaçları altı, Eğridere mezrası girişi, 38º06.374′K,
41º42.734′D, 745 m, 02.12.2012, A.K. 2005. Zehirli.
4.23. Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow
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Konifer ağaçları altı, Kaymakamlık Kent Ormanı, 38º10.712′K,
41º48.460′D, 727 m, 01.12.2012, A.K. 1927. Yenir.
4.24. Lepista nuda (Bull.) Cooke
Konifer ağaçları altı, Baykan ilçe merkezi girişi, 38º10.396′K,
41º48.880′D, 719 m, 01.12.2012, A.K. 1923. Yenir.

Şekil 4.17. Macrolepiota excoriata

Şekil 4.18. Macrolepiota mastoidea

Şekil 4.19. Amanita phalloides

Şekil 4.20. Bolbitius titubans
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Şekil 4.21. Psilocybe coronilla

Şekil 4.22. Clitocybe rivulosa

Şekil 4.23. Lepista irina

Şekil 4.24. Lepista nuda

4.25. Lepista personata (Fr.) Cooke
Kavak (Populus sp.) ağaçları altı, Şekerim Köprüsü civarı,
38º11.708′K, 41º49.026′D, 790 m, 02.12.2012, A.K. 2042. Yenir.
4.26. Melanoleuca exscissa (Fr.) Singer
Çayırlık, Obalı köyü, 38º09.566′K, 41º48.651′D, 798 m, 01.12.2012,
A.K. 1954. Yenir.
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4.27. Melanoleuca graminicola (Velen.) Kühner & Maire
Konifer ağaçları altı, Baykan ilçe merkezi girişi, 38°10.396′K,
41°48.880′D, 719 m, 01.12.2012, A.K. 1918. Yenir.
4.28. Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.
Gübre üzeri, Çevrimtepe köyü, Şeyh Ali Türbesi civarı, 38º03.465′K,
41º50.369′D, 954 m, 02.12. 2012, A.K. 1992. Zehirli.
Inocybaceae Jülich
4.29. Inocybe nitidiuscula (Britzelm.) Lapl.
Meşe (Quercus sp.) ağaçları altı, Derince köyü civarı, 38º12.123′K,
41º48.151′D, 821 m, 27.04.2011, A.K. 1477. Zehirli.
4.30. Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav.
Karışık

ağaçlık

altı,

Şekerim

Köprüsü

civarı,

38º11.806′K,

41º49.018′D, 754 m, 15.11.2012, A.K. 1707; konifer ağaçları altı,
Baykan girişi, 38°10.396′K, 41°48.880′D, 719 m, 01.12.2012, A.K.
1924. Zehirli.
Lycoperdaceae Chevall.
4.31. Lycoperdon decipiens Durieu & Mont.
Konifer ağaçları altı, Batman il sınırı, 38º08.759′K, 41º38.928′D, 861
m, 28.04.2011, A.K. 1975. Yenir.
4.32. Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.
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Konifer ağaçları altı, Baykan Devlet Hastanesi civarı, 38°09.628′K,
41°47.001′D, 720 m, 02.12.2012, A.K. 1864. Yenir.

Şekil 4.25. Lepista personata

Şekil 4.26. Melanoleuca exscissa

Şekil 4.27. Melanoleuca graminicola

Şekil 4.28. Panaeolus papilionaceus
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Şekil 4.29. Inocybe nitidiuscula

Şekil 4.30. Pseudosperma rimosum

Şekil 4.31. Lycoperdon decipiens

Şekil 4.32. Lycoperdon excipuliforme

Mycenaceae Overeem
4.33. Mycena pura (Pers.) P. Kumm.
Konifer ağaçları altı, Baykan Devlet Hastanesi civarı, 38°09.628′K,
41°47.001′D, 720 m, 17.11.2012. A.K. 1870. Zehirli.
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Omphalotaceae Bresinsky
4.34. Omphalotus olearius (DC) Singer
Konifer ağaçları altı, Batman il sınırı, 38°08.905′K, 41°38.941′D, 830
m, 16.11.2012, A.K. 1761. Zehirli.
Physalacriaceae Corner
4.35. Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
Kütük üzeri, Dedebakır köyü, 38°07.123′K, 41°39.517′D, 828 m,
16.11.2012, A.K. 1796. Yenir.
4.36. Armillaria solidipes Peck
Kütük üzeri, Dedebakır köyü, 38°07.123′K, 41°39.517′D, 828 m,
16.11.2012, A.K. 1793. Yenir.
Pleurotaceae Kühner
4.37. Hohenbuehelia tremula (Schaeff.) Thorn & G.L. Barron
Konifer ağaçları altı, Kaymakamlık Kent Ormanı, 38º10.712′K,
41º48.460′D, 727 m, 01.12.2012, A.K. 1926. Yenir.
4.38. Pleurotus eryngii (DC.) Quél.
Heliz otu (Ferulae sp.) kalıntıları üzeri, Çevrimtepe köyü civarı,
38º03.741′K, 41º50.836′D, 1012 m, 12.05.2012, A.K. 2043. Yenir.
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4.39. Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.
Söğüt (Salix sp.) ağacı üzeri, Engin köyü, TPO su deposu civarı,
38º03.609′K, 41º46.835′D, 569 m, 02.12.2012, A.K. 2013. Yenir.
Pluteaceae Kotl. & Pouzar
4.40. Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Justo
Karışık

ağaçlık

altı,

Şekerim

Köprüsü

civarı,

38º11.809′K,

41º49.015′D, 775 m, 30.11.2012, A.K. 1898; çayırlık, Demirışık köyü,
38°11.406′K, 41°50.145′D, 880 m, 30.11.2012, A.K. 1911. Yenir.

Şekil 4.33. Mycena pura

Şekil 4.34. Omphalotus olearius

Şekil 4.35. Armillaria ostoyae

Şekil 4.36. Armillaria solidipes
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Şekil 4.37. Hohenbuehelia tremula

Şekil 4.38. Pleurotus eryngii

Şekil 4.39. Pleurotus ostreatus

Şekil 4.40. Volvopluteus gloiocephalus

Psathyrellaceae Vilgalys, Moncalvo & Redhead
4.41. Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange
Odun kalıntıları çevresi, su kenarı, Dokuzçavuş köyü, 38º04.630′K,
41º50.757′D, 1243 m, 17.11.2012, A.K. 1848. Yenir.
4.42. Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq.
Johnson

309 | PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI

Çayırlık, Dokuzçavuş köyü, 38º04.630′K, 41º50.757′D, 1243 m,
17.11.2012, A.K. 1851. Yenir.
4.43. Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
Karışık

ağaçlık

altı,

Şekerim

Köprüsü

civarı,

38º11.809′K,

41º49.015′D, 775 m, 30.11.2012, A.K. 1896. Yenir.
Strophariaceae Singer & A.H. Sm.
4.44. Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Bon
Yosun üzeri, konifer ağaçları altı, Baykan ilçe merkezi karşısı,
38º09.725′K, 41º47.473′D, 716 m, 12.05.2012, A.K. 1520. Yenir.
4.45. Deconica coprophila (Bull.) P. Karst.
Gübre üzeri, Çevrimtepe köyü, Şeyh Ali Türbesi civarı, 38º03.456′K,
41º50.406′D, 937 m, 28.04. 2011, A.K. 1483. Zehirli.
Tubariaceae Vizzini
4.46. Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini
Kütük üzeri, Yarımca köyü, 38º11.244′K, 41º51.929′D, 1064 m,
5.11.2012, A.K. 1754; Obalı köyü, 38º09.374′K, 41º48.658′D, 833 m,
01.12.2012, A.K. 1952. Yenir.
Boletales E.-J. Gilbert
Boletaceae Chevall.
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4.47. Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang
Meşe (Quercus sp.) ağaçları altı, 38º06.362′K, 41º42.740′D, 743 m,
13.05.2011, A.K. 1565. Zehirli.
Gomphidiaceae Maire ex Jülich
4.48. Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill.
Konifer ağaçları altı, Kaymakamlık Kent Ormanı, 38º10.289′K,
41º48.678′D, 758 m, 12.05.2011, A.K. 1508. Yenir.

Şekil 4.41. Coprinellus disseminatus

Şekil 4.42. Coprinellus micaceus

Şekil 4.43. Psathyrella candolleana

Şekil 4.44. Agrocybe paludosa
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Şekil 4.45. Deconica coprophila

Şekil 4.46. Cyclocybe cylindracea

Şekil 4.47. Rubroboletus satanas

Şekil 4.48. Chroogomphus rutilus

Suillaceae Besl & Bresinsky
4.49. Suillus collinitus (Fr.) Kuntze
Konifer ağaçları altı, Batman il sınırı, 38º08.905′K, 41º38.941′D, 830
m, 16.11.2012, A.K. 1766. Yenir.
4.50. Suillus granulatus (L.) Roussel
Konifer ağaçları altı, Baykan ilçe merkezi girişi, 38º10.396′K,
41º48.880′D, 719 m, 01.12.2012, A.K. 1921. Yenir.
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Laetiporaceae Jülich
4.51. Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
Kütük çevresi, Günbuldu köyü girişi, 38º11.945′K, 41º47.982′D, 898
m, 27.04.2011, A.K. 1387. Yenir.
Polyporaceae Fr. ex Corda
4.52. Cerioporus squamosus (Huds.) Quél.
Söğüt (Salix sp.) kütüğü üzeri, Obalı köyü, 38º09.566′K, 41º48.651′D,
798 m, 08.05.2010. A.K. 1318. Yenir.
4.53. Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.
Kütük üzeri, Dedebakır köyü, 38°07.123′K, 41°39.517′D, 828 m,
04.11.2012, A.K. 1660. Yenir.
Russulales Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon & J.C. David
Russulaceae Lotsy
4.54. Lactarius deliciosus (L.) Gray
Konifer ağaçları altı, Baykan ilçe merkezi karşısı, 38º09.725′K,
41º47.473′D, 716 m, 02.12.2012, A.K. 2017. Yenir.
4.55. Russula delica Fr.
Meşe (Quercus sp.) ağaçları altı, yol kenarı, Çaykara köyü civarı.
38º03.895′K, 41º46.558′D, 566 m, 12.05.2011, A.K. 1535; Karakaya
köyü, Eğridere mezrası, 38º03.875′K, 41º46.563′D, 554 m, 13.05.2011,
A.K. 1551. Yenir.
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4.56. Russula pallidospora J. Blum ex Romagn.
Quercus sp., ağaçları altı, Karakaya köyü, Eğridere mezrası,
38º03.875′K , 41º46.565′D, 559 m, 13.05.2011, A.K. 1544. Yenir.

Şekil 4.49. Suillus collinitus

Şekil 4.50. Suillus granulatus

Şekil 4.51. Laetiporus sulphureus

Şekil 4.52. Cerioporus squamosus
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Şekil 4.53. Lentinus tigrinus

Şekil 4.54. Lactarius deliciosus

Şekil 4.55. Russula delica

Şekil 4.56. Russula pallidospora

5. Tartışma ve Sonuç
Araştırma yöresinde 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen arazi
çalışmaları sonucunda 700’ün üzerinde makrofungus örneği toplanmış,
yapılan çalışmalar sonucunda ise Ascomycota ve Basidiomycota
bölümlerine ait 2 sınıf, 5 takım, 23 familya ve 36 cins içerisinde dağılım
gösteren toplam 56 yenilebilir ve zehirli makrofungus türü tespit
edilmiştir.
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Tespit edilen bu türlerin dağılıma baktığımızda 47’sinin (%84) yenir,
9’unun (%16) zehirli özellikte olduğu belirlenmiştir (Şekil 5.1.).

Zehirli
16%

Yenen
84%

Şekil 5.1. Yörede tespit edilen türlerin yenilebilirlik durumlarına göre dağılımı.

Araştırma yöresi yenilebilir makrofunguslar bakımından oldukça
zengin olmasına rağmen yöre halkı bu durumdan yeterince
faydalanamamaktadır. Yörede Agaricus campestris “kivarka giya” ve
Pleurotus eryngii ise “kivark, karik” olarak halk tarafından tanınmakta
ve besin olarak tüketilmektedir. Bu durum yöre halkının tanımadığı
birçok mantarın zehirli olabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır.
İlçede herhangi bir mantarın toplanıp ticaretinin yapıldığı tespit
edilememiştir.
Yörede; Amanita phalloides, A. proxima ve Inocybe rimosa gibi
öldürücü derecede zehirli türler tespit edilmesine rağmen yörede mantar
zehirlenme vakası ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu durum yöre
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halkının çok iyi tanımadığı mantarlardan uzak durması ile
açıklanabilmektedir.
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Şekil 5.2. Yörede tespit edilen türlerin familyalara göre dağılımı.

Araştırma yöresinde tespit edilen türlerin familyalara göre dağılımı
(Şekil 5.2.) incelendiğinde en fazla türle temsil edilen familyaların
Agaricaceae (12 tür), Helvellaceae, Morchellaceae, Pleurotaceae,
Psathyrellaceae ve Russulaceae’nin (3’er tür) olduğu görülmektedir.
Indexfungorum verilerine göre 7 türün familyası ile ilgili belirsizlik
devam ettiği için “Incerta sedis” olarak verilmiştir.
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Şekil 5.3. Yörede tespit edilen türlerin aylara göre dağılımı.

Yörede tespit edilen türlerin aylara göre dağılımı (Şekil 5.3.)
incelendiğinde en çok türün kasım ve aralık aylarında toplandığı
görülmektedir. Araştırma yöresinde ilkbahar mevsiminde sıcaklıkların
hızlı

yükselmesi

makromantar

gelişimini

olumsuz

yönde

etkilemektedir. Diğer taraftan sonbahar mevsiminde yağışların geniş
periyoda yayılması ve sıcaklık değerlerinin makromantar gelişimi için
daha uygun olması nedeniyle bu mevsimde daha çok örnek
toplanmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda araştırma alanında yetişen makromantar
türleri, lokalite, habitat, substrat, yenilebilirlik durumları ve toplanma
tarihleri ile birlikte sunulmuştur.
Teşekkür
Bu çalışmayı “2010-FED-B031” numaralı proje ile destekleyen Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP Başkanlığına teşekkür ederiz
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Introduction
Agricultural sciences have a significant role in the development and
continuation of humanity. Today, developments in agricultural
technologies and the concept of digital agriculture reveal the
importance of mathematical methods, which are a critical tool in the
correct interpretation of data. Regression analysis and alternative
methods are used successfully to produce solutions to various problem
structures, especially agricultural product performance evaluations and
future projections.
Regression analysis is one of the statistical analysis methods used in
various disciplines, especially in agricultural sciences, to determine the
effect of the independent variable on the dependent variable and
investigate the relationship between dependent and independent
variables. Classical mathematical methods such as regression analysis
may not produce satisfactory results in systems with uncertainty since
the available information is not precise and is affected by environmental
factors. Uncertainty exists in real-life events. When the problem
structures encountered in the agricultural field are examined, it is
known that the uncertainty in the system structure arises from situations
such as measurement and environmental effects, the sample size is very
small, and the assumptions of classical methods cannot be met. In this
context, it is seen that various approaches to fuzzy modeling have been
developed to express the uncertainty in the system structure
(Çelikyılmaz and Türkşen, 2009; Türkşen, 2015).
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The scientist Lotfi A. Zadeh introduced the fuzzy logic approach in the
article titled “Fuzzy Sets” and has formed the basis for many fuzzy
modelling applications in various fields today (Zadeh 1965). Fuzzy
logic provides a more convenient and flexible perspective to real-life
events than classical logic. It provides excellent convenience to
decision-making units in revealing various functional structures,
especially the predictive function. The use of linguistic variables in
regression analysis is outside the scope of classical regression analysis
(Cheng and Lee, 2001). Fuzzy regression analysis is a new estimation
approach introduced by Tanaka et al. (1982) due to adapting fuzzy logic
to classical regression analysis. One of the most essential features
distinguishing fuzzy regression analysis from classical regression
analysis is that the parameters are expressed not as crisp numbers but
as intervals in the form of fuzzy numbers. Here, interval estimation is
performed for the observation values of the dependent variable. The
concept of deviation is expressed as the difference between observed
and predicted values in classical regression analysis. In the fuzzy
regression analysis, there is no error term in the model structure; it has
been reported that the deviations are caused by the uncertainty in the
structure of the system and the fuzziness of the system parameters, and
the deviations are included by the fuzzy coefficients (Akıllı, 2019). In
fuzzy modelling, the fuzzy functions defined by the "expansion
principle" introduced by Lotfi A. Zadeh (Yager, 1996) explain the
fuzziness in the system structure. While classical regression analyses
are performed only with real numbers, in fuzzy regression analysis,
inputs and outputs can be included in the model as both crisp and fuzzy
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numbers, and the data distribution is possibilistic (Tanaka et al., 1982;
Tanaka et al., 1989; Chang and Lee, 1994). Fuzzy regression analysis
is a structured approach with possibility theory and fuzzy theory
(Zadeh, 1965; Zadeh, 1978). Within the framework of this approach,
the fuzzy uncertainty that measures the ambiguity or vagueness of a
phenomenon is evaluated by a measure called possibility (Dubois and
Prade, 1988; Klir, 1987; Chukhrova and Johanssen, 2019).
Since the introduction of fuzzy set theory, many different approaches
have been developed that will contribute to the theoretical development
of the method. In this process, many studies have been proposed that
deal with fuzzy set theory (Görgülü, 2007; Mikail and Keskin, 2011)
and classical regression analysis together or integrating different
methods into these approaches in agricultural and applied sciences
(Chen et al., 2012; Lu et al. al., 2013; He et al., 2016; Akıllı and
Görgülü, 2019). In recent years, the applicability of theoretical studies
to various research fields has continued at an increasing rate. In the
literature review on fuzzy linear regression analysis, it was seen that
theoretical and methodological developments continued in three main
areas: possibilistic regression analysis, which includes methods based
on mathematical programming, fuzzy least-square fuzzy least absolute
methods, and machine learning methods. In addition to the methods
above, robust fuzzy regression, fuzzy probabilistic approach, fuzzy
logistic regression, Type-2 fuzzy regression, fuzzy clusterwise
regression and fuzzy times series methods are other methods
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encountered within the scope of fuzzy regression (Chukhrova and
Johanssen, 2019).
Within the scope of the study, possibilistic regression and fuzzy least
square approaches, which are quite new but successfully applied in
agriculture, are emphasized. Our study aims to present a comprehensive
review study by making a systematic literature search to determine the
potential of using the fuzzy linear regression method for the data
obtained in agriculture. In the first stage of our study, which is planned
to be carried out in two basic phases, the theoretical structure of fuzzy
linear regression analysis is explained, and information is given about
parameter estimation methods based on mathematical programming
and the least-squares method. In the second stage, the articles that were
carried out in agriculture and which were the subject of our study were
systematically examined.
Fuzzy Linear Programming
Fuzzy regression analysis is used by many researchers when the
relationships between dependent and independent variables are
uncertain (Kim and Bishu, 1998; Chang and Ayyub, 2001). In some
cases, fuzzy regression analysis can perform and provide an appropriate
and alternative approach better than classical regression analysis
(Akıllı, 2019). These situations are summarized as follows: In cases
where the data set is not sufficient to support the classical regression
analysis, in other words, there is not enough data to establish a valid
statistical relationship between the variables (Bardossy et al. 1990;
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Bardossy et al. 1993; Kim et al. 1996), when statistical distribution
assumptions cannot be met (Tanaka et al. 1982; Tanaka 1987),
regression model does not adequately represent the data structure (Kim
et al. 1996), in the case of human judgments (inputs and/or outputs are
analyzed as fuzzy numbers) and if the errors are related to the
uncertainty of the model structure (Özelkan and Duckstein, 2000). In
addition, fuzzy regression analysis is preferred in cases where crisp
numerical data cannot be obtained, in other words, in cases where
linguistic expressions and human judgments are expressed as fuzzy
numbers (D'urso and Gastaldi, 2000).
In fuzzy linear regression analysis, the variables can be in the form of
fuzzy or real numbers. However, the parameters are always fuzzy. In
the literature, the fuzzy linear regression model in which the dependent
variable is fuzzy, and the independent variables are real numbers was
first developed by Tanaka et al. (1982). In this model, the aim is to
obtain the estimation values of the fuzzy parameters by minimizing the
spread at a certain h value. As reported by Tanaka et al., (1982), a vague
model might be represented as a fuzzy system equation which can be
described by the fuzzy functions defined by Zadeh's extension
principle. It is reported that the deviations are not due to the difference
between the prediction and observation values of the dependent
variable, as in the classical regression analysis, but to the uncertainty in
the system structure (Tanaka et al. 1982). Also, deviations are reflected
in a linear function with fuzzy parameters.
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In fuzzy regression, the output variable defined for the inputs
determined in the system structure has a possible value in the specified
range and can take any value in this range. In fuzzy regression analysis,
fuzzy functions are used to express the fuzzy coefficients in the model
structure (Tanaka et al. 1982; Ross, 2004).
Consider that the function 𝑓(𝑥, 𝛼) for the two sets 𝑋 and 𝑌 is mapped
from the set 𝑋 into 𝑌. The parameters will become fuzzy functions to
be expressed as the function 𝑓 (𝑥, 𝐴) expressed by the fuzzy set 𝐴. The
mathematical representation of the fuzzy function is given in Equation
1.
𝑓: 𝑋 → ℱ (𝑦); 𝑌 = 𝑓(𝑥, 𝐴)
𝑓: 𝑋 → 𝑌 ⊂ ℱ (𝑦); 𝑓(𝑥; 𝐴0 , 𝐴1 )

(1)

ℱ (𝑦), represents all fuzzy subsets in 𝑌. 𝑥 is a crisp number. The
membership function defining the 𝑌 fuzzy set is included in Equation
2.
max
𝜇 (𝛼), {
𝛼 ∖ 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑎)} ≠ ∅
{𝛼∖𝑦=𝑓(𝑥,𝛼)} 𝐴
(
)
𝜇𝑌 𝑦 = {
0
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(2)

𝐴 is defined as a fuzzy set in the product space of parameters. The
membership function of 𝐴 is expressed as 𝜇𝐴 (𝛼) as can be seen in
Equation 3 and Equation 4. Parameter 𝐴 is expressed with symmetric
fuzzy triangular numbers (𝐴𝑗 = (𝛼𝑗 , 𝑐𝑗 )).
𝜇𝐴 (𝛼 ) = min[𝜇𝐴𝑗 (𝑎𝑗 )]

(3)

𝑗

𝜇𝐴𝑗 (𝑎𝑗 ) = {

1−

|𝛼𝑗−𝑎𝑗 |
𝑐𝑗

0,

,

𝛼𝑗 − 𝑐𝑗 < 𝑎𝑗 < 𝛼𝑗 + 𝑐𝑗
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(4)
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𝛼 is center of fuzzy parameter, 𝑐 is spread, subject to 𝑐𝑗 > 0. 𝐴̃𝑗 =
(𝛼𝑗 , 𝑐𝑗 ), 𝑗 = 1, … , 𝑝. Membership function of 𝑌̃𝑗 fuzzy number is given
in Equation 5 (Tanaka 1982; Wang and Tsaur 2000a).
𝑝

1−
𝜇𝑌𝑗 (𝑦 ) =
{

|𝑦𝑗 −∑𝑗=1 𝛼𝑗 𝑥𝑗 |
∑𝑝
|𝑥 |
𝑗=1 𝑐𝑗 𝑗

1,
0,

,

𝑥≠0
𝑥 = 0, 𝑦 = 0
𝑥 = 0, 𝑦 ≠ 0

(5)

In fuzzy linear regression, the fuzzy output of the model (𝑌𝑗 ) should
cover all observation values of the dependent variable (𝑦𝑗 ) at a precise
ℎ value in the range [0, 1]. This is considered a constraint. The
mathematical expression of the constraint is as in Equation 6.
(𝑌𝑗 )ℎ = {𝑦𝑗 |𝜇𝑌𝑗 (𝑦𝑗 ) ≥ ℎ𝑗 }
𝑖

𝑗 = 1, … , 𝑝

(6)

𝑝

𝜇𝑌𝑗 (𝑦𝑗 ) = 1 −

|𝑦𝑗 −∑𝑗=1 𝛼𝑗 𝑥𝑗 |
∑𝑝
|𝑥 |
𝑗=1 𝑐𝑗 𝑗

≥ ℎ𝑗

The degree of vagueness of the fuzzy linear regression model is
expressed by the objective function 𝐽 = 𝑐1 + … + 𝑐𝑝 . Here, the degree
of fuzziness is equal to the sum of the spreads of the fuzzy numbers.
The analysis in Equation 6 leads to the linear programming
problem in Equation 7
(1 − ℎ)(∑𝑝𝑗=1 𝑐𝑗 |𝑥𝑗 |) + ∑𝑝𝑗=1 𝛼𝑗 𝑥𝑗 ≥ 𝑦𝑖

(7)

(ℎ − 1)(∑𝑝𝑗=1 𝑐𝑗 |𝑥𝑗 |) + ∑𝑝𝑗=1 𝛼𝑗 𝑥𝑗 ≤ 𝑦𝑖
𝑐𝑗 ≥ 0, 𝑎 ∈ ℜ, 𝑥𝑖0 = 1, (0 ≤ ℎ ≤ 1; 𝑗 = 1,2, … , 𝑝 )
The model parameters are obtained using the linear programming
solution, subject to Equation 7. There is a linear programming model to
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be solved in Equation 9 when the dependent variable is fuzzy, subject
to Equation 8.
𝑀𝑖𝑛 𝑐 𝑡 |𝑋| = 𝑀𝑖𝑛 ∑𝑝𝑗=1 𝑐𝑗 ∑𝑚
𝑖=1|𝑥𝑖𝑗 | or min 𝐽 = 𝑐1 + ⋯ + 𝑐𝑝

(8)

𝑎𝑗 ,𝑐𝑗

𝑐𝑗 ≥ 0
∑𝑝𝑗=1 𝛼𝑗 𝑥𝑖𝑗 + (1 − ℎ) ∑𝑝𝑗=1 𝑐𝑗 |𝑥𝑖𝑗 | ≥ 𝑦𝑖 + (1 − ℎ)𝑒𝑖

(9)

∑𝑝𝑗=1 𝛼𝑗 𝑥𝑖𝑗 − (1 − ℎ) ∑𝑝𝑗=1 𝑐𝑗 |𝑥𝑖𝑗 | ≤ 𝑦𝑖 − (1 − ℎ)𝑒𝑖
𝑐𝑗 ≥ 0, 𝛼 ∈ ℜ, 𝑥𝑖0 = 1 (0 ≤ ℎ ≤ 1; 𝑗 = 1,2, … , 𝑝 )
There is a linear programming model to be solved when the dependent
variable is a crisp number, given in Equation 10.
Subject to 𝑀𝑖𝑛 𝑐 𝑡 |𝑋| = 𝑀𝑖𝑛 ∑𝑝𝑗=0 𝑐𝑗 ∑𝑚
𝑖=1|𝑥𝑖𝑗 |

(10)

∑𝑝𝑗=1 𝛼𝑗 𝑥𝑖𝑗 + (1 − ℎ) ∑𝑝𝑗=1 𝑐𝑗 |𝑥𝑖𝑗 | ≥ 𝑦𝑖
∑𝑝𝑗=1 𝛼𝑗 𝑥𝑖𝑗 − (1 − ℎ) ∑𝑝𝑗=1 𝑐𝑗 |𝑥𝑖𝑗 | ≤ 𝑦𝑖
𝑐𝑗 ≥ 0, 𝛼 ∈ ℜ, 𝑥𝑖0 = 1 (0 ≤ ℎ ≤ 1; 𝑗 = 1,2, … , 𝑝)
Estimates of fuzzy parameters are obtained by solving linear
programming models in Equations 9 and 10. Since this method
developed by Tanaka et al., (1982) is very sensitive to outliars,
alternative studies to this approach have emerged in the literature
(Diamond 1988; Savic and Pedrycz, 1991; Sakawa and Yano 1992;
Peters 1994; Diamond and Tanaka 1998; Wang and Tsaur 2000a).
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Savic and Pedrycz (1991) developed the minimum fuzziness criterion
and proposed a combined approach for fuzzy least square regression by
integrating the minimum fuzziness criterion into the ordinary leastsquares regression in two stages. Accordingly, in the first stage, the
classical linear regression analysis procedure was applied by using real
numbers of observation values. The center values of the coefficients
were calculated using the least-squares method. In the second stage, the
center values obtained in the first stage are defined as the input data in
the linear programming problem to minimize the objective function.
The difference from the Tanaka model is that the center values are
determined in the first step of the method and used as a known vector
in the solution of linear programming problems (Savic and Pedrycz,
1991; Panik 2009).
Another important research based on mathematical programming in
fuzzy linear regression analysis was done by Sakawa and Yano (1992).
Sakawa and Yano (1992) defined three different algorithms to perform
the analysis of multiobjective programming fuzzy regression analysis
where inputs and outputs are fuzzy numbers (Sakawa et al. 2013). They
formulated three types of multiobjective programming problems for
obtaining fuzzy linear regression models by considering the conflict
between the fuzzy threshold for the three indices and the fuzziness of
the fuzzy linear regression model. Tanaka et al. (1982) another
alternative study to the method proposed by Peter (1994). It was stated
that the interval boundaries of the fuzzy regression model he proposed
in his study were fuzzy. In the developed model, unlike the Tanaka
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model, there is a tolerance coefficient of λ. In the study, a model that
maximizes λ has been developed (Chen 2001; Başaran 2007). In Peters
(1994)'s study, both inputs and outputs were included in the model as
crisp numbers and made significant contributions to the development
of the fuzzy linear regression model in the case of outliers. Following
the work of Peter (1994), Chen (2001) proposed a fuzzy regression
model for solving the outlier problem, using non-fuzzy inputs and fuzzy
outputs. In the study, pre-assigned k-limit values determined according
to the nature of the problem were interpreted.
Fuzzy Least- Square Regression
The fuzzy least squares method was developed by Diamond (1988) for
parameter estimation in fuzzy linear regression analysis. The aim of the
model is to minimize the distance between the predicted and actual
values. Two different models have been proposed by Diamond (1988)
for fuzzy least squares analysis when the input and output are fuzzy
numbers. The mathematical representations of the proposed models are
given in Equation 11-12.
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅,

(11)

𝑌 = 𝐸̃ + 𝑏𝑋, 𝑏 ∈ 𝑅, 𝐸̃ ∈ 𝐹 (𝑅).

(12)

Consider that Xi, Yi data pairs. (i=1, 2, ... N). X and Y are defined in
the model as 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖 , 𝜉𝑖 , 𝜉𝑖̅ ) 𝑇 , 𝑌𝑖 = 𝑦𝑖 , 𝜂𝑖 , 𝜂̅ 𝑖 and 𝑥𝑖 − 𝜉𝑖 ≥ 0. The
least squares optimization problem for the model was given in Equation
11,

333 | PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑟(𝑎, 𝑏) = ∑ 𝑑(𝑎 + 𝑏𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 )2
Two cases arise 𝑏 ≥ 0 or 𝑏 < 0 in modelling process. First hold 𝑏 ≥ 0
was defined in Equation 13.
𝑑 (𝑎 + 𝑏𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 ) = [𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 − (𝑏𝜉𝑖 − 𝜂𝑖 )] 2 + [𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 +
(𝑏𝜉𝑖̅ − 𝜂̅𝑖 )] 2 + (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2

(13)

The other case for distance calculation 𝑏 < 0 was given in Equation 14.
𝑑 (𝑎 + 𝑏𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 ) = [𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝑏𝜉𝑖̅ − 𝜂𝑖 ] 2 + [𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 −
(𝑏𝜉𝑖 − 𝜂̅𝑖 )] 2 + (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2

(14)

The derivatives of the function in Equation 14 are taken according to a
and b, and the parameters a and b are calculated by solving Equation 15
(Diamond 1988; Diamond and Tanaka 1996; Şanlı 2005).
𝜕𝑑
𝜕𝑎

= 3𝑁𝑎 + 𝑏 ∑[3𝑥𝑖 + 𝛿(𝑋𝑖 )] = ∑[3𝑦𝑖 + 𝛿(𝑌𝑖 )] = 0,

(15)

2

2
= 𝑎 ∑[3𝑥𝑖 + 𝛿 (𝑋𝑖 )] + 𝑏 [𝑥𝑖2 + (𝑥𝑖 − 𝜉𝑖 ) + (𝑥𝑖 + 𝜉𝑖̅ ) ] =
𝜕𝑏

𝜕𝑑

∑ [(𝑥𝑖 − 𝜉𝑖 ) (𝑦𝑖 − 𝜂𝑖 ) + (𝑥𝑖 + 𝜉𝑖̅ ) (𝑦𝑖 + 𝜂𝑖 ) + 𝑥𝑖 𝑦𝑖 ] = 0
Subject to 𝑥𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛), 𝛿(𝑋) = 𝜉 ̅ − 𝜉 and 𝛿 (𝑌) = 𝜂̅ − 𝜂 are
also obtained (Diamond, 1988; Diamond and Tanaka 1998; Xu and Li,
2001; Şanlı 2005).
Least squares optimization for the model in Equation 12 is defined as
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝜌(𝐸, 𝑏) = ∑ 𝑑(𝐸 + 𝑏𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 )2 . Where, 𝐸 = (𝑐, 𝛾, 𝛾̅ ) 𝑇 . Two
cases arise 𝑏 ≥ 0 or 𝑏 < 0 in modelling process. First hold 𝑏 ≥ 0 was
given in Eq. 16 and the other one 𝑏 < 0 was given in Eq. 17 (Diamond
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1988).
2

𝑑 (𝐸 + 𝑏𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 ) = [𝑐 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 − 𝛾 − (𝑏𝜉𝑖 − 𝜂𝑖 )] + [𝑐 + 𝑏𝑥𝑖 −
2

𝑦𝑖 + 𝛾̅ + (𝑏𝜉𝑖̅ − 𝜂̅𝑖 )] + (𝑐 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2

(16)
2

𝑑 (𝐸 + 𝑏𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 ) = [𝑐 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 − 𝛾 − (𝑏𝜉𝑖 + 𝜂𝑖 )] + [𝑐 + 𝑏𝑥𝑖 −
2
𝑦𝑖 + 𝛾̅ + (𝑏𝜉𝑖̅ + 𝜂̅𝑖 )] + (𝑐 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2

(17)

Suppose that data pairs are 𝑥𝑖 , (i=1,2,...,N.) 𝑌𝑖 = (𝑦𝑖 , 𝜂, 𝜂̅ ) and the
inputs are crisp numbers and the output is fuzzy numbers, were given
in Equation 18 (Diamond, 1988).
𝑌 = 𝐴 + 𝑥𝐵,

𝑥 ∈ 𝑅, 𝐴 ∈ 𝑇 (𝑅), 𝐵 ∈ ℘(𝑅), 𝑌𝑖 ∈ 𝐹(𝑅)

(18)

𝐴 = (𝑎, 𝛼, 𝛼̅) and 𝐵 = (𝑏, 𝛽, 𝛽̅) model parameters are symmetric
triangular fuzzy number. Consider the problem,
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑟(𝐴, 𝐵) = ∑ 𝑑(𝐴 + 𝑥𝑖 𝐵, 𝑌𝑖 )2
The solution is included in Equation 19 for the model.
𝑑 (𝐴 + 𝑥𝑖 𝐵, 𝑌𝑖 ) = (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 ) 2 +(𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 − 𝛼 − 𝛽𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 +
𝜂𝑖 )2 + (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 + 𝛼̅ + 𝑥𝑖 𝛽̅ − 𝑦𝑖 − 𝜂̅𝑖 )2
(19)
In the studies conducted by Wang and Tsaur (2000a) and Wang and
Tsaur (2000b), the method suggested by Diamond (1988) was
developed. Proposed fuzzy linear regression model were given in
Equation 20.
𝑌̃𝑖 = 𝐴̃0 + 𝐴̃1 𝑋1
𝑌̃𝑖 = (𝑎0 + 𝑎1 𝑋𝑖 , 𝑐0,𝐿 + 𝑐1𝐿 𝑋𝑖 , 𝑐0,𝑅 + 𝑐1,𝑅 𝑋𝑖 )

(20)
𝑖 = 1,2, … , 𝑛
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Where, parameters are defined as 𝐴̃0 = (𝛼0 , 𝑐0), 𝐴̃1 = (𝛼1 , 𝑐1) and
𝑌 = (𝑦𝑖 , 𝑒𝑖 ). 𝛼0 and 𝛼1 are centres, 𝑐0 and 𝑐1 are spread values,
respectively. In this method, it is aimed to minimize the distance
between the fuzzy output ( 𝐴̃0 + 𝐴̃1 𝑋1 ) and the predicted value. In
addition, solutions have been developed for different situations
according to the signs of center and spread values.
Practical Applications of Fuzzy Regression Analysis in Agriculture
Practical applications and case studies in which experimental
applications using techniques of fuzzy regression analysis in agriculture
and some closely related fields are presented in this section. Articles
and case studies on specific topics in agriculture are structured in Tables
1-6 in chronological order by application areas. In particular, we have
identified some major areas of application: Crop science (Table 1),
hydrology (Table 2), soil science (Table 3), quality development (Table
4), environmental science (Table 5), and other section (Table 6).
In the major areas examined within the scope of the study, there are
various scientific publications that contribute to the methodological
development of the fuzzy regression method and pave the way for
successful analyzes on different data structures. In studies where
experimental applications are presented, the focus is on obtaining
stronger model structures to improve predictive ability under outlier
(Arefi and Taheri, 2013; D’urso and Massari, 2013; Torkian et al.,
2014; Chachi, 2018; Özelkan and Duckstein, 2001) and various
uncertainty (Bardossy et al., 1990; Bardossy et al., 1993) conditions.
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There are scientific research and case studies on data analysis on
specific topics. Information on the articles reviewed within the scope of
crop science is summarized in Table 1. Here, wheat (Kandala and
Prajneshu, 2002; Parviz and Paymai, 2017), cotton (Ghosh et al., 2008),
sweet corn (Pandit et al., 2021), lentil (Sorkheh et al., 2018), Mulberry
leaf (Bhayyashree et al., 2017) and rice (Singh and Kumar, 2018) yield
estimation, planting and harvest time modelling (Sadovski, 2019) and
growth performance (Boreux et al., 1998) estimation studies are
included.
Some of the scientific studies on fuzzy regression in hydrology, as can
be seen in Table 2, was evaluated under the headings; surface water
quality estimation (Wang et al., 2013), evapotranspiration with
meteorological data (Honarbakhsh et al., 2013; Parviz, 2018; Amiri et
al., 2019), suspended load measurement with discharged data (Rabiei
et al., 2014; Chachi et al., 2014; Akbari and Hesamian, 2018; Chachi et
al., 2016; Chachi, 2018), dissolved oxygen prediction (Khan and Valeo,
2016), rainfall models (Ozelkan and Duckstein, 2001; Tzimopoulos et
al., 2016)
It is seen that in most of the studies examined in soil science, the fuzzy
least square method for pedomodel fitting is discussed using various
types of measured soil contents (Table 3). These studies include articles
that compare different fuzzy regression models (Chachi and Taheri,
2013) and multiple linear regression analyses (Moghadam et al., 2005).
Based on the evaluation index values presented in the results, it is seen
that the multiple linear regression model has a lower efficiency than the
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fuzzy linear regression model in terms of prediction success regarding
soil properties.
The information reviewed on the studies on quality development was
given in Table 4. Fuzzy linear programming technique was preferred in
the analysis processes of the studies carried out for the quality
evaluation of various agricultural and industrial products. However, it
is seen that different fuzzy regression models (Nureize et al., 2014) and
various methods based on fuzzy modelling (Nureize and Watada, 2010;
Jiang et al., 2017) are used for comparison purposes.
In Table 5, information about the studies carried out in environmental
science has been reviewed. The examined studies are closely related to
agricultural sciences. The study subjects are summarized under the
following headings; progress of reforestation (Gonzales-Rodrigues et
al., 2009; Ferraro et al., 2010), atmosphere and air subject (Coppi et al.,
2006; Wang et al., 2007; D'urso and Massari, 2013; Ciavolino and
Calcagni, 2015; Choi and Abdullah, 2016, Zuo et al., 2016) temperature
(Gladysz and Kuchta, 2007; Shen et al., 2010), renewable generation
(Wind/Solar) and load modeling (Rafique et al., 2018) ), estimation of
heat tolerance in plants (Chang et al., 2009).
Finally, examples from studies in different agricultural areas are
presented in Table 6. Some of these have been done on animal scince
(Görgülü and Smart, 2018), microbiology (Tzvetkova et al., 2015) and
agricultural economics (Kazemi et al., 2011; Mehrejerdi et al., 2015;
Aye and Gupta, 2018).
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It is seen that the possibilistic approach was preferred in most of the
analyzes performed with fuzzy regression analysis in agricultural
sciences, also, multiple linear regression analysis, which is one of the
reliable and powerful analysis methods in agriculture studies, is used
for comparison (Moghadam et al., 2005; Sadatinejad et al., 2009; Choi
and Abdullah, 2016; Sorkheh et al., 2018; Singh and Kumar, 2018; Kar
et al., 2019). In the aforementioned studies, it has been reported that
fuzzy regression analysis is more effective than classical methods in
quantifying the uncertainty in the system structure and obtaining
predictive values.
Some of the theoretical articles based on methodology, which is one of
the important sources of information in the development process of
fuzzy modelling, dealt with hydrology data within the scope of case
studies (Bardossy et al., 1990; Hayashi and Tanaka, 1990; Bardossy et
al., 1993; Özelkan and Duckstein, 2001; Chachi et al. al., 2014; Akbari
and Hesamian, 2018). These studies have made important contributions
to the modelling of uncertainty and vagueness in real life with various
analysis methods. Considering the environmental effects and the
diversity of sources of variation in agricultural sciences, it can be said
that the development of more appropriate perspectives on nature and
the creation of interpretation opportunities are promising.
When the methodological functioning of the applied studies was
examined, it was determined that most of them used symmetrical and
triangular fuzzy numbers (Chukhrova and Johannes 2019). Although it
is observed that asymmetrical fuzzy numbers are less preferred in
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scientific studies examined in agricultural sciences, quite successful
applications are found in the literature (Bardossy, 1993; D'urso and
Gastaldi, 2001, Ishibuchi and Nii, 2001, Coppi et al., 2006; Zahraie and
Hosseini, 2009; Chen et al., 2016 Akbari and Hesamian, 2018).
However, there is no definite assumption of this situation. There are
researchers who use different techniques in the process of obtaining
dispersion values in parameter estimation methods based on
mathematical programming (Ferraro et al., 2010; Shen et al., 2010;
Tütmez and Kaymak, 2013). Another important issue in fuzzy
regression analysis is whether the inputs and outputs have fuzzy values.
Among the studies conducted in the agricultural field, it has been
observed that there are few publications that include modeling with
fuzzy output (Gladysz and Kuchta, 2007; D'urso and Massari, 2013).
Another important issue is the selection of membership functions and
their suitability to the data structure. It is thought that triangular fuzzy
numbers are preferred because they are easy and practical to handle
theoretically. The center values and spreads of fuzzy parameters is
determined in such a way that every observation is included in the hvalue of the corresponding fuzzy estimate. Because of this process, the
parameter estimates of fuzzy regression are very sensitive to the
existence of an outlier or a large variation in the data set. Many
scientists developed the studies (Peters, 1994; Chen, 2001; Özelkan and
Duckstein, 2000, Hung and Yang, 2006; Gladysz and Kuchta, 2007;
Wang et al., 2015) and proposed some improved fuzzy linear regression
models. The purpose of fuzzy regression at this point is to reduce and
detect the presence of outliers. From past to present, fuzzy modelling
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approaches in different structures and types have been developed. As
the application possibilities increase, the numerical results that emerge
will make important contributions to the development of the method.
Table 1. Crop Science
Article
Parviz and
Paymai,
2017
Ghosh et al.,
2008
Kandala and
Prajneshu,
2002

Sadovski,
2019

Pandit et al.,
2021

Sorkheh et
al., 2018

Bhavyashree
et al., 2017

Boreux et
al., 1998

Singh and
Kumar,
2018

Observed Feature

Climatological
parameters
Farmers’ block level
from locations
Remotely sensed data,
Normalized difference
vegetation index, ratio
vegetation index.
Average latitude,
Elevation above sea
level, Season length,
Average amount,
Average daily
temperature, Average
amount of precipitation
Weed dry matter, Weed
density
Hundred-kernel weight,
pod number, kernel
number per pod, branch
number, leaf area index,
length of the internodes,
plant height, harvest
index, biological yield,
days to flowering, total
dry matter, and kernel
yield.
Fresh leaf weight, single
leaf area, number of
leaves per plant,
moisture content.
Precipitation,
temperature, water
stress, winter frost,
thermal energy.
Maximum temperature,
minimum temperature,
morning relative
humidity, evening
relative humidity,
rainfall

Application

Models

h

Fuzzy Linear
Programming

0.5

Multiple
Linear
Regression

Fuzzy Linear
Programming

0.20.8

-

Crop (Wheat)
yield
forecasting

Fuzzy Linear
Programming

0.00.8

-

Planting and
harvesting
dates of
maize,
potatoes, and
sugar beets.

Fuzzy Least
Squares

-

-

Sweet corn
yield

Fuzzy Linear
Programming

-

Multiple
Linear
Regression

Lentil yield
management

Fuzzy Linear
Programming

0.5

Multiple
Linear
Regression

Mulberry leaf
yield

Fuzzy Linear
Programming

-

Multiple
Linear
Regression

Pinus pinea L.
growth

Fuzzy Linear
Programming

0.5,
0.75

Bootstrap
Multiple
Regression

Rice yield

Fuzzy Linear
Programming

1.0

Multiple
Linear
Regression

Crop yield
(Wheat and
Oil Seed)
forecasting
Crop (Cotton)
yield
forecasting

Comparative
Method
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Table 2. Hydrology Science
Article

Observed Feature

Application

Models

h

Comparative
Method

Bardossy
et al., 1990

Geophysical
measurements

Soil hydraulic
conductivity,
electrical
resistivity

Fuzzy Linear
Programming

0.0,
0.5,
1.0

-

Bardossy
et al., 1993

Nitrosoamine dose in
diet, probability of
tumor incidence

Dose-Response
Relationship

Fuzzy
LinearNonlinear
Programming

0.5
1

-

Surface water
quality estimation

Fuzzy Linear
Programming

-

-

Fuzzy Linear
Programming

0.10.9

-

Wang et
al., 2013

Parviz,
2018

Sadatinejad
et al., 2009

Amiri et
al., 2019

Water quality
parameters:
Hydrogen-ion
indicator (pH),
dissolved oxygen,
chemical oxygen
demand, suspended
solids, total nitrogen,
and total phosphorus.
Normalized
difference vegetation
index and land
surface temperature
derived from satellite
images

Evapotranspiration
estimation

Climatic and
physiographic
conditions of the
station

Reconstruction of
the discharge data

Fuzzy Linear
Programming

-

Artificial
Neural
Network,
Multiple
linear
regression,
auto
regressive
model

The daily climatic,
including maximum
temperature,
minimum
temperature, average
temperature,
maximum relative
humidity, minimum
relative humidity,
average relative
humidity, wind speed
and solar radiation.

Estimation of
reference
evapotranspiration
in greenhouse

Fuzzy Linear
Programming

-

-
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Table 2. Hydrology Science (cont.)
Article
Rabiei et al.,
2014
Tzimopoulos
et al., 2016

Observed Feature
Discharge data
Time series data

Application

Models

h

Comparative
Method

-

-

-

-

Suspended load
measurement
Rainfall
measurement

Fuzzy least
squares
Fuzzy Linear
Programming
Fuzzy Linear
Programming

0.0

-

Papadopoulos
et al., 2021

Reconnaissance
Drought Index and
Standardized
Precipitation Index.

Water table

Khan and
Valeo, 2016

Abiotic factors

Dissolved oxygen
prediction

Fuzzy least
squares

0.0,
0.25,
0.50,
0.75

Tanaka Method,
Diamond method
and proposed
method

Evapotranspiratio
n prediction

Fuzzy Linear
Programming

-

Artificial neural
network, fuzzy
rule base model

Water yield

Fuzzy Linear
Programming

0.7

-

Sustainable
ground- water
yield

Fuzzy Linear
Programming

-

-

Reservoir
operation
optimization

Fuzzy linear
regression
with genetic
algorithm

0.10.8

Classic linear
regression

Water temperature
at 10m dept.

Fuzzy Linear
Programming

0.0

-

Weighted
least squaresfuzzy
regression

-

Weighted
estimation
method, least
square estimation
method

Fuzzy Linear
Programming

0.0,
0.7

ANFIS, Ordinary
least square
regression

-

Fuzzy least
squares
regression, Fuzzy
least absolutes
regression,
MARS- Fuzzy
regression

Honarbakhsh
et al., 2013

Şahin and
Hall, 1996
Uddameri and
Honnungar,
2007
Zahraie and
Hosseini,
2009
Hayashi and
Tanaka, 1990

Maximum
temperature,
minimum
temperature,
maximum humidity,
minimum humidity,
wind speed, sunny
hour, mean relative
humidity, mean
temperature.
Cover types, various
treatment data
Groundwater fluxes,
baseflows, water
accumulation and
withdrawals
Inflow, storage at
the beginning of the
month, and water
demands.
Air temperature,
water temperature at
5 m dept and time
data.

Chachi, 2018

Time series data

Suspended
sediment load
measurement

Mousavi et
al., 2007

Inflow, release,
evaporation, water
demand

Reservoir
operations
optimization
problem

Chachi et al.,
2016

Discharge data

Suspended load
measurement

Fuzzy least
squares
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Table 2. Hydrology Science (cont.)
Article
Chachi et
al., 2014
Özelkan and
Duckstein,
2001

Observed
Feature
Discharge
data
Rainfall data

Yabuchi and Drift distances
Watada,
of major river
2011
Akbari and
Discharge
Hesamian,
data and
2018
median
diameter

Application

Models

h

Suspended load
measurement

Fuzzy least
squares

-

Conceptual
rainfall- runoff
models

MultiObjective
Fuzzy
Regression
Fuzzy Least
Square
Robust fuzzy
regression

0.0,
0.5,
0.75
(𝛼)

-

-

Fuzzy leastabsolute,
Interval
values fuzzy
smoot
function

Opt.

-

Basin areas
analysis
Suspended load
measurement

Comparative
Method
Different
MARS- Fuzzy
regressions
-

Table 3. Soil science
Article

Observed Feature

Application

Models

Tokian
et
al., 2014

Silt of sand and soil,
percentage of sand content,
organic matter content
Cation exchange capacity,
sand content percentage,
and organic matter content.
Organic matter content,
sand content percentage,
and silt.

Pedomodels
fitting
in
soil science
Pedomodels
fitting
in
soil science
Soils
saturated by
water

Fuzzy least
squares

-

Comparative
Method
-

Fuzzy least
squares

-

-

Fuzzy leastabsolute
regression

-

Exchangeable
sodium
percentage,
sodium
absorptiom ratio, cation
exchange capacity, sand
content percentage, and
organic matter content, silt.
Exchangeable
sodium
percentage,
sodium
absorptiom ratio, cation
exchange capacity, sand
content percentage, and
organic matter content.
Organic matter, CaCO3,
surface shear strength
(SSS), particle size
distribution, mean weight
diameter (MWD), and the
topographic attributes

Pedomodels
fitting
in
soil science

Fuzzy least
squares

0.050.25

Different
fuzzy
regression
models
-

Pedomodels
fitting in
soil science

Fuzzy least
squares

-

-

Soil erosion

Fuzzy Linear
Programming

-

Multiple
Linear
Regression

Arefi
and
Taheri, 2013
Chachi and
Taheri, 2013

Mohammedi
and Taheri,
2004

Rabiei et al.,
2014

Moghadam
et al., 2005

h
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Table 4. Quality development
Article

Observed Feature

Application

Models

h

Comparative
Method

Zolfaghari
et al., 2014

Sensory
characteristics:
aroma, surface
color, porosity
hardness, oiliness,
and flavor.

Quality
evaluation

Fuzzy Linear
Programming

0.10.9

-

Kar et al.,
2019

Silk cocoon

Yarn
quality

Nureize et.,
2014

Color, attached
fruitlets, detached
fruitlets, surface,
condition

Oil palm
fruit
grading

Fuzzy Linear
Programming

-

Proposed fuzzy
regression models

Expert
considerations

Oil palm
fruit
grading

Fuzzy Linear
Programming

-

AHP, TOPSIS,
Fuzzy hierarchical
evaluation model

Average scores
given by experts

Wine
quality

Fuzzy least
squares

-

-

-

Possibilistic fuzzy
linear regression,
statistical
regression, fuzzy
least square
regression.

Nureize and
Watada,
2010
D’urso and
Gastaldi,
2001

Jiang et al.,
2017

Reheating
temperature, drops
and immersion time.

Fuzzy Linear
0.0- 0.7
Programming

Multiple Linear
Regression

Tea maker
design

Probabilistic
fuzzy
regression

Application

Models

Progress
of
reforestation

Fuzzy
probabilistic
approach
Fuzzy
least
squares

-

Hybrid
Multiple
Fuzzy Least
Squares
Regression
Fuzzy
clusteringbased
regression

-

Ordinary least square
regression, fuzzy least
square regression

-

Geographically
Weighted Regression
Model

Table 5. Environmental field
Article
Ferraro et al.,
2010

Observed
Feature
Tree height

Shen et al., 2010

Time data

Tütmez
and
Kaymak 2013

Coordinates and
trace elements

Average
temperature
and
sunlight
time
Oasis Valley
data

Tütmez, 2012

Length and the
width of sepal and
petal.

Iris flower data
set & lakes in
Norway

h

Comparative Method
-

Proposed method and
other fuzzy models
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Table 5. Environmental field (cont.)
GonzalesRodrigues
et al., 2009

Quality of trees and
the land (Expert)

Progress of
reforestation

Linear
regression
model for fuzzy
random
variables
Fuzzy Linear
Programming

-

-

Choi and
Abdullah,
2016

Fuel
mix,
transportation, GDP,
and
population
Historical wind and
load data

Prediction
of
Carbon Dioxide
Emissions

-

Multiple Linear
Regression

Renewable
Generation
(Wind/Solar)
and
Load
Modeling

Fuzzy interval
prediction

-

-

Wind
speed
prediction

Fuzzy
rough
regression

-

Boreux et
al., 1997

Depth and age

Fuzzy Linear
Programming

0.5,
0.75

Ciavolino
and
Calcagni,
2015

Temperature,
relative
humidity,
atmospheric
pressure,
rain,
radiation,
wind
speed.
Temperature,
relative
humidity,
atmospheric
pressure,
rain,
radiation,
wind
speed.
Mono-nitrogen
oxides, which, in
atmospheric
chemistry,
correspond to the
total concentration
of nitric oxide and
nitrogen
dioxide,
and ozone data.

Radiocarbon
dating of
sediment layers
Atmospheric
concentration of
carbon
monoxide

Least
square
combined back
propagation,
particle swarm
optimization,
firefly
optimization,
cultural
algorithm, and
genetic
algorithm.
Neural
networks,
linear
regression
models
-

An et al.,
2014

Fuzzy
squares

least

-

Generalized
maximum
entropy

Atmospheric
concentration
of carbon
monoxide

Least
square
estimation
procedure

-

Multiple linear
regression

Daily variation
of pollutant
concentration

Weighted Least
Squares
and
Least Median
Squares
estimation for
the fuzzy linear
regression
analysis

-

-

Rafique et
al., 2018

Coppi et al.,
2006

D’urso and
Massari,
2013
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Table 5. Environmental field (cont.)
Gharpuray et al.,
1986

Gladysz
and
Kuchta, 2007
Chang et al., 2009

Specific
surface
area,
crystallinity
index,
and
lignin content.
Time data
Chlorophyll
fluorescence,
temperature
data.

Cellulose/enzymatic
hydrolysis

Fuzzy Linear
Programming

-

-

Air temperature
variability
Estimation of heat
tolerance in plants

Robust fuzzy regression
Fuzzy
0.0- 0.9
clusterwise
regression

-

Support
vector
regression
Different
fuzzy
regression
models
Different
fuzzy
regression
models
Statistical
regression
analysis
Different
fuzzy
approach

Traditional
regression
statistical
analysis

Ramedani et al.,
2014

Meteorological
daily data

Global solar
radiation prediction

Fuzzy Linear
Programming

0.10.9

Roldan et al., 2012

Time data

Bioproduct from
olive tree pruning
waste

Proposed
fuzzy
regression

-

Roychowdhury
and Pedrycz, 2002

Time data

Wolfers sunspots
data

Proposed
fuzzy
regression

-

Si
and
Bodhinayake,
2005
Wang et al., 2007

Water tensions

Hydraulic properties

Fuzzy Linear
Programming

0.75

Meteorological
data

Atmospheric
concentration of
carbon monoxide

-

Wen
1999

Design
flow
rate, treatment
degree, influent
BOD5
and
collection area
Temperature
and relative
humidity

Cost function for
wastewater
treatment systems

Weighted LS
and a local
linear
smoothing
technique
Fuzzy Linear
Programming

-

-

Granular
fuzzy
regression

-

Proposed
methods

and

Lee,

Zuo et al., 2016

Air quality dataset
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Table 6. Other fields
Article

Observed Feature

Application

Models

Görgülü
and
Akıllı, 2018

Calving age, number
of lactations, days of
milk, calving season,
the first four test days
records.
Microorganism and
cell data

305-day milk
yield

Fuzzy Linear
Programming

0.11.0

Batch
cultivation of
lactose
utilizing yeast
Productivity
of production
factors
in
broiler
breeding
industry.

Fuzzy Linear
Programming

-

-

Fuzzy Linear
Programming

0.01.0

Classic linear
regression

Forewarning
Onion Thrips

Fuzzy Linear
Programming

0.0

Multiple
linear
regression
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Conclusion
Artificial

intelligence-based

analysis

methods

in

agricultural

technologies, along with the concept of digital agriculture, make
significant contributions to increasing agricultural productivity and
ensuring sustainability. In our study, we presented a systematic review
of the use of fuzzy regression analysis in modelling fuzziness and
uncertainty in agricultural data structures. It has been determined that
fuzzy regression analysis and many integrated methods are quite
comprehensive and open to development in agriculture and natural
sciences. Considering the research areas, it has been determined that
possibilistic approaches based on mathematical programming and least
square-based models are preferred in fuzzy regression analyses in
modelling agricultural data. Researchers emphasized the necessity of
adopting a more flexible and natural life perspective than traditional
methods in the applications and case studies examined. It is thought that
this study will shed light on potential studies to be carried out in various
fields of agriculture.
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GİRİŞ
Günümüz Dünya nüfusu yıllık %1.05 artış oranıyla 8 milyar civarındadır.
Yıllık ortalama nüfus değişimi ise 81 milyon olarak tahmin edilmektedir
(Anonim, 2022). Dünya çapında gerçekleşen bu hızlı nüfus artışı,
insanoğlunun elinde hali hazırda azaltılmış olan bitkisel ve hayvansal üretim
yapmak için gerekli verimli tarım arazilerinin üzerine ek bir yük
getirmektedir. Bitkisel ve hayvansal üretimdeki verimliliği artırmak için
artan küresel baskılar yakın gelecekte büyük olasılıkla bir kriz noktasına
yükselecektir. Yetiştirme, besleme ve ıslah çalışmalarında geliştirilen
stratejiler gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde dünya çapında önemli
ilerlemeler sağlamıştır. Ancak hayvanların yetiştirildikleri coğrafi ve
çevresel şartlar ile her bir türün genetik kapasitesi bu stratejileri
sınırlandırmaktadır. Böylelikle nüfus artışı karşısında bitkisel ve hayvansal
üretimdeki verimliliği artırmak için yeni fikirlerin geliştirilerek yeni zirai
uygulamaların benimsenmesi zorunlu hale gelmektedir.
Seleksiyon ve üreme için uygun genetik çeşitlilik göz önüne alındığında
hayvancılıkta teorik bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalara ek
olarak yüksek verimli hayvanların belirlenmesi,

bu özelliklerin kalıtım

derecelerinin hesaplanması ve daha sonra bu özelliklerin tüm populasyona
yayılması oldukça zaman almaktadır.
Son zamanlarda moleküler genetik yöntemler ile klasik seleksiyon
yöntemlerinin

birleştirilmesine

yönelik

çalışmalar

hayvancılığın

geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Seleksiyon ile populasyon içi
genetik farklılık azaldığı için seleksiyon yapılan özellik yanında istenmeyen
özellikleri determine eden genler bakımından da homozigotlaşmanın
artabileceği de unutulmamalıdır. Seleksiyonun bu negatif etkisini önlemek
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üzere,

istenmeyen

özelliklerden

baskılanması/susturulması

için

sorumlu

moleküler

genlerin
genetiğinin

ekspresyonunun
sunduğu

yeni

imkânlar, hayvancılıkta her geçen gün daha fazla uygulanmaktadır.
Bu cümleden olmak üzere, bu bölümde bilim dünyasında bir çığır açan ve
bilim insanları tarafından kısa bir sürede benimsenerek bir fenomen haline
gelen RNA İnterferansın (RNAi) keşfi ve hayvancılıkta kullanım
olanaklarından bahsedilecektir.

1. GENEL BİLGİLER
Hemen hemen bütün canlılara sahip oldukları özellikleri A (adenin), G
(Guanin), T (Timin) ve C (Sitozin) olmak üzere 4 harfle yazılan hücrenin
çekirdeğinde yer alan ikili sarmal DNA ve kodladığı bilgilerdir. Sadece bu 4
harften oluşan genetik kod, binlerce hatta milyonlarcasının farklı şekillerde
belirli bir sırayla bir araya gelmesiyle yazılan kelimeler canlılara
özelliklerini kazandıran ve gen adı verilen birimlerden oluşur. Genetik
biliminde kelimeler A, T, G ve C harflerinin daima 3 tanesiyle oluşturulur,
böylelikle 64 tane farklı kelime yazılabilir ve bu kelimelerden çok karmaşık
cümleler kurulabilir. Ancak bu 64 kelimenin oluşturabileceği 20 farklı anlam
vardır yani bu kelimelerin bazıları eşanlamlıdır. Bu kelimelerden kurulan
cümleler canlının neye benzeyeceği, nasıl davranacağı, hangi hastalıklara
yatkın ya da dayanıklı olacağı gibi çok çeşitli bilgileri içerir. DNA molekülü
genetik bilgiyi taşımasına karşın hücre çekirdeğinden ayrılamaz. Genetik
bilginin hücrenin diğer bölümlerine aktarılması için kimyasal olarak
DNA’ya

oldukça

benzeyen

RNA

molekülü

kullanılır.

DNA’daki

sentezlenecek aminoasit dizisine karşılık gelen şifreyi ribozomlara taşıyan
bu aracı RNA, mRNA (Messenger RNA) olarak adlandırılır. RNA’da tıpkı
DNA gibi 4 harfle yazılmıştır ancak tek zincirden oluşması, yapısında
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bulunan şeker ve Timin bazının yerine Urasil (U) bazının bulunması ile
DNA’dan farklılık gösterir. RNA’nın yapısı DNA’daki genetik şifreye göre
belirlenir. Hücre çekirdeğindeki DNA zincirleri öncelikle birbirinden ayrılır
ve RNA polymerase enzimi DNA zincirlerinden birini şablon olarak
kullanarak eşlenik tek zincirli RNA molekülünün sentezini gerçekleştirir.
Böylelikle DNA’da kodlanmış olan genetik bilgi mRNA’ya aktarılmış olur.
DNA’daki genetik bilgi mRNA ile çekirdek dışına çıktığı zaman
sitoplazmada ribozom adı verilen hücresel yapılara ulaşır. mRNA ribozoma
ulaşınca taşıdığı genetik bilgiye karşılık gelen proteinler üretilir. DNA’dan
mRNA aracılığıyla proteine bu genetik bilgi akışı “central dogma” olarak
adlandırılır (Şekil 1.1).

Şekil 1.1. Genetik Bilgi Akışı (Central Dogma) (Anonim, 2006)
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Hücre içinde yer alan tek RNA molekülü mRNA değildir. mRNA haricinde
informasyon taşımak yerine bizzat kendisi işlemsel bir son ürün olan
RNA’lar da vardır ki bunlar fonksiyonel RNA’lar olarak adlandırılır. Mesela
translasyon denilen mRNA’ya aktarılmış genetik bilgiye karşılık gelen
protein üretme işinin yapıldığı ribozomlar da RNA ve proteinlerden yapılmış
organellerdir. Translasyonda rol oynayan bu RNA’ya ribozomal RNA
(rRNA)

denir.

mRNA’nın

taşıdığı

genetik

bilgiye

karşılık

gelen

aminoasitleri ribozomlara taşıyan RNA’ya da transfer RNA (tRNA) denir.
Hücrede bu iki RNA molekülünden başka fonksiyonel RNA’lar da
mevcuttur. Bu bölümde bahsi geçen siRNA’lar da (small interfering RNA),
fonksiyonel RNA grubuna dahil edilmektedir (Griffiths ve ark., 2008).
Bunlar 20-25 nükleotid uzunluğunda çift iplikli RNA molekülleridir.
Hücrede siRNA’ların oluşması ile gen susturma ve viral resistansla
sonuçlanan fenomene RNA interferans (RNAi) denir.
Teoriye göre RNAi mekanizması yıllarca bilim insanlarının gözünden kaçan
aslında milyarlarca yıl önce, hücrelere saldıran virüslere karşı geliştirilmiş
bir savunma mekanizmasıdır. Virüsler, kalıtım materyali olarak DNA veya
RNA’ya sahip olabilen, insan, hayvan, bitki, bakteri ve arkelerin de içinde
bulunduğu mikroorganizmalara kadar her türlü canlıya bulaşabilen, canlı
hücreleri enfekte edebilen küçük (16 nm-300 nm) enfeksiyon birimleridir.
Virüsler bakteri, maya ya da diğer hücreler gibi bölünerek değil enfekte
oldukları hücrenin bileşenlerini kullanarak kendilerini çoğaltabilirler

(Modrow ve ark., 2013). Virüsler hücreye girdikten sonra ilk hedefleri
sayılarını artırmak için kendilerine ait RNA’ları üreterek bu RNA’lardan
protein sentezlenmesini gerçekleştirmektir. Sentezlenen proteinler virüs
proteinleri olduğundan bir araya gelerek yeni virüslere dönüşür. Hücrede
sayılarını artıran virüsler hücreyi parçalayarak ya da hücreden ayrılarak
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hücreler arası sıvı vasıtasıyla diğer hücrelere yayılırlar. Bulaştıkları yeni
hücrelerde de aynı döngüyü tekrarlayarak sayılarını arttırırlar. Virüs tipine
bağlı olarak, enfeksiyonun konak hücre için ölüm veya tam tersi sınırsız
hücre bölünmesi kabiliyeti kazanarak tümör hücresine dönüşümü ile
ölümsüz hale gelmesi gibi farklı sonuçları olabilir. “Hücre içi parazitler”
olarak adlandırılan virüsler daha fazla virüs yapmak için kendilerini
kopyalarken RNA’ları uzun çift iplikli bir şekil alır (Şekil 1.2).

Şekil 1.2 Çift İplikli Viral RNA (Anonim, 2012)
Normal bir RNA molekülü tek zincirden oluştuğundan hücre içine giren bu
çift iplikli RNA hücrenin saldırı altında olduğunu gösteren önemli bir alarm
sinyalidir. Hücrelerdeki RNAi mekanizması viral RNA’nın başarılı bir
biçimde kendini çoğaltmasını engeller. RNAi mekanizmasının ilk adımı
araştırıcılar tarafından “Dicer” olarak adlandırılan bir enzimi kapsar. Dicer
enzimi bulduğu herhangi bir çift iplikli RNA’yı daha kolay üstesinden
gelinebilmesi için yaklaşık 22 nükleotidlik kısa parçalara (siRNA) ayırır
(Şekil 1.3).
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Şekil 1.3 Dicer enzimi tarafından kısa RNA’ların oluşturulması (Anonim,
2012).
İkinci adım olarak; RISC (RNA-Inducing Silencing Complex) olarak bilinen
bir protein demeti kısa çift iplikli RNA’ları çözerek onları tek iplikli hale
getirir ve RISC/RNA kompleksi oluşur (Şekil 1.4).

Şekil 1.4 RISC/RNA Kompleksi (Anonim, 2012)
RISC/RNA molekülü hücrede serbest halde gezen kendi dizisiyle eşleyen
viral mRNA’ları arar. RISC/RNA kompleksi taşıdığı küçük parçayla aynı
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kodu taşıyan herhangi bir uzun RNA parçası bulduğu zaman bu RNA’ya
bağlanır. RISC/RNA kompleksinin hedef RNA’ya bağlanması kimi zaman
kısmi kimi zamansa tamamen viral RNA proteinlerinin üretimini engeller.
Bu işlemler herhangi bir viral RNA kalmayana kadar üst üste tekrarlanır
(Şekil 1.5). Böylece virüs RNA’ları sentezlenmiş olsa bile virüs proteinleri
ve dolayısıyla yeni virüslerin üretilmesi önlenmiş olur.

Şekil 1.5 RISC/RNA Kompleksinin Viral RNA Protein Üretimini
Engellemesi (Anonim, 2012)

1.1 Antisens Teknolojisi
Antisens teknolojisi insan, hayvan ve bitkilerde görülen hastalıkların yeni ve
daha spesifik tedavilerinin bulunması (antisense terapötikler) ve genlerin
fonksiyonlarının belirlenme (fonksiyonel genomik) çalışmaları için çok
güçlü silahlardan oluşan uygun tekniklerdir. 1978 yılında Stephenson ve
Zamecnik, Rous sarcoma virüsü ile yaptıkları çalışmada, virüsün kısa bir
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RNA sekansının komplementeri olan oligonükleotid tasarlayarak viral
replikasyonun

doku

kültüründe

durdurulabileceğini

göstererek,

gen

ekspresyonunu durdurmak için hedef mRNA’ya komplementer olan antisens
moleküllerin kullanılmasına öncülük etmişlerdir. O tarihten itibaren antisens
teknolojiler terapötik (tedavi edici) amaçlar ve hedef genlerin belirlenmesi
için güçlü silahlar olarak geliştirilmişlerdir. Antisens moleküller viral
hastalıklar ve kanser gelişimi gibi zararlı bir genin ekspresyonunun neden
olduğu herhangi bir hastalığın tedavisinde kullanılabilir (Kurreck, 2003).
Hastalıkların tedavisinde kullanılan çoğu ilaç proteinlere bağlanarak
fonksiyonlarını düzeltme yoluna giderler ancak bu ilaçların bağlanması
spesifik değildir. Antisens Oligonükleotidler (AS-ODNs), hedef genden
transkripsiyon sonucu ortaya çıkan mRNA’nın hedef bölgelerine baz
eşleşmesi ile bağlanarak genetik bilginin mRNA aracılığıyla proteine
dönüştürülmesini durdururlar (Crooke ve ark., 2021). Bu sayede ilaçlarla
sağlanamayan seçicilik antisens yaklaşım ile sağlanabilmektedir. AS-ODNs
ya mRNA’nın translasyonunu bloke eder ya da Rnaz-H’ı (ribonükleaz H)
aktive

ederek

mRNA’nın

enzimatik

parçalanmasına

neden

olurlar

(Achenbach ve ark., 2003, Juliano ve ark., 2005). Ribozimler ve DNA
enzimleri ise katalitik olarak aktif oligonükleotid olduklarından dolayı
sadece

hedef

mRNA’ya

bağlanmakla

kalmayıp

parçalanmasına da yol açarlar (Kurreck, 2003) (Şekil 1.6).

aynı

zamanda

369 | PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI

Şekil 1.6 Farklı Antisens Stratejilerinin Karşılaştırılması (Kurreck, 2003).
AS ODNs; 15-25 nükleotid uzunluğunda, hedef mRNA veya pre-mRNA’ya
komplementer ve mRNA’ya spesifik Watson-Crick baz eşleşmesi ile
bağlanan tek zincirli oligonükleotidlerdir (Dias ve Stein 2002, Rinaldi ve
Wood 2017). mRNA’ya spesifik olarak bağlanmaları sonucu oluşan DNARNA

dubleksi,

Rnaz-H’ı

aktive

ederek

mRNA’nın

enzimatik

parçalanmasına neden olabilir (Şekil 1.7A) veya ribozomal okunma
esnasında sterik engellemeyle (Şekil 1.7B) translasyonu durdurur (Kurreck,
2003).
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Şekil 1.7 Antisense Oligonükleotid’lerin Etki Mekanizmaları
(Kurreck, 2003)
Ribozimler (ribonükleik asit enzim, RNA enzim ya da katalitik RNA)
kimyasal reaksiyonları katalizleyen RNA molekülleridir. 1980’li yılların
başında Colorado Üniversitesinden Thomas R. Cech ve araştırma grubu
RNA’nın yeni etkinliklerini araştırırken Yale Üniversitesinden Sidney
Altman ve ekibi de bağımsız araştırmalar yapıyorlardı. İlk kez Thomas R.
Cech ve arkadaşları Tetrahymena thermophilia’ da grup I intronunun kendi
kendini splicing aktivesini keşfetmiş, kısa bir süre sonrada Sidney Altman ve
arkadaşları RNase P’nin (ribonükleaz P) RNA bileşenlerinin tRNA’ların
olgunlaşma sürecinde aktif bir role sahip olduğunu bulmuşlardır. Böylelikle
her iki araştırmacı da RNA’nın karmaşık şekillerde katlanabileceğini ve
biyokimyasal reaksiyonları katalize edebileceğini bularak bu RNA
enzimlerine “ribozim” adını vererek bilim dünyasına bu terimi katmışlardır
(Anonim, 2010a, Anonim, 2010b, Kurreck, 2003). Ribozimlerin, RNA
işleme yeteneklerinin keşfi ile bu molekülleri antisens teknolojilerde
kullanılabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Doğada birkaç farklı tip ve etki
mekanizmasına

sahip

ribozim

olmasına

karşın

moleküler

biyoloji
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çalışmalarında en yaygın olarak kullanılanlar “Hammerhead (çekiç baş)” ve
“Hairpin (saç tokası)” olarak adlandırılan ribozimlerdir. Ribozimler
mRNA’ya bağlanarak, fosfodiester bağlarının hidrolizini katalizleyerek
hedef mRNA’yı parçalamaktadırlar (Khan 2006, Li ve ark., 2007).
Geçtiğimiz yıllar içerisinde iniş ve çıkışlarla dolu uzun bir dönem geçirse de,
hızlı bir gelişim gösteren antisens teknolojisine yine de artan bir ilgi olduğu
görülmektedir.

Antisens

teknoloji;

genlerin

fonksiyonlarının

ve

düzenlenmelerinin anlaşılmasında, gen ekspresyonunun ölçülmesinde ve
yeni ilaç hedeflerinin değerlendirilmesi gibi çok çeşitli alanlarda yaygın
olarak kullanılmaktadırlar.

2. RNA İNTERFERANS ( RNAi )
2.1 RNAi’ nin Keşfi
Aslında çoğu bilimsel keşif gibi RNAi mekanizması da tesadüfen
keşfedilmiştir.

1986

yılında

genetik

bilimci

Richard

Jorgensen

Kaliforniya’da yeni bir biyoteknoloji şirketinde çalışıyordu. Şirket
Jorgensen’ den yatırımcıların ilgisini çekebilmek için çiçeklerin genleriyle
oynayarak olağanüstü güzellikte çiçekler elde etmesi istenmişti. Jorgensen
de çiçeklere renk kodlayan geni aktararak daha koyu renkli çiçekler elde
etmeyi düşünmüştü. 1986 yılında moleküler biyoloji teknikleriyle her türlü
bitkinin genleriyle oynanamıyordu. O nedenle basit bir bitkiyle, bahçe tipi
petunyalarla çalışmaya karar verirler çünkü hem yetiştirmesi kolaydır hem
de petunya bitkisine gen aktarılması gerçekleştirilmiştir. Petunya bitkisinde
mor rengi kodlayan gen daha önce izole edilip dizilimi belirlendiğinden
kâğıt üzerinde son derece basit ve mantıklı yaklaşımla mor renk genini
petunyalara aktararak daha fazla mor renk pigmenti üretmeyi, sonuçta da
daha koyu renkli çiçekler elde etmeyi planlamıştı (Anonim, 2009).
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Ancak Jorgensen mor renk genini petunyalara aktardığı zaman beklentisinin
aksine koyu mor renkli petunyalar elde etmek yerine ya bembeyaz ya da yer
yer mor veya beyaz petunyalar elde etmesi ile sonuçlanır. Bu beklenmeyen
sonuç karşısında Jorgensen aktardığı gende bir anormallik veya deneyleri
yaparken bir hata yaptığını düşünerek her şeye yeniden başlar ve deneyleri
tekrarlar. Fakat her denemede sonunda elde ettiği petunyaların rengi koyu
mor olmak yerine yine ya tamamen ya da kısmen beyaz renkli olur.
Jorgensen farkında olmadan yıllarca bilim insanlarının gözünden kaçan,
biyolojik sistemlerde doğal bir savunma mekanizması olan RNA interferans
(RNAi)’ı harekete geçirmişti. Aktardığı renk pigment geni çalıştığında, hem
aktarılan genden üretilen hem de hücrenin kendi ürettiği mor renk pigment
RNA’ları parçalanmıştı. RNA parçalanınca ondan pigment proteini
üretilememiş, pigment olmayınca da çiçekler beyaz olmuştu. Jorgensen buna
“eş-baskılama (co-suppression)” adını verdi (Napoli ve ark., 1990, Karaçay,
2009). Yapılan çalışmalar sonucunda nukleusta transkripsiyonun devam
ettiği ancak transkripsiyon sonrası sitoplazmada hem endojenik hem de
ekzojenik gen ürünü mRNA’ların parçalandığını gösterilmiştir.
Daha sonraki araştırmalar, ekzojenik transgenin ekspresyonunun çift zincirli
RNA moleküllerinin (double stranded / dsRNA) oluşumuna neden olduğunu
ve dsRNA’ların da organizmada doğal olarak bulunan transkripsiyon sonrası
gen baskılama mekanizmasını (posttranscriptional gene silencing / PTGS)
başlattığını ortaya koymuştur. Posttranskripsiyonel gen susturma (PTGS),
hem hücresel hem de viral mRNA'ları hedefleyebilen nükleotit dizisine özgü
bir savunma mekanizmasıdır (Hamilton ve Baulcombe, 1999). 1992’de
Romano ve Macino, petunya bitkisindekine benzer bir PTGS mekanizmasını
Neurospora crassa fungusunda gözlemlemişler ve bu olayı “Quelling” olarak
adlandırmışlardır.

1995

yıllına

gelindiğinde

RNA

baskılama
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mekanizmasında antisense RNA’nın
translasyonun

inhibisyonunun

yanı

mRNA
sıra

ile hibridizasyonu

sense

RNA

ile

de

ile
gen

ekspresyonunun antisense RNA kadar etkili bir şekilde baskılanabileceği
Guo ve Kemphues tarafından gösterilmiştir. Sense ve antisense RNA’nın
gen ekspresyonunun baskılanması üzerine gösterdiği sinerjik etkinin
anlaşılmasından sonra 1998’de Andrew Z. Fire ve Craig Mello dsRNA’nın
gen ekspresyonunu baskılamada sense ve antisense RNA’ ya kıyasla 10 kat
daha fazla etkili olduğunu saptamışlardır (Anonim, 2006). Araştırıcılar C.
Elegans’a bir kas proteinini kodlayan genin belirli bir dizisine spesifik
dsRNA moleküllerini enjeksiyon yolu ile nakletmişler ve dsRNA enjekte
edilen solucanlarda çalışılan kas protein defekti bulunan solucanlarda
gözlenen kas seğirmesi fenotipini gözlemlemişlerdir. Böylelikle dsRNA
tarafından spesifik genlerin susturulmasına dayanan RNA interferans olarak
adlandırdıkları bu yeni teknolojiyi bilim dünyasına tanıtmışlardır.
RNAi, Science dergisi tarafından 2002 yılının “en önemli bilimsel hamlesi”
olarak seçilmesinden sonra 2006 yılında da RNAi ile ilgili yaptıkları
çalışmaları nedeniyle ile Andrew Z. Fire ve Craig C. Mello’ya Fizyoloji ve
Tıp alanında nobel ödülü getirmiştir.

2.2 RNAi Mekanizması
RNA interferans (RNAi), çift iplikli RNA’nın hücreye girdiği zaman
homolog mRNA zincirinin degredasyonuna yol açması ile sonuçlanan
transkripsiyon sonrası susturma mekanizmasıdır. RNAi mekanizması
biyolojik sistemlerde doğal ve evrimsel olarak yüksek düzeyde korunmuştur
(Bernstein ve ark., 2001, Elbashir ve ark., 2001, Paddison ve ark., 2002,
Rassouli ve Matin, 2009). RNAi doğal fonksiyonu, virüsler ve transpozonlar
gibi hareketli genetik elementlerin istilasına karşı genomu koruyarak
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hücresel savunmada yer alırken aynı zamanda gelişimsel yollakların
düzenlenmesinde de rol almaktır (Agrawal ve ark., 2003, Mahmood-urRahman ve ark., 2008). Terapötik uygulamalar için diğer antisense temelli
yaklaşımlara karşı RNAi'nin en büyük avantajı doğal bir yolak olmasıdır.
RNAi'nin keşfinden önce, gen ekspresyonunun diziye özgü inhibisyonu için
nükleik asit bazlı antisense teknolojiler kullanılmaktaydı. Ancak RNAi etki
mekanizmasının farklılığı ve yüksek özgüllüğü sayesinde sahip olduğu
sınırsız potansiyel, AS-ODNs ve ribozimler gibi diğer antisense stratejilerle
karşılaştırıldığında RNAi çok daha güçlüdür (Aagaard and Rossi, 2007).
Genetik ve biyokimyasal çalışmalar sonucunda; RNAi, co-supresyon /

PTGS ve quelling mekanizmalarının benzer olduğunu ve dsRNA
indükleyici gen baskılama temeline dayanan bu biyolojik yolların tüm
ökaryotik organizmalarda olmasa da çoğunda var olduğu göstermiştir
(Zamore ve ark., 2000, Hannon, 2002, Szweykowska-Kuliñska ve ark.,
2003).
Transkripsiyon sonrası gen ekspresyonunu susturmak için güçlü bir araç olan
RNAi, mRNA seviyesinde gen ekspresyonunun durdurulması ile sonuçlanan
bir kontrol mekanizmasıdır (Sui ve ark., 2002, Song ve ark., 2003). RNAi
yolağı incelendiğinde temelde her adımında bir ribonükleazın bulunduğu 2
adımdan oluşur. Mekanizma; uzun dsRNA’ların RNA nükleazlar tarafından
yaklaşık 22-23 nükleotidlik RNA fragmentlerine (siRNA) parçalandığı bir
başlangıç ve multinükleaz RISC kompleksi yapısına katılan siRNA’nın
rehberliğinde komplementer mRNA’nın degredasyonunun gerçekleştiği
(Şekil 3.1) bir efektör olmak üzere iki basamaklı biyolojik bir olaydır
(Hannon, 2002, Hammond, 2005). Dicer enzimi (RNAase III) ve RISC
(RNA-Induced Silencing Complex, RNA indükleyici baskılama kompleksi)
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bu iki basamaklı mekanizmada önemli rol oynayan başlıca bileşenlerdir
(Kawasaki ve Taira, 2004).

Şekil 2.1 RNAi Mekanizması (Anonim, 2006)
Çift iplikli RNA'ları spesifik olarak parçalayan Dicer, RNase III nükleaz
ailesinin bir üyesidir ve solucanlar, sinekler, bitkiler, mantarlar ve
memelilerde evrimsel olarak korunmuştur (Bernstein ve ark., 2001). Dicer
enziminin dsRNA’nın nasıl ~22 nükleotidlik siRNA’lara parçaladığının
anlaşılmasında RNase III katalitik domaininin yapısı sağlamıştır. RNA
interferansın ilk adımını başlatan Ribonükleaz III (RNAase III) ailesine ait
enzimler, aktif merkezlerindeki motif ve 3’ ucunda 2 nükleotidlik çıkıntı
bulunan

ürünleriyle

karakterize

edilen

dsRNA’ya

spesifik

endoribonükleazlardır. RNAase III enzim ailesinin bir üyesi olan Dicer
enzimi transkripsiyon sonrası gen ekspresyonunun kontrolünde ve viral
enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasında önemli rol oynamaktadır (Ji,
2008).
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RNAase III enzim ailesinin uzunluğu yaklaşık olarak 200 ile 2000 aminoasit
arasında değişmektedir. Moleküler ağırlıklarına ve polipeptid zincirlerinin
karmaşıklığına göre; bakteriyel RNase

III,

Rnt1p

(Saccharomyces

cerevisiae), Drosha (Drosophila melanogaster), ve Dicer (Homo sapiens;
Hs-Dicer) olmak üzere 4 sınıfa ayrılmaktadırlar. Bakteriyal RNAse III
enzimi, tek bir katalitik RNAase III domaini ve C-terminalinde dsRNA
bağlama domaini (dsRBD) taşırken, Rnt1p bunlara ek olarak yaklaşık 200
aminoasitlik bir N terminal domaini taşımaktadır. Drosha enzimi yaklaşık
900 aminoasitlik N terminal domainini takip eden iki katalitik RNAase III
domaini ve dsRNA bağlama domaini (dsRBD) taşımaktadır. Dicer enzimi
ise RNA helikaz domaini ve PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) domainini içeren
yaklaşık 1500 aminoasitlik N terminali, iki katalitik RNAase III domaini ve
bir C-terminalinde dsRNA bağlama domaininden (dsRBD) oluşmaktadır (Ji,
2008). Ayrıca çoğu dicer enzimi yaklaşık 100 aminoasitlik fonksiyonu
günümüz için tam olarak aydınlatılamamış ancak yüksek ökaryotlarda
platform yapısını oluşturduğu tahmin edilen bir DUF 283 (domain of
unknown function 283) domainine sahiptir (Khanna ve ark., 2007) (Şekil
2.2).

Şekil 2.2. Dicer Enziminin Domain Yapısı
Dicer enziminin kesim aktivitesinin arka arkaya sıralı olan iki katalitik
RNase III domaini tarafından sağlandığı düşünülmektedir. Dicer enziminin
sahip olduğu helikaz domaini ise, bu kesim aşamasından ziyade siRNA
zincirinin açılması ve tek zincirinin RISC kompleksine aktarılması sırasında
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rol almaktadır. PAZ domaini bir nükleik asit bağlama domaini olup,
dsRNA’nın enzime bağlanmasında rol almaktadır (Gündoğdu ve Çelik,
2009).
Dicer enziminin nükleaz aktivitesi ile dsRNA’lar 3’ OH uçlarında 2
nükleotidlik çıkıntı bulunan 21-23 nükleotid uzunluğunda siRNA’lara
parçalayarak RNAi’ın ilk adımını başlatır (Şekil 2.3). Oluşan bu siRNA’lar
RISC kompleksine girerek susturulacak hedeflerin seçilmesinde rehber
olarak görev alırlar (Rivas ve ark., 2005). siRNA’nın bu yapısal özelliği
RISC kompleksine bağlanması ve RNAi mekanizmasının sonraki aşamaları
için önemlidir (Kim ve Rossi, 2018).

Şekil 2.3 siRNA’nın Yapısı (Anonim, 2022)
Başlangıç adımında hücrede bulunan uzun dsRNA molekülünün RNAse III
enzimi Dicer tarafından 5´- fosfat ve 3´- hidroksil ucunda 2 nükleotidlik
çıkıntıya sahip ~22 nükleotidlik siRNA moleküllerine parçalanması
gerçekleştirilir. Dicer enziminin dsRNA’ları siRNA’lara nasıl parçaladığına
dair ortaya atılan 2 modelden ilkinde, dicer enziminin dsRNA üzerinde bir
dimer oluşturarak 4 bölünme reaksiyonu gerçekleştirdiği düşünülmüştür.
İkinci model de ise dicer enziminin yeni bir uç yaratmak için 2
endonükleotik reaksiyon kullanan bir monomer olarak görev yaptığı
düşünülmüştür (Hammond, 2005, Gündoğdu ve Çelik, 2009).
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Dicer enziminin birinci kesim modeline göre dicer’ın dimerik bir enzim gibi
çalıştığı düşünülmektedir (Şekil 2.4). dsRNA üzerinde anti-paralel olarak
yerleşen 2 dicer enziminin RNase III domainleri dört bileşenli aktif bir bölge
oluşturabilir ancak bunlardan merkezde yer alan ikisi aktif değildir. Merkez
dışında kalan katalitik domainler ~22 nükleotidlik siRNA’ların elde edilmesi
için birbirlerinden yeterince uzakta bulunmaktadır. Evrimsel olarak
korunmuş olan dicer enziminin yapısındaki küçük değişiklikler bu katalitik
domainlerin uzaklıklarını değiştirebilmekte böylelikle siRNA uzunluğundaki
türe özgü farklılığı açıklamaktadır (Hannon, 2002).

Şekil 2.4 Dicer Enziminin 1. Kesim Modeli (Hannon, 2002)
İkinci kesim modeline göre ise; dicer enzimi PAZ domaininden dsRNA’nın
ucuna bağlanmaktadır. Dicer enziminin katalitik Rnase III domainleri
Escherichia coli RNaseIII’üne benzeyen aktif bir bölge oluşturmaktadırlar
(Şekil 2.5). Her bir domanin dsRNA’nın tek bir zincirini kesmekte böylece
yeni bir uç oluşturulmaktadır. 2 nükleotidlik çıkıntı dimer hizalaması, 22
nükleotidlik kesim ürünü uzunluğu ise PAZ domaini ve aktif bölge
arasındaki uzaklıkla ölçülmektedir (Hammond, 2005).

Şekil 2.5 Dicer Enziminin 2. Kesim Modeli (Hammond, 2005).
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RNAi’ın başlangıç adımı dicer enziminin ATP bağlı aktivitesinin olup
olmadığına bağlı olarak organizmalarda farklılık göstermektedir. Drosophila
gibi düşük ökaryotlarda dicer enziminin kesim aktivitesi ATP gerektirirken,
memeli dicer enzimi ATP gerektirmemektedir (Denli ve Hannon, 2003).
RNA interferansın effektör adımında, başlangıç adımında dsRNA’nın dicer
enzimi tarafından parçalanmasıyla elde edilen çift zincirli siRNA’lar RISC
adı verilen RNA- multiprotein nükleaz kompleksinin bileşenlerine
bağlanmaktadır.

RISC,

rehber

siRNA

tek

zinciri

eşliğinde

hedef

komplementer mRNA’yı parçalayan, yapısında; endonükleaz, eksonükleaz
ve helikaz enzimlerini içeren nükleaz aktiviteli RNA-multinükleaz
kompleksidir. Birçok protein bu kompleksin bileşenleri olarak görev alsa da
bugüne kadar yapılan saflaştırma çalışmaları sonucunda iki temel unsur
olduğu bulunmuştur. Bu iki unsur; rehber siRNA ve Argonaute protein
ailesidir (Rivas ve ark., 2005).
RISC kompleksinde yer aldığı keşfedilen ilk protein alt birimi Argonaute
protein ailesinin bir üyesi olan Argonaute2 (Ago2) proteinidir. Argonaute
protein ailesinin üyesi olan proteinler PAZ ve PIWI domain varlığıyla
tanımlanırlar (Sontheimer ve Carthew, 2004). Argonaute proteinleri N
terminal, PIWI, middle (mid) ve PAZ olmak üzere 4 farklı domainden oluşur
(Hutvagner ve Simard, 2008). Argonaute proteinin yapısı Pyrococcus
furiosus’da (PfAgo) X-ray kristalografi yöntemiyle belirlenmiştir. N
terminal, mid ve PIWI domainleri, merkezinde PIWI domainin olduğu yarım
ay şeklinde bir taban oluştururlar. N terminalini takip eden bölge PAZ
domaininin oluşan yarım aya üsten tutunabileceği bir sap (stalk) oluşturur ve
domainler arası bağlayıcı molekülün 4 domainini birbirine bağlar (Şekil 2.6).
Bu yapı oluşan yarım ayın ortasında bir oyuk meydana getirir ve PAZ
domaini

bu

oyuğu

üstten

kapatmaktadır.

PAZ

domaini

RNAi
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mekanizmasında anahtar rol oynayan iki protein ailesi Dicer ve Argonaute
proteinlerinde de bulunmaktadır. PAZ domaini, domainlerden birinin OBbenzeri katlanma (OB-like folding; oligonucleotide/oligosaccharide binding
veya OB fold) göstererek tek zincirli nükleik asitlere bağlandığı 2 alt
domainden oluşmaktadır. PAZ domaini siRNA’ları 3’ucundan tanıyarak
RISC kompleksine bağlanmasını sağlar (Hutvagner ve Simard, 2008). PIWI
domaini ise RNAase H ailesi enzimlerinin üçüncül yapısına sahiptir. Bu
yapısal

benzerlik

dolayısıyla

PIWI

domaini

hedef

mRNA’nın

parçalanmasında rol almaktadır (Sontheimer ve Carthew, 2004).

Şekil 2.6 Argonaute Proteininin Domain Yapısı (Song ve ark., 2004)
RISC’in temel bileşenleri Argonaute protein ailesinin üyeleridir ancak
sadece bölünme aktivitesi için aktif bir katalitik alana sahip olan Ago2’dir.
Çift sarmal olarak RISC’e yüklenen siRNA’nın yolcu zinciri (passenger
strand) Ago2 tarafından ayrılarak serbest bırakılır. Yolcu zincirin ayrılması,
moleküler arası baz eşleşmesiyle hedef tanıma özgünlüğüne sahip tek zincirli
rehber (guide strand) RNA molekülü içeren RISC formunu aktif hale
geçmesine neden olur.
Rehber zincir eşliğinde RISC, komplementer hedef mRNA’yı Watson-Crick
baz eşleşmesi prensibine göre bulmaktadır. Hedef mRNA kesimi için
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katalitik bölge RISC’in temel komponenti olan Argonaute proteinidir. Tek
zincirli RNA’nın 3´ ucunu veya çift zincirli RNA’nın 2 nükleotidlik 3´
çıkıntısını tanımasıyla bilinen Argonaute proteininin PAZ domaini rehber
zincirin 3´ ucuna bağlanmaktadır (Fjose ve Drivenes, 2006). Yapısal olarak
RNAase-H’ın aktif bölgesine benzeyen Argonaute proteininin PIWI domaini
ise rehber zincirin 5´ ucuna bağlanarak, mRNA’yı antisense zincirin 5’
ucundan ölçerek 10. ve 11. nükleotidler arasındaki fosfodiester bağlarını
endonükleolitik olarak keser (Şekil 2.7).

Şekil 2.7 Hedef mRNA’nın degredasyonu (Hammond, 2005).

3. RNAi’IN HAYVANCILIKTA KULLANIM OLANAKLARI
RNAi kullanılarak gen ekspresyonunun baskılanması çiftlik hayvanlarında
ekonomik olarak önemli özelliklerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat
sağlamaktadır. Myostatin geni bu fırsatlara bir örnek olabilir. TGF-β
(Transforming Growth Factor-β) ailesinin bir üyesi olan Myostatin (MSTN)
ya da diğer adıyla GDF-8 (Growth Differentiation Factor-8) iskelet kas
büyümesinin düzenlenmesinde yer alan başlıca gendir (Jain ve ark., 2010).
Genellikle iskelet kasında ifade edilen myostatin myoblast hücrelerin
farklılaşmasını ve çoğalmasını baskılayarak iskelet kas büyümesinin negatif
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regülatörü olarak görev yapar. Piedmontese ve Belgian Blue gibi sığır
ırklarında myostatin geninin inaktif olmasına sebep olan bir mutasyonun
olduğu belirlenmiştir. Böylece bu mutasyona sahip hayvanların kas
kütlelerinde önemli derece artış meydana gelerek çift kaslı (double muscled)
bir fenotip ortaya çıkmaktadır. Koyun, köpek, fare hatta insanlarda da aynı
fenotip görülmektedir. Kas kütlesindeki bu artış kas liflerindeki hiperplazi ve
hipertrofiden meydana gelmektedir. Bu fenotipi gösteren hayvanların kas
kütlesinde bir artış olmasına karşılık dişilerin döl veriminde ve döllerin
yaşama gücünde azalma görülmektedir (Long ve ark., 2010). RNAi
kullanılarak myostatin gen ekspresyonunun kontrolü ile canlı ve karkas
ağırlığında artışlar sağlanabileceği gibi aynı zamanda wild type mutasyonla
ilişkili olan potansiyel negatif faktörlerin baskılanması mümkün olabilir.
RNAi

ekonomik

olarak

önemli

diğer

genlerin

ekspresyonunun

düzenlenmesinde de kullanılabilir. Prion Proteini Geni (PrP) gibi genlerin
ekspresyonunun RNAi kullanılarak azaltılması bazı hayvan türlerinde
hastalığa direnç kazandırılması için etkin bir yol sağlayabilir. Çiftlik
hayvanlarında görülen Prion kaynaklı hastalıklar (transmissible spongiform
encephalopathies) insanlara geçebildiğinden hem hayvancılık hem de tıbbın
ilgi alanına girmektedir. Hayvanlarda görülen bazı prion kaynaklı
hastalıklar;
• Scrapie (koyun ve keçi)
• Transmissible mink encephalopathy (mink ve vizon)
• Chronic wasting disease (CWD) (geyik)
• Bovine spongiform encephalopathy (BSE) (sığır)
• Feline spongiform encephalopathy (kedigiller)
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İnsanlarda görülen prion kaynaklı hastalıklar ise;
• Creutzfeldt- Jakob Hastalığı (sCJD)
• Sporadic fatal insomnia (sFI)
• Ailesel Creutzfeldt- Jakob hastalığı (fCJD)
• Fatal familial insomnia (fFI)
• Gerstmann-Sträussler-Scheinker hastalığı (GSS)
• İatrojenik Creutzfeldt-Jakob hastalığı (iCJD)
• Yeni varyant Creutzfeldt- Jakob hastalığı (vCJD)
• Kuru olarak sıralanabilir.
Hastalıktan etkilenen bireyler için uygun bir tedavi bulunmadığından
hastalıktan korunma hastalıkların kontrolünde son derece önemlidir.
Farelerde

yapılan

çalışmalarda

PrP

ekspresyonunun

azaltılmasının

enfeksiyonu önlemek için yeterli olduğu gösterilmiştir. Koyun ve sığırlarda
yapılan in-vitro çalışmalarda da PrP ekspresyonunun azaltılmasında aynı
başarı sağlanmıştır. RNAi ile PrP geninin baskılanması hastalıklara karşı
dirençli hayvanların geliştirilmesi için uygun bir yaklaşım sunmaktadır.
Ayrıca hayvancılıkta PrP geninin baskılanması ile hayvanlardan insanlara
hastalıkların geçmesi engellenebilir (Long ve ark., 2010)
Son derece bulaşıcı ve hayvancılıkta en korkulan hastalıklardan biri olan
FMD (Foot and Mouth Disease) ülkemizdeki adıyla Şap hastalığının etmen
virüsü RNA virüslerinin Picornaviridae ailesi Aphtovirus alt grubu içerisinde
yer almaktadır. Şap hastalığı ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün
ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan,
çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. FMD
virüsü, antijenik olarak değişkenlik gösteren virüslerden biridir ve 7 farklı
serotipi (A, O, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3) vardır. Bu serotipler çok
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sayıda alt tip ve varyanta sahiptir. Bu çeşitlilik, hastalıkla mücadelede aşı
kullanımını güçleştiren bir etmendir. Sınırlı sayıda bulunan aşı suşları,
dünyanın farklı bölgelerinde, bazen aynı bölgede mevcut virüsler için etkili
bir koruma sağlayamamaktadır (Anonim, 2011). Yeni aşılama stratejileri ve
yeni nesil aşıların üretimi için yoğun çaba harcanmaktadır. Bununla birlikte
aşılama ihtiyacının ortadan kaldırılacağı, doğuştan FMD virüsüne dayanıklı
hayvanların geliştirilmesi RNAi odaklı stratejiler ile mümkün olabilecektir.
Bu yaklaşım hayvanlara ulaşmanın kolay olmadığı veya uygun depolama,
taşıma ve aşılamanın sınırlı olduğu yerel koşullar gibi dünya çapında birçok
alanda oldukça avantajlı olabilir (Long ve ark., 2010).
RNAi’ın antiviral bir savunma mekanizması olarak kullanılabileceği fikri
çeşitli türlerde uygulama alanlarına dair yayın patlamasına yol açmıştır.
Kümes hayvanlarından domuzlara, RNAi temelli tedavi edici uygulamalar
viral hastalıklara karşı hayvansal üretim kaynaklarımızı korumak için önemli
vaatlerde bulunmaktadır. Hayvan populasyonlarında virüslerin başarılı bir
şekilde kontrolü aynı zamanda insan sağlığının da korunması anlamına
gelmektedir. RNAi ile hayvancılıkta ekonomik kayıpların önlenmesini
sağlayacak diğer virüs hedefler;
• Equine Infectious Anaemia Virus (EİAV)
• Porcine Endogenous Retroviruses (PERVs)
• Marek’s Disease
• Infectious Bursal Disease
• Avian Leucosis
• Rous Sarcoma
• Avian Influenza olarak sıralanabilir.
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4. SONUÇ
1980’li yıllara kadar RNA, DNA ve protein sentezi arasında bilgi akışını
sağlayan pasif bir aracı olarak düşünülmekteydi. RNA’nın katalitik
özelliklerinin bulunması, Thomas Cech ve Sidney Altman’a 1989 yılında bir
Nobel ödülü getirdi. Daha sonra, Walter Gilbert “RNA dünyası” deyimini
bilime sundu ve günümüzde, hücre biyolojisinde RNA’nın merkezi önemi
vurgulanır hale geldi. RNAi, hem evrim süresince korunmuş gen
regülasyonunu düzenleyen yeni bir yolağın anlaşılmasını sağlamış, hem de
biyoloji araştırmalarında güçlü bir gen susturma yöntemi olmaya aday
olmuştur. 2000’li yılların bilimsel buluşu olarak tanımlanan RNAi ile gen
susturulması günümüzde tedavisi son derece güç olan başta kanser olmak
üzere viral enfeksiyonlar (HIV, hepatit) ve değişik genetik hastalıkların
tedavisinde umut kaynağı olmuştur. Kanser ve viral enfeksiyonlar gibi bazı
hastalıklarda protein sentezini azaltarak hastalığı durdurmaya çalışmak temel
prensibi oluşturmaktadır. İleride, RNAi kullanarak tedavisi düşünülen
hastalıklar hızla artmakta ve bu hastalıklarla ilgili hedef genleri belirleme
çalışmaları devam etmektedir. Günümüzde hızla artan bir öneme sahip
modern ilaç tedavisinde (hedef spesifik tedavi) RNAi popülerliğini
korumaktadır. mRNA’yı hedef alan terapötik strateji ile birçok firma
siRNA’lar üzerinden spesifik gen tedavi yöntemlerini içeren çalışmalarını
sürdürmektedir. siRNA temelli ilaçlar çeşitli hastalıklar için faz I ve
preklinik aşamalarına gelmiştir. RNAi teknolojisinin enfeksiyon hastalıkları,
nörolojik hastalıklar, kanser, oküler hastalıklar, inflamasyon, apoptozis ve
solunum sistemi hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan terapötik
uygulamalarına ek olarak, bilinmeyen genlerin fonksiyonel analizi açısından
da kullanımı çok popülerdir.
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RNA

interferans,

transkripsiyon

sonrası

gen

ekspresyonunun

susturulması/baskılanması için etkili bir metottur. Bu mekanizma doğada var
olan bir mekanizma olup, aynı zamanda moleküler biyolojide gen-protein
işlevi analizinde, fonksiyonel genomik araştırmalarında ve gen tedavisinde
geniş bir uygulama alanına sahiptir. Viral genlerin hedef alınarak RNAi
kullanımının kuşlardan insanlara kadar çok çeşitli türlerde bulaşıcı
hastalıklara karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Elde edilen başarılar viral
genlerin hedefleme stratejisinin viral enfeksiyonlarla mücadelede konakçıya
etkili bir avantaj sağladığını göstermektedir. Hayvanların doğuştan ve
hümoral bağışıklık tepkileri de virüs replikasyonunun engellenmesinde
dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Hayvan genomunun ve
aşılama ile bağışıklık sistemlerinin geliştirilmesi potansiyel olarak birçok
hastalığının üstesinden gelmeyi sağlayacak böylelikle daha sağlıklı ve
verimli hayvanlar elde edilebilecektir. Hayvanların hastalıklara direnç
kapasitelerinin artırılması pazara gönderilebilecek hayvan sayısında da artışa
neden olacaktır. Gelecek nesillerin artan taleplerini karşılayabilmek için
hastalıklara karşı dirençli, yüksek et, süt ile kaliteli yapağı, kürk ve deri
verimli hayvanlar geliştirmek bir zorunluluktur. Dolayısıyla hayvancılığı
geliştirmede RNAi gelecek vadetmektedir.
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