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ÖNSÖZ 

İklim değişikliğinin etkisini azaltmak, bitki yetiştiriciliğinde riskten 

kaçınmak ve tarım topluluklarına sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamak 

için gereklidir. Bitkilerin genetik olarak iyileştirilmesi, iklim değişikliği 

olumsuzluklarıyla başa çıkmak için uygun bir uyum stratejisidir. Genomun ve 

fenotipin bir arada incelenmesi, çevrenin bir genotipin fenotipe dönüşümü 

üzerindeki etkisinin net olarak anlaşılmasını sağlar. İklim değişikliğine karşı 

bitki biyoçeşitliliğinden yararlanmak büyük öneme sahiptir. Ayrıca tek başına 

yoğun kimyasal gübre uygulamaları altında sürekli monokültür sistemi 

altındaki tarım arazilerinde verimliliğin yavaş yavaş düştüğü ve çevre 

kalitesinin de bozulduğu görülmektedir. Bu sorunların ışığında, tarım 

sektörünü sağlıklı ve uyumlu bir ekosistemin bir bileşeni haline getirmek için 

organik gübrelerin, biyogübrelerin ve diğer mikrobiyal ürünlerin kullanımı 

çok önemlidir. İlave olarak, birkaç bitki türünün eş zamanlı olarak 

yetiştirilmesi, homojen ekimin olumsuz özelliklerini ortadan kaldırır, 

biyoçeşitliliği destekler ve dengeli bir tarım ortaya çıkarır. 

Doku kültürü teknikleri bahçe bitkilerinin yetiştirilmesinde, 

üretilmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. 1930'larda 

meyve ağaçlarının yetiştirilmesinde ve meyve bahçelerinin çoğaltılmasında 

embriyo kültürünün kullanımı, teknolojinin bitkilere ilk uygulamaları 

arasındaydı. 

Tarımda son trendleri tasarlamak için ekolojiyi, tarımsal sistemleri ve 

kültür bitkileri/hayvanlarını tanımak önemli olduğundan güncel ve çok çeşitli 

araştırma sonuçlarını takip etmek önemli ve gerekli bir olgudur. Bu kitap 

bölümü, bu amaca hizmet etmek ve trendleri belirlemek isteyenlere bazı 

seçenekler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Prof. Dr. Tahir POLAT 

Doç. Dr. Mustafa OKANT 
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GİRİŞ 

Doğanın ekolojik dengesinin çeşitli faktörler tarafından bozulması, tüm 

canlıları ve gezegenimizi etkileyen bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Son 

birkaç yüzyılda, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının hızla artışı küresel 

olarak önemli iklim değişikliklerine neden olmuştur. Sanayileşme ve küresel 

nüfustaki artışlar, orman alanlarının yok olmasına ve arazi taleplerinin 

artmasına katkıda bulunarak sera gazı emisyonlarının artmasına yol açmıştır. 

Önemli ve anında azalma olsa bile, sera gazı emisyonları ekosistemlerimizde 

büyük tahribatlara neden olmuştur (Carmody vd., 2016). Dünya Meteoroloji 

Örgütü’nün (WMO) raporuna göre; küresel ortalama sıcaklık sanayileşme 

dönemi öncesindeki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 1°C daha fazladır (Anonim, 

2021). Bu artan küresel sıcaklık, bölgesel ölçekte kuraklık ve yağış olayları gibi 

aşırı hava olaylarının sıklığında ve şiddetinde değişiklikler (Altizer vd., 2013) 

ile birlikte sıcak gün ve gece sayısında artışa ve soğuk gün ve gece sayısında 

düşüşe yol açmıştır (Tsai vd., 2018). 

Tarımsal üretim ve verim; iklim koşulları, ürün ve arazi yönetimi 

uygulamaları, patojenler, hastalık ve zararlılar ile hava olaylarında artış 

meydana gelmesi de dahil olmak üzere bir dizi faktörden etkilenir (Ray vd., 

2015). Yapılan çalışmalara göre; küresel sıcaklık artışının her derecesi için 

dünya ve ülkemiz nüfusunun beslenmesinde önemli bir yere sahip olan buğday, 

mısır gibi tahılların veriminin % 4-6 oranında azalması, sıcaklıktaki artışların 

bitki verimliliğini benzer şekilde etkilemesi beklenmektedir ve yüzyılın sonuna 

kadar dünya çapında üretim yapan alanların veriminde bir düşüş yaşayacağı 

öngörülmektedir (Leimu vd., 2010; Greaver vd., 2016; Pugh vd., 2016). Bitki 

patojenleri ve zararlıları iklim değişikliğinin bir ürünü olarak enlemsel dağılım 

kaymaları göstermiştir ve bölgesel iklim koşullarındaki değişikliklerin bitki 

patojen virülansını ve enfeksiyon oranlarını değiştirerek verim kayıplarını daha 

da kötüleştirmesi beklenmektedir (Velasquez vd., 2018). Aşırı derecede sıcak 

veya soğuk günlerin sayısı gibi iklim koşullarındaki değişikliklere adaptasyon, 

farklı bitkilerin ekilmesi için en uygun yerlerin değişmesi, ürün yönetimi ve 

kültür bitkilerinin üretiminin bu değişikliklere uyum sağlaması ile muhtemel 

hale gelecektir (Fini vd., 2017). Yani, bu durum kuraklığa eğilimli bölgelerde 

kuraklığa dayanıklı ürünlerin ekim alanlarının genişlemesi ve değişen çevreye 

daha iyi adapte olan yeni ürün çeşitlerinin yetiştirilmesi gibi bitki 

değişikliklerini kapsamaktadır. 
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Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9.7 milyar kişiye yükselmesi 

beklenmektedir (Anonim, 2022). Bu artışa bağlı olarak; nüfus artışının çevresel 

etkisi azaltılırken, aynı zamanda insanların talep edecekleri küresel bitki 

üretiminin önemli ölçüde artması gerekecektir. Aynı zamanda sera gazı 

emisyonlarını azaltmaya yönelik hafifletme stratejileri, iklim değişikliği altında 

olumsuz etkileri azaltmayı ve faydalı fırsatlardan yararlanmayı amaçlayan 

uyum stratejileriyle birleştirilmelidir. Küresel gıda güvenliğinin sağlanması ve 

gelecekteki gıda güvenliği düşünüldüğünde; iklim değişikliği ve artan küresel 

nüfus önemli sorunlardır. Bu kapsamda tarım uygulamaları, ürün çeşitliliği ile 

kamu uygulamaları ve tutumlarının tamamının değişmesi gerekecektir. 

1.  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIM ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Bitkiler fizyolojik olarak, iklim değişkenliğinden çeşitli yollarla büyük 

ölçüde etkilenmiştir ve iklim değişikliği bitkisel üretimi doğrudan, dolaylı ve 

sosyo-ekonomik yollarla etkilemektedir (Şekil 1). Çevresel olağanüstü etkenler 

ve iklim değişkenliği bitkiler üzerinde çok sayıda stres olasılığını arttırmıştır 

(Dusenge vd., 2019). İklim değişikliğinin bitki verimi üzerindeki sonuçlarının 

doğru bir şekilde hesaplanabileceğine inanılsa da, ekim yapılan toplam alana 

verilen zararın boyutuna bağlı olarak bitkisel üretim üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğuna inanılmaktadır. Gelecekte, küresel ısınma, kuraklık ve diğer 

çevresel etkiler nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde bitkisel ürünlerin 

verimliliğinin büyük oranda düşeceği tahmin edilmektedir (Hulme, 2017). 

 
 

 
Şekil 1: İklim değişikliğinin tarımsal üretime doğrudan, dolaylı ve sosyo-ekonomik 

etkileri (Raza vd., 2019). 
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1.1.  Abiyotik Stres 

Bitki büyümesi ve verimi, gıda güvenliği abiyotik streslerden büyük 

ölçüde etkilenir. Doğal iklim koşulları altında, bitkiler genellikle su basması, 

kuraklık, sıcak, soğuk ve tuzluluk gibi sayısız stres yaşar. Abiyotik stres 

faktörleri, ayrıca daha fazla strese neden olan UV-B, ışık yoğunlukları, sel, gaz 

emisyonları ile fiziksel ve kimyasal faktörleri içerir (Suzuki vd., 2014). Aşırı 

yağış olayları sel nedeniyle tahribata neden olabilirken, kıtlık veya daha uzun 

bir süre boyunca yağışın tamamen olmaması kuraklık streslerine yol açar 

(Becklin vd., 2016). Dünya genelinde sanayileşme, sıcaklık artışının ana 

faktörlerinden biridir ve aşırı hava olayları nedeniyle, küresel ısınmanın 

sıklığının artması beklenmekte olup bu da nihayetinde ekosistemi küresel 

olarak rahatsız edecektir. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar, balıklar gibi tüm canlı 

organizmalar dünya çapındaki aşırı çevresel koşullardan etkilenmiştir. 

Dünyadaki iklim koşullarına yönelik tehlike; ürün verimi ve gıda güvenliğini 

riske atabilecek çeşitli çevresel faktörlerde dalgalanmalara neden olabileceği 

için endişe verici bir boyuta ulaşmıştır (Makarevitch vd., 2015). İklimsel 

etkiler, düşük değişkenlik ve yüksek girdi konsantrasyonu ve bitkilerdeki 

çevresel değişiklikler nedeniyle, dengesiz üretkenlik ile mevcut ürün planı 

tarafından daha da kötüleşecektir. Kuraklık ve yoğun yağışlar, sıcaklık 

dalgalanmaları, tuzluluk ve haşere saldırılarının artan sıklığı, bitki verimliliğini 

azaltarak daha yüksek açlık tehditlerine yol açması beklenmektedir (Waterer 

vd., 2010). 

 

1.2.  Biyotik Stres 

Biyotik stres ürün verim ve kalitesinde önemli kayıplara neden olmakla 

birlikte; virüs, bakteri, fungus gibi patojenler, böcek vb. etmenler tarafından 

meydana gelmektedir (Peng vd., 2010). Biyotik stres faktörleri içerisinde 

patojen virülansı, atmosferik CO2 konsantrasyonlarından, sıcaklıktan ve su 

varlığından etkilenir (Leimu vd., 2010). Yağmur, yüksek hava ve toprak nemi, 

istisnalar olsa da, virülans ve enfeksiyon oranlarını arttırarak birçok bitki 

hastalığına neden olur. Ayrıca her bitki-patojen etkileşiminde, enfeksiyon için 

optimum sıcaklık aralıkları vardır ve coğrafi olarak dağılmış patojen 

popülasyonları için iklim elemanlarına karşı tepkisel değişim gözlemlenmiştir. 

Farklı bitki türlerinde yüksek CO2 konsantrasyonları, sıcaklık ve nem 

faktörlerine karşı virülans tepkisinin zıt olduğu da çalışmalarda bildirilmiştir 
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(Chen ve Murata, 2008; Cohen ve Leach, 2019). Küresel iklim değişikliğine 

bağlı olarak; sıcaklık değişkenliğinde, yağış düzenlerinde ve CO2 

konsantrasyonlarında beklenen artışlar, patojen dağılım değişikliklerinin bitki 

çeşitlerini yeni patojenlere veya daha öldürücü olan suşlara maruz bırakması 

olasıdır (Lee vd., 2017). İklim değişiklikleri sonucunda biyotik stres faktörleri 

ve bitki duyarlılığı, zararlı populasyonlarının kendi ihtiyaçlarına hızla yanıt 

verme yeteneği ile birlikte çevre, zararlıların ve hastalıkların tahminini 

inanılmaz derecede karmaşık hale getirir ve bu nedenle, gıda güvenliği 

üzerindeki etkileri en aza indirmek için dikkatli modelleme ve salgınlara hızlı 

yanıt verilmesi gerekecektir. 
 

1.3.  Karbondioksit Konsantrasyonu 

Başta karbondioksit (CO2) olmak üzere tehlikeli gazların emisyonu, 

sera etkisi ve yüksek küresel sıcaklıkların temel nedenleri arasındadır (Ahuja 

vd.,2010; Frei vd., 2014). İklim değişikliğinin ve çevresel çeşitliliğin etkileri 

temel olarak stres nöbetlerinin sayısı, günlük yaşam üzerindeki etkileri ve 

tarımsal ürünlere verilen zarar ile tahmin edilebilir. Gelişmekte olan ülkelerde 

tarımsal verim ağırlıklı olarak olumsuz çevresel koşullar nedeniyle zarar 

görmektedir, bu nedenle yüksek sıcaklık ve aşırı CO2 birikimine karşı yeni 

stratejiler öngörülebilir. Bitkilerde fizyolojik olarak artan CO2 konsantrasyonu, 

yüksek CO2 konsantrasyonları altında bitkilerin gaz değişimi için daha az açık 

stomaya ihtiyaç duyması ve dolayısıyla terleme yoluyla daha az su kaybetmesi, 

su kullanım verimliliğini arttırması nedeniyle kuraklık stresi direnci ile 

ilişkilidir (Dusenge vd., 2019). Fakat CO2 konsantrasyonunun; yükselen 

küresel sıcaklıkları ve iklim değişikliğini telafi etme olasılığının daha düşük 

olduğu ve bitkisel üretimde verimin düşmesine neden olacağı  bildirilmiştir 

(Pugh vd., 2016). 
 

2. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYON 

STRATEJİLERİ 

2.1.  Tarımsal Ürün Islahı 

Tarımsal ürün çeşitlerinin, artan abiyotik ve biyotik stres faktörlerine 

karşı ve artan insan nüfusunu desteklemek için yüksek verimde üretilebilmesi 

gerekmektedir. Günümüzde genomik ve diğer omik teknolojileri ürün 

yetiştirme stratejilerine entegre edilmiştir. Omik yaklaşımları, bitkinin 
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ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli genetik bilginin 

biyolojik fonksiyonlarını aydınlatmak için faydalı kaynaklar sağlar. Bu 

bağlamda bitkilerde üreme döngüsünün hızlandırılması, tarımsal özelliklerin 

genetik temelini belirlemek amacıyla bitki genomik ve fenotipik kaynaklarına 

önemli yatırımlar gerekmektedir. Genom düzenleme gibi yeni teknolojiler 

geliştirilmiş çeşitlerin hedeflenen üretimine yardımcı olabilir, ancak tarımsal 

politikalardaki sorunlar, bu araçların etkin kullanımı için sınırlamalar olarak 

kalmaya devam etmektedir (Yoder vd., 2014). Uyarlanmış çeşitler üretmek için 

hem gen düzenleme teknolojileri hem de hızlandırılmış yetiştirme prosedürleri, 

çok çeşitli tarımsal ürünler için genomik ve fenotipik kaynaklarda genişleme 

gerektirecektir. 

Kuraklık ve sıcaklık stresi, genellikle mısır ve buğday gibi birçok 

bitkide birlikte meydana gelir ve bu stres türlerinin kombinasyonu, her bir 

stresten daha önemli verim düşüşlerine neden olur (Muller ve Martre, 2019). 

Kuraklık ve sıcaklık stresi, bitkilerde besin alımını ve fotosentetik verimliliği 

azaltır ve stres yanıtları çok çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal tepkileri içerir. 

Strese dayanıklı bitkilerin üretilmesindeki zorluk da, stres tepkilerinde yer alan 

çok sayıda gendir. Bitkilerde stres sonucu aktive olan genlerin kontrolünü 

sağlayan transkripsiyon faktörleri, bitkilerde sinyalleşmede önemli bir 

bileşendir ve çeşitli bitkilerde yapılmış çalışmalarda transkripsiyon 

faktörlerinin aşırı ifadesinin kuraklığı, soğuk ve tuz toleransını arttırdığı 

bildirilmiştir (Chowdhury vd., 2017; Zampieri vd., 2017; Reside vd., 2018). 

Transkripsiyon faktörlerinin modülasyonu, birçok tarımsal ürünün çevresel 

stres toleransını arttırmanın etkili bir yolu olabilir ve bunları geleneksel ve yeni 

yetiştirme teknolojileri içinde hedeflemek, daha iyi ürünler üretmek için etkili 

bir strateji olabilir. 

Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), yüksek verimli 

fenotipleme ile genomik seçim (GS) ve genotipleme stratejileri, iklim 

değişikliği altında tarımsal ürünlerin iyileştirilmesi için farklı genlerin 

belirlenmesinde önemlidir. Sonuç olarak; bitki ıslah çalışmaları iklim 

değişikliklerine karşı daha iyi uyum sağlayan dayanıklı bitkilerin 

geliştirilmesine yardımcı olmakla birlikte, gelecekte tarımı kurtarmak için yeni 

kültürel yöntemlerin yayılması, çeşitli ürün şemalarının uygulanması ve farklı 

geleneksel ve geleneksel olmayan yaklaşımların benimsenmesine olanak 

tanıyacaktır. 
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2.2.  Tarım Arazilerinin Kullanımı ve Yönetim Sistemleri 

Gelişmiş ülkelerde geçen yüzyıl boyunca tarımsal verimdeki artışlar, 

artan orman alanlarının tahribatı ve değişen su kullanım uygulamalarından 

kaynaklanan yerel ekosistemlere önemli zarar vererek çevre ve doğal 

kaynakları önemli ölçüde etkilemiştir (Luan vd., 2017). İklim değişikliği 

karşısında arazi yönetimi stratejilerinin, verimi en üst düzeye çıkarmak ve 

çevresel etkiyi en aza indirmek amacıyla değişen iklim düzenlerine ve yaygın 

zararlılara ve patojenlere uyum sağlaması gerekecektir. Arazi yönetimi 

uygulamalarına yönelik özel zorluklar arasında, büyüme mevsimi uzunluğu ve 

zamanlamasındaki değişiklikler, uygun üretim alanlarının dağılımındaki 

değişiklikler ve aşırı hava olaylarının artan sıklığı sayılabilir. Ayrıca 

patojenlerin dağılımları ve enfeksiyon oranları değiştikçe, yasal kısıtlamalar 

çiftçiler tarafından pestisitlerin, fungisitlerin ve diğer kimyasalların kullanımını 

kısıtlayabilir (Kim vd., 2017). Kimyasal kullanımının risklerine ilişkin artan bir 

kamuoyu bilinci olsa dahi, bu, gıda güvenliği için bir farkındalık 

oluşturmadığından sonuçta yeni zirai kimyasalların gelecekteki gelişimini 

potansiyel olarak sınırlayan mevzuatların geliştirilmesi gerekecektir. Arazi, 

ürün ve hayvan yönetimi uygulamalarının iklim değişikliğine uyarlanması; 

toprak besin yönetimi, toprak işleme yoğunluğu, ürün seçimi ve rotasyon suyu 

yönetimi, hayvan seçimi ve üreme sonuçları ve tarımsal çeşitlendirme gibi çok 

çeşitli faaliyetleri içerir. Yağış değişkenliği arttıkça yarı kurak ve kurak 

alanlarda su mevcudiyeti önemli bir endişe kaynağıdır ve su toplama, depolama 

ve kullanım uygulamaları uzun süreli az yağışla ilişkili riskleri azaltma fırsatına 

sahiptir. 
 

2.3.  Gıda Kullanımı ve Talebi 

İklim değişikliği gıda güvenliğini çok karmaşık bir şekilde 

etkilemektedir. Agro-ekolojik çevreyi bozarak doğrudan ve dolaylı olarak 

gelirin büyümesine ve dolaşımına baskı yaparak tarımsal verimi engellemekte 

ve dolayısıyla tarım ürünlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır (Luan vd., 2017). 

Gıda erişilebilirliği durumunda, gıda güvenliği ve güvenliği için yapılan 

yaklaşımların, esas olarak iklim değişikliklerinin etkilerine odaklandığını 

gözlemlemek çok önemlidir. Dünyanın her yerinde, gıda güvenliği insanlar için 

son derece önemlidir. İklim değişikliği nedeniyle gıda kalitesi, talebi ve 

güvenliği araştırmacılar için hala en büyük problem olarak belirtilmektedir. 
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Gıda güvenliğine ilişkin gelecekteki çalışmaların, gıda güvenliği koşullarını 

tamamen ve bilimsel olarak tahmin etmek için iklim değişikliğini, ürün 

verimliliğini, su teminini ve nüfusu içermesi gerekecektir. Küresel iklim 

değişikliğine adaptasyon olarak gıda israfını ve kaybını ortadan kaldırmak 

imkansız olacağından dolayı gıda kullanımının verimliliğini arttırmak, gıda 

güvenliğini geliştirmek için önemli bir fırsattır. 
 

SONUÇ 

İklim değişiklikleri sonucunda; tarımı ve ürünlerini engelleyerek,  bitki 

büyümesi ve verimi üzerinde yıkıcı etkiler yaratarak, artan sanayileşme ve 

zehirli gazlar nihayetinde dünya çevresini rahatsız eden küresel ısınmaya neden 

olarak tüm dünyayı endişelendirmeye devam etmektedir. İklim değişikliğine 

bağlı olarak bitkilerin maruz kaldığı stres koşulları altında bitki tepkilerini 

anlamak ve bu mekanizmaların altında yatan fizyolojik, moleküler ve genetik 

temeli keşfetmek oldukça önem arz etmektedir. Islah çalışmaları sonucunda 

iklim değişikliklerine karşı yüksek adaptasyon gösteren çeşitlerin 

geliştirilmesi, geniş genom ilişkilendirme çalışmaları, yüksek verimli 

fenotipleme ile genomik seçim ve genotipleme stratejileri, iklim değişikliği 

altında tarımsal ürünlerin iyileştirilmesi için farklı genlerin tanımlanması 

oldukça önemlidir. İklim değişikliğine karşı önlem olarak ve sera gazı 

emisyonlarında azalma sağlamak amacıyla tüm dünya genelinde çevre bilinci 

oluşturularak, uluslararası işbirliğinden yararlanılmalıdır. 
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GİRİŞ 

 Yem bitkileri hayvanları kaba yemini karşılaması ve ekim nöbetine 

alınması ile birlikte önemli bir üretim desenine dahil edilmesi, hem kaba yem 

açığı giderilmiş olması hem de kendinden sonraki bitkilerin kısmen de olsa 

azot ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olur. Dolayısı  4 -5 ay boş kalan 

araziden, kaba yem açığının önemli bir bölümü karşılanmış olması ile birlikte 

çiftçinin kar marjı artmış olur (Altın ve ark., 2009; Sheaffer ve Moncada, 

2001; Seydoşoğlu ve Bengisu, 2019; Seydoşoğlu ve ark., 2020a,b; 

Seydoşoğlu, 2020). Ülkemizin baştaki sorunlardan biri hayvan 

mevcudiyetimize yetecek kadar kaliteli kaba yemin yetersizliği ve bunun 

artırılması için çalışmaların yetersiz olması, çiftçilerimizin yem bitkileri 

tarımına duyarsızlığı ve teşviklerin yetersiz olmasından dolayı kaba yem açığı 

fazla olmaktadır (Yolcu ve Tan, 2008; Sayar ve ark., 2010). Ülkemiz 

hayvancılığı meraya dayalı olarak yapılmaktadır. Ancak, meraların tarıma 

açılması, yanlış otlatma ve çeşitli sebeplere bağlı olarak tahrip edilmesi ile 

beraber; kaliteli kaba yeme olan ihtiyacın artmasıyla, tarımı yapılan 

arazilerinin yem bitkisi yetiştiriciliğinin önemi de artmaktadır (Sayar ve ark., 

2015). 

 Güneydoğu Anadolu bölgesinin özellikle Şanlıurfa’da, genellikle 

pamuk, mısır ve buğday tarımı yapılmaktadır. Dolayısıyla Kasım Ayından 

Nisan Ayı ortasına kadar yaklaşık 4-5 ay boş kalan arazilere yem bitkileri 

ekilerek kaliteli kaba yem açığının büyük bir giderilebilir (Sayar, 2014; Sayar 

ve Kendal, 2014). Kısmen de olsa ülkemizde ve dünyada tarımın yapıldığı 

alanlarda nadasa bırakılan boş arazilerin yerine artık yavaş da olsa yem 

bitkileri üretimine yer verilmektedir. Kışlık ara ürün yem bitkileri yalın ve 

karışık ekimler yapılmaya da başlanmıştır. Bilhassa baklagil yem bitkilerinin 

havanın serbest azotunu torağa bağlamasından dolayı buğdaygillere nazaran 

daha çok tercih edilmektedir (Sainju ve ark., 2008).  

 Kışlık ara ürün yem bitkilerinden en çok ülkemizde baklagil yem 

bitkilerinden fiğ (Vicia sativa L.), buğdaygillerden ise en çok üretilen triticale 

(Triticosecale x Wittmack)’dır. Tritikale yem bitkisi özellikle yağışların 

yetersiz olduğu dönemde kuraklığa dayanıklı olmasından dolayı da çok tercih 

edilebilir. Son yıllara baktığımızda hayvancılık faaliyetlerin artması ve 

yaygınlaştırılması için tarım bakanlığınca gerek yem desteği gerekse tohum 
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desteği verilmektedir. Böylece boş kalan arazilerin değerlendirilmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Yousıf ve Kökten  (2016), Bingöl yaygın fiğ 

(Vicia sativa L.) ile tritikale Triticosecale Wittmack.) kombinasyonlarının 

oranlarında en ideal kompinasyon %40 tritikale+%60 fiğ terkipinin 

olabileceğini bildirmiştir. Yıldırım ve Parlak (2017), Dardanos yerleşkesinde 

Tritikale (Triticosecale Wittmack), bakla (Vicia faba L.), bezelye (Pisum 

arvense L.), Macar fiği (Vicia pannonica L.) bitkilerinin farklı 

kompinasyonlarındaki çalışmasında. En fazla yaş ot yalın ekilen bakladan, 

kuru ot ise tritikale+bakla (50:50) ile saf tritikalede tespit edildiği, genel 

itibariyle karışımlarda, tritikale karışım oranları arttıkça kuru ot veriminin de 

artırdığı sonucuna varmışlardır. Deniz (2021), Şanlıurfa şartlarında, en yüksek 

kuru ot veriminin (1472.07 kg/da) 30 Nisan’da, %60 yaygın fiğ + %40 tritikale 

uygulamasından, en yüksek yaş ot verimini (4572.50 kg/da) 15 Nisan’da, %60 

yaygın fiğ + %40 tritikale uygulamasından, en yüksek ham protein oranı 

(%28.01) 1 Nisan’da saf fiğ parselinden elde edildiği sunucuna varmıştır. Ham 

protein veriminin (302.35 kg/da) en yüksek 30 Nisan’da %60 yaygın fiğ + 

%40 yulaf parselinden elde edildiğini, ayrıca, ADF ve NDF içeriği göz önüne 

alındığında, tüm uygulamalardan elde edilen otun iyi bir sınıfta olduğunu 

belirtmiştir. 

Yaptığım bu çalışmada Şanlıurfa şartlarında kışlık ara ürün olarak 

yaygın fiğ, tritikale ve farklı karışım oranlarından oluşan yem bitkilerin, farklı 

biçim zamanlarından en ideal olanının ilimiz ve aynı ekolojik koşullara sahip 

bölgelerimiz için çok önemli katkılar sağlaması amacıyla yürütülmüştür. 

Materyal ve Yöntem 

 Araştırmada materyali olarak adi fiğ (Vicia sativa L.)  Cumhuriyet 99 

çeşidi ve tritikalenin (Triticosecale Wittmack) Mısıonera çeşidi deneme 

materyali olarak, 2018-2019 yılı kışlık ara ürün yetiştirme sezonunda Harran 

Üniversitesi Araştırma ve Uygulama sahasında yapılmıştır. Coğrafi konumu 

olarak 37010’33.7’’ kuzey enlemleri ile 38047’54.3’’ doğu boylamları 

boyutlarında yer almaktadır. 

Deneme yerinin toprak ve iklim özellikleri 

 Deneme yerinin toprak bünyesi killi-tınlı olup, toplam tuz %0.71, pH 

7.78, kireç %29.2, organik madde %0.28 yarayışlı fosfor (P2O5) 1.30 kg/da, 
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potasyum (K2O) 30.30 kg/da olarak saptanmıştır. Deneme alanın toprağı killi-

tınlı ve kireç oranı yüksek olduğu görülmektedir (Anonim, 2016). 

 

Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü 2018-19 yıllarına ait bazı ortalama iklim 

değerleri (MGM, 2019) 

Aylar  

 

 

Ort. sıcaklık 

(0C) 

 

Ort. nispi 

nem (%) 

 

Toplam yağış 

ort. (mm) 

Eylül 
    

Uzun Yıllar 26.8 46.4 2.5 

Ekim 
2018 22.7 45.8 39.4 

Uzun Yıllar  20.1 52.8 24.6 

Kasım 
2018 13.0 72.1 106.6 

Uzun Yıllar 12.8 63.5 44.2 

Aralık 
2018 Yıllar 8.7 85.1 259.7 

Uzun Yıllar 7.5 69.1 78 

Ocak 
2019 6.0 76.6 113.8 

Uzun Yıllar 5.5 71.5 87.3 

Şubat 
2019 8.4 72.6 83.8 

Uzun Yıllar 6.9 67.7 69.0 

  Mart 2019 10.6 70.1 202.1 

 Uzun Yıllar 10.7 64.4 62.7 

  Nisan 2019 14.3 67.2 97.4 

 Uzun Yıllar 16.1 62.8 49.6 

  Mayıs 2019 25.1 36.1 5.8 

 Uzun Yıllar 22.1 54.1 25.6 

  Haziran 2019 28.7 32.9 4.2 

 Uzun Yıllar 28.1 40.9 3.4 
 

Tarla denemesi tesadüf bloklarda bölünmüş parseller deneme desenine 

göre üç tekerrürlü olacak şekilde tesis edilmiş, Aralık 2019 tarihinde 

ekilmiştir. Denemenin ana parsellerine karışım uygulamaları (saf fiğ, saf 
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tritikale, %60 fiğ + %40 tritikale, %70 fiğ + %30 tritikale, %80 fiğ + %20 

tritikale), alt parsellerine ise farklı biçim zamanları (1 Nisan, 15 Nisan ve 30 

Nisan), olacak şekilde kurulmuştur. Araştırmada; 10 sıra her sıra arası 20 cm,   

parsellerin boyutları ise 2mx3m=6m2, parseller arası, 0.5 m sıra arası ve 

bloklar arasında 2’şer m olacak şekilde düzenlenmiştir. Türlerin saf ekim 

normu fiğ’de 12 kg/da ve tritikale’de ise 23 kg/da olacak şekilde tohum 

uygulanmıştır. Karışım oranları bu normlara göre hesaplanmıştır. Dekara 6 kg 

triple süper fosfat, taban gübresi ve 20 kg üre %46 olacak şekilde, azotlu 

gübrenin %50’si ekimle, %50 si ise erken İlkbaharda kullanılmıştır. Karışım 

oranlarına göre gübre hesaplanmış olup parsellere elle verilmiştir. Yetiştirme 

sezonu boyunca yabancı ot mücadelesi yapılmıştır.  

Kuru ot verimi ve kalite analizleri, her parselden alınan 500 g yaş ot 

örneği açık havada belli bir süre kurutulduktan sonra, 65-70 oC’ye ayarlanmış 

fırında 24 saat kurutulup ağırlıkları sabitleşince tartılmıştır. Kuru ot oranları 

saptandıktan sonra, kuru ot oranları (%) ile yaş ot verimlerinin çarpımında 

kuru ot verimleri hesaplanmıştır. Bu örnekler kalite analizleri için 1 mm’ lik 

elekten geçecek şekilde öğütüldükten sonra, Kjeldahl cihazıyla azot içeriği 

saptanmış, saptanan azot değerleri 6.25 katsayısı ile çarpılarak ham protein 

oranı değerleri hesaplanmıştır (AOAC, 1995). % ADF ve NDF analizleri 

Ankom 1997’ye göre yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, JMP11 istatistiki paket 

programında varyans analizleri yapılmış, istatistiki olarak önemli bulunan 

ortalamalar, LSD (%5) çoklu karşılaştırma testine göre gruplandırılmıştır. 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Şanlıurfa ekolojik koşullarda 2018/19 yıllarında sürdürülen yaygın fiğ 

ile tritikalenin farklı karışım ve farklı biçim zamanlarındaki verim 

denemelerinde kuru madde verimi ve kalitesi ile ilgili özellikler saptanmıştır. 

Yeşil ve kuru ot verimleri, HP oranı, HP verimi, ADF ve NDF değerlerine ait 

ortalamalar ve oluşan gruplar Çizelge 2-3-4’de, verilmiştir. 

Yeşil ot verimi (kg/da) 

Çizelge 2.’de, görüleceği üzere yeşil ot verimleri bakımından karışımlar 

ve biçim zamanları arasında istatistikî olarak önemli farklılıklar saptanmış, 

karışımlar x biçim zamanları interaksiyonu da önemsiz bulunmuştur. Farklı 

zamanlarda biçilen yaygın fiğ + tritikale karışımlarının ortalama yeşil ot 
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verimleri, 1526.05-2907.16 kg/da arasında farklılık görülmektedir. En yüksek 

yeşil ot verimi 30 Nisan’daki biçim zamanından alınmış, en düşük yeşil ot 

verimi ise 1 Nisan biçiminden elde edilmiştir. Farklı karışımlar arasında yem 

bitkilerinin yaş ot verim ortalamalarına bakıldığında; en yüksek ortalama ise 

3240.84 kg/da ile tritikale den en düşük ortalama ise 747.59 kg/da ile yaygın 

fiğden tespit edilmiştir. 

Araştırmacıların fiğin yeşil ot verimine ait bulgularına baktığımızda; 

Babat ve Anlarsal (2011) Diyarbakır’da 545.0-1233 kg/da, Kaplan (2013) 

Kahramanmaraş’da 1212.1-4386.0 kg/da, Seydoşoğlu (2014) Diyarbakır’da 

tarafından, 1522-3232 kg/da, Timurtaş ve ark. (2018), Siirt’te 1974.4-3902.2 

kg/da ve Deniz (2021) Şanlıurfa’da ise 905.00-1154.71 kg/da verim elde 

etmişlerdir. Araştırmacılar arasındaki bu farklılığın sebebi ekolojik ve çeşit 

farklılığı sebep gösterilebilir.  

Çalışmamızda; yeşil ot karakterinin en ideal biçim zamanı olarak 15 

Nisan seçilmesi tavsiye edilmelidir. Aksi durumda, biçim zamanın 30 Nisana 

kadar bekletilmesi hem pamuk ekimi için gerekli hazırlık işlemlerinin 

gecikmesi hem de kalitenin düşmesine sebep olabilir. Bu nedenlerden dolayı 

%60 fiğ+%40 tritikale karışımının 15 Nisanda biçilmesi kalite ve kantite 

açısından uygun görülmektedir. 
 

Çizelge 2. Farklı zamanlarda biçilen fiğ + tritikale karışımların yeşil ve kuru ot 

özelliğine ait ortalamalar ile  oluşan gruplar 

Karışımlar Biçim zamanları (Yeşil ot verimi kg/da) Biçim zamanları (Kuru ot verimi kg/da) 

1 Nisan 15 

Nisan 

30 

Nisan 

Ortalama 1 

Nisan 

15 

Nisan 

30 Nisan Ortalama 

Saf Yay. Fiğ 274.44  546.11  1422.22  747.59 d 52.69 i 112.11 

hı 

299.66 g 154.82 d 

Saf Tritikale 2128.66  3565.82  4028.05 3240.84 a 329.30 

fg 

584.79 

cd 

966.73 a 626.94 a 

%60F+%40T 1941.66  2912.99  3734.44  2863.03 

ab 

296.87 

g 

495.49 

de 

820.45 b 537.60 ab 

%70F+%30T 1950.49  2610.55  2739.99  2433.68 

bc 

309.14 

fg 

463.10 

de 

624.71 c 465.65 bc 

%80F+%20T 1334.99  2567.22  2611.10  2171.10 c 220.67 

gh 

436.68 

ef 

537.62 

cde 

398.32 c 

Ortalama 1526.05 

c 

2440.54 

b 

2907.16 

a 

 241.73 

c 

418.43 

b 

649.83 a  

LSD (0.05) Yeşil ot = Karışımlar: 607.26, Biçim zamanları: 300.93,  Karışımlar x Biçim zamanları: öd.  

Kuru ot = Karışımlar:111.57,  Biçim zamanları:57.61, Karışımlar x Biçim zaman: 128.83 

*Aynı sütunda yer alan aynı harf sınıfına giren ortalamalar arasında LSD testine göre %5 
düzeyinde önemli fark yoktur 
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Kuru ot verimi (kg/da) 

 Şanlıurfa ekolojik koşullarında yürütülen bu araştırmada, kuru ot 

verimleri bakımından karışımlar ve biçim zamanları arasında istatistikî olarak 

önemli farklılıklar saptanmış, karışımlar x biçim zamanları interaksiyonu da 

önemli bulunmuştur. Saf ve karışımların en yüksek ortalama kuru ot verimleri 

626.94 kg/da ile saf tritikale’den, en düşük değeri ise 154.82 kg/da  ile saf fiğ 

parsellerinde tespit ediliştir (Çizelge 2.).  Farklı biçim zamanlarında en fazla 

kuru ot 649.83 kg/da ile 30 Nisan’da, en düşük kuru ot 1 Nisan’da 241.73 

kg/da olarak ölçülmüştür. Karışımlar x biçim zamanı interaksiyonunda kuru 

ot verimi en yüksek 966.73 kg/da ile 30 Nisan tarihinde saf tritikale den 

gözlenirken, en düşük değer 52.69 kg/da ile 1 Nisan tarihinde saf fiğ 

parselinde ölçülmüştür.  

 Konu ile ilgili bulgular, başka araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir. 

Timurtaş ve ark. (2018) Siirt’te, 406.0-835.1 kg/da, Seydoşoğlu (2014) 

Diyarbakır’da, 308-919 kg/da, Deniz (2021) Şanlıurfa’da, 128.26-202.54 

kg/da, Babat ve Anlarsan (2011) Diyarbakır’da, 118.3-158.0 kg/da ve Çelik, 

(2010) Erzurum’da, 884.1 kg/da kuru ot verimi saptamıştır. Kuru ot 

verimlerindeki farklılığın nedenleri olarak, kullanılan çeşitler, karışımlar, 

farklı biçim zamanları ve ekolojik faktörler söylenebilir. 

Ham protein oranı (%) 

 Çizelge 3’de görüleceği üzere ham protein oranları bakımından 

karışımlar ve biçim zamanları arasında istatistikî olarak önemli farklılıklar 

saptanmış, karışımlar x biçim zamanları interaksiyonu da önemsiz 

bulunmuştur. Ham protein oranının en yüksek değeri %23.53 saf fiğ 

bitkisinden elde edilmiş, ancak en az ham protein oranı %17.41 ile saf tritikale 

parselinde tespit edilmiştir.  

 Farklı biçim zamanlarındaki ham protein oranları dikkate en yüksek HP 

değeri %23.75 ile 1 Nisan tarihli biçiminden, en düşük HP değeri ise, %16.55 

ile 30 Nisan tarihli biçiminden elde edilmiştir. Ham protein oranının biçim 

zamanı geciktikçe azaldığı görülmektedir (Çizelge 3.). 

 Bulgularımız diğer araştırma bulgularıyla karşılaştırıldığında; Timurtaş 

ve ark. (2018) Siirt’te, %10.7-17.8, Özkan (2006) Kahramanmaraş’ta, 
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%15.20-20.71, Tankuş (2020) Şanlıurfa’da, %18.43-27.34, Turgut ve ark. 

(2006) Erzurum’da, %19.60-23.20, Deniz (2021) Şanlıurfa’da, %20.58-28.01 

olarak farklılık göstermiştir. Bu farklılık; araştırmada kullanılan çeşit, 

karışımlar ve ekolojik koşullar olabilir. 
 

Çizelge 3. Farklı zamanlarda biçilen fiğ + tritikale karışımların HP oranı ve HP 

verimi özelliğine ait ortalamalar ile oluşan gruplar 

Karışımlar Biçim zamanları (HP oranı %) Biçim zamanları (HP verimi kg/da) 

1 Nisan 15 

Nisan 

30 

Nisan 

Ortalama 1 Nisan 15 

Nisan 

30 Nisan Ortalama 

Saf Yay. Fiğ 28,03  22,00  20,56  23,53 a 14.79  24.63  60.83  33.42 c 

Saf Tritikale 20,05  18,56  13,62  17,41 c 65.33  107.81  131.80  101.64 a 

%60F+%40T 23,00  19,62  16,77  19,79 b 69.19  97.54  137.37  101.37 a 

%70F+%30T 23,7  19,00  16,00  19,56 bc 73.73  88.18  99.14  87.02 ab 

%80F+%20T 24,00  20,00  15,80  19,93 b 53.33  86.61  86.72  75.55 b 

Ortalama 23,75 a 19,83 b 16,55 c  55.27 c 80.95 b 103.17 a  

LSD (0.05) HP oranı = Karışımlar: 2.13, Biçim zamanı: 1.61, Karışımlar x Biçim zamanı: öd 

HP verimi = Karışımlar: 25.11, Biçim zamanı:11.41 , Karışımlar x Biçim zamanı: öd 

*Aynı sütunda yer alan aynı harf sınıfına giren ortalamalar arasında LSD testine göre %5 

düzeyinde önemli fark yoktur 
 

Ham protein verimi (kg/da) 

 Çizelge 3. İzlendiğinde ham protein verimleri bakımından karışımlar ve 

biçim zamanları arasında istatistikî olarak önemli farklılıklar saptanmış, 

karışımlar x biçim zamanları interaksiyonu ise önemsiz bulunmuştur.. Farklı 

karışımlar arasında ham protein veriminin en yüksek değeri 101.64 kg/da ile 

saf tritikale uygulamasından, en düşük değerini ise %80 fiğ + %20 tritikale 

uygulamasından saptanmıştır. Farklı biçim zamanları dikkate alındığında ham 

protein veriminin en yüksek değerini 103.17 kg/da ile 30 Nisan, en düşük 

değeri ise 55.27 kg/da ile 1 Nisan tarihinde ölçülmüştür.  

 Yapılan bu araştırmaya göre %60 fiğ + %40 tritikale karışımında ham 

protein verimi yüksek çıkmıştır. Temel nedeni tritikale yem bitkisinin kuru 

madde miktarının fazla, fiğ yem bitkisin ham protein oranının (%)  yüksek 

olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Bu değerler; Budaklı Çarpıcı ve 

Tunalı (2012) Bursa’da 254.67- 285.95 kg/da, Timurtaş ve ark. (2018) Siirt’te, 

50.70-149.35 kg/da, Deniz (2021) Şanlıurfa’da, 36.30-302.35 kg/da verim 
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almışlardır.  Ham protein verimlerindeki bu denli farklılık; farklı çeşitlerin, 

farklı biçim zamanlarından ve ekolojilerden kaynaklanmış olabilir.  
 

ADF (Asit deterjan lif)  % 

 Çizelge 4’de görüleceği gibi % ADF oranları bakımından karışımlar ve 

biçim zamanları arasında istatistikî olarak önemli farklılıklar saptanmış, 

karışımlar x biçim zamanları interaksiyonu da önemsiz bulunmuştur. Asit 

deterjan lif, yemin hücre duvarı bileşenlerinin belirlenmesinde kullanılan, asit 

deterjan çözeltilerde çözünmeyen, selüloz ve lignin gibi lifli maddeler olarak 

bilinmektedir. Yemde bulunan ve sindirimi zorlaştıran bu maddelerin düşük 

olması yemlerin hayvanlar tarafından sindirilmesini artırmaktadır. Farklı 

karışımlar arasında Asit deterjan lif (% ADF) değeri en yüksek %33 saf 

tritikale karışımından, en düşüğü sayısal olarak %26.91 ise saf fiğ parselinde 

hesaplanmıştır (Çizelge 4.).  

 Farklı biçim zamanları uygulamalarında asit deterjan lif değerleri 

incelediğimizde en yüksek % ADF değeri, %32.54 oranında 30 Nisan’da, en 

düşüğü ise %25.17 1 Nisan’da kaydedilmiştir. Sonuçta; lif artışı yem kalitesini 

düşürmektedir. Ortalamalara bakıldığında 1-15-30 Nisan biçim zamanları 

arasında önemli fark oluşmuş, farklı biçim zamanları arasında geçen süre 

yemin kalitesini etkilemiştir. Dolayısıyla biçim zamanlarının geciktirilmesi % 

ADF oranını artırırken yem besin değerini düşürücü rol oynamıştır. Pamuk 

tarımının yapıldığı bu bölgeler düşünüldüğünde 15 Nisan (2. Biçim zamanı) 

uygun görülmektedir. 

 Diğer araştırmacıların % ADF değerleri; Özkan (2006) 

Kahramanmaraş’ta, %30.54–40.05, Tankuş (2020) Şanlıurfa’da, %31.34–

33.87, Yücel ve ark. (2012) Diyarbakır’da, %24.75–35.16, Timurtaş ve ark. 

(2018) Siirt’te, %38.85–37.80, Yolcu (2011) Gümüşhane’de %29.02–29.18 

ve Deniz (2021) Şanlıurfa’da, %26.63–33.74 olarak tespit etmişlerdir. 

Fiğlerde olgunlaşma süresi artıkça NDF ve ADF değerlerinin de buna paralel 

olarak arttığı ve kalitenin düşebileceğini Badrzadeh ve ark. (2008) 

bildirmektedirler. 
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Çizelge 4. Farklı zamanlarda biçilen fiğ + tritikale karışımların %ADF ve %NDF 

oranlarına ait ortalamalar ile oluşan gruplar 

Karışımlar Biçim zamanları (ADF %) Biçim zamanları (NDF %) 

1 Nisan 15 

Nisan 

30 

Nisan 

Ortalama 1 Nisan 15 

Nisan 

30 

Nisan 

Ortalama 

Saf Yay. Fiğ 23.05  26.70  31.00  26.91 b 38,50  42,50 47,40 42,8 c 

Saf Tritikale 29.80  3350  35.70  33.00 a 52,20  61,30  64,20  59,23 a 

%60F+%40T 24.00  28.40  31.50  27.96b 42,13  49,00  53,00  48,04 b 

%70F+%30T 24.00  28.00  32.00  28.00 b 41,00  47,00  51,00  46,33 b c 

%80F+%20T 25.00  29.00  32.50  28.83 b 40,00  45,00  49,00  44,66 b c 

Ortalama 25.17 c 29.12 b 32.54 a  42,76 c 48,96 b 52,92 a  

LSD (0.05) ADF (%) = Karışımlar: 2.60 , Biçim zamanı:2.2  , karışımlar x biçim zamanı: öd 

NDF (%) = Karışımlar: 3.65, Biçim zamanı:1.53,  karışımlar x biçim zamanı: öd 

*Aynı sütunda yer alan aynı harf sınıfına giren ortalamalar arasında LSD testine göre %5 

düzeyinde önemli fark yoktur 
 

 NDF (Nötral deterjan lif)  % 
 Çizelge 4’de görüleceği gibi % NDF oranları bakımından karışımlar 

ve biçim zamanları arasında istatistikî olarak önemli farklılıklar saptanmış, 

karışımlar x biçim zamanları interaksiyonu da önemsiz bulunmuştur. Nötr 

deterjan lif, yemin hücre duvarı bileşenlerinin belirlenmesinde kullanılan, nötr 

deterjan çözeltilerde çözünmeyen, hemiselüloz, selüloz, lignin, kütin ve 

silikadan oluşan lifli maddeler olarak bilinmektedir. Yemde bulunan ve 

sindirimi zorlaştıran bu maddelerin yüksek olması yemlerin hayvanlar 

tarafından sindirimini zorlaştırmaktadır.  

Farklı karışımlar arasında yem bitkilerinin % NDF değerleri en yüksek 

%59.23 ile saf tritikale, en düşük değeri %42.8 ile saf yaygın fiğ 

uygulamasından saptanmıştır (Çizelge 4.). Buğdaygillerle, yaygın fiğin 

karışıma dâhil edilmesi % NDF oranının düşmesine, kaba yem kalitesinin ise 

yükselmesine neden olmuştur. 

Çizelge 4. izlendiğinde farklı biçim sürelerinin % NDF değerlerinde en 

yüksek %52.92 ile 30 Nisan tarihli biçiminden, en düşük değeri ise, %42.76 

ile 1 Nisan tarihli biçiminden saptanmıştır. Farklı biçim zamanları arasında 

geçen süre yem kalitesini etkilemiştir. Biçimin gecikmesi yem kalitesini 

düşürürken, geciken biçim zamanlarına bağlı olarak yeşil ve kuru ot 

verimlerinde olumlu artışlar olmuştur Çizelge 2.).  

Bu kışlık ara ürünlerin pamuk-pamuk tarımı arasında yapılması 

düşünüldüğünde; hem kalite, hem de maksimum bir verim alabilmek için yem 
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bitkilerinin 2. Biçim zamanı  olan 15 Nisan tarihinin uygun olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Farklı karışımlar ve değişik ekolojilerde yapılan çalışmalar sonucu % 

NDF değerleri birçok araştırıcı tarafından da belirtilmektedir; Timurtaş ve ark. 

(2018) Siirt’te, %39.79-46.86, Tankuş (2020) Şanlıurfa’da, %37.55–43.02, 

Turgut ve ark. (2006) Erzurum’da, %35.90–44.30 değerlerinden büyük olup, 

Özkan (2006) Kahramanmaraş’ta, %38.82-61.90, Deniz (2021) Şanlıurfa’da, 

% 39.04–64.54 olarak tespit etmişlerdir. Bulgularımız arasındaki bu farklılık 

araştırmada kullanılan türler, hasat zamanları, karışımlar ve ekolojik 

koşullardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

Sonuç 

Şanlıurfa koşullarında farklı karışım araştırma sonucu ot verimi, kalite 

ve ekim nöbeti sistemlerini beraber düşündüğümüzde en ideal kışlık ara 

ürünün biçim zamanı, 15 Nisan tarihinde %60 fiğ + %40 tritikale karışımı 

tavsiye edilebilir. 
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GİRİŞ                  

Bitkilerde biyoteknolojik yöntemler in vitro kültür teknikleri ve 

genetik manipülasyon tekniklerini kapsamaktadır. Teknolojinin bitkilerde 

uygulanması; bitki organ, doku ve hücrelerinin suni besi ortamlarında kültüre 

alınarak çoğaltılması ve genetik olarak değiştirilmesi konularını 

kapsamaktadır. Bitki biyoteknolojisi klasik yöntemlerle çözülmeyen 

problemlerin bertaraf edilerek daha kısa zamanda kaliteli, ekonomik bitkisel 

üretime yardımcı olmaktır. Bitki biyoteknoloji uygulamaları 1938 yılında 

Schwann ve Schleiden’in totipotensi temeli ile atılmıştır. Totipotensi; tek bir 

hücreden uygun çevre koşullarında tam teşekküllü bitki gelişebileceği ve 

bunun hücrelerin otonom yapılarda olmasından kaynaklandığı ile 

açıklanmaktadır. Doku kültürü çalışmaları işte bu totipotent hücrelerin 

rejenerasyonu ile tam bir organizma geliştirme yeteneğinin kullanılması ile 

başlamıştır. 

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

ovul, organ, doku ve protoplastlarının steril koşullarda yapay besi 

ortamlarında kültüre alınmasıdır. İn vitro kültürün avantajları; 

• Hastalık ve zararlılardan arındırılmış ortamlarda ari bitkisel 

materyal elde edilmesi, 

• Klasik yöntemlere göre daha az alanda kısa sürede kitlesel üretim, 

• Çelikle ve tohumla üretimi zor olan bitkilerde üretim olanağı, 

• Kaybolmakta olan türlerin üretilmesi, 

• Bitki hücre ve protoplastlarının kültüre alınması ve gen 

manipulasyonunda kullanılmasına olanak sağlar, 

• İn vitro teknikler ile önemli genetik kaynakların muhafazası 

(|rnekyavaş büyütme ile muhafaza, dondurarak muhafaza, yapay 

tohum depolama, DNA’nın depolanması), 

• Çevre faktörlerinden bağımsız kontrollü koşullarda bitkisel 

ürünlerden sekonder metabolitlerin üretimi, 

• Vejetatif melezleme imkânı  sunar (somatik hibridizasyon), 

• Gen transferi yapılabilir. 

 



TARIMDA SON TRENDLERİ TASARLAMA | 32 

 

 

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

dokusunun kullanıldığı birçok çalışmayı kapsamaktadır. Organogenesis,  

Somaklonal varyasyon, Somatik embriyogenesis, Kallus kültürü, Hücre ve 

protoplast kültürü, Somatik melezleme, Haploid bitki üretimi, Sekonder 

metabolit üretimi, Germplasm muhafazası, Bitkilerde gen transferi, Embriyo 

kültürü çalışmaları doku kültürü teknikleri içerisinde yer almaktadır.  

1.BİTKİ ISLAHINDA İLERİ DOKU KÜLTÜRÜ 

YÖNTEMLERİ 

Doku kültürü çalışmalarına baktığımızda ekonomik değeri yüksek olan 

bitkilerin kısa sürede kitlesel üretimine yönelmiştir. Ancak doku kültürü 

yöntemiyle ticari olarak bu bitkilerin üretilebilmesinin yanında bundan 

sonraki çalışmalarda ıslah çalışmalarının yapılarak genetik varyasyonların 

oluşturulması gerekmektedir. Yeni çeşit geliştirmek, kaybolmakta olan 

türlerin korunması ve mevcut çeşitlerde genetik çeşitlilik oluşturmak için 

doku kültürü yöntemleri bitki ıslahında kullanılmaktadır. Klasik bitki ıslahı 

ile karşılaşılan sorunlara çözüm bulunamadığında modern tekniklerin ve bitki 

teknolojisinden daha fazla yararlanılarak bu sorunların çözülmesi mümkün 

olacaktır. Bitkilerde biyoteknoljik yöntemlerden doku kültürü ve bu alanda 

uygulanan teknikler ıslah yöntemlerine her geçen yıl entegre edilerek 

ıslahçıların arzu ettiği yüksek ekonomik değere sahip bitkisel materyallere 

kavuşma imkânı artmaktadır. Özellikle geleneksel yöntemler ile çoğaltımı zor 

ya da uzun zaman alan bitkilerde ıslah sürecinde kullanılan doku kültürü 

teknikleri ile daha az sürede, klonal, hastalıktan ari, laboratuar koşullarında 

mevsimsel çevre koşullarından etkilenmeden 12 ay çalışma 

yapılabilinmektedir. 

Bitki doku kültürünün bitki ıslahındaki uygulama alanları; Haploid 

bitki üretimi, Türler arası melezlemelerden sonra embriyo kültürü, 

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

transferi, İn vitro tozlanma ve döllenme, Somatik hücre melezlemesi 

(protoplast kültürü), Poliploid indüksiyonu. 
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İn vitro tekniklerin bitki ıslahında kullanımının avantajları; 

 

• Genetik çeşitliliğin arttırılması ve mevcut çeşitlerde iyileştirme (gen 

ve genlerin bitkilere aktarılması). 

• Tarla gibi büyük alanlar yerine laboratuar aşamasında yapılan 

seleksiyon ile çok sayıda bitki daha az alanda daha kısa sürede 

selekte edilebilmektedir. 

• Haploid bitki üretimi ile %100 homozigot bitkiler ile hatların 

saflaştırılması ile ıslah programlarının kısaltılması. 

• Patojenler, tuzluluk, herbisitler vb. faktörlere karşı 

dayanıklılık/tolerans amacıyla yürütülen ıslah çalışmalarında 

dayanıklı tek hücre veya bitki parçalarının seleksiyonu ile bu 

hücrelerden in vitro mikroçoğaltım ve rejenerasyon ile ilgili 

faktörlere dayanıklı veya toleranslı bitkiler ortaya çıkarılır.  

• İn vitro germplasm muhafazası. 

• Erken dönemde türler arası melezleme sonrası ortaya çıkan 

problemlerin embriyo kültürü ile ortadan kaldırılarak melez 

bireylerin yaşatılması. 

• Resesif mutasyonların yakalanmasına olanak sağlar. 

1.1. Haploid Bitki Üretimi 

Gamet hücrelerinden döllenme olmaksızın bir bitki oluşursa, ana 

bitkinin kromozom sayısının yarısı kadar kromozoma sahip haploid bitkiler 

elde edilmektedir. Diğer bir deyişle somatik hücrelerindeki kromozom sayısı, 

ait oldukları bitki türünün gamet hücrelerinde bulunan kromozom sayısı kadar 

olan bitkilere haploid bitkiler denmektedir. Haploid bitkiler homolog 

kromozomlardan sadece bir takımı içermektedir. Haploid bitkilerde 

kromozom katlaması ile % 100 homozigot saf hatlar (dihaploid, homozigot 

ebeveynler) elde edilebilmektedir. Islah çalışmalarında haploid bitkilerin 

avantajları; 
 

• Bitki ıslahçıları tarafından kendine döllenen bitkilerde melezleme 

ıslahında arzu edilen karakterler yönünden genotiplerin 

seçilebilmesi için % 100 homozigot saf hatlar elde edilmektedir. 
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• Klasik melezleme yöntemlerinde homozigot ebeveynlerin elde 

edilmesi için 7-8 generasyon kendileme yapılması gerekmektedir. 

Bu çok zaman alıcıdır ve aynı zamanda döllerde kendileme 

depresyonu ortaya çıkmaktadır. Kendileme yerine 1 yıl gibi kısa bir 

sürede dihaploidizasyon yöntemi ile homozigot ebeveynler elde 

edilmektedir. 

• F1 hibrit çeşit ıslahında dihaploid bitkilerden elde edilen safhatlar 

ebeveyn olarak kullanılabilir.  

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

bitkiler elde edilmektedir. Tetraploid bitkilerden elde edilen bu 

diploidler ile yabani ve kültür çeşitleri ile melezleme yaparak yeni 

ilginç ticari çeşitler geliştirilebilir.   

• Kendileme deprasyonu olan türler ve dioik türlerde homozigotiye 

ulaşmada dihaploidizasyon yöntemi ile bu sorun bir generasyonda 

çözülebilir. 

• Homozigot bireylerde resesif genler, dominant genler tarafından 

maskelenmeyeceğinden genetik açılımı izlemek daha kolaydır.  

• Haploidler ve Dihaploidler sitolojik, fizyolojik, ve genetik açıdan 

(gen haritalarının çıkarılması ) önemli deneysel materyallerdir.  

• Diploid protoplastların somatik hibridizasyon sırasında kullanılması 

ile tetraploid melezler ortaya çıkar. Haploid protoplastların somatik 

hibridizasyonu diploid protoplastlardan daha kolaydır ve iki haploid 

protoplastın fuzyonu sonucu diploid melez ortaya çıkmaktadır. 

Doğada haploid bitkiler genellikle ginogenesis, polyembriyoni, 

kromozom eliminasyonu, apomiksis, parthonogenesis sonucu düşük 

frekanstada olsa da ortaya çıkabilmektedir. İlk kez spontan haploid Sea Island 

Cotton bitkisinde rapor edildikten sonraki süreçte yaklaşık 16 angiosperm 

familyasında 39 cins ve 71 türde haploid bitkiler keşfedilmiştir (Harland, 

1920, 1936; Kimber ve Riley, 1963). Ayrıca haploid bitkiler suni olarak ısı ve 

sıcaklık şoku, uzak türler arası melezleme, ışınlanmış polenler ile tozlama, 

çiçek tozlarına farklı kimyasalların kullanılması ile polen, yumurta hücresi ve 

sinerjidlerden haploid bitkiler elde edilebilmektedir. Haploid bitkilerin ıslah 

çalışmalarındaki avantajlarından dolayı ıslahçılar tarafından düzenli ve yeterli 
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düzeyde bu bitkilere ulaşmak en büyük arzu olmuştur. Günümüzde erkek ve 

dişi gametofitlerden haploid bitkilerin elde edilmesinde in vitro kültür 

teknikleri birçok tür için çok yaygın ve etkin halde kullanılmaktadır (Sangwan 

ve Sangwan Norreel, 1990). Guha ve Maheswari (1964), ilk kez Datura 

inoxia'da anter kültürü tekniğiyle (androgenesis yoluyla) haploid bitki 

üretimini gerçekleştirmişlerdir. İn vitro haploid bitkilerin ilk üretiminden bu 

yana 250’den fazla bitki türünde anter, mikrospor, döllenmemiş ovul/ovuller 

kullanılarak in vitro haploid bitki üretimi çalışmaları yapılmaktadır 

(Maluszynski ve ark., 2003). Haploid bitki eldesinde kullanılan yöntemler; 

Anter kültürü, Ovul kültürü ve Mikrospor kültürüdür.  

1.1.1.Anter kültürü  

Başlangıç materyali olarak henüz olgunlaşmamış ve birinci polen 

mitozu aşamasında tek çekirdekli mikrospor bulunduran anterler 

kullanılmaktadır. Bu aşamadaki anterleri içeren çiçekler yüzey 

sterilizasyonundan geçilerek anterler haplodizasyon için gerekli bitki büyüme 

düzenleyicileri içeren besi ortamına aktarılır. Normal koşullarda iki çekirdekli 

yapıya dönüşecek polen tanesinin anter kültürü ile tek çekirdekli 

dönemdeyken gelişme yönü somatik yöne döndürülerek polen hücresinin 

direkt olarak bir bitkiye dönüştürmesine androgenesis denmektedir.  Anterler 

içindeki mikrosporlardan haploid bitki 2 yolla oluşmaktadır. 

 1-Direkt androgenesis; Polen tanesinden direkt embriyo gelişir ve 

çimlenerek haploid bitki oluşur.  

2- İndirekt androgenesis; Polen tanesinden önce kalluş gelişimi 

gerçekleşir ve daha sonra oluşan kallustan somatik embriyogenesis ya da 

organogenesis ile haploid bitki oluşur.  

Anter kültürü ile haploid bitki üretim başarısında mikrosporların 

gelişimini endojen ve eksojen birçok faktör (anterlere soğuk uygulaması, 

sıcaklık uygulaması, ışık yoğunluğu, besi ortamı ve bileşenleri) etkilese de 

bunların en başında genotip ve donör bitkinin yetişme koşulları gelmektedir 

(Datta, 2005; Wang ve ark., 2000). Anter kültürü ile Brassicaceae, Solanaceae 

ve Gramineae familyalarında haploid bitkilerin elde edilmesi daha yüksek 
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iken bazı familyaların bitki türlerinde bu oran daha düşüktür (Van Den Bulk 

ve . Van Tuyl, 1997).  

 

Şekil 1: Anter kültür tekniği (Kaynak: https://www.biologydiscussion.com/plant-

tissues). 

1.1.2. Mikrospor kültürü 

 İzole edilmiş mikrosporların in vitro kültürü anter kültürüne göre 

birçok avantaj sağlamaktadır.  Anter duvarı olmadığı için diploid hücreler 

uzaklaştırılmıştır ve sadece mikrosporlar kültüre alındığı için elde edilen 

bitkilerin haploid olma şansı artmaktadır. Mikrosporlar direk besi ortamı 

üzerine temas ettiklerinden dolayı ortamdan daha iyi yararlanabilirler. 

Mikrosporların in vitro gelişiminde polen tanesinde önce çekirdek bölünmesi 

ile vejetatif ve generatif çekirdek oluşur. Bundan sonra ya genetarif çekirdek 

dormant duruma geçer ve vejetatif çekirdek bölünmeye devam ederek haploid 

bitkiyi oluşturur ya da vejetatif çekirdek dormant duruma geçer generatif 

çekirdek bölünerek haploid bitkiyi oluşturur. Bazen de polen tanesindeki 

çekirdeğin mitoz bölünmesi ile aynı büyüklükte iki çekirdek oluşur ve 

bunların ikisinin bölünmesiyle haploid bitki oluşur ya da bu iki çekirdek 

birleşerek önce diploid bir çekirdek oluşturur ve bunun bölünmesi ile diploid 
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homozigot bitkiler meydana gelir.  Anter kültürüne göre avantajları olsa dahi 

haploid bitki elde edilmesinde başarısı daha azdır ve besi ortamı seçiciliğinden 

dolayı anter kültürüne göre yaygınlaşamamıştır. 

 

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

 

1.1.3. Ovul kültürü 

 Anter veya mikrospor kültürü uygulanamadığında, (örneğin erkek 

kısırlığı) mikrosporlar oluşmadığında veya androgenesisin rejenere bitkilerin 

albinizmi ve androgenesise düşük tepki verdiğinde ovül kültürü haploid bitki 

elde edilmesi için alternatif bir yöntemdir ( Yang ve Zhou, 1982). Dişi 

gametten, döllenmemiş yumurtalıkların veya ovullerin in vitro kültür yoluyla 

haploid bitki oluşumu partenogenesis olarak da adlandırılır.  
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1.1.4. Kromozom katlaması ile homozigot double haploid 

(DH) bitkilerin elde edilmesi 

Hücrelerinde kromozom sayısı bakımından indirgenmiş gametlerin 

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

oluşturabilen bitkilerdir. Diploidlere göre hücreleri daha küçük olan bu 

bitkilerin boyları daha kısa, yaprakları dar ve küçüktür. Buna paralel olarak 

çiçekleri de oldukça küçüktür ve çiçek tozu üretemediği için kısırdır. Haploid 

bitkiler ile diploid bitkiler dış görünüş olarak farklılıklarından dolayı ayırt 

edilebilse de en iyi sonuç kök ucu kromozom boyama ya da flow stometri ile 

yapılan analizler ile ayırt etmek daha doğru olacaktır. Haploid olduğu tespit 

edilen bitkilerde kromozom katlaması yapılması amacıyla bitkinin sürgün ve 

kökleri türe göre hazırlanmış belirli konsantrasyondaki kolhisin çözeltisinde 

belirli sürelerde bekletilmektedir. Kromozom katlaması in vitro kültürde 

anterlerden oluşan embriyoların rejenerasyonu gibi işlemlerle daha erken 

dönemlerde de yapılabilmektedir. Kısa sürede homozigotluğun elde 

edilmesinden dolayı bitki ıslahı sürecini kısalttığı için double haploid 

tekniğiyle elde edilen bitkilerin ıslah programlarında kullanımı her geçen gün 

artmaktadır. Double haploid  teknikleri başlıca tahıllar olmak üzere önemli 

ürünlerin ıslah programlarında ekonomik olarak elde edilmesinde olanak 

sağlamaktadır (Wedzony ve ark., 2009). Son yıllarda double haploid 

tekniklerin güncel uygulamaları resesif mutantların teşhisi, genetik 

seleksiyon, popülasyonların genetik haritalarının çıkarılması ve transgenik 

gelişmelerde kullanılmalarıdır. Double haploid hatlarda heterozigoti 

nedeniyle ortaya çıkan intermediyer ekspresyonlara rastlanmaz.  Bu nedenle 

de fenotipik işaretleyicilerin (marker) tanımlanması çok daha etkin 

olabilmektedir. Sonuç olarak genetikçiler ve ıslahçılar ilk çaprazlamalardan 

sonra 11-13 yıl süren ıslah programlarında daha kısa sürede kendilenmiş hat 

üretimi için yani homozigot bireyler için double haploid yöntemi kulanmak 

için heveslidirler. 

1.2. Poliploid İndüksiyonu 

Genetik varyasyon oluşturmada yapay yollardan olan fiziksel (X ve 

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

Dietil sülfat = DES, Etilenimin = Eİ, oryzalin, kolhisin (colchicine)) 
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mutagenlerle, spesifik uygulamalar ya da doku kültürü teknikleriyle 

kromozom katlanması, poliploid bitkilerin elde edilmesini sağlamaktadır 

(Grant ve Owens, 2002; Bilir Ekbiç, 2010). Birçok bitki türü ve hibridinin 

geliştirilmesinde poliploid önemli rol oynamaktadır. Ploidi düzeyinin 

değişimiyle birlikte; genetik çeşitlilik artmakta (Akgün, 1997), yabani alleler 

etkisiz hale gelmekte ve morfolojik veya fizyolojik yönden daha sağlam, hızlı 

gelişen, sağlıklı bitkiler elde edilebilmektedir (Tate ve ark, 2005).  

Poliploid bitkiler sıklıkla diploidlere göre artan biyokütlelerinden 

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

iri çapta ve yoğun renklerde çiçeklere ve yapraklara sahip olmaktadır. 

Özellikle  daha geniş ve kalın yaprakları ile fotosentez potansiyelleri artmakla 

beraber kuraklığa karşı toleransı gelişmekte ve tıbbi bitkilerde özellikle 

sekonder metabolit üretimi fazlalaşmaktadır (Ranney, 2006; Tepe ve ark., 

2002; Dhawan ve Lavania, 1996; İlarslan, 1 990; Molin ve ark., 1982;). 

Ayrıca; poliploidizasyon, türler arasındaki üreme uyuşmazlığının aşılmasında 

ve F1 hibritlerinin kısırlığının onarımında kullanıldığı gibi (Pienaar, 1963; 

Roos ve Pienaar, 1966),  çiçeklerin gelişmesini, renklerini ve çaplarını 

arttırdığından süs bitkilerinin ıslahında da yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Atichard, 2013). Farklı poliploid seviyelerinde, bitkilerin üretilmesinde, 

genellikle başarıyla kullanılmasından dolayı kolhisin kromozom 

katlamasındaki etkinliğinden dolayı en yaygın kullanılan anti-mitotik 

ajanlardandır (Atichard, 2013; Chen ve ark., 2009; Thao ve ark., 2003). 

Kolhisin (C22H25O6) Colchicum automnale L. isimli güz çiğdemi 

bitkisinin köklerinden elde edilen antimitotik aktivitiye sahip doğal bir 

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

Kolhisinin uygulandığı dokuların hücrelerinde mitoz bölünmenin metafaz 

safhasında iğ ipliklerinin oluşumunu engeller ve replikasyona uğramış 

kromozomların kutuplara çekilmesini önleyerek, kromozom sayısının iki 

katına çıkmasını sağlar (Sundov ve ark., 2005; Köksal, 1999). Poliploid 

indüksiyonunda birçok bitkide kolhisin uygulaması (Buğday, kahve, elma, 

gül, patates, havuç, şeker pancarı, orkide ve muz gibi ekonomik türlerde) ortak 

bir araç olarak kullanılmaktadır (Hermsen ve De Boer 1971; Sloan ve Camper 

1981; Luckett, 1989; Thao ve ark., 2003; Sundov ve ark., 2005; Hansen ve 

ark., 2006). 
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Geleneksel yöntemlerle in situ bitki organlarına veya tohumlara 

uygulanan kolhisin uygulamaları genellikle kimerik bitki oluşumu ile 

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

uygulaması ile daha yüksek ve daha verimli poliplodizasyon elde edildiği ve 

kimerik bitki sayısında azalma meydana geldiği belirtilmiştir (Griesbach, 

1981; Espino ve Vazquez, 1981; Takamura ve Miyajima, 1996). Yumrulu ve 

soğanlı (anemone, lilyum, sıklamen, Ornithogalum L., cassava) türlerde 

poliploid bitkilerin elde edilmesinde in vitro kültür yöntemi en başarılı 

metotlardan biridir. İn vitro koşullarda kolhisin uygulanarak bu yumrulu ve 

soğanlı bitkilerde organ ve bitki boyutunda artış sağlandığı, aynı zamanda 

tetraploid bitkiler elde edildiği bildirilmiştir (Hussey, 1976; Takamura ve 

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

2012; Zhou ve ark., 2017). 

Poliploid bitkilerin belirlenmesinde morfolojik, stomatal ölçümler, 

flow sitometri ve kök ucu kromozom boyaması yöntemleri kullanılmaktadır. 

Kromozom katlaması olan bitkilerde stoma çapı artmakta, hücre çekirdeğinde 

kromozomların sayısı arttığı için bitki hacimsel olarak artmaktadır. Poliploid 

bitkilerin tespitinde morfolojik ve sitolojik gözlemler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 
 

 

Resim 1: Kök ucu kromozom boyama ile mikroskop altında poliploid bitkilerde 

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

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

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

uygulanması sonrası in vitro kültürden elde edilen poliploid fidenin kök ucundan 

kromozom sayılarının tespiti (Tetraploid (2n=4x=72)) (Bulunuz Palaz, 2018). 
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1.3. Türler Arası Melezlemelerden Sonra Embriyo Kültürü 

Embriyo kültürü terimi, olgun tohum embriyolarının veya 

olgunlaşmamış pro-embriyoların izolasyonu ve in vitro koşullarda kültüre 

alınarak canlı bir bitki elde etmek amacıyla embriyoların büyütülmesidir. 

Diğer bir deyişle embriyo kültürü yumurtalık içindeki embriyoların yaş, 

büyüklük ve gelişim aşaması ne olursa olsun doğal ortamlarından kesilerek 

aseptik şartlarda yapay besi ortamlarında kültüre alınarak kurtarılması ve bitki 

gelişmesinin sağlanmasıdır. Doku kültürü teknikleri arasında embriyo kültürü 

(embriyo kurtarma) ilk çalışmalardandır. Islahçılar tarafından embriyo kültürü 

melezlemeler sonrası embriyo absorbsiyonun önlenmesi ve ıslah sürecinin 

kısaltılması için önemlidir. Ayrıca embriyo kurtarma in vitro kültüre alınan 

organa bağlı olarak embriyo, ovul, yumurtalık kültürü olarak adlandırılır. 

Aynı cins veya farklı cinslerde iki farklı bitki türünün çaprazlamasını içeren 

hibridizasyonda genellikle zigot oluşumu, zigot gelişimi ve hibrit fide gelişimi 

başarısızlıkla sonuçlanır. Bunun nedenleri; Polen tüpünün embriyo kesesine 

ulaşamaması (döllenme öncesi bariyer), zigot gelişiminin başarısızlığı 

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

arasındaki genotipik uyumsuzluk, kromozom eliminasyonu, uyumsuz 

sitoplazma ve endosperm abortsiyonudur.  Embriyo kültürü bu sorunların 

çözümü için en sık türler arası çaprazlama ve doğal olarak tam gelişemeyen 

embriyoları kurtarmak için kullanılır (Kumari ve ark., 2019). Embriyo kültürü 

2 yöntemle yapılmaktadır; 
 

A. Olgun Embriyo kültürü: Gelişimini tamamlamış tohumların 

olgun embriyolarının izole edilerek in vitro kültürde bitki elde edilmesidir. 

Sıklıkla tohum kabuğu ve endospermdeki bazı engelleyicilerden dolayı tohum 

çimlenmesini kısıtlayan tohum dormansisinin ortadan kaldırılmasında ve daha 

kısa sürede tohum çimlenmesinde uygulanmaktadır. 

B. Olgunlaşmamış embriyo kültürü: Gelişimini tamamlamamış 

tohumların olgunlaşmamış embriyolarının izole edilerek in vitro kültürde 

embriyonun büyütülerek tam teşekküllü bitki elde edilmesidir. Genellikle 

doğal koşullarda bitki üzerinde gelişimini tamamlayamayan (örneğin 

endosperm dejenerasyonu) melez embriyoların, in vitro kültüre alınarak 

kurtarılmasında kullanılmaktadır.  
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İki uzak tür arasındaki melezlemede endosperm dokusunun dejenere 

olması (örneğin endosperm bozulması) ile embriyo gelişimi engellenerek  

(embriyo abortu) canlı bitki gelişemez. Melez embriyonun, gelişerek tohum 

oluşturmasına engel olacak aksaklıklardan önceki dönemde in vitro kültüre 

alınması gerekir. Türler arası melezleme sonrası böyle embriyolar (hibrit) 

takip edilerek in vitro kültür koşullarında kültüre alınarak hibrit bitkiler 

geliştirilir ve bu işlem embriyo kurtarma (embryo rescue)  olarak bilinir. 

Hanning 1904 yılında ilk kez Cochlearia × Raphanus arasında 

çaprazlama ile elde edilen melezin olgun embriyosunu izole ederek in vitro 

kültüre almış ve hibrit bitkileri başarıyla elde etmiştir. Dietrich 1924’de birçok 

bitki türünün olgun ve olgunlaşmamış embriyolarının dormansi isteklerini 

tamamlamadan çimlenip çimlenmeyeceklerine bakmak için in vitro kültüre 

almıştır. Olgun embriyoların hemen büyüdüğü ve dormansiyi atlattığı 

bildirilmiştir. Olgunlaşmamış embriyolarında erken yaşta filizlendiği 

belirtilmiştir. Laibach tarafından 1925 yılında ilk kez türler arası 

hibiridizasyon sonrası zigotik embriyo kültürü tanımlamıştır. Linum perenne 

L. x Linum austriacum L. arasında yapılan melezlemeden sonra elde edilen 

tohumların cansız olduğu gözlemlenmiştir.  Tohum gelişiminin erken 

safhasında zigotik embriyolar izole edilip in vitro kültüre alınırsa embriyo 

abortusunun üstesinden gelinerek doğal olarak gelişemeyen bu melezlerin 

zigotik embriyo kültürü ile geliştirildiği bildirilmiştir. Van Overbeek ve ark., 

1941'de hibrit Datura  bitkisinin embriyolarını hindistan cevizi sütü içeren besi 

ortamında kültüre alınmışlardır. Bu araştırmada embriyo gelişimi ve kallus 

oluşumunda  amino asitler şeklinde indirgenmiş N (azot) önemi keşfedilmiştir 

(Bridgen, M.P., 1994). 1940 yılından itibaren günümüze kadar embriyo kültür 

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

türlerin kendi içindeki melezlemeleri sonucu ortaya çıkan olgunlaşmamış 

embriyoların kurtarılarak melezleme uyuşmazlığının önlenmesinde 

kullanılmaktadır. Embriyo kültür tekniği ıslah için önemli bir yöntemdir. 
 

1.3.1. Embriyo kültürünün kullanım alanları ve avantajları 

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

cins ve türlerin kendi içindeki melezlemeleri sonucu ortaya çıkan melezleme 

uyuşmazlığının önlenmesinde, olgunlaşmamış embriyoların kurtarılmasında 
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kullanılmaktadır. Türler arası çaprazlardan sonra doğal olarak tam olarak 

olgunlaşamayan, zayıf, hibrit embriyoların (çekirdeksiz meyveler ve erken 

olgunlaşmada embriyonun düşmesinde) yapay besi ortamında gelişimi 

sağlanarak kurtarılması ile ıslahçılar tarafından önemli bir yöntem olmuştur.  

2-Diploid ve tetraploidler arasındaki çaprazlama sonucu oluşan 

triploidlerin embriyoları, embriyo kurtarma ile in vitro kültüre alınarak bitki 

gelişimi sağlanmaktadır, 

3-Embriyogenik gelişim için fiziksel şartların ve beslenme 

gereksinimlerinin anlaşılmasında (Bridgen, M.P., 1994), 

4-Tohum dormansisinin atlatılmasında kullanılmaktadır. Örneğin 

tohum kabuğunun sertliğinden veya endospermdeki bazı engelleyicilerden 

dolayı dormansi gösteren tohumlarda embriyo kültürü ile daha kısa sürede 

çimlenme elde edilir,  

5-Islah sürecinin kısaltılmasında,  

6-Tohum canlılığının tespiti,  

7-Mikroçoğaltım için embriyolar mükemmel materyallerdir.  

Özellikle kozalaklı ağaçlar ve Gramineae familyasının nadir bitkileri için,   

8-Haploid bitki elde etmede kullanılmaktadır. Uzak türler arası 

melezme sonucu oluşan ebeveynlerden birisinin kromozomlarının yok olması 

(kromozom eliminasyonu) sonucu haploid embriyolar oluşmaktadır. İn vitro 

koşullarda bu embriyoların gelişmesi sağlanarak haploid bitkiler elde 

edilmektedir,  

9-Çekirdeksiz triploid embriyoların kurtarılmasında kullanılmaktadır,  

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

şatlarda çimlenmesi çok zor hatta bazı türlerde imkânsızdır. Bu tohumlar 

embriyo kültürü ile besi ortamlarında rahatlıkla çimlendirilmektedir. Örneğin 

endospermi olmayan orkide tohumları mikorizal funguslarla simbiyotik ilişki 

ile (Rhizoctonia sp.  fungus türleriyle) tohumları in vivo koşullarda 

çimlenememekte ya da çok az çimlenmektedir. Orkide tohumları bugün in 

vitro kültürde asimbiyotik olarak çimlendirilmekte ve kısa sürede elde edilen 

fidelerin seri şekilde ticari üretimi yapılmaktadır. 

11-Tohumlarda morfogenesis ve beslenme gereksinimlerinin 

belirlenmesinde kullanılmaktadır. 
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12-Işınlanmış polen tekniği kullanılarak haploid bitki elde 

edilmesinde embriyo kurtarma tekniğinden yararlanılmaktadır ve bu iki 

tekniğin kombine kullanılması ile haploid bitki uyarımı çok yaygın ve etkili 

şekilde kullanılmaktadır. Bu teknik ıslahçılar tarafından birçok bitkide 

(Prunus domestica (Peixe ve ark., 2000), Curcurbita pepo (Kurtar ve ark., 

2002; Koṧmrlj  ve ark., 2013), Cucumis melo  (Lotfi ve ark., 2003;Nasertorabi 

ve ark., 2012), watermelon (Sarı, 1994; Moussa ve Salem, 2009), başarılı 

şekilde kullanılmaktadır. 

 

1.3.2. Embriyo kültürünün başarısını etkileyen faktörler 

Kültüre alınmış embriyolardan bitki elde etme başarısı en çok 

embriyonun olgunlaşma safhasına ve besi ortamı birleşimine bağlıdır (Haslam 

ve Yeung, 2011). Olgun embriyoların in vitro kültürü olgunlaşmamış 

embriyoların kültürüne göre daha kolaydır ve bitki elde etme başarısı daha 

yüksektir. Çok küçük olgunlaşmamış embriyolar izole edilirken endosperm, 

hipokotil doku parçaları ile birlikte in vitro kültüre alınarak bitki geliştirme 

şansı arttırılmaya çalışılmaktadır. Besi ortamı katılaştırıcısı olarak genellikle 

agar kullanmaktadır. Embriyo kültüründe genellikle besi ortamına % 0.5-% 

1.5 konsantrasyonlarında agar ilave edilmektedir (Hu ve Wang, 1986). 

Yüksek konsantrasyonda agar kullanılması mevcut suyun azalmasına ve 

embriyonun büyümesine engel olur. Besi ortamının seçimide embriyo 

kültürünün başarını en çok etkileyen faktörlerdendir. MS (Murashige ve 

Skoog (1962)) ve Gamborg'un B5 ortamı (Gamborg ve ark., 1968) ve bunların 

belirli derecelerde modifikasyon edilmiş halleri embriyo kurtarmada en 

yaygın kullanılan bazal ortamlardır. Embriyoların beslenme gereksinimleri 

onların evresine bağlıdır. Besi ortamındaki makro, mikro elementler ve şeker 

buna göre ayarlanmalıdır. Embriyo kültüründe şeker kaynağı olarak sukroz, 

früktoz ve glikoz kullanılmaktadır. Bunlar içinde genellikle sukroz 

kullanılmakta ve daha iyi sonuçlar alınmaktadır.  Sukroz, besi ortamında 

öncelikle enerji kaynağı olarak kullanılması ve ozmotik basıncın 

korunmasında rol oynaması açısından önemlidir. Olgun embriyoların 

kültüründe % 2-3 sukroz besi ortamına ilave edilmektedir. Olgunlaşmamış 

embriyoların kültüründe % 8-12 sukroz besi ortamına ilave edilmektedir 

(Bridgen, M.P., 1994). Genellikle izolasyon edilen embriyo ne kadar genç ise 
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o kadar yüksek ozmotik basınç olması istenir. Bunun nedeni genç embriyo 

kesesi içindeki yüksek ozmotik basıncın taklit edilmesidir. Embriyo 

kültüründe besi ortamına bitki büyüme düzenleyiciler (BBD) ilave edilmez. 

Bunun nedeni endospermlerin hormon içerdiği ve embriyonun gelişmesini bu 

hormonlarla sağlayabileceği fakat türler arası melezleme sonucu oluşan 

melezlerin endospermi tam oluşamadığı için melez embriyoların in vitro 

kültüründe BBD ilave edilmektedir. Sitokininler, tek hormon olarak 

kullanıldıklarında etkisizdir veya genç embriyo büyümesini çok az destekler. 

Ancak bazı oksinlerle sitokininler kombine edildiklerinde embriyoların 

büyümesini ve farklılaşmasını desteklerler (Veen, 1963).  Monnier (1978), 

hormonların yapısal anormalliklere neden oldukları için embriyo kültür 

ortamına ilave edilmemesi gerektiğini öne sürmektedir. Oksinler ve 

sitokininler, kallus indüksiyonu gerekmedikçe genellikle embriyo kültürü için 

kullanılmaz. Giberellinler bazen erken  çimlenme uyartımı için ve 

dormansinin kırılmasında kullanılmaktadır (Bridgen, M.P., 1994). Kültür 

ortamına ilave edilen aminoasitler embriyoyu büyümesi için teşvik eder 

(Bhojwani ve Razdan, 1983). İn vitro kültüre alınmış embriyonun 

büyümesinde en etkili Glutamin aminoasitidir (Monnier, 1978). Tabii ki bir 

embriyonun başarılı gelişimi birçok faktöre bağlıdır. Embriyo kültürünün 

başarısını öncelikle bitki genotipi, ana bitkinin yetiştirilme koşulları, diğer in 

vitro çalışmalarda olduğu gibi büyük ölçüde etkiler. 
 

1.4. İn Vitro Tozlanma ve Döllenme 

In vitro tozlaşma ve dölleme, laboratuvar ortamında kontrollü koşullar 

altında gerçekleştirilir. Öncelikle ovaryum bitkiden izole edilir. İzole edilirken 

stil veya stigma olup olmaması önemli değildir. Daha sonra izole edilen kısım 

besi ortamına yerleştirilir. Stigmaya uygulanan polen doğal olarak çimlenir ve 

yumurtalıklar döllenir. İn vitro tozlanma ve döllenmede besi ortamına ilave 

edilen şekerin konsantrasyonu, kalsiyum ve borat polen tüpünün 

çimlenmesinde en önemli faktördür (Vervaekeet ve ark., 2004). Döllenme 

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

döllenme, erkek ve dişi organların izolasyonunu ve in vitro döllenme ile 

zigottan tam bir bitkinin rejenerasyonunu içermektedir. Kanta ve ark., 1962 

yılında Papaver somniferum bitkisinde plasentaya bağlı ovuller olgunlaşmış 
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polen ile tozlanarak in vitro tozlanma ve döllenme ilk kez rapor edilmiştir. İn 

vitro döllenme çalışmaları Papaver için kullanılan orijinal yöntemin diğer 

türlerde uygulanması ve geliştirilmesine odaklanmıştır. Ovaryumunda çok 

sayıda ovül içeren Brassicaceae, Caryophyllaceae, Papaveraceae, Liliaceae, 

Primulaceae ve Solanaceae familyalarında başarılı sonuçlar elde edilmiştir ( 

Rangaswamy, 1977; Zenkteler, 1999; Sosnowska ve Cegielska-Taras, 2014 ). 

Özellikle yumurtalığın olgunlaşmadan öldüğü Pisum sativum türlerinde in 

vitro kültürde stigma tozlaşması uygulanarak tohum elde edilmektedir. 

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

adımlar şunlardır: (1) Çiçeklenme zamanının belirlenmesi, anterlerin 

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

tomurcuklarının emaskülasyonu, (3) Polen tanelerinin toplanması. İn vitro 

tozlamada temel prensip polen ve ovüllerin toplanması sırasında uygun 

sterilizasyon yöntemleriyle sterilizasyonun sağlanarak korunmasıdır 

(Bhojwani ve Razdan,1996).  
 

 

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

bariyerlerinden dolayı bu kısımların çıkartılarak sadece Brassica oleracea’nın 

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

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

açılmış ovaryumunun Brassica rapa türü ile tozlanması ve Brassica rapa’nın polen 

tanelerinin çimlenmesi, c. Tozlaşmadan 48 saat sonra Brassica oleracea embriyo 

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

oleracea'nın yumurtalık hücresine girer, d- Brassica oleracea×  Brassica rapa’nın 
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büyümüş ovaryumu. Kültürden 24 gün sonra olgunlaşmamış tohumlardan gelişen 

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

kurtarılmıştır (Sosnowska ve Cegielska-Taras, 2014 ).  
 

İn vitro tozlanma türleri; 1. Stigma tozlaşması: erkek organları 

uzaklaştırılmış bir çiçek bilinen sterilizasyon yöntemleriyle sterilize edilerek 

dişi organ besin ortamına yerleştirilir. Sterilize edilmiş olgun bir anterden 

alınan polen stigma üzerine yerleştirilir. 2. Ovular tozlaşma: Sterilize edilmiş 

çiçekten mikroskop altında kesip çıkarılan (eksize edilen) ovüle polen 

uygulaması, 3. Ovaryum tozlaşması: Eksize edilen yumurtalığa polen 

uygulaması, 4. Plasental tozlaşma: çiçek sterilize edilir ve plasentaya bağlı 

ovüller çıkartılarak besi ortamına yerleştirilir. Sterilize edilmiş anterlerin 

içinden polen taneleri ovüllere yakın bir yere yerleştirilerek polen tanelerinin 

çimlenerek embriyoyu dölleyip döllemediği kontrol edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: İn vitro tozlanma türleri 

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

 

İn vitro tozlanma uygulamalarına baktığımızda; ıslah çalışmalarında 

bitkilerin genetik manipülasyonu, hibridizasyon çalışmaları, haploid bitki 

üretimi ve strese dayanıklı bitkilerin üretimini içermektedir. Ana bitki 

üzerinde çiçek olgunlaşmadan döküldüğü durumlarda tohum elde edilmesi 

içinde kullanılır. Örneğin; seksüel uyumsuzluk, arzu edilen melezlerin 

geliştirilmesinde ciddi bir handikapdır. Bu durumda polen stigma üzerinde 
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filizlenemez veya polen tüpü yumurtalığa ulaşmadan önce gelişimi durur veya 

patlar (Bhojwani ve Dantu, 2013). Bu durumlarda ve çok uzak türler 

çaprazlamada kullanıldığında bitki üzerinde tozlanmanın olmadığı 

durumlarda in vitro tozlanma yöntemleri kullanılmaktadır. İn vitro polen 

çimlenmesi, polen canlılığını test etmek içinde güvenilir bir yöntemdir. Aynı 

zamanda eşeyli üreme ile ilgili birçok temel sorununda cevaplarının 

alınmasına olanak sağlar. Bu teknik çoğunlukla çiçekçilikte yeni form ve 

renklerde ticari çeşitler üretmek için kullanılmaktadır. İn vitro tozlanma ve 

döllenme tekniğinin kullanımı geleneksel ıslah yöntemlerine göre henüz 

yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bunun nedeni bu tür tekniklerin doğal 

türlerin özgünlüğünü ihlal eden yöntemler olmasıdır. İn vitro döllenme tekniği 

özellikle pirinç ve mısır olmak üzere bu iki bitkide geliştirilmiştir. Aslında bu 

teknik in vivo koşullarda çiçekli bitkilerde mümkün olmayan döllenme ve 

döllenme sonrası oluşan sürecin gözlemlenmesi (polen fizyolojisi) ve analiz 

edilmesi için paha biçilmez bir yardımcıdır (Bhojwani ve Dantu, 2013). 

1.5. İn Vitro Seleksiyon 

Bitkiler, dokular ve hücreler farklı substratlar içerisinde in vitro 

kültüre alınabilirler. Islahçılar belirli maddelere karşı toleranslı bitkileri 

seçmek isterlerse o maddeyi (örneğin; tuz, toksik maddeler, herbisit) substrata 

ekleyebilir. Aynı zamanda diğer stres faktörlerinden aşırı sıcağa, soğuğa, 

kuraklığa ve düşük toprak verimliğine toleranslı bitkilerde selekte edilebilir. 

Klasik bitki ıslahında kullanılan seleksiyona benzer bir yöntem olmasına karşı 

in vitro seleksiyonda hücre kültürlerinden varyasyon yaratılması ve arzu 

edilen varyantların seçilmesi gibi birçok avantajı vardır (Lammerts van 

Bueren ve ark., 1999). Özellikle somaklonal varyasyondan yararlanılarak 

birçok stres faktörüne karşı dayanıklı hücre hatlarının seçilmesi ve bunlardan 

bitki elde edilmesi laboratuvar koşullarında daha kontrollü koşullarda ve daha 

kısa zamanda olabilmektedir. Bir test tüpü içerisinde 100 milyon adet hücreyi 

kültür etmek ve bunlardan seleksiyon yapmak mümkündür. Buna karşılık aynı 

sayıdaki bitki ile çalışmak için 10 bin hektar bir alana gereksinim duyulur 

(Hatipoğlu, R., 2008). Aslında tarlada değerlendirilmesi gereken bitki sayısını 

azaltan bir ön seçimdir. İn vitro dönemde bitki normal büyüme ortamında 

olmadığı için gene ön seçimi geçen bitkilerin dış koşullarda tekrar test edilerek 
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toleranslıklarını kanıtlamaları gerekir. Çünkü bitki ile çevre arasındaki 

etkileşim genetik özellikleri kadar önemlidir. Aynı zamanda bazı bakteri ve 

mantar patojenleri tarafından üretilen toksik maddeler hassas bitkilerin 

protoplastlarına zarar verirken dayanıklı bitkilerin protoplastları 

etkilenmemektedir. Dayanıklı bitkiler protoplast düzeyinde selekte 

edilebilmektedir (Hatipoğlu, R., 2008).   

 

 

Şekil 4: İn vitro seleksiyon; yüksek tuz konsantrasyonuna toleranslı bitkilerin 

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

 

1.6. İn vitro Bitki Üretiminde Somaklonal Varyasyon 

İn vitro kültür koşullarında klonal olarak çoğaltımı yapılan yavru 

bitkiler aseksüel çoğaldığı için ana bitki ile genotip ve fenotip bakımından 

aynı karakterde olması beklenir. Ancak in vitro kültür aynı zamanda 

somaklonal varyasyon olarak da adlandırılan istenmeyen varyasyonlara sebep 

olabilir. Somaklonal varyasyon ilk kez şeker kamışı ile yapılan çalışmalarda 

tanımlanmıştır. Şeker kamışının kallus kültürlerinden elde edilen bitkilerinin 

ana bitki ile aynı karakterde olmadığı görülmüş ve bitkilerde gözlenen bu 

değişiklikler somaklonal varyasyon adı ile anılmaya başlanmıştır (Larkin ve 

Scowcroft, 1981). Somaklonal varyasyon, doku kültürü yöntemi ile üretilen 

bitkilerin DNA yapılarında baz eklenmesi, silinmesi gibi kromozomların bir 

takım sayısal ve yapısal değişikliklere uğraması ve bu değişikliklerin 

kalıtılması durumuna verilen isimdir. Kısaca doku kültüründe kalıtsal olarak 

gerçekleşen değişikliklerin tümüne somaklonal varyasyon denilmektedir. 

Ancak doku kültüründe yetişen bitkilerdeki fenotipik değişim her zaman 

genetik yapı kaynaklı olmayabilir ve kalıtımsal değildir. Böyle değişikliklere 

‘Epigenetik varyasyon’ denir. Epigenetik varyasyonun frekansı somaklonal 

varyasyona göre daha düşüktür, önceden tahmin edilebilir ve geri dönüşümü 
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mümkündür. Oysaki somaklonal varyasyonlar geri dönüşümü olmamakla 

birlikte yavru döllere aktarılır ve önceden tahmin edilemez. İn vitro 

somaklonal varyasyonda ana bitkinin DNA dizilimindeki değişim, daha üstün 

nitelikli bireylerin yakalanması ihtimalini beraberinde getirdiğinden bitki 

ıslahında oldukça önemlidir. Bitkinin in vitro kültür koşullarında 

rejenerasyonunu sağlamak için yapılan bazı işlemler somaklonal 

varyasyonları tetikleyebilir ve genetik olarak yeni bireylerin oluşmasına 

neden olabilir. Doku kültüründe somaklonal varyasyonu etkileyen bazı 

faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

1. Kullanılan in vitro kültürleme yöntemi; Rejenerasyonu 

hedeflenen bitkide meydana gelen moleküler değişikliğin seviyesi bitkilerin 

üretim metoduyla oldukça yakından ilgilidir. Genellikle eksplantın doku 

kültürüne alındıktan sonra geçirdiği farklılaşma evreleri ne kadar çok olursa 

mutasyon riski o kadar yüksek olur (Weckx ve ark., 2019). Herhangi bir ara 

kallus aşaması olmadan direkt bitkinin elde edildiği yöntemler (meristem 

kültürleri, direkt organogenesis, direkt embriyogenesis, boğum ve sürgün 

kültürleri) somaklonal varyasyon açısından düşük risklidir. Ancak çoğaltım 

tekniğine düzensiz bir ara kallus fazı, hücre süspansiyon kültürü veya 

protoplast kültürü eklenirse bitkinin genetik değişime uğrama, yani 

somaklonal varyasyon riski büyük ölçüde artmış olur (Bairu ve ark., 2011). 

Ayrıca bu düzensiz fazların uzun sürmesi de somaklonal varyasyon ihtimalini 

arttıran bir etkendir. Eksplant yerine protoplast kullanımı da varyasyon 

ihtimalini arttırmaktadır (Bürün, 2002). 

2. Genotip; Farklı genotipler stres koşullarına farklı tepkiler 

vermektedir. Kimi genotipler strese daha dayanıklı iken kimileri stres 

koşulları karşısında daha kararsız olup somaklonal varyasyona daha yatkındır 

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

genotipin diğerinden daha çok kromozom anomaliliği gösterdiği saptanmıştır 

(McCoy ve ark., 1982). Özellikle az kromozoma sahip diploid türlerde genetik 

varyabilite ihtimali daha düşüktür (Bürün, 2002). 

3. Eksplant türü; Kallus veya protoplast gibi farklılaşmamış 

düzensiz hücrelerden oluşan yapıların somaklonal varyasyona uğrama riski 

yüksektir. Fakat aksillar tomurcuklar ve sürgün uçları gibi bir farklılaşma 

fazından geçmeden rejenere olan eksplantlarda somaklonal varyasyon 
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görülme ihtimali düşüktür (Weckx ve ark., 2019). Ayrıca bazı durumlarda 

bitkilerin somatik hücrelerinde poliploidizasyon gerçekleşebilir ve farklı 

kromozom sayısına sahip olabilir. Buna, anormal mitoz bölünmeler sebep 

olur. Bu duruma endoreduplikasyon denilen, kromozom sayısının ikiye 

katlandığı ancak sitoplazmanın bölünmediği durumlar örnek gösterilebilir. Bu 

olay sonucu katlanmış poliploid hücreler oluşur. Sonuçta farklı somatik 

dokular farklı kromozom sayısına sahip olur. Polisomatik türler denilen bu 

bitkilerden alınan eksplantlar doku kültüründe farklı kromozom sayısına sahip 

bitkileri oluşturur. Poliploid türlerden alınan eksplantlar diploid türlere göre 

somaklaonal varyasyonlara daha duyarlıdır (Hatipoğlu, 2008). Ayrıca 

aksplant alınan doku kaynağı da genetik varyasyon oranını etkiler. Yaşlı 

dokulardan alınan eksplantlarda daha yüksek varyasyon görülür.  

4. Eksplant hazırlığı; Doku kültürünün temel amaçlarından birisi 

olan steril koşullarda bitki büyütme için yapılan sterilizasyon işlemlerinde 

kullanılan kimyasallar bitkileri strese maruz bırakabilir. Eksizyon işlemleri de 

yaralanmaya sebebiyet vererek oksitatif hasar oluşturabilir. Tüm bu etkenler 

somaklonal varyasyonşarı tetikleyebilmektedir. (Cassells ve Curry, 2001; 

Weckx ve ark., 2019) 

5. Besi ortamının içeriği; Kültür ortamının bileşimindeki hücre 

bölünmesini teşvik edici bazı maddeler hücrelerin ploidi düzeylerini 

arttırabilmektedir. Örneğin Pisum türünün kök parçaları (diploid hücrelerden 

oluşan), kültür ortamına maya ekstraktı, hindistan cevizi sütü veya kinetin 

eklenmesi ile kültüre alınan hücreler diploid, tetraploid ve oktoploid duruma 

gelmiştir. Ayrıca kültür ortamına eklenen şelatlayıcı ajanlar ve bazı metaller 

de mutasyon oluşumunu teşvik etmektedir (George, 1993; Bürün., 2002). 

6. Bitki büyüme düzenleyicilerin çeşidi ve konsantrasyonu; Besi 

ortamına eklenen bitki büyüme düzenleyicilerinin türü ve 

konsantrasyonlarının somaklonal varyasyona etkisi olduğu bilinmektedir. 

Oksin ve sitokinin grubu hormonlar hücre döngüsüne etki ederek hücrelerin 

genetik yapılarının değişiminde dolaylı yönden rol oynar. Örneğin kallus 

başlatılması ve devam ettirmesi için kültür ortamına oksinler grubundan 2,4-

D eklenmesi aneuploidi, poliploidi ve endoreduplikasyon gibi karyotipik 

değişimlere neden olmaktadır (Bürün, 2002). Yine çeltik bitkisinde kallus 

kültürleri ile yapılan çalışmalarda sitokininlerin de poliploid hücre oluşumunu 
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teşvik ettiği belirtilmiştir (George, 1993). Bitki büyüme düzenleyicilerinin 

konsantrasyonu arttıkça somaklonal varyasyon ihtimali artmaktadır. 

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

alınarak muhafaza edilmesi ve alt kültürler arasındaki aralıklarının uzaması 

somaklonal varyasyon gelişiminde etkilidir (Rival ve ark., 2013). Yapılan bazı 

çalışmalarda 6-18 ay gibi uzun süren kallus kültürlerinde genetik varyabilite 

oranları, 2-3 ay gibi kısa süren kültürlere göre daha yüksek bulunmuştur 

(Bürün, 2002). Somaklonal varyasyonun gelişiminde sadece toplam sürenin 

değil, aynı zamanda alt kültür aralıklarının uzunluğunun da rol oynadığı 

görülmektedir.  

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

dönüştürülmesi esnasında genomik bir şoka maruz kalır ve bu durum bitkiyi 

genom yapısını değiştirmeye zorlar. İn vitro ortamdaki bazı koşullar DNA 

metillenmesine bağlı gen ekspresyonunda değişikliklere sebep olarak genetik 

varyasyon gelişiminde rol oynar. Kültür ortamına nükleik asit öncüllerinin 

eklenmesi sınırlı olduğu için bu öncüllerin kaybı da nükleik asit biyosentezini 

sınırlandırarak gen mutasyonlarına sebep olabilir.  

 

Şekil 5: Somaklonal varyasyonu etkileyen faktörlerin şematik görünümü  

(Hesami ve ark., 2021). 
 

1.6.1. Somaklonal varyasyonu belirleme yöntemleri 

Somaklonal varyasyonlar morfolojik, fizyolojik, moleküler veya 

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

Morfolojik açıdan kalitatif ve kantitatif karakterlerin ölçülmesiyle somaklonal 
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varyasyon oranı hesaplanabilir. Populasyondaki belirgin morfolojik 

değişimlerin oranı (yaprak şekli, bitki büyüklüğü, albinizm vb. ) ve standart 

sapma değerleri somaklonal varyasyonun derecesini belirler.  Sitofotometrik 

ve sitogenetik analizler doku kültüründeki bitkilerin genetik stabilitesini 

belirlemede faydalıdır. Kromozom sayısı değişimleri, analizleri erken 

dönemde yapılabildiğinden hızlı ve kesin sonuç verir. Bitkilerdeki genetik 

değişimin belirlenmesi amacıyla protein ve enzim polimorfizmlerinden 

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

Somaklonal varyantların belirlenmesinde kullanılan protein ve izozim 

analizleri,  genetik değişimleri tespit etmesine rağmen teknik, ontojenik 

varyasyonların ve diğer çevresel faktörlerin de etkisi altındadır. Bu tarz 

durumlarda somaklonal varyasyonun erken dönemlerde teşhis edilmesi için 

moleküler markörlerden faydalanılabilir. Fossi ve ark., (2019) patates 

protoklonlarında genom sekanslaması ile kromozomlarda aneuploidi, 

kromozom segmentlerinde delesyon ve duplikasyonlar gözlemlemiştir. 

Somaklonal varyasyonu belirlenmesinde RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), RAPD 

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

SCAR (Sequence Characterised Amplified Region) kullanılmaktadır 

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

Polanco ve ark., 2002). Son yıllarda DNA dizileme tekniklerinin gelişmesiyle 

birlikte tek nükleotid polimorfizmleri (SNP'ler)’nin saptanması somaklonal 

varyasyonun altında yatan faktörleri erken dönemde saptanmasını mümkün 

kılmaktadır (Ryu ve ark., 2019). 

1.6.2. Somaklonal varyasyonun bitki ıslahında kullanımının 

avantajları ve dezavantajları 

Doku kültüründe ortaya çıkan somaklonal varyasyonların hem iyi 

hem de kötü sonuçları olabilir. Bitki ıslahında somaklonal varyasyonu en 

önemli avantajı hızlı bir şekilde geniş bir genetik varyasyon kaynağı  

oluşturması ve in vitro seleksiyona olanak tanımasıdır. Özellikle eşeysiz 

çoğalan ve varyasyonun sınırlı kaldığı apomiktik türlerde alternatif ıslah 

metotları yetersiz kaldığında somaklonal varyasyon ümit vadetmektedir. Bu 

sayede çeşitli hastalık ve zararlılara dayanıklı türler geliştirilmiştir. Örneğin 
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Erwinia amylovora ya dayanıklı elma (Chevreau ve ark., 1998),  Fusarium’a 

dirençli muz (Hwang ve Ko, 2004), Colletotrichum Gleosporiensis’ e dirençli 

mango (Litz ve ark., 1991), tuz stresine dayanıklı patlıcan (Hannachi ve ark., 

2021)  örnek verilebilir. Özellikle Protoplastlarla yapılan bazı çalımalarda 

aynı protoklondan alınan yaprakların somaklonal varyasyon profillerinin 

farklı olduğu görülmüş ve ıslahçılar bu varyabiliteden yararlanmışlardır (Fossi 

ve ark., 2019; Eeck ve ark., 2020). Bitki ıslahında somaklonal varyasyonun en 

önemli faydalarından birisi de yüksek frekansta kromozom katlanması ile 

poliploid bitkilerin elde edilebilmesidir. Genomda gerçekleşen bu 

varyasyonlar sonucu bitkilerin agronomik özellikleri değişebilir. Bu sayede 

hastalıklara ve çevre koşullarına dayanıklı, başaklanma ve olgunlaşma tarihi 

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

geliştirilebilir.   Doku kültürü sıklıkla gen kaynaklarının uzun süreli 

korunması için kullanılır böyle durumlarda genetik bütünlüğün korunması 

temel amaç olduğu için herhangi bir olası genetik varyasyon sorun teşkil 

edebilir. Ayrıca somaklonal varyasyonun sonucunu öngörmek olanaksızdır. 

Somaklonal varyasyon genotipe özgü olduğu için bir bir çeşitte elde edilen 

varyabilite diğer çeşitlerde aynı etkiyi göstermeyebilir. Poliploidi elde etme 

imkânı olsa da bu durum bazen istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örneğin 

bitki büyümesi veya fertilizasyonda istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.  

Sonuç olarak somaklonal varyasyon bitki doku kültürü ile kültüre alınan 

bitkilerde önemli bir varyasyon kaynağıdır.  Islah sürecinde somaklonal 

varyasyondan yararlanmanın bazı sınırlayıcı faktörleri olsa da yeni gelişen 

DNA dizi analizi teknikleri sayesinde erken dönemde karşılaşılabilecek 

sorunlar öngörülerek bertaraf edilebilmektedir.  

1.7. Protoplast Kültürü 

Bitki hücrelerinin plazma membranları selüloz, hemiselüloz, pektinler 

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

duvarı hücreyi osmotik değişiklikler sonucu patlamaktan ve 

mikroorganizmalarla enfekte olmaktan korumaktadır. Bir bitki hücresinden 

mekanik veya enzimatik yollarla hücre duvarı uzaklaştırıldıktan sonra geriye 

kalan çıplak hücreye protoplast denir. Protoplastlar canlılığını sürdürebilecek 

ortamlarda yeni duvar oluşturabilir, mitotik bölünebilir dolayısıyla yeni hücre 
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grupları ve sonrasında yeni bitkiler oluşturabilir. Protoplast çalışmalarının 

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

tüm dokularından protoplast elde etmek mümkün olsa da her protoplasttan 

bitki elde etmek mümkün değildir (Babaoğlu ve Özcan, 2002) Bununla 

birlikte protoplastlar genetik iyileştirmelerde kullanılan çok faydalı araştırma 

materyalidir. Protoplast kültürlerinin bitki ıslahında sıklıkla kullanım alanları 

aşağıda verilmiştir. 

1. Somatik Melezleme; Protoplast kullanımındaki en önemli konu 

somatik melezlemedir. Protoplast füzyonu sayesinde eşeysel 

melezlemelerdeki olumsuzluklar aşılmış olur.  Bitki ıslahında özellikle 

genetik varyasyonun arttırılmasında önemli metotlardan birisidir. 

2. İn vitro Seleksiyon; Bazı toksik maddelere karşı duyarlılık veya 

dayanıklılık protoplast aşamasında seçilerek erken seleksiyon imkanı tanır. 

3. Gen Transferi; Protoplastlar bitki hücre duvarı uzaklaştırılmış 

hücreler olduğu için çeşitli tekniklerle protoplastlara DNA transferi 

yapılmaktadır. Protoplastlar doğrudan gen transformasyonuna izin verdiği 

gibi mutant izolasyonu, hücre zarından besin maddesi girişi ve taşınması hücre 

organellerinin izole edilmesi, ve hücre klonlamasıyla ilgili çalışmalarda da 

kullanılabilir (Babaoğlu ve Özcan, 2002) 

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

rejenerasyonu, fonksiyonel genetik analizler, genom düzenleme ve hücre 

süreçlerin (örneğin, membran fonksiyonu, hücre yapısı ve hormonal 

sinyalizasyon) incelenmesi gibi araştırmalarda güçlü bir yöntem olarak kabul 

edilebilir. Doku kültürü teknikleri ve genom düzenleme teknolojilerinin 

kombine kullanımı, bitkilerin ıslah sürecini kısaltarak bitki ıslahında yeni bir 

döneme giriş imkânı sunmuştur. Zhang ve ark., (2019)’nın önerdiği 

CRISPR/Cas9 gen düzenleme teknolojisinin ortaya çıkması bitki 

genomlarının düzenmesine fırsat vererek tarımda ileri yetiştirme teknikleri 

açısından bir çığır açmıştır. Bu yeni bitki ıslahı teknolojileri (NPBT; New 

plant breeding Technologies) sayesinde tarımsal pazarda önemli olan bitki 

türlerinde imkansız olduğu düşülen  yeni çeşitlerin kazandırılmasında olanak 

sağlaması ile bu tekniklerin kullanılması hızlanmıştır (Lassoued ve ark., 

2021). Protoplast rejenerasyonu ve geçici gen transformasyonu yöntemi, 

konukçu genomuna yabancı genetik materyalin entegrasyonuna izin 
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verilmeden kendi genomu içerisinde düzenleme yapılmasıdır. Sonuçta elde 

edilen ürün transgenik değildir. NPBT, protoplast kültürüne uygulandığında 

çok daha avantajlıdır ve hızlı uygulanabilir. 

 

Şekil 6: Protoplast kültürü kullanılarak genom düzenleme yönteminin şematik 

görünümü (Reed ve Bargman, 2021) 

Son zamanlarda protoplast kültüründe NPBT uygulamalarına;  

patateste granül bağlı nişasta sentaz (GBSS) geninin devre dışı bırakılması 

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

kültürlerindeki asıl zorluk rejenerasyon sürecidir. Rejenerasyon kabiliyeti 

yüksek protoplastların tüm protoplastları içeren toplu hücre popülasyonundan 

nasıl ayırt edileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu tür sorunları çözebilmek 

için transkriptomik analiz yöntemleri kullanılarak rejenerasyon sürecinin 

transkripsiyonel düzenlemesi hakkında bilgi edinme yaklaşımı 

önerilmektedir. Örneğin Arabidopsiste mezofil protoplastlarının kullanıldığı 

bir çalışmada, oksin biyosentezinin zamanlanmış transkripsiyonel 

aktivasyonunun rejenerasyon başarısını önemli ölçüde artırabileceği 

gösterilmiştir (Sakamoto ve ark., 2021). 
 

1.7.1. Bitki protoplastlarının izolasyonu; Tekrarlanabilir ve kararlı 

protoplast izolasyonunun geliştirilmesi, protoplast kültürünün başarısı için en 

önemli koşullardan biridir. Protoplast kültüründe, kullanılan organ veya 

dokunun fizyolojik durumu, enzim ve solüsyonların tipi ve konsantrasyonu, 

osmotik denge rejenerasyon başarısını oldukça etkilemektedir.  
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1.7.2. Eksplant kaynakları;  

 1-Genotip; Protoplast izolasyonunda verim, canlılık ve rejenerayon 

kapasitesi bakımından ana bitkinin genotipi önemlidir. Aynı bitkinin farklı 

çeşitlerinden veya ekotiplerinden elde edilen protoplastların rejenerasyon 

kapasitesi farklılık göstermektedir. Bu durum Arabidopsis thaliana ve bazı 

Cyclamen türleri ile yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır (Jeong ve ark., 2021; 

Prange ve ark., 2010). 

2. Kullanılan doku veya organ; Protoplast izolasyonunda en yaygın 

kullanılan dokunun yenilenebilir olması büyük önem taşır. Genç sürgünlerden 

alınan açılmış yaprakların mezofil hücreleri protoplast izolasyonunda en 

uygun materyallerdir. Yaprak dokusuna ek olarak, embriyojenik kallus, hücre 

süspansiyonları, hipokotil, kotiledon,  gövde parçaları, boğum arası, sürgün 

uçları, çiçek petalleri, mikrosporlar, embriyo, meyve kabuğu, gövde apikal 

meristemi, polen tanesi, skutellum, sepal, petal, aleuron, stoma hücreleri, 

yumru dokuları protoplast kaynağı olarak kullanılabilir (Babaoğlu ve Özcan, 

2002; Hatipoğlu, 2018).  
 

1.7.3. Başlangıç materyalinin büyüme şartları ve ön uygulamalar; 

Donör bitkinin büyüme koşulları, gelişme dönemi, kültür ortamının bileşimi, 

sıcaklık ve ışık protoplastların verim canlılık ve rejenerasyonunu etkileyen 

önemli faktörlerdir. Önemli olan bir diğer husus da protoplast elde edilecek 

materyalin steril olması gerekliliğidir. Bu amaçla bitkiler kontrollü çevre 

koşullarında (aseptik koşullarda, iklim odalarında veya seralarda) yetiştirilir. 

Eksplant alınmadan önce bitkilerin belirli sürelerde karanlıkta bekletilmesi 

turgor basıncının düşmesi sebebiyle protoplast izolasyonunu kolaylaştırır 

(Babaoğlu ve Özcan, 2002).  Dokuya uygulanan ön işlemler, kullanılan 

enzimlerin bitki hücre duvarına erişimini artırarak izole edilen canlı 

protoplastların sayısını arttırmakta etkilidir. Buna dokunun fiziksel olarak 

parçalanması (örneğin yaprak dokusunun kesilmesi) örnek verilebilir. Ayrıca 

bitki dokusunun enzim çözeltisi ile vakumlu infiltrasyonunun, enzimleri daha 

fazla sayıda hücreye ulaşmasını sağlayarak elde edilen protoplast verimini 

arttırmaktadır (Osakabe ve ark., 2018). 
 

1.7.3.1. Enzimolisiz; Bitkilerin hücre duvarını parçalamak için 

selülaz ve pektinaz başta olmak üzere çeşitli enzimlerden faydalanılmaktadır. 
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Protoplast izolasyonunda enzimler yalnızca yüksek sayıda protoplast elde 

etmek için değil aynı zamanda protoplastların canlılığını muhafaza etmek ve 

rejenerasyon kapasitesisinin optimizasyonu için oldukça gereklidir. 

Protoplastlar osmotik dengeli ortamlarda kalmadığı müddetçe patlayabilir. Bir 

enzimoliziz periyodunun uzunluğu tipik olarak 2 ila 18 saat arasında değişir 

(Reed ve Bargman, 2021). Ortam sıcaklığı da protoplast verimini etkileyebilir. 

Sıcaklık dalgalanmalarından meydana gelebilecek şokları en aza indirmek 

için donör bitkinin büyüdüğü ve protoplast kültürünün yapıldığı sıcaklıkların 

benzer olması gerektiği önerilmiştir (Reed ve Bargman, 2021). 
 

1.7.3.2. Protoplast prufikasyonu; Enzimolizi takiben hücre 

duvarından arındırılmış protoplastların hücre kalıntıları, sindirilmemiş 

dokular ve ölü hücrelerden arındırılmalıdır. Aksi takdirde protoplastlar 

canlılığını kaybedebilir. Bu amaçla protoplastlar bir yoğunluk gradientinde, 

sakkaroz veya fikol üzerinde yüzdürülerek istenmeyen yapılardan 

uzaklaştırılır. 
 

1.7.4. Protoplast kültür ortamları; Protoplastların bölündüğü ve 

bitki rejenerasyonunun sağladığı ortamlardır. Protoplastların canlılığı ve 

bölünmesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu bitki büyüme 

düzenleyicileri, osmotik stabilizatörler, makro ve mikro besin elementleri ve 

katılaştırıcı ajanları içerir. Optimum protoplast kültür mediumunun içeriği 

aslında eksplant alınan doku kaynağına bağlı olmakla birlikte en çok 

kullanılan kültür ortamları MS (Murashige and Skoog, 1962), B5 (Gamborg, 

1968),  KM (Kao and Michayluk, 1975), Y3(Eeuwens, 1976), Nitsch (Nitsch 

ve Nitsch, 1969) veya bunların ufak modifikasyonlarıdır. Protoplastların 

patlamasını önlemek için uygun ozmolariteyi sağlamak amacıyla genellikle 

mannitol, sorbitol, sukroz, glukoz, miyoinositol veya bu bileşenlerin 

kombinasyonları kullanılır (Reed ve Bargman, 2021). Protoplastlar 

bölünmeye başladığı zaman ve hücre duvarlarını yeniledikçe ozmolarite 

genellikle kademeli olarak azaltılır. Bitki büyüme düzenleyicilerinden 

özellikle oksin ve sitokininlerin kullanımı protoplastlardan mikrokallusların 

oluşması için gereklidir. En yaygın kullanılan sitokininler 6- 

benzilaminopurin (BAP), zeatin, kinetin, izopentenil adenin (2iP) ve 

tidiazurondur (TDZ). En yaygın kullanılan oksinler; indol-3-asetik asit (IAA), 
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indol-3-butirik asit (IBA), 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) ve naftalen 

asetik asittir (NAA). Oksin ve sitokininlerin optimum konsantrasyonları 

protoplastların genotipine ve doku kaynağına bağlı olarak büyük ölçüde 

değişir. Aynı zamanda polivinilpirolidon, antioksidanlar, aktif kömür, gümüş 

nitrat, antibiyotikler, kompleks organik bileşikler, amino asitler, poliaminler, 

gibi ek suplementler, protoplast bölünmesini ve mikrokallus oluşumunu 

desteklemek için kültür ortamına eklenebilir. 
 

1.7.5. Protoplast kültür koşulları; Protoplastlardan mikrokallus 

oluşumu üzerinde kültür ortamının yarı katı veya sıvı oluşu, sıcaklığı, ışık 

şiddeti ve süresi, destek kültürlerinin varlığı etkilidir. Hem sıvı hem de yarı 

katı ortamların kullanımı literatürde kullanım örnekleri vardır. Her iki ortamın 

da olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Örneğin sıvı ortam hazırlanması 

daha kolay olup agar optimizasyonu gerektirmez ancak her bir hücreyi tek 

başına incelemek oldukça zordur. Ayrıca farklı özellikteki hücrelerde 

birleşme daha kolay olup sonuçta kallusta kimerizm görülme oranı 

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

aglütinasyonunu önleyerek, hücrelerin fiziksel olarak ayrılmasını sağlayabilir. 

Katılaştırıcı ajan olarak agar, agaroz veya aljinat kullanılabilir (Jones ve ark., 

2015).  

1.7.6. Protoplast kültürlerinden bitki rejenerasyonu; 

Protoplastlardan elde edilen mikrokalluslardan rejenerasyon, ortam 

içeriğindeki suplementlerin tipi ve konsantrasyonlarına bağlı olarak 

organogenesise veya embriyogenesise yönlendirebilir. Sürgünler elde 

edildikten sonra 2-5 cm boyutuna ulaşanlar köklendirme ortamlarına alınır. 

Köklenen sürgünler seraya şaşırtılarak aklimatize edilir. Sonuçta elde edilen 

bitki somatik bir klondur. 

1.7.7. Protoplastların transformasyonu ve somatik 

hibridizasyon; 

Protoplastların transformasyonu ilk olarak Polietilen-glikol PEG ile 

yapılmış ve elektroporasyon ile devam etmiştir (Melchers ve ark., 1978). 

Protoplast teknolojisinde protoplastlar her biri genetik olarak farklı iki 

bitkiden veya diploid somatik hücrelerden izole edilir ve füzyon 
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yapılmaktadır. Sonuçta paraseksüel hibrit protoplastlar oluşur (Chakraborty, 

2016). Oluşan hibrit protoplastlar heteromorfik bir sitoplazma ve her iki 

ebeveynden gelen kaynaşmış iki çekirdek içerir. Bu protoplastlar yukarıda 

sıralanan işlem basamaklarını başarılı bir şekilde geçtiği takdirde bitki 

rejenerasyonu sağlanırsa oluşan bitkiye somatik hibrit veya sibrit bitkiler 

denir. Kısaca aynı bitkinin somatik hücrelerinden veya genetik olarak iki 

farklı bitkinin somatik hücrelerinden elde edilen protoplastlarının füzyonuna 

somatik hibridizasyon denilmektedir. Bitki ıslahında somatik melezleme ve 

protoplast kültürü genetik varyasyonun arttırılması açısından büyük önem 

taşımaktadır. Protoplastların füzyonu yoluyla farklı bitkiler arasındaki 

somatik hibridizasyon, bitkilerde yeni çeşit veya türlerin elde edilmesi 

açısından oldukça ümitli bir deneysel yaklaşımdır. Bu sayede özellikle eşeysel 

melezlemelerde kendine uyuşmazlık gibi sorunların önüne geçilebilir. Bu 

metotla hastalık ve zararlılara dayanıklı genlerin aktarımı gerçekleşebilir. Xie 

ve ark., (2020) protoplast füzyonu kullanarak yüksek proteinli Chlorella 

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

protoplastlarına geçici gen transformasyonunu sağlayarak flow sitometri ile 

analiz etmiştir. Protoplast füzyonu yalnızca genetik materyalin değil aynı 

zamanda mitokondriyel DNA, kloroplast ve sitoplazma gibi çekirdek dışı 

materyallerin geçişine olanak sağladığı için bu yolla bitki rejenerasyonu bitki 

ıslahı açısından büyük öneme sahiptir. Örneğin bir ebeveynin yalnızca 

çekirdeğinin diğer ebeveynin yalnızca sitoplazmasını içeren yeni hibrit birey 

edilebilir. Bu durum en çok sitoplazmik erkek kısırlık taşıyan bitkilerin (CMS 

hatlar) ıslahında hibrit tohum üretimi açısından oldukça önem taşımaktadır.  

1.8. Mutasyon Islahında Bitki Doku Kültürü Teknikleri 

Mutasyon, genetik segregasyon ve rekombinasyondan bağımsız 

gerçekleşen,  organizmanın genetik materyalinde ani meydana gelen 

kalıtımsal değişikliklerdir. Mutasyon ıslahı popülasyondaki genetik 

varyasyonun çok kısa sürelerde arttırılması açısından, özellikle kendine 

döllenen ve vejetatif çoğalan bitkilerde oldukça elverişli bir ıslah tekniğidir. 

Mutajen uygulamaları sonucu, bitkilerin kalıtsal yapılarında meydana gelen 

sayısal veya yapısal bir takım değişiklikler, bitkiye iyi veya kötü bazı 

özellikler kazandırabilir. Bitkilerde mutajenez oluşumu ve genetik 
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transformasyonun indüklenmesi amacıyla son yıllarda doku kültürü teknikleri  

kullanılmaktadır (Nasri ve ark., 2018). Mutasyon ıslahının doku kültürü 

teknikleri ile kombine kullanımı hastalık faktörleri ile birlikte soğuk, kuraklık, 

tuzluluk gibi stres faktörlerine, herbisit ve pestisitlere dayanıklı,  erkenci ve 

yüksek verimli çeşitlerin eldesine yönelik çalışmalar sürdürülebilir. Doku 

kültürü tekniklerini mutasyon ıslahına entegre etmek, klasik ıslaha kıyasla çok 

daha kısa bir sürede sonuca götürebilmektedir. İn vitro çalışmalarda fiziksel 

mutajenler (X ışını, gama ışını, UV) ve kimyasal mutajenler (ethyl metane 

suphonate-EMS, NEU, NMMG vs) kullanılmaktadır. Fiziksel mutajenlerin 

aksine kimyasal mutajenler, kullanımlarının kolay olması, herhangi bir özel 

ekipman gerektirmemesi ve çok yüksek mutasyon frekansı sağlayabilmeleri 

nedeniyle daha çok popülerlik kazanmıştır. Kimyasal mutajenler nokta 

mutasyonları, tek baz çifti değişiklikleri veya tek nükleotid polimorfizmlerine 

(SNP) neden olma eğilimindedir. Doku kültüründe hücreler eksplantların 

izolasyonu, kültürü ve rejenerasyon esnasında fiziko-kimyasal strese maruz 

kalıp hücreler, doğal koşullarda olduğundan farklı bir tür yeniden 

programlamaya maruz kalabilir (Jain, 2001).  İn vitro indüklenen bu 

değişkenlik, in vitro kültürlerin EMS, sodyum azid (Hunold ve ark., 1992), 

gama ve X-ışınları gibi mutajenik madde uygulamalarıyla arttırılabilir. Her 

tekniğin olduğu gibi in vitro mutasyon ıslahının da kendine has bazı avantaj 

ve dezavantajları bulunmaktadır.  Son zamanlarda TILLING ( targeting-

induced local lesions in genomes) yaklaşımı Spesifik genlerdeki mutasyonları 

belirlemek için güçlü bir yöntem olarak kabul edilmiştir (Hesami ve ark., 

2021). 

1.8.1. İn vitro mutasyonların avantajları 

• Mutajen uygulaması in vitro kültürde gerçekleştirilebilir. 

• Tek bir mutant hücreden bir bitki üretilebilir. 

• Özellikle anter kültürü tekniği ıslah sürecini oldukça kısaltmaktadır. 

• Tohum, organ veya kompleks bitki sistemlerine rahatlıkla 

uygulanabilir. 
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1.8.2. İn vitro mutasyonların dezavantajları 

• Hücre kültürlerinde tek bir hücreden bitki rejenerasyonu 

gerçekleşmeyebilir. 

• Kimera bitkiler oluşabilir. 

• Agronomik farklılıklar hücresel seviyede gözlenmeyebilir. 

• İn vitro seleksiyonda zorluklar olabilir. 

Doku kültürü entegreli mutasyon ıslahında başlangıç materyali 

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

veya protoplastlar kullanılabilir. Etkili mutajen dozu belirlendikten sonra 

başlanğıç materyaline mutajen uygulaması yapılır ve eksplant doku kültürüne 

aktarılır. Akabinde alt kültürlere alınarak mikroçoğaltımı sağlandıktan sonra 

gerekli testlemeler yapılır ve bitkiler aklimatize edilir. Gözlem ve seleksiyona 

sera veya tarla koşullarında devam edilir.  

1.9. Gen Transformasyonu 

Bitki genetik mühendisliği, genlerin fonksiyonunu ve genom yapısını 

incelemek için temel bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Genetik 

transformasyon, bir takım önemli özellikleri (herbisit ve pestisit direnci, pro-

vitamin A üretimi, hastalık ve zararlılara dayanıklılık vb.) taşıyan yabancı 

genlerin donör bitkiye aktarımı olarak tanımlanabilir. Son zamanlarda ise 

daha popüler olan ve yabancı gen aktarımından ziyade organizmanın kendi 

genomu içerisinde düzenleme teknolojileri (CRISPR/Cas sistemi) popüler 

olmuştur ve buğday, pirinç gibi yüksek oranda üretilen bitkileri modifiye 

etmek için uygulanmıştır (Debernardi ve ark., 2020). Etkili ve güvenilir in 

vitro bitki doku kültürü teknikleri, gen transformasyonu, genom düzenleme, 

mikroçoğaltım ve gen kaynaklarının muhafazası için oldukça önemli bir 

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

 

SONUÇ 

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

ile ilgili araştırmalar devam ettikçe bitkilerin biyoteknolojik ıslahına yardımcı 

yeni kullanımlar ve yöntemlerde daha fazla geliştirilecektir. Örneğin 

protoplast çalışmaları gibi kendine has bir takım zorlukları olsa da protoplast 

kültürü ve somatik hibridizasyon, özellikle yüksek ekonomik değerlere sahip 

farklı bitki türlerinin ve çeşitlerinin geliştirilmesi için gelecek bitki 

biyoteknolojisinde ümit vad etmektedir. 
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GİRİŞ 

Sebzeler insan beslenmesinde ve özellikle de sağlıklı beslenmede önemli 

bir kaynaktır. Bu bağlamda sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve yine aynı 

titizlikle tüketiciye ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Gıda ve Tarım 

Örgütü, artan küresel nüfusla başa çıkmak için 2050 yılına kadar artan talepleri 

karşılamak için küresel üretiminin %70 oranında artması gerektiğini tahmin 

ediyor (Bernard ve Lux, 2017). Ancak ekilebilir arazi ve su kaynakları kısıtlıdır; 

bu nedenle, küresel gıda üretimini artırmak için başka stratejilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Son yıllarda nanobiyoteknoloji tabanlı uygulamalar tarımsal 

alanlarda da uygulanması araştırmacıların ilgisini çeken stratejilerden biridir. 

Nanoteknoloji geniş bir alanı araştırarak biyoteknoloji ve tarım sektörü 

alanlarındaki çeşitli uygulamalar için geniş yelpaze oluşturmaktadır (Robinson 

ve Morrison, 2009, Fortina vd.,  2005). 

Nanoteknoloji çeşitli endüstrilerde; sanayi, ilaç, gıda bilimi ve güvenliği, 

akıllı paketleme ve tarım gibi alanlarda kullanılabilen yeni bir teknoloji haline 

gelmiştir (Youssef vd.,  2019). Özellikle son yıllarda tarımın birçok aşamasında 

nanoteknolojinin kullanım alanları artarak, ürün üretiminde, geliştirmede, 

işleme, paketleme, depolama ve nakliyede yaygın olarak uygulanarak gıda ve 

tarım sistemlerinde büyük değişiklikler yapmaktadır. Ayrıca bitki direncinin 

arttırılmasında, pestisitlerin ve gübrelerin etkinliğini ve güvenliğini kontrol 

etmek için kullanılmaktadır (Torney vd.,  2007; Perez ve Rubials, 2009; 

Sekhon, 2014; El-Metwally vd., 2018; El-Mohamedy vd.,  2019). Böylece 

sürdürülebilir mahsul üretimi için tasarlanmış nano yapılı malzemelerin 

uygulanması, besin kayıplarını azaltıp, hastalıkları bastırır ve verimi 

artırmaktadır (Şekil 1). Sebze yetiştiriciliğinde nanoteknolojinin kullanım 

alanlarını aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırabiliriz. 

• Nanoteknolojinin sebze tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi, 

• Nanoteknolojinin gübre olarak kullanımı, 

• Nanopartiküllerin fide gelişiminde kullanımı, 

• Nanoteknolojinin sebzelerde bitki koruma ürünleri olarak kullanımı 

• Nanoteknolojinin sebze yetiştiriciliğinde abiyotik strese karşı 

kullanımı, 

• Nanoteknolojinin sebzelerde hasat sonrası işlemlerde kullanımı. 
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Nanomalzemelerin bitkilerle etkileşimi, nanomalzemelerin özelliklerine 

bağlı olarak bitkilerde çeşitli morfolojik ve fizyolojik değişiklikler meydana 

getirmektedir (Shebl vd.,  2020). Boyut, şekil, kimyasal bileşim ve etkili doz 

gibi çeşitli özellikler nanomalzemelerin performansını etkiler.  
 

 

Şekil 1. Nanoteknolojinin Tarımda Kullanım Alanları (Jiang vd.,  2021) 

 

1.SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİNİN 

KULLANIM ALANLARI 

1.Nanoteknolojinin Sebze Tohumlarında Çimlenmeye Etkisi 

Parçacık boyutu <100 nm olan nanopartiküller, tohum çimlenmesi, fide 

gücü, kök başlangıcı, büyüme ve çiçeklenmeye kadar, fotosentez, hücre yapısı 

ve fizyolojik ve biyokimyasal fonksiyonlar dahil olmak üzere bitkilerin temel 

yaşam olaylarını etkiler. Yapılan bazı çalışmalar düşük dozda nanopartiküler 

boyutta kapsüllenmiş karbon materyallerinin tohum çimlenmesi ve bitki 

büyümesini uyarabileceği belirtilmiştir. Çimlenmiş soğan (Allium cepa) ve 

hıyar (Cucumis sativus) tohumlarının kök büyümesi, 48 saatlik bir inkübasyon 



79 | TARIMDA SON TRENDLERİ TASARLAMA 

 

süresince 0.16, 0.9 ve 5 g L-1’de tek duvarlı karbon nanotüplere maruz 

bırakılması sonucu arttırdığı gözlenmiştir. Bununla birlikte, aynı koşullar 

altında, CNT’ler lahana tohumları (Brassica oleracea) ve havuç (Daucus 

sativus) üzerinde önemsiz etkilere sahipken çimlendirilmiş domates 

tohumlarının kök gelişimini engellediği bildirilmiştir (Canas vd.,  2008). 

Çok duvarlı karbon nanotüplerin (MWCNT) uygulanması, domates, 

mısır ve sarımsak gibi türleri için tohum çimlenmesini olumlu yönde 

etkilemektedir (Khodakovskaya vd., 2012; Srıvastava ve Rao, 2014). Benzer 

sonuçlar Khodakovskaya vd., (2009) MWCNT'lerin domates tohumlarına 

nüfuz edebileceğini ve su emilimini artırarak çimlenme oranını artırabileceğini 

belirtmişlerdir. Morla ve vd., (2011) domates (Solanum lycopersicum) bitkisi 

üzerinde yaptıkları çalışmalarında, 40 ppm'de çok duvarlı karbon nanotüplerin, 

kontrole kıyasla, en yüksek çimlenme yüzdesini, çimlenme süresini ve daha iyi 

sürgün uzunlukları olduğunu göstererek, domates tohumlarının büyümesi 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğumu belirtmişlerdir. Haghighi ve Da Silva 

(2014), karbon nanopartiküllerin domates, soğan, şalgam ve turp tohumlarının 

çimlenmesini etkilediğini göstermiştir. Aynı şekilde, De La Rosa ve vd., (2013) 

çinko oksit nanoparçacıklarının (ZnO-NP'ler) 400 mgL-1 ve 1600 mgL-1 

konsantrasyonunda hıyar tohumlarının çimlenmesini güçlendirdiğini tespit 

etmişlerdir. Aksine Mushtaq vd.,  (2011), hıyar tohumlarının üzerine Fe3O4, 

TiO2 ve karbonlu nanopartiküllerin etkilerini belirlemek için yaptıkları 

çalışmada, bu nanopartüküllerin tohum çimlenme oranını ve kök uzamasını 

olumsuz yönde etkilediği sonucuna varmışlardır.  Ek olarak, Singh vd., (2013), 

9 mM ZnO-NP konsantrasyonunda ıslatılan domates tohumlarının, kontrol 

tohumlar ile karşılaştırıldığında en yüksek çimlenme yüzdesini gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Kumari vd., (2011), yaptıkları bir çalışmada soğan bitkisinin 

köklerine uyguladıkları dört farklı ZnO NP dozu sonucunda, NP yapılarının 

hem sitotoksik hem de genotoksik etki göstererek hücre bölünmesi oranında 

değişiklik oluşturduğunu kanıtlamışlardır. Bunun yanında mısır, hıyar gibi 

bitkiler üzerinde test edilen ZnO nanopartiküllerinin de hem tohum oluşumunu 

hem de kök gelişimini belirli oranda engellediklerini saptamışlardır. 
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1.2. Nanoteknolojinin Sebze Yetiştiriciliğinde Gübre Olarak 

Kullanımı 

Gübreler, tarım topraklarına bitki büyümesi için temel besin maddeleri 

sağladıklarından dolayı zirai kimya endüstrisindeki en önemli tarımsal 

girdilerden biridir. Nano gübreler; bitkiye bir ya da birden fazla besin elementi 

sağlayan ve bitkinin büyüme ve gelişmesini arttıran nanomalzemeler olarak 

tanımlanabilir (Liu ve Lal, 2016). Uygulanan kimyasal gübrelerin yaklaşık 

%40-70'i azot, %80-90'ı fosfor ve %50-70'i potasyumun çevreye kaybolduğu 

ve bitki tarafından emilim gerçekleşmemektedir (Duhan vd.,  2017). Geleneksel 

gübrelerin uzun tarihsel kullanımı ciddi küresel çevre sorunlarına neden 

olabilmektedir; bu nedenle araştırmacılar, hem ürün verimini hem de bitki-

besin kullanımlarının verimliliğini artırabilecek ve çevresel kontaminasyonu 

azaltabilecek gübreler geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedirler 

(Chandre vd.,  2019; Salama vd.,  2019). Gübre için yeterli verimliliğin 

gerçekleştirilmesi, gübrelerin yüksek konsantrasyon seviyelerinde kullanılması 

anlamına gelir; bu da daha sonra ürün hasarı, çevreye (yeraltı suyu ve toprak) 

kontaminasyon, mikro besin eksikliği veya toprak bozulması gibi istenmeyen 

yan etkilere ve sonuçta ürün kalitesinde azalmaya yol açar ve geleneksel 

uygulamalara dayanan sulama yoluyla toprakta kaybolmasına sebep olmaktadır 

(Singh, 2017). Geleneksel gübrelere kıyasla nanogübrelerin avantajlarını şu 

şekilde özetleyebiliriz. 

1. Nanogübre besinlerinin daha küçük boyutu, geleneksel gübrelerdeki 

büyük partikül boyutuna kıyasla toprakta daha iyi dağılma ile 

besinlerin çözünürlüğünü arttırır. 

2. Nanogübre, toprak adsorpsiyonunu, fiksasyonunu azaltır ve 

biyoyararlanımı artırırken, geleneksel gübrelerin bitkiler için daha az 

biyoyararlanımı vardır.  

3. Nanogübrelerde, hacimli konvansiyonel gübrelerin daha az 

verimliliği ile karşılaştırıldığında, gübre kullanım verimliliği daha 

yüksektir ve mahsul üretiminde toprak besin maddelerinin alım oranı 

daha yüksektir.  

4. Nanogübrelerde kapsülleme, suda çözünür besinlerin sürekli 

salınımına izin verirken, geleneksel gübrelerde tek seferde aşırı gübre 
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salınımı nedeniyle toksisite olabilir, bu da ekolojik dengeye zarar 

verebilir.  

5. Nanogübreler toprakta uzun süre bulunabiliyorken, geleneksel 

gübrelerde besinler bir kerede salınmakta, teslimat sırasında bitkiler 

tarafından tüketilmekte ve besinlerin geri kalanı toprakta çözünmüş 

alkaliye dönüştürülmektedir.  

Bu amaçla, nanopartikül formundaki besin maddelerine sahip bitki 

gübreleri, daha uzun bir süre için yavaş bir hızda salınmakta, böylece topraktan 

kayıp ve toprak ve yeraltı suyunun kirlenmesi azaltılmaktadır (Cui vd.,  2010; 

Shebl vd.,  2019).  

1.3. Nanopartüküllerin Fide Gelişiminde Kullanımı 

Haghighi ve Teixeira da Silva (2014), çeşitli konsantrasyonlarda karbon 

nanopartiküllerini  (0, 10, 20 ve 40 mg L-1) kullanarak örtü altında yetiştirdikleri 

domates, soğan, kolza tohumu ve turp tohumlarının çimlenme hızının karbon 

nanopartikül konsantrasyonuna bağlı olduğunun sonucuna varmışlardır. Artan 

karbon nanopartikül konsantrasyonları ile turp fidelerinin taze ağırlığı azaldığı 

tespit edilmiş iken domates ve turp sürgünlerinin kuru ağırlığı, karbon 

nanopartikül konsantrasyonunun 10 mg L-1'den 40 mg L-1'e yükseltilmesiyle 

artmıştır. Begum vd., (2011), farklı grafen  (karbon nanopartiküllerden oluşan 

materyal) konsantrasyonlarının lahana, domates ve kırmızı ıspanağın fide 

büyümesini etkilediğini belirtmişlerdir. Kullanılan dozlardan; 50 mg L-1'lik bir 

konsantrasyonun domates fidesinin büyüme oranını önemli bir toksisite belirtisi 

göstermeden arttırdığı durumlarda, 500 mg L-1 hafif bir etkiye sahipken, 2000 

mg L-1 lahana, domates ve kırmızı ıspanak fideleri üzerinde belirgin bir etki 

göstermiştir. Laware ve Raskar (2014), TiO2-NP’lerin 30 mg L-1 

konsantrasyonuna kadar soğan (Allium cepa) fide büyümesinin kök ve sürgün 

uzunluğunu önemli ölçüde etkilediğini göstermişlerdir. Farklı 

konsantrasyonlarda ve farklı formlarda kullanılan nanopartiküller bitkinin 

büyümesini ve gelişimini etkilediği birçok çalışmada belirtilmiştir. Bu 

sonuçlardan biri; kullanılan nanopartiküller fotosentezi ve nitrojen 

metabolizmasını teşvik ettiğinden dolayı bitki gelişimini olumlu yönde 

etkilemektedir (Hong vd.,  2005).  Bir başka çalışmada Zheng ve vd., (2005), 

ıspanak bitkilerine farklı dozlarda TiO2-NP uygulamışlardır. Sonuç olarak 
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düşük dozlarda uygulanan TiO2-nanaopartiküllerin yüksek dozlardan bitki 

büyümesini etkilemiş olduğunu rapor edilmiştir.  Pradhan vd., (2013) 

MnNP'lerin fasulyenin büyümesinde sürgün için %52 ve kök için %38 oranında 

bir artışa yol açtığını belirtmişlerdir. Öte yandan, kitosan nanopartiküllerinin 

(Ch-NP'ler) taze fasulye bitkilerine 60 mg L-1 konsantrasyonunda (en yüksek 

konsantrasyon) yaprak spreyi olarak uygulanmasının en iyi bitki büyümesini 

yani bitki boyu, bitki başına yaprak ve dal sayısı ile bitkinin yaş ve kuru 

ağırlığını verdiğini belirtilmektedir (Mahmoud vd.,  2018).  Raliya ve Tarafdar 

(2013), ZnONP'lerin salkım fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba) bitki 

biyokütlesi, sürgün ve kök büyümesi, kök alanı, klorofil ve protein sentezi, 

rizosferik mikrobiyal popülasyon, asit fosfataz, alkalin fosfataz ve fitaz 

aktivitesinde önemli bir iyileşme sağlamıştır. 

1.4.Nanoteknolojinin Sebze Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma 

Ürünleri Olarak Kullanımı 

Nanoteknolojinin pestisit dağıtımında uygulanması nispeten yenidir ve 

gelişimin ilk aşamalarındadır. Bu teknoloji, geleneksel pestisitlerin gelişigüzel 

kullanımını azaltmayı ve bunların güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bitki koruma ürünlerinde nanoteknolojinin yardımı, daha 

yüksek verimli ürün elde etmek için fungisit, herbisit ve insektisitlere karşı 

kullanımında etkili olmaktadır. Uygulanan pestisitlerin %90'ından fazlası ya 

çevrede kaybolmakta ya da etkili haşere kontrolü için gerekli olan hedef 

bölgelere ulaşamamaktadır (Nuruzzaman vd.,  2016). Hedef bölgelerde bir 

formülasyonun minimum etkili konsantrasyonunda aktif bileşenlerin 

varlığının, bitkilerin haşere istilasından ve müteakip ürün kaybından daha iyi 

korunmasının güvence altına alınması için esas olduğu belirtilmelidir. Bu 

bağlamda, yeni bitki koruma formülasyonunun geliştirilmesi, uzun süredir 

tarımsal araştırmaların çok bilişsel bir alanı olmuştur. Bu tür teknolojilerden 

biri, bitki koruma sektöründe devrim yaratan pestisitlerin nanoformülasyonu 

veya kapsüllenmesidir. Pestisitlerin nanoformülasyonu, pestisitlerin aktif 

bileşenleri olarak hareket eden çok az sayıda partikül içerirken, diğer 

tasarlanmış nano yapılar da faydalı pestisit özelliklerine sahiptir  (Haq ve Ijaz, 

2019). Elmer ve White (2016), domates ve patlıcan fidelerinin yapraklarında 

yaprak spreyi olarak kullanılan CuO nanoparçacıklarının hastalıkları 

(Verticillium solgunluk mantarı) kontrol etmede ve mahsul verimini önemli 
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ölçüde artırmada son derece etkili olduğunu belirtmişlerdir. Stampoulis vd., 

(2009) kabak bitkilerinde Ag-NP'lerin alımının, eşit kütle ile elde edilen 

bitkilere göre 4.7 kat daha fazla olduğunu rapor etmişlerdir. Deepak vd., (2013) 

CuSO4 ve Na2B4O7 nanoparçacıklarının bezelye alanında hakim olan pas 

hastalığında daha etkili olduğunu, nano şeklinde 15 mikrobesin arasında 

olduğunu tespit edilmiştir. 15 mg L-1 konsantrasyonundaki AgNP'ler, bu 

patojenlerin Alternaria alternata, Sclerotinia sclerotiorum, Acrophomina 

fazeolina, Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea ve Curvularia lunata gibi bitki 

patojenik mantarlar üzerindeki etkisini inhibe etmiştir (Khan vd.,  2019). 

Giannousi vd., (2013) karşılaştırılabilir boyutlardan (11-14 nm) hazırlanan 

nanopartiküller CuO, Cu2O ve Cu/Cu2O kompozitlerinin sprey uygulamasının, 

Phytophthora infestans tarafından ortaya çıkan geç yanıklık hastalığına hakim 

olmak için geleneksel olarak kaydedilen Cu fungisitleriyle karşılaştırıldığını ve 

Cu bazlı nanopartiküllerle muamele edilen domates bitkileri, bakır bazlı kayıtlı 

tarım kimyasallarından daha fazla etkili olmuştur. Tasarlanmış 

nanomalzemelerin tarımda potansiyel uygulaması, hastalık ve yabancı ot 

yönetiminde de tespit edilmiştir. ZnO, Cu, SiO2, TiO2, CaO, MgO, MnO ve 

AgNP'ler gibi inorganik NP'ler, mikrobiyal aktivite ve bakteriyel hastalıklar 

dahil olmak üzere çeşitli bitki koruma alanlarında önemli roller oynarlar. Ürün 

kayıplarını en aza indirmek isteyen çiftçiler, insan sağlığını ve çevresel 

sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkileyen pestisitlere büyük ölçüde bağımlı 

hale geldi. Bununla birlikte, son çalışmalar, nanomalzemelerin zararlı ve 

hastalık risklerini başarılı bir şekilde azaltabileceğini, böylece verim 

kayıplarının ciddiyetini ve çevresel tehlikeleri en aza indirebileceğini ortaya 

koymuştur (Tablo 1). 
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Tablo1. Nanomateryallerin Bitki Fizyolojisi ve Bitki Korumasına Etkisi 

 

1.5. Nanoteknolojinin Sebze Yetiştiriciliğinde Abiyotik Strese 

Karşı Kullanımı  

Stres, biyotik ve abiyotik nedenlerden dolayı bitkide fizyolojik ve 

metabolik değişimlere meydana getirerek ürün kalite ve verimini, hatta bitkinin 

veya organlarının ölümüne yol açabilen faktörlerdir. Abiyotik stres; kuraklık, 

tuzluluk, yüksek ve düşük sıcaklık gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. 

Abiyotik stresler, mahsul verimliliğini ve bitki büyümesini olumsuz yönde 

etkileyen başlıca kısıtlamalardır.  Küresel iklim değişikliğinden dolayı 

meydana gelen olumsuz çevresel faktörlerin zararını azaltabilmek için yeni 

teknoloji olan nanotektolojiden yararlanmak bu alanda olmazsa olmazlar 

arasında yer almaktadır. Son yıllarda nanobiyoteknoloji, dünya çapında 

sürdürülebilir ve güvenli bir tarım geleceği elde etmek için abiyotik ve biyotik 

stresle ilişkili kısıtlamaları azaltmak için umut verici bir konuma sahip olmak 

için ivme kazanıyor (Saxena vd.,  2016). Nanopartiküller biyo-yararlanımlarını, 

biyoaktivitelerini ve diğer biyokimyasal aktivitelerini artıran yüksek 

yüzey/hacim oranına ulaşırlar. Bu nedenle, nanobiyoteknoloji araçlarının tarım 

sektöründe uygulanmasıyla sağlanan ilerlemelerin artmasıyla, bitki 

büyümesini, gelişimini ve üretkenliğini, biyotik ve abiyotik stres toleransı 

artırmaya yardımcı olacağı varsayılmaktadır (Wang vd.,  2001).  

Si nanopartikülleri bitkilerde abiyotik stres toleransını artırmaya yol açan 

diğer bazı önemli anahtar etkilere aracılık edebilir. Si nanopartilüllerin 

antioksidan enzim aktivasyonunun arttırılması, gelişmiş alım süreci, toksik 

Nanomateryal Tür Tepki Kaynaklar 

CuO 
Spinacia oleracea 

Ispanak 

Geliştirilmiş fotosentez ve 

biyokütle üretimi 

Wang  vd.,   

2019 

TiO2 
Spinacia oleracea 

Ispanak 

Biyokütle birikimi, klorofil, 

nitrojen ve protein içeriği 

Yang  vd.,   

2007 

MgO 

Solanum 

lycopersicum 

Domates 

Ralstonia solanacearum neden 

olduğu bakteriyel solgunluk 

Imada  vd., 

2016 

CuO 

Solanum 

lycopersicum 

Domates 

Phytophthora infestans'ın neden 

olduğu etkili bir şekilde kontrol 

edilen geç yanıklık hastalığı 

Giannousi vd., 

2013 

Al2O3 NPs 

Solanum 

lycopersicum 
Domates 

Domateste başarıyla kontrol edilen 

Fusarium kök çürüklüğü 

Shenashen  

vd., 2017 

Hydroxyapatite 
suspension 

Lactuca sativa 
Marul 

Kök uzunluğunu arttırdı. 
Wang  vd.,  
2012 
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metal iyonlarının birlikte çökeltilmesi, büyüme ortamında toksik metal 

iyonlarının immobilizasyonu ve kompartımanların ayrılmasını sağlamaktadır. 

Tüm bu süreçler, tuzluluk, kuraklık, ağır metal toksisitesi gibi abiyotik streslere 

dayanmak için bitkinin yeteneklerini arttırır (Liang vd., 2007). 

Nanopartiküllerin (SiO2) etkisi, nano-SiO2 partikülü ile muamele edildiğinde 

domates ve kabakta tuzluluk stresi altında tohum çimlenmesini ve antioksidan 

sistemi geliştirmiştir (Haghighi ve Pourkhaloee, 2013; Siddiqui vd., 2014). 

Silikon nanopartiküller ve silisyum gübresinin tuzluluk stresi altında fesleğenin 

vejatatif özellikleri üzerinde fizyolojik ve morfolojik özellikler üzerinde umut 

verici etkiler göstermiştir. Silikon nanopartiküller ve silikon gübre ile muamele 

edildiğinde, tuzluluk stresi altında fesleğende (Ocimum basilicum) büyüme ve 

gelişme endekslerinde, klorofil içeriğinde (Chla) ve prolin seviyesinde önemli 

bir artış olmaktadır (Kalteh vd., 2014). Tuz stresine maruz bırakılan domates 

bitkilerine Ag NP'lerin uygulanmasının hücresel yapıların lipid 

peroksidasyonunun yanı sıra malondialdehit (MDA) ve Na+ içeriğini azaltarak 

NP kaynaklı oksidatif stresi modüle ederek domates bitkilerinde antioksidan 

enzimatik aktiviteyi arttırmıştır (Latef vd., 2017; Mehrian vd., 2015). Bir başka 

çalışmada tuz stresi altında domates bitkilerine Cu NP'lerin (250 mg L-1) 

yapraktan uygulanmasının, meyvelerin antioksidan aktivitesinin yanı sıra 

biyoaktif bileşiklerin bozulmasını ve birikimini değiştirmiştir. Ancak bu 

bulgular, nanopartiküllerrin meyvelerin biyoaktif bileşikleri üzerindeki 

etkisiyle sınırlıdır. Nanopartiküllerden biri olan Cu NP’ün tuz stresi altında 

domates bitkilerinde 10 mg oranında uygulanmasıyla domates bitkisi bu strese 

tolerans göstermiştir (Hernández-Fuentes vd., 2017, Hernández-Fuentes vd., 

2018).  Çinko (Zn) büyüme ve gelişmeyi teşvik etmek için bitkiler içinde hayati 

metabolik reaksiyonlar taşıyan bitkilerin optimum büyümesi ve gelişmesi için 

gerekli olan önemli temel mikro besinler arasındadır. Bitkilerin büyümesinde 

ve gelişmesinde rolü olmasına rağmen, bitkiler tarafından toksik ağır metal 

alımının azaltılmasında da hayati bir rol oynar, böylece bitkilerin Cd gibi ağır 

metal toksisitesinden korunmasını sağlar (Baybordi vd.,  2005). 

Bu tür savunma sistemlerinden bağımsız olarak, hücresel savunma 

sistemi abiyotik streslerin yıkıcı kapasitesinin gerisinde kaldığında, bitkiler 

abiyotik streslerin zararlı etkileriyle karşı karşıya kalır. Bu nedenle, stres 

kaynaklı hasarın başlangıcından önce savunma sistemi tarafından stres 

uyaranının doğru zamansal ve mekânsal tepkisi, stresli çevresel koşullar altında 
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bitkilerin hayatta kalması için çok önemlidir. Nanomateryaller antioksidan 

enzimlerin aktivitelerini, ozmolit birikimini, serbest amino asitleri ve besin 

maddelerini uyararak bitkilerin çeşitli abiyotik streslere karşı korunmasında 

önemli rol oynarlar  (Tablo 2). 

Tablo 2.Nanomateryallerin Sebzelerde Abiyotik Stres Üzerindeki İyileştirici Etkileri 

 

Nanomateryal Stres Çeşit         Tepki       Kaynaklar 

MWCNTs 

(10–35 nm) 
Sıcaklık 

Solanum 

lycopersicum  

Domates 

Stresle ilgili 

genlerin 

ekspresyonunu 

artırdı. 

Khodakovsk

aya vd., 

2011 

TiO2 NPs 

(~16 nm) 
Sıcaklık 

Solanum 

lycopersicum  

Domates 

Fotosentez, 

düzenlenmiş enerji 

dağılımı ve stoma 

açılması 

Qi vd., 2013 

Se 
Düşük 

sıcaklık 

Cucumis sativus  

Hıyar 

Yapraklarda prolin 

içeriği arttı, lipid 

azaldı 

Hawrylak-

Nowak vd., 

2010 

Na2SeO4 NPs 

(20–35 nm) 

Düşük 

sıcaklık 

Solanum 

lycopersicum  

Domates 

Bitki büyümesi, 

klorofil oranı 

arttırılmış 

Haghighi 

vd.,  2014 

MWCNTs 

(30–100 nm) 
Tuzluluk 

Brassica 

oleracea  

Brokoli 

Tuzluluk stresinin 

zararlı etkilerini 

hafifletti 

Martinez-

Ballesta 

vd., 2016 

Chitosan NPs 

(~25 nm) 
Tuzluluk 

Solanum 

lycopersicum  

Domates 

Tuzluluk stresinin 

zararlı etkilerini 

hafifletti 

Hernandez-

Hernandez 

vd.,  2018 

SiO2 NPs 

(~10 nm) 
Tuzluluk 

Cucumis sativus  

Hıyar 

Bitki büyümesi ve 

çimlenme oranı 

arttı. 

Alsaeedi vd.,  

2018 

SiO2 Tuzluluk 
Cucurbita pepo  

Kabak 

Tohum çimlenmesi, 

klorofil oranını 

azalmasını 

engelledi 

Siddiqui vd.,  

2014 

Hydroxyapatite Cd 

Brassica 

chinensis  

Çin Lahanası 

 

Biyokütle, klorofil 

ve C vitamini 

seviyesi, arttı 

Li ve Huang, 

2014 

Na2SiO3 Cr (VI) 
Pisum sativum  

Bezelye 

Cr (VI) 

fitotoksisitesine karşı 

korunması, alımının 

azalmasını ve bitki 

büyümesini 

sağlamıştır 

Tripathi vd.,  

2015 
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Şekil 2.Nanopartüküllerin Sürdürülebilir Tarımdaki Potansiyel Uygulamalarının 

Basitleştirilmiş Şekli 

 

1.6. Nanoteknolojinin Sebzelerde Hasat Sonrası İşlemlerde 

Kullanımı  

Hasat sonrasında hemen tüketilmeyen ve işlenmeyen sebze ürünlerinin 

uygun bir şekilde depolanması ve ambalajlanması gerekmektedir. Ürün 

ambalajlanması gıda zincirinin en temel parçalarından biridir. İdeal bir ambalaj 

malzemesi güvenli, hafif, ucuz, atılması veya yeniden kullanılması kolay, 

fiziksel ve çevresel baskılara karşı dayanıklı; gaz ve su geçirgenliği, özellikle 

oksijen kaynağına bağlı raf ömürleri nedeniyle karmaşık koşullar gerektiren 

sebze ve meyveler için çok önemlidir. Gıda ambalajlarında geleneksel 

plastiklerin çok fazla kullanımı, biyolojik olarak çözünmeleri zor olduğu için 

çevre sorunlarına neden olmaktadır (Shukla vd., 2019).  Çevre sorunlarına ek 

olarak kullanılan paketleme malzemeleri maliyet etkin ve daha az hammadde 

kullanımı gerektiren bir malzeme oluşturmak için yeni çalışmalar 

gerekmektedir. Son yıllarda çalışmalarda nanopartiküller araştırılmış ve gıda 

ürünlerini uzun süre taze ve besleyici tuttuğu tespit edilmiştir. Nanoteknolojiye 

dayalı gıda ambalajlarının, süt, meyve suyu ve diğer tarımsal ürünlerin 
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paketlenmesi ve depolanması için güvenlik açısından geleneksel yöntemlere 

göre daha iyi olduğu bulunmuştur (Manjunatha vd., 2016; Robertson, 2005). 

Nanomalzemelerin gıda paketleme sistemlerinde birden fazla 

uygulaması vardır. Örneğin bazı immobilize enzimler, antimikrobiyal 

bileşenler, oksijen tutucular ve/veya nanosensörler olarak işlev görebilir. 

Polimer nanokompozitlerin, antimikrobiyal paketlemenin ve nanokaplamalı 

filmlerin uygulanması daha ileri düzeydedir ve bazı nano paketleme ürünleri 

hâlihazırda piyasada bulunmaktadır. 

Becaro vd., (2016) havuç ambalaj malzemesi olarak SiO2 ve TiO2 

yerleşik yoğunluğu az polietilen ve Ag-NP'lerden nanokompozit filmler 

kullanıldı. Kullanılan bu nanokompozit filmler antimikrobiyal etki göstererek 

havuçların fizikokimyasal özelliklerini koruduğu ortaya çıkararak, bu da hasat 

sonrası iyi bir kalite koruyucu olduğu anlamına gelmektedir. Jalapeno biber 

bitkilerine uygulanmak üzere farklı konsantrasyonlarda Cu-NP'ler yüklü 

kitosan-polivinil alkol hidrojeli bazlı nanokompozitler kullanılarak jalapeno 

biber mahsullerinin sadece büyüme kriterlerini değil, aynı zamanda biber 

meyvelerinin hasat sonrası özelliklerini de iyileştirmektedir (Pinedo-Guerrero 

vd., 2017). 

SONUÇ  

Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için birim 

alandan alınan ürün verimin ve kalitenin arttırılması, değişen ortam şartlarına 

dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, bitkilerde savunma mekanizmasının 

iyileştirilmesi, daha temiz ve sürdürülebilir tarım alanlarının bırakılması 

açısından geliştirilen nanoteknolojik ürünler son zamanların ivme kazanan 

konularından biridir. Nanoteknoloji, tarımsal üretimi artırmak için potansiyel 

bir yoldur ve tarımı her bakımdan etkilemektedir. Yenilikçi teknolojiler 

arasında yer alan nanoteknolojinin, gelecekte tarımsal üretimin şekillenmesinde 

vazgeçilemez bir role sahip olacağı kesindir. Bu bağlamda tarımsal üretimde ve 

gıdada nanoteknolojik gelişmelerin uygulanmasının yanında, riskli ve toksisite 

oluşturabilecek durumlar ile ilgili düzenlemeler de dikkatle göz önünde 

bulundurulmalıdır. Böylece daha güvenli, sağlıklı ve kontrol edilebilir bir 

yetiştiriciliğin oluşması sağlanmalıdır. 
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GİRİŞ 

Türkiye, birçok meyve türünün olduğu gibi cevizin de anavatan bölgesi 

arasında yer almaktadır. Ceviz Orta Asya sıradağlarının tabii bitkisi olup; bazı 

kaynaklarda anavatanı Çin olarak kabul edilsede, birçok kaynakta Karpat 

dağlarından Afganistan, Güney Rusya, Hindistan, Mançurya, Kore, Irak, İran 

ve Türkiye’ye kadar uzanan geniş bir alanın bitkisi olduğu kabul edilmektedir 

(Şen, 2011). Ceviz botanik olarak bitkiler aleminde Dicotiledoneae sınıfında, 

Juglandales takımının Juglandaceae familyasında, Juglans cinsi içerisinde yer 

alan türü Juglans regia L. olarak tanımlanmaktadır (Şen, 1986). Bugüne kadar 

bazı özellikleri tespit edilmiş 22 ceviz türü içinden ülkemizde yalnızca Juglans 

regia L. yetiştirilmektedir. Dünya da ise bugün tropik bölgeler dışında en fazla 

kültürü ve ticareti yapılan, üstün meyve kalitesine sahip tür Juglans regia 

L.’dir. (Şen, 2011; Manning, 1978). Diğer Juglans türleri ise kerestesinin 

mobilyacılık sektöründe değerlendirilmesi ve anaçlık olarak 

kullanılabilmesinden dolayı ekonomik öneme sahiptirler (Rom ve Carlos, 

1987). Ceviz ağaçları büyük, yuvarlak taç yapısına sahip olup, 25-30 metreye 

kadar boylanabilirler. Kalın bir gövde ve dal yapısına sahip olan ceviz 

genellikle gri renklidir. Gövdedeki dallanmalar çoğunlukla toprak seviyesinden 

1-2 metre yükseklikten başlar. Ceviz çiçekleri tek evciklidirler. Yani erkek ve 

dişi organlar ayrı çiçekler üzerinde, fakat aynı ağaç üzerinde bulunurlar. Erkek 

çiçekler bir önceki yılın sürgünü üzerinde 5-15 cm boyunda, yeşil renkli ve 

aşağı doğru sarkan püsküller üzerinde oluşur. Dişi çiçekler gelişme dönemi 

ilkbahar sürgünlerinin ucunda meydana gelirler ve taç yaprakları yoktur. Ceviz 

tozlanması rüzgârla olan ve yabancı tozlanma görülen meyve türleri arasında 

bulunmaktadır. Cevizlerde muhtemel tozlanma problemleri genellikle 

dikogami yapısına sahip olmasındandır ve genç ağaçlarda daha belirgindir 

(Şen, 2011; Özcan ve Sütyemez, 2017). 

Cevizin tüm dünyada asıl önemi hiç şüphesiz gıda olarak tüketilmesidir. 

Çok değerli bir besin kaynağı olduğu için birçok gıdada, tahıllarda ve hamur 

işlerinde yaygın olarak kullanılır. Doymamış yağ asitleri (%59-74), protein 

(%14-24) ve mineral (%1.5-2.0) bakımından zengin bir meyve türüdür. Ayrıca 

Tiyamin, B6 ve D vitaminini oldukça fazla miktarda içermektedir. Esansiyel 

yağ asidi olan omega-3 bakımından zengin, sodyum ve selüloz bakımından ise 

oldukça fakir bir besin kaynağıdır. Bu zengin besin içeriğinin yanı sıra meyve 

türleri içerisinde gümüş içeren tek meyve türü cevizdir (Özçağıran ve ark., 
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2007; Şen, 2011, Özcan et all, 2020). Dünya ceviz üretimi 2020 FAO verilerine 

göre 4.498.442 ton`dur. Ceviz üretiminde ilk beş sırada Çin, ABD, İran, 

Türkiye ve Meksika bulunmaktadır. Çin 2.521.524 ton üretimi ile birinci sırada, 

Türkiye ise 285.000 ton üretimi ile dördüncü sırada yer almaktadır 

(Anonymous, 2021). Dünyada sert kabuklu meyve türleri arasında ceviz üretim 

miktarı olarak kendine yetebilen bir ülke konumunda değiliz. Fakat üretimdeki 

artış ve aşı ile çeşit değiştirme yapılması, ilerleyen yıllarda üretimin istenilen 

seviyelere gelebileceğini göstermektedir (Sütyemez et all., 2018). Cevizde 

tohum ile çoğaltım ıslah çalışmaları ve anaç (çöğür) eldesi haricinde genetik 

açılımdan dolayı tercih edilmez. Cevizin tek evcikli ve heterezigot yapıya sahip 

olmasından dolayı yavru bitkiler ana bitkiyle farklı özellikler göstermektedir. 

Bu durum üretim açısından olumsuz bir özellik olmasına rağmen ıslahçılar için 

önemli bir genetik çeşitlilik sağlamaktadır. Ancak ceviz yetiştiriciliğinde 

gençlik kısırlığının uzun sürmesi ıslah çalışmalarını zor ve meşekatli bir hale 

getirmektedir. Son yıllarda moleküler markör çalışmaları bu sürenin 

kısaltılmasında büyük avantajlar sağlamaktadır (Eser et al., 2019; Kefayati et 

al., 2019; Bukucu et al., 2020). Bu biyoteknolojik yöntemler ile alan, iş gücü 

ve en önemlisi zamandan tasarruf edilmektedir. Kısa sürelerde moleküler 

markörler yardımıyla gen kaynaklarının tespit edilmesi, herhangi bir gen 

bölgesi ya da gen bölgesi ile ilgili DNA parçası çoğaltılmaktadır (Filiz ve Koç, 

2011). 

Bitkilerde genetik farklılıkların belirlenmesinde, çeşitler arasındaki 

genetik benzerliğin ve uzaklığın belirlenmesinde ilk DNA markörü olarak 

RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphisms) kullanılmıştır (Tanksley 

ve ark., 1989). Uzun bir zaman kullanılan RFLP yönteminin pahalı, fazla 

zaman alıcı ve yavaş olması PCR’a (Polymerase Chain Reaction) dayalı 

markörlerin kullanımına geçilmesine yol açmıştır (Tanksley ve ark., 1989).  

Cevizde genetik farklılığın belirlenmesinde en çok kullanılan basit dizi 

tekrarları (SSR) tekniği olmuştur (Woeste ve ark., 2002). Cevizde ISSR ve 

AFLP markör teknikleri ise yoğun olarak genetik çeşitlilik çalışmalarında 

kullanılmıştır. Çalışılacak laboratuvar koşullarının sınırlı olduğu durumda, 

RAPD ve ISSR teknikleri rahatlıkla kullanılabilecek yöntemler olarak tercih 

edilmiştir (Bernard ve ark., 2018). Geliştirilen bu markör teknikleri sonucunda 

güvenilirlilik açısından Basit Dizi Tekrarları (SSR), İnter Basit Dizi Tekrarı 

(ISSR), Çoğaltılmış Parça Uzunluğu Polimorfizmi (AFLP) markörlerinin 
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avantajlı oldukları kabul edilmiştir. Maliyet açısından ise tesadüfi çoğaltılmış 

DNA Parçaları polimorfizmi (RAPD) ve Basit Dizi Tekrarı (SSR) markörleri 

tercih edilmiştir (Palombi ve Damiano, 2002; Mignouna ve ark., 2003; Kwon 

ve ark., 2004. Dogan et al., 2014; Bükücü et al. 2020). Cevizde tohumla 

çoğaltım yapılarak elde edilen genotiplerde genetik varyasyonun çok önemli 

seviyede olduğu bilinmektedir. Ancak bu genetik varyasyonun fenolojik ve 

genetik olarak ne seviyede olduğu ile ilgili az sayıda çalışma yapılmıştır. Ceviz 

yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitler arasında, Franquette ceviz çeşidi geç 

yapraklanma yönü ile dikkat çekmektedir. Franquette ve Ronde de Montignac 

standart çeşitleri içerisinde en geç yapraklanan çeşitlerdir. Bu çalışma, 

Franquette ceviz çeşidinin serbest tozlanmış tohumlarından elde edilen ceviz 

genotipleri ile ana çeşidin (Franquette) fenolojik özelliklerinin belirlenmesinin 

yanı sıra, SSR markör tekniği kullanılarak moleküler düzeyde, benzerlik ve 

farklılıkların tespiti amacıyla yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

3.1. Materyal 

Araştırmada, ana çeşit olarak “Franquette” ve bu çeşide ait serbest 

tozlanmış tohumlardan elde edilen 86 F1 bitkisi materyal olarak kullanılmıştır. 

3.1.1. Franquette Ceviz Çeşidinin Özellikleri  

Fransa orijinli olan Franquette çeşidinin, en önemli özelliği geç 

yapraklanmasıdır. Bu çeşit yaygın olarak uç dallarda meyve vermekte olup, 

genellikle meyve tutumu az olmaktadır. Meyveleri iri, kabuklu meyve ağırlığı 

11-13g, ve iç oranı %40-45 arasındadır. Bu çeşitin dişi çiçekleri çok geç açtığı 

için çeşide uygun tozlayıcı bulmak zordur, genellikle Chandler ve Cisco 

tozlayıcı olarak kullanılır (Şen, 2011). 

3.2. Metot  

3.2.2. Fenolojik Gözlemler 

Bu araştırmada vejetasyon süresince ana çeşit ile ceviz genotiplerinin 

bitkisel gelişim durumları incelenmek amacıyla tomurcuk patlama, 

yapraklanma, yaprak sararma ve yaprak döküm tarihleri Ceviz 

Tanımlayıcısı’na (Walnut Descriptors) göre takip edilmiştir (Anonymous, 
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1994). Fenolojik gözlemler tüm bitkilerde 2 günde bir düzenli olarak kayıt 

altına alınmıştır. 

3.2.2.1. Tomurcuk Patlama ve Yapraklanma Safhası 

Tepe tomurcuğu kabarma safhası: Tomucukların %50’sinin kabararak uç 

kısmın yeşil görüldüğü safhadır (Şekil 1). Tepe tomurcuğu patlama safhası: 

Tepe tomurcuklarının %50’sinin kabarma safhasından sonra yeşil aksamın net 

şekilde görüldüğü safhadır. Bu kısım bitkilerin vejetasyon dönemine başlamış 

olduğu safhadır (Şekil 1). İlk yapraklanma safhası: Tepe veya yan 

tomurcukların %70’inde 45 derecelik bir açıyla yaprakçıkların görüldüğü safha 

olarak kabul edilmiştir (Şekil 1).  

 

Şekil 1: Fenolojik Gözlemler (Tepe Tomurcuğu Gelişim Safhalarının Görünümü 

 

3.2.2.2. Yaprak Sararma ve Yaprak Döküm Dönemi  

Yaprak sararma safhası: Genotiplerde bulunan yeşil yaprakların zamanla 

sarıya dönüştüğü dönem yaprak sararma başlangıcı, yaprakların %70’inin 

sarardığı safha ise tam sararma dönemi olarak kabul edilmiştir. Yaprak döküm 

safhası: Genotipler üzerindeki sararmış olan yaprakların dökülmeye başlaması, 

döküm başlangıcı olarak belirlenmiştir. Yaprakların %80’inin döküldüğü tarih 

tam döküm safhası olarak kayıt altına alınmıştır.  

3.2.2.3 Fenolojik Sınıflandırma 

Genotiplerin ana (Franquette) çeşide göre fenolojik (tomurcuk patlama, 

yapraklanma, yaprak sararma ve yaprak döküm) özelliklerinin sınıflandırılması 

yapılmıştır (Şekil 2).  



103 | TARIMDA SON TRENDLERİ TASARLAMA 

 

 
Şekil 2. Ana Çeşide Göre Genotiplerin Fenolojik Özelliklerinin Sınıflandırılması 

Kaynak: Sütyemez, (2019) 
 

3.2.3. Moleküler Analizler  

3.2.3.1. Yaprak Örneklerinin Toplanması 

Çalışmada Franquette ve seçilen 86 genotipten, taze ve hastalıksız olan 

yaprak örnekleri toplanmış ve saf su ile yıkanmıştır. Alınan örnekler kuru buz 

dolu kutu içerisinde laboratuvara götürülmüştür (Şekil 3). Yaprak örnekleri 

kilitli poşetler içerisinde DNA izolasyonu yapılana kadar -80°C’ de 

buzdolabında muhafaza edilmiştir. 

3.2.3.2. DNA İzolasyonu 

Araştırmada kullanılan ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin DNA 

izolasyonu Doyle ve Doyle (1987)’nin geliştirmiş olduğu Bardak ve Bölek 

(2012) tarafından modifiye edilen CTAB yöntemine göre aşağıda belirtildiği 

üzere yapılmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3. DNA izolasyon yapılış aşamaları 

3.2.3.3. Genotiplerin DNA Markörleri ile Taranması  

Çalışmada kullanılan örneklerin moleküler karakterizasyonunu 

belirlemek için 6 adet SSR primer çifti kullanılmıştır. SSR primer analizleri 

Zietkiewicz ve ark. (1994) tarafından belirlenen protokole göre yapılmıştır. 

3.2.3.4. SSR Analizleri 

Araştırmada SSR analizleri Bardak ve Bölek (2012) tarafından 

geliştirilen yönteme göre yapılmıştır. 200 µl hacmindeki 96’lık PCR tüplerine 

toplamda karışım miktarı 20 µl olan bir kimyasal hazırlanmıştır (2 µl 10x PCR 

solüsyonu, 1.5 µl MgCl2, 1µl dNTP (5mM) (Vivantis), 1µl SSR primeri (10 

pmol), 1.5 µl DNA Taq polimeraz, 1 µl genomik DNA, 12 µl dH2O). SSR 

analizleri için kullanılan kimyasallar ve PCR döngüsüne ait bağlanma 

sıcaklıkları ile DNA markörleri çoğaltılmıştır. 
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Tablo  1. PCR’da Kullanılan SSR 

Primerleri ve Nükleotid Dizilimleri 
Kullanılan kimyasallar 

  

 

3.2.3.5. Genotiplere Ait Jel Görüntülerinin Elde Edilmesi    

PCR cihazından çıkarılan örnekler %3’lük agaroz jelde ve 1 X TBE 

tampon çözeltisi içerisinde, 160 voltaj elektrik akımında olan elektroforez tanka 

yüklenerek jel üzerinde koşmaya bırakılmıştır.  Koşma tamamlandıktan sonra 

(yaklaşık 2 saat sonra) 15 dakika etidyum bromür ile boyanmıştır. Görüntüleme 

cihazında DNA’ların baz çifti aralığına göre ayrılmış olan görüntüleri 

kaydedilmiştir. 

3.2.3.6. DNA Bantlarının Skorlanması 

Yapılan çalışmada PCR analiz sonuçlarına göre okuma aralığı 200 ile 

1000 baz çifti arasında belirlenmiştir. Skorlamada DNA bantları ana çeşit ve 

genotipler arasında karşılaştırılarak aynı uzunluğa sahip olan bantlar ‘1’, farklı 

uzunluklardaki bantlar ise ‘0’ olarak değerlendirilmiştir (Bardak ve Bölek, 

2012). 

3.2.3.7. Veri Analizi 

Bu araştırmada kullanılan primerlerin polimorfizm bilgi içerikleri 

Laborda ve ark.’nın (2005) aşağıda verilen formülünden yardım alınarak 

Excel’de hesaplanmıştır. Hesaplama yapılırken okunan polimorfik bantlarda 
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‘1’ ve ‘0’ allel toplamları hesaplanıp her bandın ayrı ayrı allel frekansları 

bulunmuştur. Burada belirtilmiş olan fi, i bandının frekansını göstermektedir. 

PIC=1-∑( fi)2 

Çalışmanın genetik mesafe hesaplaması NTSYS pc 2.1 paket programı 

(Dice, 1945) kullanılarak belirlenmiştir. Dendogram, genetik mesafe verileri 

kullanılarak ‘Unwieghted Pair group of Aritmetic Means’(UPGMA) yöntemine 

göre MEGA 7 (Molecular Evolutionary Genetics analysis) programı 

kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada kümeleme analizi Structure 2.3.4 

paket programı kullanılarak elde edilmiştir. İdeal grup sayısını belirlemek 

amacıyla her bir K değeri 10 bağımsız simülasyon ile 1’den 10’a kadar 

çalıştırılmıştır. Permütasyon modülü ise 1.000 ile 10.000 aralığında seçilmiş ve 

grup sayısını belirleyen Delta K değeri her bir K değeri için 5 tekrar yapılarak 

hesaplanmıştır. Analiz sonuçları zip dosyasına arşivlenerek bu dosya structure 

harvaster web sayfasına yüklenerek ∆K değeri elde edilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada metoda uygun olarak ana çeşit ve genotipler üzerinde 

yürütülen fenolojik gözlemler (tomurcuk patlama, yapraklanma, yaprak 

sararma ve yaprak dökümü) ve moleküler analizlere ait bulgular sunulmuştur 

(Tablo 2; Şekil 4). 

3.1. Fenolojik Gözlemler 

3.1.1. Tomurcuk Patlama ve İlk Yapraklanma Safhası 

Franquette ana çeşidi ve genotiplere ait fenolojik gözlemlere göre en 

erken tomurcuk patlama (21 Mart) 5 nolu genotipte, en geç tomurcuk patlama 

ise (13 Mayıs) 79 nolu Genotipte görülmüştür. Ana çeşitte (Franquette) ise 

tomurcuk patlamanın 8 Nisan tarihinde gerçekleştiği kayıt altına alınmıştır. 

Yürütülen çalışmada 86 genotipten, 3 (%3.48) genotipin ana bitkiyle aynı 

zamanda, 83 (%96.34) genotipin ise farklı dönemlerde tomurcuk patlattığı 

belirlenmiştir. Bütün genotiplerin tomurcuk patlama dönemlerinin 53 gün gibi 

geniş bir periyotta gerçekleştiği görülmüştür (Tablo 2). Genotiplerin fenolojik 

gözlemleri ana çeşide (Franquette) göre mukayese edilerek yapılmıştır. Bu 

sınıflandırmaya göre; ana çeşide genotiplerin %22.09’unun “Çok yakın”, 

%25.60’ının “Yakın”, %27.90’ının “Uzak” ve %24.41’inin ise “Çok uzak” 
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kategoride yer aldıkları belirlenmiştir (Tablo 2; Şekil 4). Cevizde geç 

yapraklanma en önemli fenolojik özelliklerden biridir. Ana çeşide ait bitkide 

ilk yapraklanma 20 Nisan tarihinde başlarken, diğer genotiplerde ilk 

yapraklanma başlangıç dönemlerinin 28 Mart (Genotip 5)- 20 Mayıs (Genotip 

79) tarihleri arasında olmak üzere 54 gün gibi bir sürede gerçekleştiği 

kaydedilmiştir (Tablo 2). Fenolojik gözlemlerde, yapraklanma özelliği 

bakımından 86 genotipten, 31 genotipin (%37.80) ana çeşitten “Önce”, 4 

genotipin (%2.9) ana çeşit ile “Aynı” ve geriye kalan 51 (%59.30) genotipin ise 

ana çeşitten daha “Geç” yapraklanmaya başladığı görülmüştür (Tablo 2). 

Yapılan çalışmada genotiplerin yapraklanma dönemleri Franquette çeşidi ile 

karşılaştırma yapılarak sınıflandırılmıştır. Buna göre, genotiplerin; %32.56’sı 

“Çok yakın”, %33.72’si “Yakın”, %18.60’ı “Uzak” ve %15.12’si “Çok uzak” 

kategorisinde yer almaktadır (Tablo 2; Şekil 4). Tosun ve Akçay (2005)’ın 

yaptıkları bir çalışmada, 9 yerli ve 6 yabancı ceviz çeşidi üzerinde fenolojik 

gözlemler incelenmiştir. Araştırmada çeşitlerin tamamında tomurcuk patlama 

mart ayının ikinci yarısında gerçekleşmiş ve çiçeklenmenin ise nisan ayının 

ikinci yarısı ile mayıs ayının ilk haftası arasında gerçekleştiği görülmüştür. 

Yerli ve yabancı 9 ceviz çeşidi üzerinde yapılan bir çalışmada, en erken 

yapraklanmanın Maraş-12 çeşidinde, en geç yapraklanmanın ise Fernette ve 

Fernor çeşitlerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Araştırmada en erken yaprak 

dökümünün, Şen-1, Şen-2, Şebin, Maraş-12 ve Maraş-18 çeşitlerinde, en geç 

yaprak dökümünün ise Howard, Pedro ve Chandler çeşitlerinde olduğu 

bildirilmiştir (Ertürk ve ark., 2013).  Yıldırım (2019) tarafından yürütülen bir 

araştırmada, Sütyemez-1 ceviz çeşidi ve bu çeşide ait genotiplerde bazı 

fenolojik özellikler incelenmiştir. Çalışmada tomurcuk patlama dönemi ilk 

olarak (6 Mart) 91 nolu genotipte gözlenirken, ana çeşitte (Sütyemez-1) 

tomurcuk patlamanın 10 Mart tarihinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Genotipler içerisinde en geç tomurcuk patlama ise ana bitkiden 58 gün sonra (7 

Mayıs) 10 numaralı genotipte gözlemlenmiştir. Geriye kalan tüm genotiplerin 

tomurcuk patlama safhaları ise 6 Mart- 7 Mayıs tarihleri arasında değiştiği 

belirtilmiştir. Yılmaz (2020) tarafından yapılan bir çalışmada, Maraş-12 ceviz 

çeşidi ve bu çeşide ait tohumlardan elde edilen 95 genotip üzerinde fenolojik 

veriler elde edilmiştir. Araştırmada ilk tomurcuk patlamanın 9 Mart tarihinde 

Maraş-12, Genotip-88 ve Genotip-89’da olduğu görülmüştür. İlk 

yapraklanmanın 18 Mart’ta Genotip-84’te olduğu belirtilmiştir. Çalışmada tüm 
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genotiplerin tomurcuk patlama ve yapraklanma periyodunun 57 gün sürdüğü 

bildirilmiştir.  
 

  

Şekil 4. Ana Çeşide Göre Genotiplerin Tomurcuk Patlama- Yapraklanma Başlangıç 

Dönemlerinin Sınıflandırılması (%) 

3.1.2. Yaprak Sararma ve Yaprak Döküm Dönemi 

Çalışmada kullanılan ceviz genotiplerine ait yaprak sararma ve yaprak 

döküm başlangıçlarına ait gözlem sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. En erken 

yaprak sararma 31 Ekim (Genotip 54), en geç yaprak sararma ise 30 Kasım 

(Genotip 95, Genotip 104 ve Genotip 106) tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 

Ana çeşitte ise yaprak sararmasının 4 Kasım tarihinde başladığı görülmüştür. 

Tüm genotiplerin yaprak sararma başlangıç periyotlarının 31 gün devam ettiği 

belirlenmiştir. Çalışmada 86 genotipin yaprak sararma dönemleri “Franquette” 

çeşidi ile kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Bu karşılaştırmaya göre ise 

genotiplerin; %44.20’sinin, “Çok yakın”, %16.27’sinin “Yakın”, %15.11’inin 

“Uzak” ve %24.42’sinin “Çok uzak” olduğu tespit edilmiştir (Tablo  2, Şekil 

4). Fenolojik gözlemlere göre belirlenen yaprak döküm periyodu ana çeşitte 

(Franquette) 20 Kasım da görülmüş olup 4 genotipin (3, 43, 66 ve 69) ana çeşit 

ile aynı gün yaprak dökümü gerçekleşmiştir.  Çalışmada en erken yaprak 

dökümü 4 Kasım tarihinde (Genotip 28), en geç yaprak dökümünün ise 9 Aralık 

(Genotip 102) tarihleri arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Araştırmada 

yaprak döküm periyodunun 34 günlük bir sürede gerçekleştiği görülmüştür 

(Tablo2). Çalışmada kullanılan ceviz genotipleri ana çeşit ile mukayese 

edildiğinde 43 genotipin ana çeşitten “erken”, 39 genotipin ana çeşitten daha 

“geç” yaprak döktüğü belirlenmiştir. Genotipler Franquette çeşidine göre 

kıyaslanarak sınıflandırılmış olup %26.75’inin “Çok yakın”, %32.55’inin 
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“Yakın”, %31.40’ının “Uzak” ve %9.30’unun “Çok uzak” kategoride yer aldığı 

belirlenmiştir (Tablo 2; Şekil 4). Sütyemez ve Kaşka (2002) tarafından yapılan 

bir çalışmada, yerli ve yabancı 32 çeşidin, cevizlerde aranan bazı özellikleri 

karşılaştırılmıştır. Araştırmada, en erken yapraklanma (8 Mart) Serr, KR-2 ve 

Maraş-10 çeşitlerinde görülürken en geç yapraklanma ise (8 Nisan) Franquette 

çeşidinde görülmüştür. En erken yaprak dökümü Van-6 ve Kaman-4 

çeşitlerinde, en geç yaprak dökümü ise Payne, Chandler, Pedro çeşitlerinde 

olduğu belirtilmiştir. Pedro ceviz çeşidi ve bu çeşide ait genotipler ile yapılan 

bir çalışmada, bazı fenolojik özellikler incelenmiş olup, ceviz genotiplerine ait 

fenolojik bulgulardaki yaprak sararma başlangıç tarihinin en erken 28 Ekim’de 

(54 nolu genotipte), en geç ise 9 Aralık’ta (77 nolu genotipte) görüldüğü 

belirtilmiştir. Çalışmada ana çeşide (Pedro) ait yaprak sararma başlangıç 

tarihinin ise 7 Kasım olduğu kaydedilmiştir. Genotiplere ait yaprak döküm 

periyodu ise en erken 6 Kasım’da (Genotip 4) gerçekleşirken en geç yaprak 

döküm ise 30 Aralık’ta (Genotip 77) görülmüştür. Ana çeşide ait yaprak döküm 

tarihinin ise 24 Kasım’da gerçekleştiği bildirilmiştir (Nar, 2019). Bu 

araştırmada 86 genotipin değerlendirilmesi ve ana bitki ile mukayese edilmesi 

sonucunda elde edilen tomurcuk patlama ve yapraklanma başlangıç periyotları 

yakın akraba genotipler arasında çok önemli düzeyde fenolojik farklılığın 

olduğunu göstermektedir. 

   

Şekil 4. Ana Çeşide Göre Genotiplerin Yaprak Sararma- Yaprak Döküm Başlangıç 

Dönemlerinin Sınıflandırılması (%) 
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Tablo 2. Ana Çeşide Göre Genotiplerin Bazı Fenolojik Özellikleri Ve Sınıflandırılması  
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Tablo 2’nin devamı 

 

 

3.2. Genotipler Arasındaki Genetik Farklılığın Belirlenmesi 

Araştırmada ana çeşit ve ceviz genotipleri arasındaki genetik varyasyonu 

belirlemek için 6 adet SSR primer çifti kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 

toplamda 12 adet polimorfik bant elde edilmiştir. Genotiplere ait moleküler 

analizler Polimorfizm Bilgi İçerik (PIC) değerinin; 0.05 ile 0.93 arasında 

değiştiği ve ortalama PIC değerinin 0.60 olduğu elde edilmiştir (Tablo 3). Qi 

ve ark. (2009) Juglans regia L. türünde moleküler markör geliştirme ile ilgili 

bir çalışmada, SSR markörleri geliştirmek için “National Center for 

Biotechnology Information (NCBI)” kaynaklarında bulunan 5025 ifade edilmiş 

dizi etiketleri (Expressed Sequence Tag: EST) yöntemleri kullanılarak toplam 

43 primer çifti dizayn etmişlerdir. Çalışmadaki bu primer çiftlerinin 40 

tanesinde amplifikasyon gerçekleşirken, ancak 27 adet primer çiftinin 

polimorfizm gösterdiği belirtilmiştir. Yine Qi ve ark. (2011) aynı kaynakları 
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kullanarak yaptıkları bir başka çalışmada, geliştirmiş oldukları 18 adet SSR 

primer çiftinin 3 ile 10 arasında olmak üzere toplamda 100 adet allel 

oluşturduğunu ve Polimorfizim Bilgi İçeriği (PIC) değerinin 0.37 ile 0.88 

arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Dang ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada, 

Juglans cathayensis L. türüne ait 11 farklı ekolojiden toplanan 96 bireyde 

transkriptomdan yeni nesil dizileme (next-generation sequencing) kullanarak 

12 polimorfik SSR primer çiftini geliştirmiştir. Araştırmada lokus başına allel 

sayısı 5 ile 12 arasında değiştiği gözlenmiştir. Elde edilen heterozigotluk 0.288-

0.748, beklenen heterozigotluk 0.337-0.751 olup her ikiside iyi bir şekilde 

örtüşmüştür. Sonuç olarak bu markörlerin, populasyonun genetik yapısı ile 

ilgili ileriki yıllarda yapılabilecek çalışmalarda yararlı olabileceği 

görülmektedir. NCBI kaynaklarında bulunan 13.559 adet EST dizisini 

kullanılarak 309 SSR primer çifti geliştirilmiş ve bu primer çiftlerinden 77 

tanesi 5 türde (Juglans regia, J. nigra, Carya cathayensis, C. dabieshanensis 

ve Annamocarya sinensis) test edilmiştir. Çalışma sonucunda toplam 13 

primerin polimorfizm gösterdiği ve bunlardan 104 allel elde edildiği 

kaydedilmiştir (Zhang ve ark. 2013). 

Tablo 3. Kullanılan SSR Primerlerinin Allel Sayıları ve Polimorfizm Bilgi İçeriği 

(PIC) Değerleri 

 No Primerler Nükleotid Dizilimi Allel      PIC 

SSR 

1    WGA001 (F)            ATTGGAAGGGAAGGGAAATG 2      0.7 

2 WGA001 (R) CGCGCACATACGTAAATCAC 2 0.05 

3     WGA004 (F) TGTTGCATTGACCCACTTGT 2     0.1 

4 WGA004 (R) TAAGCCAACATGGTATGCCA 2     0.85 

5 WGA069 (F) TTAGTTAGCAAACCCACCCG 2     0.78 

6 WGA069 (R) GATGCACAGACCAACCCTC 2     0.87 

7 WGA276 (F) CTCACTTTCTCGGCTCTTCC 2     0.52 

8 WGA276 (R) GGTCTTATGTGGGCAGTCGT 2     0.57 

9 WGA321 (F) TCCAATCGAAACTCCAAAGC 2     0.93 

10 WGA321 (R) GTCCAAAGACGATGATGGA 2     0.26 

11 WGA331 (F) TCCCCCTGAAACTTCTCCT 2     0.9 

12 WGA331 (R) CGGTGGTGTAAGGCAAATG 2 0.47 
 

Araştırmada genotiplerin genetik benzerlik ve farklılıkları, Nei’ye 

(1972) göre belirlenmiştir. Genotipler arasında bulunan en fazla genetik 

benzerlik Genotip 74 ile Genotip 76, Genotip 23 ile Genotip 68, Genotip 10 ile 

Genotip 23, Genotip 37 ile Genotip 59, Genotip 59 ile Genotip 61, Genotip 62 

ile Genotip 73, Genotip 48 ile Genotip 74, Genotip 49 ile Genotip 60, Genotip 
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50 ile Genotip 66, Genotip 51 ile Genotip 56, Genotip 1 ile Genotip 24, Genotip 

17 ile Genotip 42, Genotip 17 ile Genotip 28, Genotip 35 ile Genotip 58, 

Genotip 29 ile Genotip 33, Genotip 35 ile Genotip 33, Genotip 26 ile Genotip 

27, Genotip 34 ile Genotip 53, Genotip 57 ile Genotip 75, Genotip 39 ile 

Genotip 72, Genotip 9 ile Genotip 36, Genotip 15 ile Genotip 31, Genotip 31 

ile Genotip 32,Genotip 16 ile Genotip 54, Genotip 20 ile Genotip 40, Genotip 

21 ile Genotip 70 ve Genotip 41 ile Genotip 80 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmadaki en yakın genetik benzerliğin Genotip 37 ile Genotip 59, Genotip 

37 ile Genotip 69 ve Genotip 5 ile Genotip 62 arasında olduğu belirlenmiştir. 

Genotipler arasındaki en uzak genetik benzerlik ise Genotip 20 ile Genotip 86 

arasında görülmüştür. Ana çeşide en yakın genetik benzerlik ise Genotip 44’te 

olduğu en az benzerliğin ise 76 nolu genotipte olduğu tespit edilmiştir . Eser ve 

ark. (2017) tarfından yapılan bir çalışmada, SSR markörlerinin geliştirilmesi 

amacıyla Chandler ceviz çeşidi kullanılarak DNA dizileri ile 800 primer çifti 

dizayn edilmiştir. Çalışmada elde edilen primerlerin %68.9’u (551 adet) 

polimorfik, %20’si ise monomorfik bulunmuştur. Geriye kalan 88 primer de ise 

amplifikasyon gerçekleşmediği görülmüştür. Çalışmadaki 16 yerli ve yabancı 

çeşitte polimorfizm gösteren 551 adet SSR markörü 2696 allel verirken 

ortalama BPİ değeri 0.62 elde edilmiştir. Çalışmada 2 farklı grupta toplanan 

genetik benzerlik katsayıları 0.424- 0.771 arasında değişirken Kaman-1 ve 

Fernor çeşitlerinin en uzak, Fernor ve Franquette çeşitlerinin en yakın çeşitler 

olduğu bildirilmiştir. 

3.3. Genotiplere ait Dendogram  

Franquette ceviz genotiplerine ait dendogram 6 adet SSR markörleri ile 

tarandıktan sonra veriler NTSYS pc programından elde edilmiştir (Şekil 5). 

Analiz sonucunda oluşturulan dendogramın 2 ana gruba ayrıldığı belirlenmiştir. 

Çöğür genotiplerden ana çeşit ile beraber 70 genotipin birinci grupta, 16 

genotipin ise ikinci grupta yer aldığı görülmüştür. Genotipler içerisinden 3 

genotipin (7, 25 ve 44 nolu Genotip) ana çeşide çok yakın benzerlik gösterdiği 

tespit edilmiştir (Şekil 5). Ikhsan (2015), tarafından yapılan bir çalışmada SSR 

markörleri kullanılarak Juglans regia için toplam 558 BES-SSR primer çifti 

tasarlanmıştır. Bunlardan 507'si (%91) amplifikasyona sahip ve sekiz ceviz 

çeşidinde test edildiğinde 307'si polimorfik olarak belirlenmiştir. Lokus başına 

ortalama 3.6 olmak üzere ikiden on bire kadar değişen 307 polimorfik SSR 
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lokusundan toplam 1097 allel üretilmiştir. Polimorfizm Bilgi İçerikleri (PIC) 

0,11 ile 0,88 arasında değişmiştir ve ortalama 0,46 olarak bulunmuştur. 

Çalışmada tekrar uzunluğu arttıkça polimorfizm oranı arttığı görülmüştür, bu 

nedenle SSR'lar cevizdeki polimorfik DNA markörleri için etkili bir yöntemdir. 

Bu çalışmada geliştirilen yeni SSR markörleri, parmak izi, marker destekli 

yetiştirme, germplazma karakterizasyonu ve ceviz ve diğer Juglans türlerinde 

genetik bağlantı haritalama gibi potansiyel uygulamalara sahip olabilir. 

Şekil 5. Ceviz Genotiplerine Ait Dendogram 
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3.4. Popülasyonun Genetik Yapı Analizi 

Üzerinde çalışılan Franquette ceviz genotiplerinin optimum genetik grup 

sayısını belirlemek için Bayesian yöntemini model alan Structure 2.3.4 

programı kullanılmıştır. Bu yönteme göre dominant genotipik verilere 

dayanarak kümeleme analizi yapılmıştır (Pritchard ve ark., 2000). Araştırmada 

ideal grup sayısını belirlemek amacıyla, her bir K değeri için 10 bağımsız 

simülasyon ile ∆K değerleri 1’den 10’a kadar çalıştırılmıştır. Çalışmada 

permütasyon modülü, 10.000- 100.000 aralığında tarama yapılmış olup her bir 

∆K değeri için 5 kez tekrar edilerek uygun ∆K değeri hesaplanmıştır. 

Kaydedilen sonuçlar, zip dosyası şeklinde depolanmış ve ‘Structure Harvester’ 

programına yüklenerek ideal K değeri 2 olarak elde edilmiştir (Şekil 6). 

(http://taylor0.biology.ucla.edu/structureHarvester/). 

 

                            

Şekil 6. Structure Programından Elde Edilen İdeal K Değeri Hesaplama Grafiği 

(K=2) 

Araştırma sonucu elde ettiğimiz ideal K değerinden yararlanarak Şekil 

7’deki grafik ortaya çıkarılmıştır. Ardından Structure 2.3.4 programında 

tekrardan analiz yapılmış ve Şekil 7 deki gibi genetik kümeleme analizi elde 

edilmiştir. Analiz sonunda K değeri incelendiğinde kümeler arasında bir 

karışımın meydana geldiği tespit edilmiştir (Şekil 7).  



TARIMDA SON TRENDLERİ TASARLAMA | 116 

 

 

Şekil 7’deki şekil incelendiğinde Structure 2.3.4 programından elde 

edilen veriler sonucunda kümeleme analizinin 2 ayrı gruba ayrıldığı 

görülmektedir. Bu analiz sonucuna göre 2 farklı renkte küme elde edilmesi 

genotipler arasında genetik farklılığın olduğunu ve dendogramın doğruluğunu 

belirtmektedir. Burada ana çeşide (Franquette) yakın olanlar yeşil renkli, uzak 

olanlar ise kırmızı renkli kısımdan oluşmaktadır. 

 

Şekil 7. Structure 2.3.4 Programı ile Kümeleme Analizi 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Franquette ceviz çeşidinin tohumlarından elde edilen 200 

adet çöğür içerisinden seçilmiş olan 86 ceviz genotipinin ıslah çalışmalarına 

yön vermesi için hem ana çeşit hem de genotiplerin birbirleriyle olan fenolojik 

ve genetik farklılık ve benzerlikleri elde edilmiştir. Çalışmada ana çeşit 

(Franquette) ve genotiplerde tomurcuk patlamanın 21 Mart-13 Mayıs tarihleri 

arasında, ilk yapraklanmanın ise 28 Mart-20 Mayıs dönemlerinde başladığı 

kaydedilmiştir. Araştırmada yaprak sararma döneminin ana çeşit ve 86 

genotipte 31 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında, yaprak döküm periyodunun ise 

4 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Fenolojik 

veriler incelendiğinde genotiplerin ana çeşitten daha erken veya daha geç 

uyandığı ve ana çeşitten daha erken ya da daha geç dinlenme dönemine geçtiği 

gözlenmiştir. Ceviz genotipleri ile ana çeşit arasında tomurcuk patlamada 

%77.91, yapraklanmada %67.44, yaprak sararmada %55.8 ve yaprak 

dökümünde ise %73.25 oranında farklılık olduğu hesaplanmıştır. Moleküler 

çalışmalarda kullanılan 6 adet SSR primer çiftinden toplam 12 adet bant elde 
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edilmiş olup %99.15‘inin polimorfik olduğu, ortalama allel sayısının 2 olduğu 

belirlenmiştir. PIC değeri 0.05 ile 0.93 arasında değişim göstermiş ve ortalama 

PIC değerinin ise 0.60 olduğu hesaplanmıştır. Araştırma sürecinde üzerinde 

çalışılan ana çeşit ve genotiplerde Nei (1972) matriksine göre genetik olarak 

yakınlık (benzerlik) oranının, %3 ile %97 arasında değiştiği belirlenmiştir.  

Moleküler çalışmalardaki genetik yakınlığın/farklılığın belirlenmesinde 

kullanılan dendogramda ana çeşitle 70 genotipin birinci grupta, 16 adet 

genotipin ise ikinci grupta yer aldığı tespit edilmiştir. Tüm genotipler içerisinde 

hem fenolojik hem de genetik olarak 4 genotipin ana çeşide “Çok yakın” 2 

genotipin “uzak”, seviyede benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.  

Bu çalışma ile Franquette ceviz çeşidinden serbest tozlanma ile elde 

edilen genotiplerde hem fenolojik varyasyonun hem de genetik varyasyon 

oranlarının çok farklı düzeylerde olduğu belirlenmiştir. Yapılan araştırma ile 

gen kaynaklarının yönetiminde morfolojik ve moleküler verilerin birlikte 

kullanılmasının daha kısa süreli ve daha doğru karakterizasyon sağlayacağı 

tespit edilmiştir. Yapılacak olan ıslah çalışmaları için Cevizde (Juglans regia 

L.) yakın akraba olan genotiplerin genetik farklılıklarını belirlemek amacıyla 

SSR primerlerinin güvenli bir şekilde kullanılabileceği görülmüştür. 

Araştırmada yabancı bir ceviz çeşidi olan Franquette’in tohumla çoğaltılma 

durumunda fenolojik ve genetik açılım düzeyinin ortaya konulması bakımından 

önemli olması yanında, bundan sonra yapılacak ıslah çalışmalarına kaynak 

sunması yönüyle de oldukça önemlidir. Ayrıca bundan sonra yapılacak olan 

melez ıslah programlarının planlanmasında bu çalışmadaki varyasyonun 

dikkate alınması gerektiğinin önemi ortaya konulmuştur. 
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GİRİŞ  

Dünya nüfusunun sürekli artması, artan ihtiyaçlar doğrultusunda bir 

kısım tarım arazilerinin yerlerine konut inşası, bir kısım arazilerin ise artan 

çevresel stres koşullarından dolayı verimini kaybetmesi var olan tarım 

arazilerinden daha fazla verim alınmasını gerekli kılmıştır (Uygun, 2008). 

Özellikle ikinci dünya savaşından sonra dünya genelinde tarımsal anlamda 

devrim olarak nitelendirilebilecek adımlar atılmıştır. Bu tarımsal adımlardan 

birisi 1965-1985 yılları arasını kapsayan ve “yeşil devrim” olarak adlandırılan 

dönemdir (Arvas, 2017a). Yeşil devrim kısaca “yüksek dane verimi” olarak 

ifade edilebilir. Dolayısıyla bu süreçte tarım alanlarından birim alandan daha 

fazla verim elde etmek için, daha fazla girdi kullanılması gerekmiştir (Tunç, 

2017; Uygun, 2008). Bu anlamda tarımsal faaliyetlerin tümünde kaliteli 

tohumluk mekanizasyon, bitki ıslahı gibi etkili uygulamalar ile birlikte sulama 

ve gübreleme yapılarak bitkisel ürünlerin kalite ve miktarında önemli ölçüde 

başarılar kaydedilmiştir (Arvas ve Kaya, 2019). Ayrıca bu süreçte sentetik 

gübreler ile bitki hastalık ve zararlılarına karşı kimyasal ilaç kullanımı 

gerçekleşmiş ve bunun neticesinde kaliteli ürün eldesi ile birlikte birim alandan 

yüksek verim elde edilmesini sağlamıştır (Arvas, 2017b; Aydın, 2012). Bütün 

bu süreçte kullanılan etmenler istenilen sonuçların elde edilmesini sağlamış 

fakat bilinçsizce kullanılan herbisit ve sentetik gübreler gibi kimyasal girdilerin 

uzun vadede kullanımının, topraktaki biyolojik aktivitelerin azalmasına 

ve/veya yok olmasına neden olduğu ve toprak sağlığına zarar verdiği olumsuz 

neticeleri ile birlikte görülmüştür (Eagan ve Nandhini, 2019). Ayrıca kullanılan 

kimyasalların güvenli ve sağlıklı gıda için ciddi tehditler göstermesi, 

sürdürülebilir tarım için elverişsiz oldukları ve uzun yıllar boyunca doğada 

çözünmeden kalmalarından dolayı ciddi çevre kirliliğine neden olacaklarının 

tespit edilmesi ile birlikte dünya genelinde çevre dostu ve yenilenebilir 

çözümler bulunması için artan talepler için yeni arayışlara yönelmişlerdir. Bu 

süreçte kullanılmaya başlanan en yenilikçi çözüm olarak toprakta çözünen ve 

bitkiler tarafından kolayca emilimi sağlanan biyogübreler olmuşlardır (Hassan 

ve Bano, 2016).  

Biyo-gübreler ilk kez 1888 yılında Hollandalı bir bilim adamı tarafından 

tanımlanmıştır. Ticari olarak ilk kez 1895 yılında ABD'de “Nitragin” adıyla 

üretilmiştir. O yıllardan itibaren bu konuda sürekli olarak çeşitli bilim insanları 

tarafından çaba harcanmıştır. Daha sonra 1964 yılında Hindistan’da soya 
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fasulyesi yetiştiricileri tarafından bu gübrelerin kullanıldığı gözlemlenmiştir 

(Şahin ve ark., 2013; Tunç, 2017). Fakat son ve yaygın olarak ticari olarak 

kullanımı 1990’lı yıllarda görülmeye başlanmıştır. Biyogübreler o yıllardan 

itibaren bilinmesine rağmen kullanılamaması ve yeşil devrim sürecinin 

olumsuz neticelerinin görülmesinden sonra yaygın olarak kullanılmasının 

nedeni biyogübrelerin uygun bir şekilde ele alınamaması ve mahiyetinin tam 

anlaşılamadığından kaynaklandığı düşünülmektedir (Eagan ve Nandhini, 2019; 

Kumar ve ark., 2013).  

 

1. BİYOGÜBRELER  

Biyogübreler veya mikrobiyal bakteri kültürü genel olarak, tohum, 

toprak veya kompostlama alanlarına tatbik etmek için kullanılan azot 

fiksasyonu, fosfat çözündürme veya selülolitik mikroorganizmaların etkili 

suşlarının canlı veya latent (ölü) hücrelerini içeren preparatlar olarak 

tanımlanabilir (Ajmal ve ark., 2018; Kumar ve ark., 2013). Biyogübreler hedef 

bitkilere ana besin maddelerinin kolayca emilimini sağlayarak besinlerin 

verimini arttırmak amacıyla rizosferi veya bitkilerin iç kısımlarını kolonize 

eden ve büyümeyi teşvik eden canlı mikroorganizmalar içeren maddelerdirler 

(Mishra ve ark., 2013).  

2005 yılında, biyogübreler, “farklı mekanizmalar yoluyla bitki büyümesi 

ve ürün verimi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlı etkiler sağlayan 

canlı mikroorganizmalar içeren bir ürün” olarak tanımlanmış ve bitki 

patojenlerini kontrol etmek için bakteriler kullanıldıkça tanımında genişlediği 

görülmüştür. Yani gübreler; biyogübreler ve kimyasal gübreler olarak iki sınıfa 

ayrılmışlardır. Biyogübreler bitki ve toprak için önem arz eden önemli 

bileşenleri kullanılamaz formdan kullanılabilir forma dönüştürmektedirler 

(BIO-FITPROJECT, 2015a). Biyogübrelerde kullanılan bakteriler bitkiye 

atmosferik azotun (N2), amonyağa indirgenmesini sağlayarak mikrobiyal 

emilim süreçlerini hızlandırmaktadırlar (Erdal, 2013; Kızılkaya, 2009). Bu 

bağlamda biyogübreler tarımda özelliklede organik tarımda kullanılması çok 

önem arz etmektedir. Atmosferik azotun toprakta çözünmeyen makro ve mikro 

besin elementlerinin çözünmesini sağlayarak kullanılabilir forma dönüştürmesi 

uzun vadede toprak verimini de arttıracaktır (Eagan ve Nandhini, 2019). Zaten 

biyogübre olarak adlandırılması bu gübrenin yapısındaki mikroorganizmaların, 

toprakta doğal besin döngüsünü yeniden başlatarak toprakta organik maddenin 
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oluşmasını sağladığı içindir (Uygun, 2008; Gülbenzer, 2012; Rai ve ark., 2019). 

Biyogübrelerin kullanımıyla, sürdürülebilir tarımsal faaliyetler ve toprak 

verimliliği geliştirirken aynı zamanda sağlıklı bitkiler yetiştirilebilmektedir. Bu 

nedenle, biyogübre terimi, toprağın ve/veya ürünün verimliliğini arttırmak için 

azot fiksasyonu, fosfor çözünmesi veya besin mobilizasyonu açısından tarımsal 

olarak yararlı olan taşıyıcı bazlı (katı veya sıvı) yaşayan mikroorganizmaları 

içeren ürün anlamına gelmektedir (Hassan ve Bano, 2016). Kimyasal 

gübrelerin çevredeki olumsuz sonuçlarına bakıldığında biyogübrelerin bu çevre 

dostu kullanımları sürdürülebilir tarım için alternatif olduklarını göstermektedir 

(Mahdi ve ark., 2010). Günümüzde biyogübrelerin; Rhizobium spp, 

Azospirillum, Mavi yeşil algler, Genetik olarak geliştirilmiş mikroplar 

(microbes), Fosfat çözücü mikroorganizmalar, Azotobakter, Mikorhizal 

mantarlar, Azolla olmak üzere kullanılan birçok çeşidi bulunmaktadır (Tablo 

1) (BIO-FITPROJECT, 2015b; Chatterjee ve ark., 2017). 

Tablo 1. Biyogübre olarak kullanılabilen mikroorganizmalar (Anonim, 2014; Mahdi 

ve ark., 2010) 

Mikroorganizmalar  

 

Biyogübre özelliği  Referanslar 

Prokaryotlar 

Rhizobium 

 

Azot fiksasyonu, fosfat 

çözücülüğü 

 

 

(Mahdi vd., 2010) Azospirillum 

 

Azot fiksasyonu, bitki 

büyümesinin teşviki 

Azotobacter 

 

Azot fiksasyonu, bitki 

büyümesinin teşviki 

Cyanobacteria 

 

Azot fiksasyonu, bitki 
büyümesinin teşviki ve 

mikronutrientlerin kullanılır 
formlara dönüştürülmesi 

Azolla Azot fiksasyonu (Mohammadi ve 
Sohrabi, 2012) 

 

Pseudomonas sp. 

Mikronutrientlerin kullanılır 

formlara dönüştürülmesi, fosfat 

çözücülüğü, bitki büümesinin 

teşviki 

(Fuentes-Ramirez ve 
Caballero-Mellado, 
2005) 

Bacillus sp. Azot fiksasyonu, bitki 
büyümesinin teşviki ve 

mikronutrientlerin kullanılır 
formlara dönüştürülmesi, fosfat 

çözücülüğü 

(Mahdi vd., 2010) 

Clostridium 

 

Azot fiksasyonu  
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Rhodobacter 

 

Azot fiksasyonu (Mohammadi ve 
Sohrabi, 2012) 

 
Enterobacter 

 

Fosfat çözücülüğü 

Agrobacterium 

 

Bitki büyümesinin teşviki 

Streptomyces 

 

Bitki büyümesinin teşviki 

Xanthomonas 

 

Bitki büyümesinin teşviki 

 

Azospirillum 

 

Azot fiksasyonu, Bitki 

büyümesinin teşviki, 

(Fuentes-Ramirez ve 

Caballero-Mellado, 

2005) 

Funguslar 

 

Trichoderma sp. Bitki büyümesinin teşviki ve 
mikronutrientlerin kullnılır 

formlara dönüştü- 
rülmesi, fosfat çözücülüğü 

(Kaewchai, 2009) 

Penicillum sp. 

 

Fosfat çözücülüğü  

 

(Mahdi vd., 2010) Aspergillus sp. 

 

Fosfat çözücülüğü 

Pichia farinose 

 

Fosfat çözücülüğü (Zhu, Sun, Zhang, 

Zhang ve Qiao, 

2012) 

Chaetomium sp. Bitki büyümesinin teşviki (Kaewchai, 2009) 

Arthrobotrys Fosfat çözücülüğü (Mohammadi ve 
Sohrabi, 2012) 

 

2.1  Biyogübrelerin Kullanım Gerekliliği  

Tarımsal faaliyetlerde artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

verim artışı sağlamak için kimyasal ve sentetik gübreler ile birlikte bitkilerde 

hastalık ve zararlılara karşı etkin mücadele kapsamında kimyasal ilaçlar 

kullanılmıştır. Kullanılan ağır kimyasallar uzun bir süre ayrışmadan toprakta 

birikmeye başlaması toprak verimliliğini azaltmıştır (Singh ve ark., 2011; 

Bhardwaj ve ark., 2014; Arvas ve ark., 2018). Kimyasal gübre ve ilaçlar 

toprağın kirlenmesine neden olmuş, su havzalarını kirletmiş, mikro 

organizmaları ve yararlı canlıları yok etmiş, mahsulü hastalığa daha yatkın hale 

getirmiştir (Chatterjee ve ark., 2017). Ayrıca yapılan birçok bilimsel 

araştırmada herbisitler ve pestisitler gibi ağır kimyasalların besin zincirinde 

biriktiği bunun sonucunda insan ve hayvan sağlığı üzerinde ciddi zararları 

olduğu sonraki yıllarda anlaşılmıştır (Arvas, 2017b). Amerika’daki bazı 
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araştırmacıların Indiana’da (Amerika’da bir eyalet) yaşayan ve yaş ortalaması 

29 olan farklı yaşlarda 71 hamile kadın denekte herbisitlerin gıda zincirinden 

insan vücuduna geçtiği ve sağlık sorunlarına yol açtığının tespit etmek amacıyla 

yaptıkları bir araştırmada dünya çapında en çok kullanılan herbisit olan 

glifosatın (N-fosfonometilglisin) kadınlarda daha kısa gebeliklerin 

yaşanmasına yol açtığı yapılan çalışmada belirtilmiştir (Parvez ve ark., 2018). 

Bilindiği gibi gebelik uzunluğunda (9 ay 10 gün) hafif bir azalma doğum riskine 

neden olmaktadır. Netice itibari ile dünya genelinde bu ve benzeri birçok 

olumsuz neticeden dolayı hem çevre dostu ve yenilenebilir olması hem de 

sürdürülebilir tarıma katkısı olması amacıyla yeni arayışlara girilmiştir (Itelima 

ve ark., 2018).  

Azalan biyoçeşitlilik, sürdürülebilir tarım için artan tehditler, artan çevre 

kirliliği ve ağır metal stresinin oluşması kimyasal gübrelere alternatifler 

düşünmeye yol açmıştır (Ajmal ve ark., 2018). Sentetik gübrelerin doğrudan 

topraktaki tuz oranını arttırma ve pH oranında değişime yol açması dolaylı 

olarak kuraklığa neden olması topraktaki biyoorganizmaların artan stres 

şartlarına uyum sağlayamayıp yaşamlarının sonlanmasına neden olmaktadır. 

Topraktaki mikroorganizmaların aktivite gösteremeyecek şekilde inaktif 

olmaları hem bitkinin hem toprağın hem de ekolojik dengenin bozulmasına yol 

açmaktadır. Bu bağlamda biyogübrelerin ekolojik dengeyi korunmasına ve 

düzenli çalışmasına katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır (Itelima ve ark., 2018). 

2000’li yılların başlarından itibaren genetiği değiştirilmiş organizmalar ile 

birlikte biyogübreler üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Biyolojik 

gübrelerin uzun vadeli kullanımı, sayılan ve bilinen birçok avantajının yanında 

ekonomik, çevre dostu, daha verimli ve üretime katkısı olduğu yapılan birçok 

çalışmada görülmüştür (BIO-FITPROJECT, 2015a).  

2.2 Tarımda Biyogübre Kullanmanın Avantajları ve 

Dezavantajları  

Biyogübreler bitkileri kök sistemlerinden besleyen mikroorganizmaların 

seçilmiş canlı veya latent hücrelerden oluştuğu için çevre dostu ve yenilenebilir 

gübreler olmaktadırlar. Bundan dolayı bu gübrelerin kullanımının hem insan 

sağlığı üzerinde hem de çevre sağlığı üzerinde birçok faydası bulunmakta ve 

bu özelliklerinden dolayı tercih edilebilirliğini arttırmaktadır (Kara, 2013). 

Biyogübrelerin diğer gübrelere kıyasla kullanılmasının sayılabilecek birçok 
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avantajı ve faydası bulunmaktadır. Öncelikle bu gübrelerde bulunan 

mikroorganizmalar, bitkilere besin sağlamak için Azot fiksasyonu, fosfat 

çözme, fosfat harekete geçirme ve rizobakterilerin teşviki gibi farklı 

mekanizmalar kullanmaktadırlar (Bhat ve ark., 2010; Wang ve ark., 2019). 

Gübrelerin oluştuğu preparat, toprak için yararlı olabilecek seçici 

mikroorganizmalar içerir. Preperatlar daha uzun bir raf ömrü, çevre ve 

kullanıcıların güvenliğini sağlamak için paketleme işlemine tabi 

tutulmaktadırlar (Brar ve ark., 2012). Biyogübrelerin kullanımı, besleyici 

değerleri ve nispeten düşük çevresel etkileri nedeniyle popüler hale gelmektedir 

(Hari ve Perumal, 2010). Aynı zamanda kimyasal gübrelerin yerine aktif olarak 

kullanılabilen yenilenebilir bir kaynaktır. Ayrıca, genel olarak toz haline 

getirme, nötralizasyon, sterilizasyon, paketleme ve nakliye işlemlerini de içeren 

işlemler daha kolaydır. Biyogübreler, toprakta bulunamayan veya daha az 

miktarda bulunan ek besin ve mikroorganizmalar içermektedir. Bu gübreler 

daha sonra mikrobiyal aktivite sürecini hızlandırmakta toprak ve bitkiler için 

yeterli ve dengeli miktarlar sağlamaktadırlar (BIO-FITPROJECT, 2015a). 

Alana ulaştıktan sonra, kullanımı daha kolay ve daha kapsamlıdır. Biyolojik 

gübreler, kimyasal gübreleri daha etkin bir şekilde kullandıkları ve toprak 

kaynaklı hastalıkların kontrolünde olduğu gibi verimi arttırmakta yararlıdır. 

Materyal ayrıca önceden sterilize edilmiş ve daha uzun bir raf ömrü sağlamak 

için maltoz, sakkaroz ve melas gibi besinlerle zenginleştirilmiştir. Bu tür 

uygulamalar, organizmaların korunmasını veya büyümesini sağlar (Yardin ve 

ark., 2000).  

Bunlara ilaveten biyogübreler, raf ömrünü uzatmak için sıvı halde de 

formüle edilebilir. Sıvı halde, hücre koruyucuları ve hücre, spor veya kist 

oluşumu için indükleyiciler ile birlikte daha fazla besin eklenebilir. Katı ve sıvı 

taşıyıcı raf ömrü arasında farklar bulunmaktadır ve bu fark 6 aydan 2 yıla kadar 

çıkabilmektedir. Sıvı biyogübreler diğer gübrelere nazaran ısıya daha fazla 

toleranslıdır (55 °C kadar yüksek) fakat üretim maliyetleri katı gübrelerden çok 

daha fazladır (Mahdi ve ark., 2010).  

Günümüzde biyogübreler kullanılarak yapılan birçok çalışma 

bulunmaktadır. Biyogübreler kullanılarak Glayöl (Gladuolus grandiflorus L.) 

bitkisinin büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Yapılan bir 

araştırmada glayöl bitkisinin filizlenme zamanda alınan örneklerde bitkilerin 

daha uzun ve daha fazla büyüdüğü görülmüştür. Ayrıca makro ve mikro besin 
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emiliminin de geliştiği görülmüştür. Görülen başka olumlu etkisi ise; gül gibi 

bazı bitkilerde yardımcı soğan oluşumu görülmüştür bundan dolayı üreme 

evresinde erken gelişim olmuş bu da erken çiçeklenmeye neden olmuştur. 

Glayöl bitkisinde biyogübrelerin fizyolojik büyümeyi ve vazo ömrünü 

geliştirdiği gözlenmiştir (Ali ve ark., 2014). Ayrıca yapılan diğer çalışmalarda 

ise fosfor mevcudiyetine atfedilen ağırlığında arttığını ifade eden çalışmalar 

olmuştur (Ajiboye ve ark., 2004; Stamford ve ark., 2019). Yaprakların besin 

alımı üzerindeki olumlu etkisi de gözlenmiştir. Sonuç olarak biyogübrelerin 

sayılacak avantajları özetle ifade edilecek olunursa; düşük maliyetli ve kolay 

bir tekniktir. Bitkisel ürünlerin çoğunda biyogübreler %15-35 ek verim artışı 

sağlar. Atmosferik nitrojeni fiksasyonunu sağlamanın yanı sıra, 

siyanobakteriler, tohum çimlenmesini ve bitkisel ürünlerin büyümesini arttıran 

çeşitli büyüme hormonlarını (oksin ve askorbik asit) ve vitaminleri sentezler ve 

salgılar. Atmosferik kirliliğe neden olmaz ve toprak verimliliğini arttırırlar (de 

Souza ve ark., 2019). Bazı biyogübreler antibiyotikleri salgılarlar ve böylece 

pestisit olarakta kullanılabilirler. Su tutma kapasitesi, tampon kapasitesi vb. 

gibi toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirir. Bazı biyogübreler, 

kimyasal gübrelerin çok fazla fayda sağlamadığı, sulu şartlarda bile ürün 

verimini arttırmaktadır (Ajmal ve ark., 2018; Itelima ve ark., 2018). Bunlar gibi 

birçok faydası bulunan biyogübrelere olan talep her geçen gün artış 

göstermektedir (Singh ve ark., 2012; Tunç, 2017).  

Küresel biyogübre piyasası 2016 yılında 1106,4 milyon dolar seviyesine 

ulaşmışken, 2017-2024 arasında tahmin edilen %14,2'lik bir CAGR (compound 

annual growth rate- yıllık büyüme oranı) seviyesinde gerçekleşmesi 

beklenmektedir (Masso ve ark., 2015; Research Nester, 2019). Verilerden de 

anlaşılacağı gibi biyogübrelerin avantajları ve çevre dostu olması gelecek 

yıllarda çokça tercih edileceğini ve pazardaki payını arttıracağı ve dolayısıyla 

daha sağlıklı ve güvenli tarımsal ürünlerin piyasalarda yer alacağını 

göstermektedir (Balachandar, 2012; Mazid ve ark., 2011). Türkiye’de ise 

biyogübrelere olan ilgi 1990’lı yıllardan itibaren yaygınlaşmıştır. Bitkisel 

üretim genel müdürlüğü (BÜGEM) verilerine göre organik gübre ve özel 

gübrelerin üretiminde yıllar itibariyle genelde artış olduğu görülmektedir 

(Tunç, 2017).  

Sayılan bütün bu faydalarına rağmen biyogübrelerin azda olsa 

dezavantaj olarak sayılabilecek bazı özelliklere sahip olduğu da görülmüştür. 
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Sayılabilecek dezavantajlar; Biyogübreler diğer gübrelerin kullanıldığı birçok 

yerde kullanılabilmesine rağmen henüz diğer gübrelerin yerini tamamen alacak 

şekilde geliştirilememiştir. Çok daha düşük besin yoğunluğu - çoğu ürün için 

yeterli miktarda alınmasını gerektirir. Biyogübreler kimyasal gübrelere göre 

uygulanacak farklı tipte bir makine gerektirmektedir (Ajmal ve ark., 2018; 

BIO-FITPROJECT, 2015a; Itelima ve ark., 2018). Biyogübrelerin bir kısmı 

canlı mikroorganizmalardan oluştuğundan dolayı uzun süreli depolama için 

özel bakım gerektirmektedir dolayısıyla son kullanma tarihinden önce 

kullanılmalıdır. Toprak çok sıcak veya kuru ise, biyolojik gübreler etkinliğini 

kaybedebilmektedirler. Biyogübrelerin uygulanacağı alanlar önceden diğer 

taşıyıcı mikroorganizmalar tarafından kirletilmişse veya yetiştiriciler yanlış 

kullanım sergileyebilirlerse etki göstermeyebilirler (Pandey ve ark., 2013). 

Biyogübrelerin uygulanacağı toprak biyolojik gübre organizmaları için aktivite 

gösterecek kadar besin maddesi içermelidir. Toprakların aşırı asidik veya alkali 

olması yararlı mikroorganizmaların başarılı bir şekilde büyümesini 

engellemektedir. Son olarak mikroorganizmaların belirli suşlarının eksikliği, 

bazı biyogübrelerin kullanılabilirliğini azaltabilmektedir (Alexandraki ve ark., 

2013).  

2.3  Rekombinant Teknolojilerin Biyogübrelerde 

Uygulanması  

Günümüzde bitki büyümesini ve üretimini etkileyebilen çok sayıda 

bakteri türü bulunmaktadır. Bu bakteriler arasında bazı türler bitki hastalıklarını 

baskılayan bitki patojenlerini barındırmaktadır. Günümüzde biyogübre olarak 

tanımlanan bakteriler Serratia, Pseudomonas, Burkholderia, Agrobacterium, 

Erwinia, Xanthomonas, Azospirillum, Bacillus, Enterobacter, Rhizobium, 

Alcanigenes, Arthrobacter, Acetobacter, Acinetobacter, Achromobacter, 

Aerobacter, Artrobacter, Azotobacter, Clostridium, Klebsiellla, Micrococcus, 

Rhodobacter, Rhodospirrilum ve Flavobacterium spp türlerine ait suşları 

içermektedir. Ayrıca Chaetomium, Trichoderma, Gliocladium, mycorrhizal 

fungi (ectomycorr hiza ve arbuscular mycorrhizae) Glomus, Aspergillus ve 

Penicillium türlerine ait fungus izolatlarının da biyolojik gübre olarak 

kullanıldığı araştırmalar yapılmaktadır (BIO-FITPROJECT, 2015b; Şahin ve 

ark., 2013). İsmi sayılan bu bakteriler biyo-kontrol suşları olarak 

kullanılabilmektedirler. Bazı bakteri türleri ise, besin maddelerinin ortamdaki 
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miktarını arttırarak bitki büyümesini teşvik edebilmektedirler. Bu bakteriler 

biyogübreleri oluşturur ve büyümeyi teşvik eden rhizobacteria olarak 

bilinmektedirler. Toprakta bulunan birçok bakterilerin maruz kaldığı biyotik ve 

abiyotik stres faktörleri bulunmaktadır. Bu stres şartlarına maruz kalabilen 

bakteriler arasında Agrobacterium, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, 

Erwinia. Pseudomonas, Rhizobium, and Xanthomonas bakterileri 

bulunmaktadır (BIO-FITPROJECT, 2015b). Bu bakteriler aynı zamanda 

rhizosphere iyi adapte olabilen bakteriler olarak bilinmektedirler. Mikrobiyal 

emilim ise bu bakterilerin normal hayat şartlarının devam etmesine bağlıdır. Bu 

bakterilerin ağır stres şartları altında azot fiksasyonu ve fosfat çözündürme 

işlemlerinde kullanılabilmeleri için belirtilen bakteri türleri üzerinde transgenik 

çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde Azospirillum (BIO-FITPROJECT, 

2015b) ve Rhizobium (Kaya ve ark., 2013) bakterilerinin genetiği değiştirilmiş 

bakteri suşları mevcuttur ve laboratuvarlarda kullanılabilmektedir. Henüz 

laboratuvar aşamalarında olan bu çalışmaların ilerleyen yıllarda tarım 

alanlarında kullanılabileceği düşünülmektedir. Biyogübre olarak kullanılan 

bakterilerin sadece genetiği değiştirilerek değil modifikasyona uğratarak toksik 

etki eden fonksiyonları susturulup Erwinia amylovora bakterisinin yan etkileri 

azaltılmıştır. Bunun dışında biyogübre olarak kullanılan Pseudomonas putida 

gibi bazı mikroorganizmaların biyolojik mücadele ajanı olarak modern tarımsal 

faaliyetlerde kullanılabileceği bazı bilimsel araştırmalarda ifade edilmiştir 

(Aksoy ve ark., 2017).  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bitkisel verim ve kalite artışı için yapılan çalışmalardan birisi olan 

kimyasal girdilerin insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz 

neticelerinin görülmesinden dolayı yeni arayışlar neticesine biyolojik gübrelere 

bir eğilim gerçekleşmiştir. Tarım arazilerinin verimliliğini artırmak ve 

sürdürülebilirliği için toprakta bitki-mikroorganizma etkileşimini belirlemek 

için mevzuat çalışmaları ve çiftçi bilinçlendirilmesi gibi kapsamlı çalışmalar 

yapılmalıdır. Biyogübrelerin fayda ve avantajları yapılan çalışmalarla 

belirlenmiş fakat kullanımının yaygınlaşmasının önünde bazı engeller olduğu 

tespit edilmiştir. Biyogübrelerin birçok çeşidinin bulunması her çeşidin her 

yerde kullanılamayacağını göstermektedir. Biyogübrelerin kullanımlarına 

yönelik toprak analizleri yapılmalı, toprak içerikleri belirlenmeli ve pH, 
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toprağın organik madde, azot, kalsiyum, magnezyum kapsamları ile çinko, 

bakır, demir, mangan ve bor kapsamlarının belirlenerek hangi özellikteki 

toprağa hangi gübre türünün verilebileceği yapılan analizlerle ortaya 

konmalıdır. Henüz bu özellikleri netliğe kavuşmamasına rağmen 1980 yılından 

itibaren biyogübreler üzerine yapılan yatırımların giderek artış gösterdiği 

verilerden anlaşılmaktadır. Özellikle 1995 yılında Pekin’de yapılan bir 

konferansta biyogübrelerin ürün verimini arttırdığı, biyoçeşitliliğin 

korunmasına katkıda bulunduğu ve kimyasal gübrelere olan ihtiyacı azalttığı 

vurgulandıktan sonra biyogübrelere olan ilgi daha da artış göstermiştir. Fakat 

bu alanda artış olmasına rağmen henüz istenen başarı elde edilememiştir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi biyogübrelerle ilgili henüz netleşmemiş 

durumlar bulunmaktadır ve durumlar istenen veya hedeflenen miktarlara 

ulaşmanın önündeki engeller olmaktadırlar. Bu engellerin aşılması için bazı 

çalışmalar önerilmektedir;  

1- Artan çevresel stres koşulları altında biyogübrelerin mikrobiyal 

kalıcılığının incelenmesi ve gereken genetiği değiştirilmiş çalışmaların 

yapılması,  

2- Yapılan çalışmalarda biyogübre kavramı için farklı terimlerin 

kullanıldığı ve bu terim farklılığından dolayı ülkeler bazında mevzuat birliğinin 

bulunmaması ihracat yapılamamasına neden olmaktadır. Örneğin Türkiye’de 

biyogübre AB ülkelerinde biyo-uyarıcı veya bitki koruma ürünleri olarak 

geçmektedir. Bu terimsel farklılığın ortadan kaldırılması için gereken 

çalışmaların yapılması,  

3- Üretilen biyogübrelerin özelliklerinin, hangi toprak özelliklerinde 

faydalı ya da aktif olduğu ve hangi ürünler için kullanılabileceği mevzuatta 

belirlenmesi,  

4- Mevzuatın iyileştirilmesi ve kullanımın yaygınlaşması için ilgili 

kurum ve kuruluşlar ile birlikte akademisyenler ve özel şirketlerin bir araya 

gelerek bilgi paylaşımının sağlanması ve ortak hareket planının ortaya 

çıkarılması,  

5- Biyogübrelerin organik tarım ve sürdürülebilir tarım uygulamaları için 

bir zorunluluk olduğu insan ve çevre sağlığı için böylesi çevre dostu ve 

yenilikçi çalışmaların yapılmasının artık kaçınılmaz olunduğunu çalıştaylar, 

sempozyumlar ve atölye çalışmaları ile etkin kamuoyu algısı ve farkındalığın 

oluşturulması gerekmektedir. 
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İlerleyen yıllarda biyogübrelerin dünya genelinde ilgi odağı olacağı 

verilerden anlaşılmaktadır. Yanlış tarımsal faaliyetlerden etkilenen ülkeler 

kimyasalların kullanımını önlemek için politikalarını çevre dostuna yönelik 

olacak şekilde değiştirmektedirler. Biyolojik gübrelerin kullanımının teşvik 

edilmesi için eylem biçiminin, etkilerinin ve düzenleyici konuların kamu ve 

politika yapıcılar için hala bilinmemesi bu konuya olan ilginin istenen düzeye 

ulaşamamasına neden olmaktadır. Gıda güvenliği ve çevre sağlığına yönelik 

olarak ideal bir çözüm olduğu için öncelikli olarak ele alınması gereken bir 

konu olmaktadır. Bununla birlikte biyogübrelerin az da olsa karşılaşılan 

dezavantajları da rizobakterilerin genetik ve fonksiyonel çeşitliliğini araştırarak 

geliştirilebilir ve elimine edilmesini sağlayacak çalışmalarda yapılabilecektir. 

Sonuç olarak biyogübrelerin yaygınlaşmasına bağlı olarak kimyasal gübrelerin 

uygulanması böylece % 30, %50’lere varan miktarlarda azalacaktır. Böylelikle 

sağlıklı çevre, sağlıklı nesiller ve sağlıklı bireyler için bir çözüm olacağı 

düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Oleuropein, acı bir glikozit olarak karakterize edilen, zeytin yapraklarında en 

bol bulunan fenolik bileşiklerden biridir ve ayrıca zeytin ağacının yapraklarında ve 

meyvesinde (kabuk, küspe ve çekirdek) bulunmaktadır (Romero ve ark., 2017).  

Çeşitli çalışmalar, bu fenolik bileşiğin, büyük ölçüde varsayılan antioksidan ve 

antienflamatuar etkilerine (Cavaca ve diğerleri, 2020), antimikrobiyal özelliklerine 

(Guinda, 2006; Tripoli ve diğerleri, 2005) sahip olduğu biyolojik ve farmakolojik 

özellikler göstermektedir (Bayram ve diğerleri, 2020). 

Oleuropein antikanser potansiyeli (Bonoli ve diğerleri, 2004; Przychodzen ve 

diğerleri, 2019); kardiyoproteksiyon aktivitesi (Papachristodoulou ve diğerleri, 2019; 

Nediani ve diğerleri, 2019) vücut ağırlığını azaltması, böbrek hasarını hafifletmesi ve 

oksidatif stres, inflamatuar yanıtı azaltmakta ve trombosit agregasyonunu inhibe 

etmektedir (Liu ve diğerleri, 2019). 

Son yıllarda covid etkisi sebebi ile tüketicilerin bağışıklıklarını güçlendirme 

adına doğal antioksidanlara talep giderek artmıştır. Oleuropein, doğal bileşenler içeren 

doğal ürünleri veya ürünleri giderek daha fazla araması ve endüstrinin sentetik 

antioksidanları bitki kaynaklarından elde edilenlerle değiştirmesini teşvik etmesi 

nedeniyle, doğal bir antioksidan görevi görme yeteneği de araştırmacıların dikkatini 

çekmiştir (Mosca et al. , 2013). 

Zeytin yaprağı, fenolikler ve flavonoidler gibi birçok aktiviteye sahip olan 

örneğin, antioksidan, antibakteriyel, antifungal..vb. fitokimyasalın da kaynağıdır 

(Eberhardt ve Liu, 2000). Antioksidan bileşiklerin ana özelliği peroksit, hidroperoksit 

veya lipid peroksil gibi serbest radikalleri yakalama ve böylece oksidatif dejeneratif 

hastalıklara yol açan mekanizmaları engellemektir (Prakash, Rigelhof ve Miller, 2011). 

Oleuropein, zeytin yapraklarındaki başlıca fenolik bileşiktir ve bitkiye bağlı 

olarak %17 ile %23 arasında değişmektedir. Ayrıca zeytin yaprağının coğrafi bölgesi, 

yetişme şartları, hasat zamanı gibi kültürel önlemler, zeytin yaprağının Oleuropein 

içeriklerini değiştirmektedir (Le Toutour ve Guedon, 1992).  

Oleuropein, Oleaceae, Gentianaceae ve Cornaleae familyasında ve diğer 

bitkilerde yüksek oranda ve meyve posası gibi artıklarda ise daha düşük içeriklerde 

bulunmaktadır (Böhmer-Maas ve diğerleri, 2020).  

Yapılan çalışmalarda, zeytin en yüksek konsantrasyonlarda görülmüştür 

(Tayoub vd., 2012). Oleuropein, zeytin ağacının (Olea europaea L.) ana fenolik 

bileşenidir ve zeytinyağı, meyve ve yaprakta bulunmaktadır (Bonechi ve ark., 2019). 

Bu bileşik, bir ester bağı ile ortodifenol hidroksitirosole bağlı bir elenolik asit 

molekülünden ve bir glikozidik bağ ile bir glikoz molekülünden oluşmaktadır.  
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Glikozidik bağın yırtılması, sulu bir ortamda hızla dialdehidik dekarboksimetil 

elenolik asit formuna dönüşen glikoza ve oleuropein aglikonuna yol açmaktadır 

(Sivakumar ve diğerleri, 2018). 

Oleuropein antioksidan, antiinflamatuar, antiaterojenik, anti-kanser, 

antimikrobiyal ve antiviral gibi çeşitli farmakolojik özelliklere sahiptir ve bu nedenlerle 

Akdeniz ülkelerinde gıda takviyesi olarak ticari olarak mevcuttur (Omar, 2010).  

Zeytin yapraklarının içeriği iklim koşulları, nem içeriği, bitkinin yaşı ve çeşidi, 

tarımsal uygulamalar, kullanılan ekstraksiyon işlemleri gibi birçok faktöre göre 

değişmektedir.  

Bu nedenle uygun ekstraksiyon yöntemlerinin belirlenmesi bu bileşiklerin 

verimini artırma ve daha fazla verim sağlamak için önemli bir noktadır (Ghomari ve 

diğerleri, 2019). 

Oleuropein elde edilmesinde ekstraksiyon ve saflaştırma yönteminin seçimi, 

doğal ürünleri içeren araştırmaların en kritik aşamalarından biri olarak kabul 

edilmektedir. Ekstraksiyon işleminin seçimi, verimliliği, çözücü tipinin yanı sıra 

numunenin türü, ekstrakte edilecek bileşik, bitki materyalinin yetişme koşulları, coğrafi 

konumu, ekstraksiyon zamanı ve sıcaklığı (Mustafa ve Turner, 2011) gibi çeşitli 

parametrelere bağlı olmaktadır (Xynos ve diğerleri, 2012).  

Oleuropeinin çeşitli uygulamalardaki önemi ve bu bileşiğin özellikleri ve seçilen 

yöntem uygulamaları üzerine araştırmaların artması nedeniyle, bu derleme, literatür de 

bugüne kadar mevcut olan bilgileri derlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Oleuropein ekstraksiyon yöntemleri 

Zeytin yapraklarından biyomolekülün izolasyonu için kullanılan 

ekstraksiyon yöntemleri, çözücülerin kalıntı riski ve ekstraksiyon veriminin 

artması gibi konuları içermektedir. Bu nedenle, ekstraksiyon süreci ile ilgili 

riskleri kapsüllemek için yeni teknikler geliştirmeye ihtiyaç vardır.  

Farklı ekstraksiyon sistemleri ve solvent tipi, pH ve sıcaklık gibi 

faktörler incelendiğinde, solventlerin (çözücülerin) su ile kombinasyonun daha 

yüksek ekstraksiyon verimi gösterdiği tespit edilmiştir (en yüksek oleuropein 

içeriği (13 mg g-1 kuru yaprak zeytin) kullanılarak elde edilmiştir). Kısaca, 

ekstrakte edilen oleuropein miktarını artırmak için suyun bir yardımcı çözücü 

olarak önemi doğrulanmıştır (Yateem ve ark., 2014) . 

Ekstraksiyon sıcaklığının yükselmesi, oleuropein içeriğinde önemli bir 

artış göstermektedir. pH'daki artış ise, ekstraksiyon veriminde önemli bir 

azalma sağlamaktadır. 
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Zeytin yapraklarının beyazlatılması enzimlerin deaktivasyonuna neden 

olur ve ultrasonik dalgalara daha fazla maruz kalmak çözücünün kütle 

transferini arttırmakta ve oleuropein salınımını desteklemektedir. Örneğin, 

sıcak su tekniği, doğrudan ekstraksiyon teknikleri ile karşılaştırıldığında 

oleuropein konsantrasyonunda önemli bir doğrusal artış gösterdiği ortaya 

çıkmıştır (Sucharitha ve diğerleri, 2019). 

Zeytin yapraklarına uygulanan ısıl işlem bitki dokusunda yapısal 

değişikliklere yol açarak selülozik ağların gevşetmekte böylece zeytin 

yapraklarından içeriğin sızmasını teşvik etmektedir. Ekstraksiyon verimliliğini 

en üst düzeye çıkarmak ve fenolik bileşiklerin kaybını en aza indirmek için 

uygun koşullar gerekmektedir. 

Oleuropein ekstraksiyonu, geleneksel ve modern teknikler 

sınıflandırılmıştır.  

Geleneksel yöntemlere bakıldığında, sıcak soxhlet (çözücü) ile 

ekstraksiyon ve soğuk çözücü ekstraksiyon yöntemi olarak iki’ye 

ayrılmaktadır. 

Soxhlet ekstraksiyon yöntemi, laboratuvarlarda en yaygın olarak 

kullanılan yöntemdir, ancak ısıya dayanıklı bileşiklerin kısmi bozunmasını ve 

büyük miktarlarda su ve enerji tüketmesine sebep olabilmektedir (Bimakr ve 

diğerleri, 2012). 

Yasemi et al. (2017) yapmış olduğu bir çalışmada, soxhlet, ultrason ve 

mikrokanal dahil olmak üzere farklı ekstraksiyon yöntemlerini 

değerlendirmiştir. Araştırma sonucunda, Soxleth ekstraksiyonu geleneksel 

teknikler arasında en yüksek geri kazanımı (%62) göstermiştir. Soxleth 

yönteminde, farklı solvent kombinasyonları karşılaştırılmasında, etanol: su 

kombinasyonunun (80:20) iyi olduğu ortaya konmuştur. 

Sıcak ekstraksiyon yöntemi, soğuk ekstraksiyon tekniğine kıyasla 

oleuropein ekstraksiyonunda daha etkili olduğu yapılan araştırmalarda ortaya 

çıkmıştır (Yateem ve ark., 2014). 

Soğuk Solvent Ekstraksiyonu, maserasyon olarak da bilinen bu 

teknikte zeytin yaprakları yada meyveler, oda sıcaklığında uçucu olmayan bir 
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çözücüye daldırılmaktadır. Bu çözücü, ekstraksiyon su (Ghomari ve diğerleri, 

2019; Benincasa ve diğerleri, 2019; Ghelichkhani ve diğerleri, 2019) veya 

alkollü çözücüler (Bayraktar ve diğerleri, 2019; Kabbash ve diğerleri, 2019; 

Ghomari ve diğerleri 2019) kullanılarak yapılabilmektedir.  

Yapılan bir çalışmada, soğuk solvent ekstraksiyonunda çözücü olarak 

etanol, metanol, etil asetat, su, heksan, dietil eter ve aseton kullanılmıştır. 

Araştırma sonunda Metanol’un çok etkili bir çözücü olduğu ancak istenmeyen 

toksik kalıntılara neden olabileceği düşünülmüştür (Lamprou ve diğerleri, 

2020). 

Soğuk solvent ekstraksiyonu, çok miktarda çözücüler kullanıldığında 

kontaminasyon olasılığı ile karşı karşıya kalmanın yanı sıra zaman alıcı bir 

işlemdir (Melecchi ve diğerleri, 2002; Miranda ve Cuéllar, 2001). 

Zeytin yaprakları ekstraksiyonunda modern yöntemlere bakıldığında ise, 

zeytin yapraklarından biyoaktif bileşiklerin üretimi için lignoselülozik yapıyı 

kırabilen yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yapılan araştırmalar, daha basitleştirilmiş ancak büyük ölçekli, ucuz, 

hızlı ve çevreye zararlı olmayan yöntemlerin kullanımına odaklanmaktadır 

(Lama-Muñoz ve diğerleri, 2019).  

Çalışmalarda, Ultrason, süper kritik akışkan, basınçlı akışkan, 

mikrodalga, mikrokanallar ve membranlar gibi yöntemler kullanmışlardır. 

Ultrason destekli ekstraksiyon, son zamanlarda, bir biyorafineri 

özellikle zeytin yaprağı kullanımı için yeşil bir arıtma çözümü olarak ümitvar 

bir yöntemdir. Ancak bu uygulamada, teknik ve çalışma koşullarının önceden 

optimizasyon edilmesi gerekmektedir (Lama-Muñoz ve diğerleri, 2019). 

Ultrason destekli ekstraksiyon, kimyasal reaksiyonları hızlandıran ve 

bileşenin ekstraksiyon süresini azaltma avantajına sahip bir yöntemdir (Soria 

ve Villamiel, 2010). Bu yöntem, kavitasyon kabarcıklarının oluşumu ve 

çökmesi meydana gelmekte, bu da bileşiklerin ekstraksiyonuna katkıda 

bulunan ayrı yüksek basınç ve sıcaklık alanları yaratmaktadır (Bendicho ve 

diğerleri, 2012).  

Bu yöntemin dezavantajı, bitki materyalinin hidrasyon sebebi ile hücre 

duvarındaki gözeneklerin genişlemesine neden olmaktadır. Bu durum, hücre 

duvarının bozulmasına ve solvent penetrasyonunun artmasına neden 

olmaktadır (Toma ve diğerleri, 2001; Chung ve diğerleri, 2010). 
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Zun-Qiu et al. (2015) yapmış olduğu bir çalışmada, zeytin 

yapraklarından %80 metanol-su (h/h) çözeltisi ve ultrason destekli ekstraksiyon 

yoluyla oleuropein elde etmiştir (%13.52). Bir başka çalışmada ise, silika jel 

kolon kromatografisi kullanarak %96.54 saflıkta ve %78.49 saflaştırma 

verimliliğinde oleuropein elde etmişlerdir. Başka bir zaman diliminde, Çin’in 

farklı bölgelerinden ve farklı zamanlarda ( Ocak ve Temmuz) zeytin yaprakları 

örneklerinden Oleuropein ekstrakt elde etmişlerdir. Çalışma sonucunda, ocak 

ayında toplanan örnekler daha yüksek oleuropein içeriği gösterdiği ve en düşük 

değer Temmuz ayında toplanan örneklerde gözlendiği ortaya çıkmıştır. Zeytin 

yapraklarında çiçek tomurcuklarının farklılaşması ve meyve gelişimi 

döneminde oleuropein içeriğinde azalma gözlendiği ortaya çıkmıştır. 

Khemakhem et al. (2017) yapmış olduğu bir çalışmada, ultrason destekli 

ekstraksiyon ve çözücü olarak su kullanarak zeytin yapraklarından oleuropein 

eldesini çalışmıştır. Çalışma sonunda, ekstraksiyon kinetiğinin artan sıcaklıkla 

arttığını gözlemlemiştir.  

Süper kritik akışkan ile ekstraksiyon yöntemi ise, geleneksel 

yöntemlere göre düşük sıcaklıkların kullanılmaktadır. Düşük enerji tüketimi ve 

kimyasal bileşiklerin düşük seviyelerde bozunmasını ve polar analitler 

tarafından daha kaliteli ürünler elde edilmektedir (Reverchon & De Marco, 

2006). 

Süperkritik ortamlarda ekstraksiyon için en yaygın olarak kullanılan 

çözücü, inert, yanıcı olmayan ve çevreye zarar vermeyen karbon dioksittir 

(CO2) (Jarvis & Morgan, 1997), ancak bu madde polar bileşiklerin 

ekstraksiyonunda kullanılmasını imkansız hale getirmektedir (Duarte, 2011). 

Ayrıca yüksek basınç kullanıldığı için pahalı ekipmana ihtiyaç duyulmakta ve 

bu da nihai ürünün maliyetini artırmaktadır (Herrero ve diğerleri, 2006). 

Basınçlı solvent ekstraksiyonu veya hızlandırılmış solvent 

ekstraksiyonu olarak da bilinen basınçlı sıvı ile ekstraksiyon, kapalı ve inert bir 

ortamda, 200 barı aşmayan basınçlar ve 25 ile 200 ºC arasındaki sıcaklıklarda 

ekstraksiyon işlemidir.  
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Bu işlemde, basınçlı çözücüler, kaynama noktasının üzerindeki 

sıcaklıklarda bile sıvı halde kalmakta ve yüksek sıcaklıklarda ekstraksiyona 

izin vermektedir.  

Düşük sıcaklıklarda bazı fenolik bileşiklerin ekstraksiyonunda kullanılan 

etanol ve su gibi inert çözücüler, basınçlı sıvı ile ekstraksiyonda uygulanan 

yüksek sıcaklıklarda çok verimli olabilmektedir. Bu teknik, hızlı ekstraksiyon 

ve solvent tüketiminin azaltılmasını sağladığı için bitkilerde çeşitli bileşik 

sınıflarının ekstraksiyonunda başarıyla kullanılmaktadır (Santos ve diğerleri, 

2012; Jaski ve diğerleri, 2019). 

Xynos ve ark. (2014) yapmış olduğu bir çalışmada,  zeytin yapraklarının 

oleuropein içeriğinin ekstraksiyon verimini optimize etmek ve ekstraktların 

antioksidan aktivitesini analiz etmek için basınçlı sıvı ekstraksiyon yöntemi 

kullanmıştır. Çalışma sonucunda, zeytin yaprağında maksimum oleuropein 

içeriği % 26.1 bulunmuştur.  

Mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemi (MAE), mikrodalga 

enerjisi, katı numunelerle temas halinde olan çözücüleri ısıtmaktadır (Luque De 

Castro, 2004). Bu teknik, daha az çözücü kullanıldığı ve üretim artışıyla birlikte 

düşük ekstraksiyon maliyetine sahip olduğu, ekstraksiyon süresini azalttığı için 

yeşil kimyanın gereksinimlerini karşılamaktadır (Wang ve diğerleri, 2005). 

Mikro dalga yöntemi ekstraksiyonunda, sıcaklık ve basıncın arttırılmasıyla 

bitki matrislerinin aktif bölgelerinde bulunan çözünen maddelerin ayrılması; 

çözücünün katı numuneden difüzyonu; ve çözünenlerin çözücüye salınması  

gibi safhaları bulunmaktadır (Alupului ve diğerleri, 2012). 

Japón-Luján et al. (2006) yapmış olduğu bir çalışmada, etanol ve su 

karışımı (80:20) ile zeytin yapraklarında mikrodalga destekli ekstraksiyon 

kullanmış ve ekstrakte %2.3 oleuropein elde etmiştir. 

Mikroakışkan sistemi (mikro kanallar), şu anda gıda endüstrisindeki 

uygulamalar arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerde, daha 

fazla difüzyona yol açarak kütle transferi olasılığını arttırmaktadır (Hisamoto 

ve diğerleri, 2001).  

Sulu fazda etil asetat kullanılarak oleuropeinin ekstraksiyonu için 

mikroakışkan cihazların kullanıldığı bir çalışmada, Naleini ve ark. (2015) 

zeytin yapraklarından %68.7'lik bir  değerde oleuropein elde etmiştir. 
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Bu çalışmada, mikrokanal yöntemi geleneksel bir yöntemle 

karşılaştırılmış ve ekstraksiyonda daha yüksek verim, işlem kolaylığı, 

ekonomik ve çevre dostu bir yöntem olduğu belirlenmiştir. 

Yasemi et al. (2017) yapmış olduğu bir çalışmada, oleuropein 

ekstraksiyonu için mikrokanal yönteminin etkinliğini belirlemiştir. Bu yöntem 

kullanıarak %96,29 oranında oleuropein verimi elde etmiştir. Bu oleuropein 

içeriğinin Soxhlet ve ultrason destekli yöntemlerle elde edilen verimlerden çok 

daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Membranlarla ekstraksiyon yöntemi ise, son yıllarda, sulu 

çözeltilerden biyoaktif bileşiklerin ayrılması, saflaştırılması ve konsantrasyonu 

için büyük ilgi görmüştür (Khemakhem ve diğerleri, 2017; Ranieri ve diğerleri, 

2018; Piacentini ve diğerleri. , 2019). Bu teknik, yarı geçirgen bir polimer veya 

inorganik destek, yani hücre zarları aracılığıyla çözünen moleküllerin seçici 

geçirgenliği ilkesine dayanmaktadır.  

Bu yöntemin en önemli avantajı, düşük enerji tüketimi sağlamanın yanı 

sıra düşük çalışma sıcaklığı nedeniyle yüksek kalitede fenolik bileşik 

konsantrasyonu sağlamaktadır (Cassano ve diğerleri, 2013; Kim ve diğerleri, 

2015). 

Oleuropein saflaştırılması 

Oleuropein saflaştırma yöntemleri, ekstraktların oleuropein ile 

saflaştırılması için genellikle uygulanan teknik kolon kromatografisi 

yöntemidir. Bu işlem, adsorpsiyon kapasitesi ve çözünürlüğe dayalı olarak iki 

fazın (katı ve sıvı) ayrılmasıyla gerçekleşmektedir. Hedef bileşik, uygun 

çözücülerin bir karışımı ile durağan bir fazda ayrıştırılmaktadır. Bu tip 

kromatografi basit, verimli ve ucuzdur (Skoog, 1992). 

Zeytin yapraklarından saf oleuropein ayrıştırmak ve elde etmek 

amacıyla, Eluent olarak metanol ve etil asetat (1:13, v/v) karışımı kullanılarak 

silika jel üzerinde kolon kromatografisi Zun-Qiu ve diğerleri (2015) tarafından 

çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, %96,54 saflık ve %78,49 saflaştırma verimi 

ile oleuropeinin %13,52'si elde edilmiştir. 

Dang, Nie ve Liang (2010) yapmış olduğu bir çalışmada, oleuropeinin 

ham özlerini, sabit faz olarak sephadex LH-20 ve mobil faz olarak %50 etanol 
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kullanarak kolon kromatografisiyle saflaştırmıştır. Sonuç olarak, elde edilen 

oleuropeinin saflığı %82.9 bulunmuştur.  

Bir diğer çalışmada,  Li ve diğerleri (2011). Zeytin yapraklarından 

flavonoidler ve oleuropeini,  farklı reçinelerle saflaştırmıştır. Sekiz makro 

gözenekli reçinenin (D101, DM130, HPD450, LSA -21, LSA-40, 07C, 

LSD001 ve HPD600) performansını ve ayrılabilirliğini değerlendiren 

çalışmada, LSA-21 reçinesi daha iyi adsorpsiyon özelliklerine sahip olduğu ve 

nihai saflaştırılmış ürünlerdeki toplam flavonoidler ve oleuropein içeriği 

sırasıyla %87.9 ve %85.6 bulunmuştur.  

Andreadou et al. (2006) yapmış olduğu bir çalışmada ise, hareketli faz 

olarak CH2Cl 2: metanol (98: 2) ve sabit faz olarak Si 60 Merck'ten (15-40 

mm) oluşan bir solüsyon kullanarak kolon kromatografisiyle oleuropeini izole 

etmek için zeytin yaprağı ekstraktlarını saflaştırmıştır. Çalışma sonunda, %95 

saflıkta Oleuropein elde edilmiştir. 

Khemakhem et al. (2017) çalışmasında, oleuropeinin ayrılması ve 

konsantrasyonu için mikro, ultra ve nanofiltrasyon gibi farklı teknolojilerin 

kombinasyonunu incelemiştir.  

Bileşiklerin membranla ayrılmasının, kromatografik kolon gibi 

geleneksel işlemlere bir alternatif oluşturduğu ve bu teknolojilerin benzersiz 

ayırma kapasitesi, ölçek genişletme olanakları ve düşük enerji tüketimi 

sunduğunu ortaya koymuşlardır. Khemakhem et al. (2017), oleuropein içeriğini 

50 kata kadar konsantre ederek 265.23 mg 100g-1 oleuropein içeren bir ekstrakt 

elde etmişlerdir. 

Zeytin yapraklarından elde edilecek olan oleuropeinin ekstraksiyonunu 

etkileyen farklı parametreler bulunmaktadır. Bunlar; ekstraksiyon yöntemi, 

ekstraksiyon çözücüsü (tip, bileşim, pH, sıcaklık) ve ekstraksiyon süresidir. 

Zeytin yaprakları Oleuropein ekstraksiyon yöntemleride kendi için 

çeşitlilik göstermektedir. Ekstraksiyon yöntemi ile ilgili olarak soxhlet, süper 

kritik sıvı ekstraksiyonu, sıvı-sıvı ekstraksiyonu ve dinamik ultrason destekli 

ekstraksiyon kullanılmaktadır. 

Bilimsel açıdan literatürde, zeytin yapraklarının oleuropein içeriği ile 

ilgili farklı çalışmalar bulunmaktadır (Ansari, Kazemipour ve Fathi. 2011; 

Tayoub ve diğerleri. 2012; Ranalli ve diğerleri. 2006; Aouidi ve diğerleri. 2012; 

Ortega-García ve ark. 2008; Altınyay ve Altun. 2006; Bisignano ve ark. 1999; 

Perridis,  Therios ve Samouris. 2012; Savournin et al. 2001). 
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Ansari (2011) yapmış olduğu bir çalışmada, Zeytin yaprağı 

örneklerinden oleuropein eldesi için basit, yeşil ve ucuz su bazlı bir yöntem 

geliştirmiştir. Ekstraksiyon, solvent (çözücü), solventin pH'ı, sıcaklık ve 

ekstraksiyon süresi açısından optimizasyonu sağlanmıştır. Araştırma 

sonucunda, pH’ sı 3'e ayarlanmış deiyonize suyun, 60 °C'de 4 saat boyunca 

zeytin yapraklarında en yüksek ekstraksiyon verimine sahip olduğu 

belirtilmiştir. Zeytin yaprakları, liyofilize edilmiş ve analize kadar -18 °C'de 

ağzı kapalı kaplarda saklanmıştır. Oleuropein, 280 nm'de UV detektörü 

kullanılarak yaprak örneklerinin alıkonma süresinin standart bileşik ile 

karşılaştırılmasıyla tanımlanmıştır. Analiz yöntemi, 1 ml dk-1 akış hızına sahip 

mobil bir su fazı (pH 3'e ayarlanmış): asetonitril (80:20 v/v) ile RP-HPLC'ye 

dayanmaktadır. Lineer dinamik aralık ve tespit limiti sırasıyla 50–900 μg ml-1 

ve 9,5 μg ml-1 olarak bulunmuştur.  Araştırmada kullanılan yöntem 

sıonucunda, İran bölgesinin farklı çeşitlerinden toplanan zeytin yapraklarında 

özellikle Şiraz bölgesinden elde edilen zeytin yapraklarının en yüksek 

oleuropein içeriğine (yaklaşık 13 mg g-1) sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

(Ansari, Kazemipour ve Fathi. 2011).  

Tayoub et. al (2012), Suriye bölgesinin 7 farklı yerinden toplanan zeytin 

yaprakları ve meyvelerinin Oleuropein içeriklerinin tespiti amaçlamıştır. Zeytin 

yaprakları ve meyveleri sonbahar ve ilkbahar aylarında toplanmıştır. Toplanan 

yaprak ve meyveler, Oleuropein içerikleri (OLE), yüksek performanslı sıvı 

kromatogrifisi ile ektrakte edilmiştir. Çalışma sonucunda, ilkbaharda ölçülen 

OLE yaprak numuneleri konsantrasyonunun, 5.6 - 9.2 mg/g arasında değiştiği, 

sonbahar mevsiminde alınan numunelerden daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır. Diğer araştırma sonuçlarına bakıldığında, en yüksek konsantrasyon 

(9.2 mg/g kuru yaprak) Jlott çeşidinde, en düşük konsantrasyon (5,6 mg/g kuru 

yaprak) Dan mawi çeşidinde bulunmuştur. Sonbahar zeytin yaprağı 

örneklerinde, OLE konsantrasyonu 4.3 ila 8.2 mg/g kuru yaprak arasında 

değişmekte olup, en yüksek konsantrasyonun Jlott çeşidinde ve en düşük 

konsantrasyonun Dan mawi çeşidinde olduğu görülmüştür. Meyve 

örneklerinde ise OLE konsantrasyonu 635-1026 mg/kg arasında değişmekte 

olup, en yüksek değer Jlott çeşidinde, en düşük değer ise Kaissy çeşidinde 

olmuştur. Araştırma sonucunda, meyve ve yapraklardaki (ilkbahar ve 
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sonbaharda) oleuropein içeriği arasındaki karşılaştırmalarda (T testi istatistiksel 

analizi kullanılarak) oleuropein içeriklerindeki farklılıkların çevreden değil 

zeytin çeşitlerinin genetik yapısından etkilendiğini ortaya koymuştur (Tayoub 

ve diğerleri. 2012).  

Ranalli et.al., (2006) yapmış olduğu çalışmada ise, zeytin 

yapraklarındaki oleuropein içeriği üzerindeki genetik faktörün etkisi ve 

yaprakların renginin, ağacının yaşının (yeşil, yeşil-sarımsı ve sarı) ve toplama 

dönemi (ilkbahar veya sonbahar) oleuropein içeriğine etkisi araştırılmıştır.  

Oleuropein ekstraktı için, tekrarlayan yüksek çözünürlüklü gaz kromatografik 

yöntemi ve yüksek performanslı sıvı kromatografik yöntem geliştirilmiştir. Bu 

analitik yöntemler, oldukça doğrusal bir ilişki gösteren sonuçlar vermiştir. 

Çalışmada, Dritta, Leccino, Caroleo, Coratina, Castiglionese, Nebbio ve Grossa 

di Cassano gibi yedi ana İtalyan zeytin çeşidi ile çalışılmıştır. Toplanan 

yapraklardaki oleuropein miktarlarını, renk/yaş ve genetik faktörler tarafından 

belirgin şekilde değiştirilirken, niceleme yöntemine ve toplama periyodu 

faktörleri istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur (Ranalli ve diğerleri. 2006). 

Aouidi (2012), yapmış olduğu çalışmada, Tunus’ta yetiştirilen 5 zeytin 

çeşidi (Chemlali, Chetoui, Meski, Sayali ve Zarrazi) ve bir Fransız çeşidinden 

(Bouteillan) zeytin yaprağındaki oleuropein içeriğini tahmin etmek için  örnek, 

HPLC ve orta-kızılötesi spektroskopi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, 

orta-kızılötesi spektroskopinin zeytin yaprağında oleuropeinin hızlı ölçümü 

için umut verici bir teknik oluşturduğu sonucuna varılmıştır (Aouidi ve 

diğerleri. 2012). 

Ortega-García ve ark. (2008), yapmış olduğu çalışmada, Batı 

Şeria/Filistin'den elde edilen zeytin yapraklarından ekstrakte edilen oleuropein 

miktarına ekstraksiyon çözücüsünün (tip, bileşim, pH ve sıcaklık) ve 

ekstraksiyon yönteminin (maserasyon ve soxhlet) etkisi araştırılmıştır. Saf 

çözücülerin (%100 su, %100 metanol ve %100 etanol) oleuropein 

ekstraksiyonu için iyi çözücüler olmadığı, çözücü karışımlarının (metanol/su 

ve etanol/su) daha yüksek oleuropein içeriği verdiği tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmada, %80 etanolün en yüksek oleuropein içeriğini verdiği, 

ardından %20 asetonitrilin en yüksek içerik oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Ekstraksiyon sıcaklığının, daha yüksek oleuropein içeriği verdiği 

oleuropein içeriği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. En 

yüksek miktarın pH değeri 3 olduğunda ve pH'ın artmasıyla ekstrakte edilen 
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oleuropein miktarının da azaldığı tespit edilmiştir. Soxhlet ekstraksiyonunun 

maserasyon yöntemine göre daha yüksek oleuropein içeriği verdiği tespit 

edilmiştir (Ortega-García ve ark. 2008). 

Altınay ve Altun (2006), yapmış oldukları çalışmada, Olea europaea 

L'nin doğal (Olea europaea L. var. sylvestris) ve kültüre alınmış (Olea 

europaea L. var. europaea) çeşitlerinin yaprak ve dallarında oleuropeinin 

ayrılması ve kantitatif tayini için basit ve hassas bir HPLC yöntemi 

kullanılmıştır. Oleuropein, mobil faz olarak su-asetonitril-formik asit 

(84.6:15:0.4) (h/h/v) kullanılarak bir ters faz C18 kolonu üzerinde 

belirlenmiştir. Kültürü yapılan O.europaea (var. europaea) (Balıkesir-Edremit 

örnekleri) bitkisinin oleuropein içeriği yapraklarda % 3.506, dallarda ise % 

1.438 olarak bulunmuştur. Doğal O.europaea (var. sylvestris) (Osmaniye 

örnekleri) için bu değerler sırasıyla %5.197 ve %1.462 olarak bulunmuştur. 

Kültürü yapılan O.europaea (var. europaea) ( Konya örnekleri) bitkisinin 

oleuropein içeriği yapraklarda % 4.020 ve dallarda % 1.097 olarak 

belirlenmiştir. 

Perridis,  Therios ve Samouris (2012) Yunanistan’da 11 farklı zeytin 

çeşidinde meyve ve yaprakların fenol ve oleuropein içerikleri açısından 

incelenmiştir. Buna ilave, meyvelerde antioksidan aktivitesi belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlarda, zeytin çeşitleri arasında önemli farklılıklar bulunduğu, 

genel olarak yaprak içeriklerinde meyvelerden daha yüksek toplam fenol ve 

oleuropein içeriklerine sahip olduğı anlaşılmıştır (Perridis,  Therios ve 

Samouris. 2012). 

Savournin et al.( 2001), 14 farklı zeytin çeşidinin yapraklarında 

Oleuropein içerikleirini incelemiştir. Yöntem olarak da, HPLC yöntemi 

kullanılmıştır. Her çeşit için temel bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizleri 

yapılmıştır. Oleuropein konsantrasyonu, örneklenen her ağaç için standart 

olarak kumarin kullanılarak belirlenmiştir. Bid el Haman, Chemlali, Meski, 

Cailletier, Tanche, Verdale-Picholine melezi ve özellikle Lucques, yüksek 

oleuropein konsantrasyonlarına sahip olduğu anlaşılmıştır. 

Tüm bu araştırmalar incelendiğinde, zeytin yaprakları içerisindeki 

Oleuropein geliştirilen yöntemlerle, tıpta olduğu kadar gıda ve kozmetik 
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endüstrisinde de büyük önem taşıyan bu bileşiğin üretimi endüstride 

kullanılabilmektedir. 

Oleuropein kullanım olanakları 

Elde edilen oleuropein, gıdaların korunmasında özellkle süt ürünlerinde 

doğal bir antioksidan olarak kullanılmaktadır (Dua ve diğerleri, 2015; Al-

Rimawi ve diğerleri, 2017).  

Enzim bağlantılı immünosorbent hastalıkların tedavisi üzerindeki 

etkileri de (Esmailidehaj ve diğerleri, 2016; Shi ve diğerleri, 2017) 

araştırılmıştır. Ayrıca oleuropein kozmetikte kullanım potansiyeline sahip bir 

üründür (Perugini ve ark., 2008).  

Gıda koruma ve antioksidan potansiyeli üzerine yapılan bir çalışmada, 

Tabaq-Maz'ın (Hindistan'da popüler olan kızarmış kaburga) lipid oksidatif 

stabilitesinde ve depolama kalitesinde pozitif bir etkisi görülmüştür (Dua ve 

diğerleri, 2015).  

Yapılan bir araştırmada, oleuropeinin 4 °C'de depolanan hamburgerlerde 

lipid oksidasyonuna karşı koruyucu etkilerinin gözlemlenmesi, oleuropeinin 

ticari olarak et gıdalarında doğal bir koruyucu olarak kullanıldığını 

düşündürmektedir (Al-Rimawi ve ark., 2017).  

Sızma zeytinyağına ve rafine zeytinyağına eklenen yüksek oleuropein 

özü, oksidasyonda oluşan ürünlerin oksidatif stabilitesini arttırmıştır (Coppa ve 

ark., 2017). Oleuropein, diğerlerinin yanı sıra antioksidan, antimikrobiyal, 

hipoglisemik ve anti-inflamatuar aktiviteler sunduğu için insan sağlığı için 

faydalı özelliklere sahip bir biyoaktiftir (Fernández-Bolaños ve diğerleri, 2006; 

Guinda, 2006). 

Süt ve yoğurt gibi çeşitli fonksiyonel gıdaların ve yüksek besin değerine 

sahip popüler süt ürünlerinin geliştirilmesi için Dominciano ve ark. (2016) bu 

gıdalara oleuropein eklemiştir. Çalışmada, oleuropeinin, sütün ısıl işlemi 

sırasında bozulma olmadan ve yoğurdun fermantasyon sürecinde üretilen 

asitler tarafından hidrolize edilmeden, her iki ürünün de geçerlilik süresi 

boyunca ve hazırlamanın tüm aşamalarında stabil olduğunu bildirmişlerdir.  

Oleuropein eldesi, hastalıkların tedavisinde de oksidatif strese karşı 

olumlu tıbbi etkileri olduğunu bildiren çalışmalar yapılmıştır (Esmailidehaj ve 

diğerleri, 2016; Hadrich ve diğerleri, 2016; Shi ve diğerleri, 2017; Sun ve 

diğerleri, 2017; Fki ve ark., 2020). 
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Oleuropein, diyabetin önlenmesinde, toplam kolesterolün ve 

trigliseritlerin azaltılmasında, hipertansiyonla mücadele, hepatit B ve kanser 

tedavisinde oldukça önemli faydaları bulunmaktadır (Andreadou, 2006; 

Hadrich ve ark., 2016) (Wainstein ve ark., 2012; Del Ben ve ark., 2019). Bunun 

yanı sıra, Alzheimer, Parkinson ve hemorajik sistite karşı korumada etkin 

olduğu görülmüştür (Sherif ve diğerleri, 2016). 

Oleuropein antimikrobiyal potansiyele de sahiptir. Polistiren ve 

paslanmaz çelik, gıda endüstrisi ekipman ve gereçlerinde de yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Dominciano ve ark., 2016). 

Zeytin yaprağı ilavesinin tavuk gibi hayvanlarda etkilerinin incelendği 

bir çalışmada, zeytin yaprağı yiyen tavukların butları ve butları kesildikten 

sonra, 5 g/kg'ın Staphylococcus aureus, psikrotrofik ve mezofilik aerob 

üremesini önlediği kontrole göre daha yüksek mikrobiyolojik stabilite 

göstermiştir.  

Araştırma sonucu, zeytin yaprağı ile beslenen tavukların, tavuk etlerinin 

mikrobiyolojik kalitesinin arttığı, gıda takviyesi olarak zeytin yaprağı 

kullanmanın uygulanabilirliğini göstermektedir (Marangoni ve diğerleri, 

2015). 

SONUÇLAR 

Oleuropein, zeytin ağacının meyvesinde, yapraklarında bulunan acı bir 

glikozittir.  

Tüketiciler giderek artan bir şekilde doğal ürünler veya 

formülasyonlarında doğal bileşenler içeren ürünler aramakta bununla birlikte 

gıda ve kozmetik endüstrisi sentetik antioksidanları bitkisel kaynaklardan elde 

edilenlerle değiştirmeyi değiştirmeye odaklanmıştır. 

Son yıllarda artan covid salgını nedeni ile doğal antioksidan içerikli 

ürünlere artan talep doğrultusunda oleuropein araştırmacıların dikkatini 

çekmiştir. Oleuropein güçlü fenolik bileşikler, anti-inflamatuar, antimikrobiyal 

ve antiviral aktivitelere sahiptir. 

Oleuropein, kolon kromotogrofisi ile saflaştırılabilir.  Soğuk çözücüler, 

Soxhlet, ultrason, süper kritik akışkanlar, basınçlı akışkan, mikrodalga, 

mikroakışkan sistem gibi farklı yöntemlerle ekstrakte edilebilir.  
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Oleuropein ekstraksiyonu, farklı tekniklere bağlı olarak zaman, sıcaklık 

ve çözücü tipi gibi çeşitli parametrelerden etkilenmektedir. Bununla birlikte 

yaprağın hasat zamanı, coğrafi koşullar gibi etkileyen diğer faktörlerde 

bulunmaktadır. 

Oleuropein eldesinde birçok çalışma yürütülmüş ve yürütülmeye devam 

edecektir. Oleuropein eldesinde, çevreye duyarlı, kalıntı riski az, ucuz maliyetli 

temiz teknoloji içeren sistemlerin oluşturulması son derece önemlidir. 
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GİRİŞ 

Zeytin ve zeytinyağı şifa özelliği nedeni ile tüketici tarafından çok 

büyük talep görmektedir. 

Zeytin ağacı, yetiştiricilik esnasında ve hasat sonrası birçok faktörden 

etkilenmektedir. Bu faktörlerin zeytin meyvesi ve yağ bileşimi üzerindeki 

nihai etkisini anlamak ve araştırmak amacıyla bu derlemede tartışılmaktadır. 

Zeytin çeşitlerinin gen faktörü, bulunduğu coğrafik bölge, yetiştiricilik 

koşulları zeytin meyveleri ve zeytinyağının verim ve kalitesini etkilemektedir. 

Zeytin çeşidinin meyve ağırlığı, zeytinyağı içerikleri, yağ asitleri, peroksit 

değeri, uçucu bileşikleri, agronomik ve çevresel faktörlerden son derece 

etkilenmektedir. 

Özellikle zeytin ağacındaki klorofil içeriği, karotenoidler, aroma ve 

uçucu bileşikler, ağacın coğrafi (menşe) alanına bağlı olarak değişmektedir. 

Coğrafi koşullara bakıldığında özellikle iklimsel ve topografik 

durumun, enzim, yağ bileşimi, yağ asitleri, mikrobiyal aktivite, esterler, 

çiçeklenme, büyüme ve gelişme durumu, olgunlaşma süresi, hızı, böcek 

popülasyonu ve hastalıklara duyarlılık veya direnç üzerinde etkisi 

bulunmaktadır. Buna ek olarak, zeytinyağının fenol içeriğinde ağaç yaşının 

bile etkisi bulunmaktadır. 

Zeytin meyvesi ve yağ bileşimi üzerinde Bor, Çinko, Potasyum, 

Tuzluluk, Azot uygulamalarının etkisi bulunmaktadır. Ayrıca, olgunluk 

indeksi, hasat zamanı da zeytinyağı içeriğini değiştirmektedir. 

Zeytin meyvesinin yapraklarının ayıklanması ve meyvelerin yıkanması, 

hem kimyasal hem de duyusal açıdan zeytinyağının saflığını arttırmaktadır. 

Zeytinyağı çıkarma esnasında, 27 °C'nin altındaki sıcaklıkta uzun süreli 

olmayan bir ezme ve hamur yoğurma malaksasyonu zeytinyağının duyusal ve 

fizikokimyasal özelliklerini arttırmaktadır. 

Uygun olmayan yağ çıkarma işlemi, zeytinyağı duyusal içeriğini 

olumsuz etkilemektedir. 

Zeytinyağının karanlıkta depolanması, kimyasal ve duyusal zeytinyağı 

kalitesinin korunmasına yardımcı olmaktadır. Zeytin meyvesi (Olea europaea 

L.) sert çekirdekli olup su (% 30-40), yağ ( % 6-25) ve katı ( % 45-60) 

içermektedir. 
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Yetiştiricilik açısından zeytin meyvesi ve zeytinyağı bileşimini 

etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Zeytin çeşidi, hasat yılı, sulama ve 

yağmurla beslenme durumu, budama, toprak işleme vb. gibi tüm faktörler 

zeytin verim ve kalitesini etkilemektedir.  

Sert çekirdekli meyveler arasında yer alan zeytin meyvesinin ticari 

değeri, yağ oranı ile ilişkilidir. Genellikle 5:1 oranı oldukça iyi bir seviyedir. 

Bu oranın azalması ile zeytin değeri artmaktadır. 

Genel olarak, sofralık zeytinlerde et/çekirdek oranının 5’ten yüksek 

olması istenirken, yağlık zeytinlerde bu durumun 5’ten düşük olması 

istenmektedir. Zeytin meyveleri büyüklüklerine göre sıralanmaktadır. 

Örneğin, meyve ağırlığı 5 g’dan fazla ise ‘’büyük boy’’, ağırlık 3 ile 5 g 

arasında ise, ‘’orta boy’’ , ağırlık 3 g’dan düşükse ‘’küçük boy’’ olarak 

sınıflandırılmaktadır (IOC, 2018). 

Zeytinyağı fizikokimyasal parametlerin yanısıra genetik, agronomik, 

çevresel faktörlerden etkilenmektedir (Patumi ve diğerleri, 2002; Pinheiro ve 

Silva, 2005; Aganchich ve diğerleri, 2008; Rosati ve diğerleri, 2009; Peres ve 

diğerleri, 2011). 

Zeytinyağı ana olarak, gliseridlerden (yaklaşık % 98,5- 99) yani serbest 

yağ asitlerinden, tri-di ve monogliseritlerden ve geri kalanı (%1-1.5) steroller, 

yağlı alkoller, triterpen alkoller, hidrokarbonlar, pigmentler(klorofiller, 

karotenler), mumlar, fenoller, tokofenoller ve uçucu bileşenlerden 

oluşmaktadır (Servili ve diğerleri, 2004). 

Zeytinyağında bulunan ana asitler ise, oleik asit (%55.0-83.0), palmitik 

asit (%7.50-20.0) ve linoleik asit (%2.50-21.0) oluşturmaktadır (IOC, 2015).  

Zeytinyağı fenolik bileşiklerine bakıldığında, hidroksitirozol, 

sekoiridoidler ve tirozol ana bileşenleridir (Santos vd., 2013). Zeytinyağının 

yağ asidi bileşimleri, fenolik bileşiklerin yanısıra yağ asidi bileşimlerini de 

etkilemektedir (Visioli ve diğerleri, 2002). 

Zeytinde hasat öncesi faktörler, zeytin çeşidi, yetiştirme koşulları, 

çevresel faktörler, toprak, ağacın yaşı, sulama durumu, meyve olgunlaşması, 

hasat zamanı, olgunluk indeksi, hasat şekli gibi konular zeytin verim ve 

kalitesinde etkili olmaktadır. Zeytinde hasat sonrası faktörler, zeytin meyvesi 

depolama, yaprak ayıklama, meyve yıkama, yağ çıkarma sistemleri ve yağ 

depolama koşulları etkilemektedir.  
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Bu derlemede, hasat öncesi ve hasat sonrası faktörler ve bu faktörlerin 

zeytin meyvesi ve yağ bileşimi üzerindeki etkileri üzerine son araştırmalar 

derlenmektedir. 

Hasat Öncesi Faktörler 

Hasat öncesi koşullar incelendiğinde, zeytin çeşidi, yetiştirme 

koşulları, çevresel faktörler, toprak, ağaç yaşı, sulama durumu, meyve 

olgunlaşması, hasat zamanı, meyve toplama şekli ve olgunluk indeksi’dir. 

Zeytin çeşidi/Genotip 

Zeytin çeşidi, zeytinyağının fiziko-kimyasal ve duyusal özellikleri 

etkilemektedir. Zeytin çeşitlerinde olgunlaşmaya bağlı olarak zeytinyağı 

asitliği, zeytinyağı içeriği, peroksit değeri artmaktadır (Al-Maaitah vd., 2009). 

Özellikle sterol bileşimi zeytin çeşitlerinden oldukça fazla 

etkilenmektedir (Giuffrè ve Louadj, 2013). 

Bir bölgede zeytin yetiştiriciliği yapmadan önce çevresel faktörlerin 

iklimsel ve topografik durumu incelenmektedir. Zeytin çeşitlerinin 

soğuklanma ihtiyaçları oldukça farklıdır. Buna göre bölgelere zeytin çeşitleri 

tavsiye edilmektedir.  

Akça Uçkun, 2021.,  yapmış olduğu bir çalışmada, aynı coğrafi bölge 

içinde bulunan zeytin çeşitleri farklı sterol bileşimine sahip olduğu ortaya 

çıkarken, Giuffrè ve Louadj, 2013 yapmış olduğu bir çalışmada ise, aynı 

coğrafi bölgede farklı çeşitlerden yetiştirilen zeytin meyveleri, farklı sterol 

bileşimi görülmüştür. 

Zeytin çeşidi, aynı coğrafi bölgede yetiştirilen ve farklı olgunlaşma 

aşamalarında hasat edilen iki farklı çeşidin fenolik bileşimleride farklı 

olmaktadır (Sicari ve diğerleri, 2009; Giuffrè et al., 2010). 

Yükseklik etkisi 

Zeytin ve zeytinyağı yükseklikten oldukça fazla etkilenmektedir. Akça 

Uçkun, 2021., yılında yapımış olduğu bir çalışmada, zeytin fenolik 

bileşiklerinin yükseklik ile arttığını ve oleik asit miktarının azaldığını ortaya 

koymuştur. 

Bununla birlikte, klorofil içerikleri ve karotenoidler yükseklikten 

etkilenmektedir (Rouas ve diğerleri, 2016). Yapılan araştırmalarda, zeytin 
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ağacı yaşı arttıkça klorofil ve karotenoid içerikleride giderek artmaktadır. En 

yüksek değerler 30-50 yaş arasında verim çağındaki ağaçlarda en yüksek 

miktarda görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bir başka çalışmada ise, 50 yaşından 

büyük ağaçlarda klorofil ve karotenoid miktarının azaldığı görülmüştür  (Al-

Maaitah ve diğerleri, 2009).  

İklimsel Durumun Etkisi 

Zeytin bitkisi, 22 ila 32 °C sıcaklığa ihtiyaç duyan bir kserofit bitkisidir 

(Caporaso, 2016). Zeytinde sıcaklığın özellikle enzim ve kimyasal bileşim 

üzerinde etkisi bulunmaktadır (Romero ve ark., 2016). 

Bir çeşit tavsiyesi verilirken, mutlaka coğrafik durumun özellikle 

sıcaklık durumu göz önüne alınmaktadır. Soğuk bölgelerde, daha az kimyasal 

reaksiyon ve daha az mikrobiyel aktivite nedeni ile sıcak bölgelerde nazaran 

daha yüksek oleik asit seviyesine sebep olmaktadır (Rouas ve diğerleri, 2016). 

Zeytin çiçeklenmesi için ilkbahar sıcaklıklarına, büyüme ve gelişme 

için ise daha yüksek sıcaklıklara ve zeytin meyvesinin olgunlaşması için ise 

şiddetli yağmurlara ihtiyaç bulunmaktadır (Tupper, 2012). 

Zeytin yetiştiriciliğinde sıcaklık hastalık ve zararlı durumunu da 

etkilemektedir.  Zeytin zararlıları 14-15 o C’de ortaya çıkmaya başlarken, 30 o 

C’nin üstünde yaşamsal faaliyetlerini sürdürememektedir (Wang ve diğerleri, 

2009).  Sıcak bölgelerde, zeytin yetiştiriciliğinde, palmitik ve/veya linoleik 

asitleri miktarı artarken, oleik asit içeriği azalmaktadır (Lombardo ve ark., 

2008).  

Zeytin meyvesinin olgunlaşma esnasında iklimsel durumu, 

zeytinyağındaki kampesterol, stigmasterol, β-sitosterol ve Δ5-avenasterol 

seviyelerini etkilemektedir (Giuffrè ve Louadj, 2013).  

Toprak/Pedoloji 

Toprak, zeytin ve zeytinyağı kalitesi üzerine etki eden önemli 

parametreler arasında yer almaktadır. Toprak yapısı ve özellikleri (kumlu, kil, 

taşlı, kireçtaşı, alçıtaşı ve kahverengi toprak)  zeytin meyvesinde α-tokoferol, 

sterol bileşimi ve zeytinyağının uçucu maddelerini etkilemektedir (Rached ve 

diğerleri, 2017). 

Yapılan araştırmalarda, zeytin meyvesi üzerinde taşlı toprağın en 

yüksek α-tokoferol içerdiği, kireçli toprağın en yüksek kampesterol içeriğine 
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sahip olduğu, killi toprağın ise en yüksek stigmasterol içeriğine sahip olduğu 

ortaya konmuştur (Rached vd., 2017). 

Zeytin yetiştiriciliğinde topraktaki kireç içerikleri oldukça önemlidir. 

Çünkü kireç içeriği yüksek topraklarda klorofil içerikleri ve polifenol 

içerikleri azalmaktadır (Rouas ve diğerleri, 2016).  

Toprak yapısı, peroksit değeri üzerinde de etkilidir. Yapılan 

çalışmalarda, killi topraklarda en düşük peroksit değeri görülürken, kumlu 

topraklarda en yüksek peroksit değeri gösterdiği tespit edilmiştir (Trigo vd., 

2009). 

Son yıllarda iklim değişikliği olumsuz etkileri nedeni ile zeytin budama 

artıklarının parçalanarak, toprak üzerinde örtü materyali olarak kullanımı 

toprak üzerinde olumlu etkiler göstermiştir. Zeytin budama artıklarının toprak 

örtü materyali olarak kullanımı %89,2 oranında toprak kaybını azalttığı, 

erozyonu %65,4 oranında azalttığı, organik madde içeriklerini ve su tutma 

kapasitelerini arttırdığı, zeytin ve zeytinyağı kalitesinin olumlu şekilde 

etkilediği, üretim maliyetini azalttığı ortaya çıkmıştır (Parras-Alcántara ve 

diğerleri, 2016). 

Ağaç Yaşı 

Zeytin ağacının yaşı toplam fenol içeriğini etkilemektedir. Yapılan bir 

çalışmada, 30-50 yaşındaki zeytin ağaçları, 10-30 yaşındaki ağaçlara kıyasla 

daha yüksek fenol içeriğine sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Rouas ve ark., 

2016). Zeytin ağacının yaşı, oleik asit içeriğini de etkilemektedir (Beltran et 

al., 2004).  

Zeytin Ağaçlarının Sulanması 

Zeytinde sulama kalite ve verimi arttıran faktörler arasında yer 

almaktadır. Yıllık yağış miktarı azlığı, zeytin meyve verimini ve yağ kalitesini 

etkilediği için mutlaka sulamaya ihtiyaç duyulmaktadır (Ramos ve Santos, 

2010). Yapılan çalışmalarda, kurak bölgelerdeki bulunan zeytinlerin, 

zeytinyağı acı bir tada sahip olmaktadır (Servili vd., 2007). Su stresine giren, 

zeytin meyveleri endojen esterazlarını azaltarak zeytin üretimini 

azaltmaktadır (Caporaso, 2016).  

Zeytin ağaçlarına suyun kök bölgesinden verilmesi olumlu sonuçlar 

doğurmuştur (Aganchich ve diğerleri, 2008).  
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Meyve Olgunlaşması 

Zeytinde meyve olgunlaşması sırasında, oleik asidi linoleik aside 

çeviren oleat desatüraz nedeniyle linoleik asit artmaktadır (Gutierrez ve ark., 

1999). Zeytin olgunlaşması esnasında lipoksijenaz enzim aktivitesi nedeniyle 

peroksit değeri artmaktadır (Rotondi ve Lercker, 1999).  Zeytin meyve 

olgunlaşması sırasında zeytinin klorofil içeriği azalmakta ve antosiyaninler, 

karoten ve karotenoidler içeriği artmaktadır (Al-Maaitah et al., 2009). 

Zeytin meyvesi olgunlaşma sırasında epidermal açılma nedeniyle su 

kaybetmektedir (Cimato, 1990; Tombesi ve diğerleri, 1994). Zeytin meyvesi 

olgunlaşma sürecinde, farklı enzimatik aktiviteler nedeniyle oleik ve linoleik 

asitler artmakta ve palmitik asit azalmaktadır (Beltran ve diğerleri, 2004).  

Zeytin meyvesinin olgunlaşması, kimyasal ve duyusal elementlerde çok 

önemli bir rol oynamaktadır (Gómez-Rico et al., 2009). Olgunluk, uçucu 

bileşik konsantrasyonlarını etkilemektedir (Tura ve diğerleri, 2013).  

Zeytin meyvelerinin erken olgunluk döneminde, geç olgunluk 

dönemindeki zeytin meyvelerine kıyasla daha yüksek uçucu bileşik 

konsantrasyonları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yağ asidi konsantrasyonu 

zeytin meyvesinin olgunlaşmasından etkilenmekte ve konsantrasyonu zeytin 

çeşidine göre değişmektedir (Caporaso, 2016).  

Hasat Zamanı 

Zeytin bitkisi hasat zamanının, yağ asitliği ve peroksit değeri üzerinde 

etkisi bulunmaktadır (Al-Maaitah et al., 2009).  

Yapılan çalışmalarda, zeytin yetiştiriciliğinde peroksit değerinin Ekim 

ayından Aralık ayına kadar kademeli olarak arttığı bildirilmiştir. Ayrıca zeytin 

hasat zamanı, zeytinyağının yağ asidi (oleik asit), doymuş asitler (palmitik ve 

stearik) ve çoklu doymamış asitler (linoleik ve linolenik) bileşimini 

etkilemektedir (Beltran ve diğerleri, 2004).  

Zeytin bitkisinde nem faktörü hasat süresini geciktirmektedir. Hasat 

zamanının geç olması, zeytinyağı içeriğini arttırmaktadır (Alowaiesh ve ark., 

2016).  

Hasat zamanı zeytin meyvesinin zeytinyağı bileşimini etkileyen 

çevresel koşullara bağlı olmaktadır (Giuffrè, 2014). Zeytinlerin hasadı 

olgunlaşmanın farklı zamanlarında veya aşamalarında gerçekleşmektedir.  
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Zeytinin hasadı, zeytin çeşitlerine bağlı olarak değişmektedir. Bazı 

çeşitler, Aralık ayında hasat dönemine gelmesine rağmen, genel olarak Ekim 

ayında hasat edilmektedir. Bu dönemde, zeytin klorofil açısından oldukça 

zengindir, elde edilen yağ antioksidan madde içermektedir. Zeytinyağın tadı 

meyvemsi olmaktadır. 

Zeytinlerin tam olgunlaşması sırasında, zeytinler mor ve kabuklu 

olmaktadır. Bu aşamanın sıkıntısı, olgun zeytinlerin yere düşme durumudur. 

Yere düşen zeytin bakteri, küf ve çamurdan etkilenmektedir. Yere düşme 

esnasında aldığı darbe asitliğini arttırmaktadır. 

Zeytinlerin aşırı olgunlaşması durumunda ise, zeytinler daha az yoğun 

bir tada ve düşük kaliteye sahip olmaktadır (Gómez-Rico vd., 2006; Caporaso, 

2016).  

Zeytin meyvesi olgunlaştıkça peroksit değeri artmaktadır (AlMaaitah 

vd., 2009). Erken hasat yapılan zeytin meyveleri daha az peroksit değeri 

içerirken, olgun dönemde hasat edilen zeytin meyveleri yüksek peroksit 

değeri içermektedir. Zeytin tam olgunluk aşamasında, olumsuz duyusal 

özellikleri arttırmaktadır (Caporaso, 2016).  

Ayrıca aşırı olgunlaşmış zeytin meyvelerinin hasadında, 1-penten-3-ol 

konsantrasyonundan dolayı acı, keskin bir duyusal özellik elde edilmektedir. 

Kısaca, olgunlaşmamış zeytinler, olgunlaşan meyvelere kıyasla daha yüksek 

fenolik bileşikler içermektedir (Ayton vd., 2012).  

Zeytin hasadında olgunlaşma artarsa, lipolitik enzim aktivitesine 

yardımcı olmak için zeytinyağı içermeyen yağ asidi artmaktadır 

(Anastasopoulos ve ark., 2011).  

Zeytin Hasadı 

Zeytin hasadı, sızma zeytinyağı üretimi için çok önemlidir. Zeytin 

hasadı esnasında kullanılan teknikler yağın tadını, kalitesini, ve 

ticarileştirildiği referans değerlerini etkilemektedir.  

Belirli hasat yöntemleri ile zeytin ve zeytinyağı farklı yönler ve 

organoleptik özellikler kazanmaktadır.  

Zeytin hasadında birçok yöntem mevcuttur. Yöntem seçimleri 

genellikle bitkilerin yaşı, toprak profili, kademeli hasadı, taç izdüşüm 

büyüklüğü, ağacın yüksekliği, işçi bulma durumu, maliyet gibi konulara 
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bağlıdır (Ferguson, 2006; Ferguson ve diğerleri, 2010; Gambella, 2013; 

Gertsis ve diğerleri, 2013; Deboli ve diğerleri, 2014; Famiani ve diğerleri, 

2014; Almeida ve diğerleri, 2015; Jimenez-Jimenez ve diğerleri, 2015).  

Zeytin Hasat Teknikleri 

Düşen Meyvelerin Hasadı 

Eskiye dayanan bir sistemdir. Zeytinlerin olgunlaştıktan sonra yere 

serilen plastik ağ örtüsü ile olgunlaşan meyvelerin dökülmesi 15-25 gün 

arasında beklenmektedir. File üzerinden toplanan zeytinlerde elde edilen 

zeytinyağlarında küf, zararlı, oksidasyon gibi kusurlar görülmektedir. 

Elle Toplama 

Zeytinin elle toplanarak hasadı, en yavaş ve en pahalı yöntemdir. 

Yapılan araştırmalar, el ile zeytin hasadı yapılması meyve ve yağ kalitesi 

açısından önemli bir yöntemdir. Zeytin meyveleri temiz ve sağlam 

kalmaktadır.  

Zeytinin elle hasadı sırasında taraklar veya elle tutulan mekanik taraklar 

kullanılmaktadır. Genellikle yine zeytin ağacının altına serilen ağ ve file örtü 

üzerine taraklar aracılığı ile elde edilen zeytinler toplanmaktadır. 

Ağaca Vurarak Hasat 

Zeytin meyvelerini hasat etmek için ağaçların dallarına uzun direklerle 

veya sopalarla vurarak elde edilen bir sistemdir. 

Dal Sallama 

Zeytin ağaçları hasadı için dal sarsıntısı, pnömatik ve titreşen bir kol 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Zeytin ağacı altına plastik örtü veya file 

serilerek, zeytinlerin üzerine toplanmasını sağlanmaktadır. 2.5- 3.5 m 

yüksekliğindeki ağaçlarda rahatlıkla uygulanmaktadır. 

Gövde Sallamak 

Zeytin ağaçları özel makinelerle sarsılarak, zeytinlerin olgunlaştıktan 

sonra toplanmasını sağlamaktadır. Hem ağacı hem de dallarını sallayan orta 

güçlü bir traktöre monte edilen mekanik bir kol vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir.   
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Hasat edilen zeytin meyveleri toplandıktan sonra plastik kasalarla 

taşınmaktadır.  

Hasat Sonrası Faktörler 

Zeytinde hasat sonrası faktörlerde oldukça önemlidir. Zeytin 

meyvelerinin depolanması, yaprak ayıklama, meyve kırma, ezme, santrifüj 

gibi işlemlere özen gösterilmektedir. 

Zeytin meyveleri hasat edildikten sonra birgün içinde mutlaka 

işlenmelidir. Zeytin meyvelerinin depolanma süresi özellikle nem varlığında 

lipazların etkisiyle trigliseritleri serbest yağ asitlerine hidrolize edilmektedir. 

Bu nedenle zeytin meyvelerinin en kısa sürede işlenmesi tavsiye edilmektedir. 

Zeytin meyvelerinin hasadından 4-5 saat için işlenmesi fenol içerikleri 

açısından yüksek içeriklere sahip olmasını sağlamaktadır. 

Yapılan bir araştırmada, Mission, Arbequina ve Koroneiki zeytin 

meyveleri bir ve üç hafta boyunca – 4 °C'de depolanmışlardır. Bu zeytin 

meyveleri hasattan hemen sonra işlenmiştir. Araştırma sonucunda, hasattan 

hemen sonra işlenen meyvelerin yağında peroksit ve klorofil değerlerinin bir 

veya üç hafta bekletilen meyvelerden elde edilen yağlara göre daha yüksek 

olduğu ortaya konmuştur. (Asheri ve diğerleri, 2017). 

Zeytinyağı Depolama 

Zeytinyağı, depolama sırasında oksijen ve doymamış yağ asitleri 

arasındaki etkileşimler nedeniyle plastik kaplarda bozulmaktadır (Gargouri 

vd., 2015). Bununla birlikte ışık, zeytinyağının kalitesinin bozulmasına neden 

olmaktadır. UV ışığı, zeytinyağının kalitesini belirlemeye yardımcı olan yağ 

asitleri tarafından emilmektedir (Ayton ve ark., 2012). 

Zeytinyağında depolama sırasında asitlik ve peroksit değerleri artarken 

klorofil, karoten ve fenoller azalmaktadır (Gargouri ve ark., 2015). Zeytinyağı 

için en uygun saklama koşulu koyu renkli cam şişelerde 20 °C'de 180 gün 

boyunca mevcut olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür (Gargouri vd., 

2015). Zeytinyağının ışığa maruz kalması, oksijen, sıcaklık gibi koşullar 

zeytinyağının raf ömrünü ve duyusal özelliklerini kısaltmaktadır (Caporaso, 

2016).  

Zeytinyağı içerisindeki fenolik bileşikler, zeytinyağının raf ömrü 

stabilitesini uzatan antioksidan içeriklerine sahiptir (Mailer ve diğerleri, 
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2005). Bununla birlikte, düşük sıcaklıklar (15-22 °C), α-tokoferolün bozunma 

hızını azaltırken, yüksek sıcaklıklar (37 °C'nin üzerinde) α-tokoferolün 

bozunma hızını hızlandırmakta ve acılaşmayı arttırmaktadır (Ayton ve 

diğerleri, 2012). 

Zeytinyağı Kullanım Alanı 

Zeytinyağı, yemek pişirme, kızartma, kaynatma gibi birçok ısıl işlemde 

kullanılmaktadır. Zeytinyağı kalitesi oksidasyon, hidroliz ve polimerizasyon 

gibi fiziko-kimyasal olaylar sebebi ile yüksek sıcaklıkta ve uzun süre 

kullanımda bozulmaktadır (Santos ve diğerleri, 2013).  

Zeytinyağı, termal oksidasyon direnci özelliğine sahip olmasına 

rağmen, pişirme sırasında biyoaktif özelliklerini kaybetmektedir (Santos vd., 

2013).  

Zeytinyağının bozunma hızını, pişirme sıcaklığı, pişirme süresi ve 

bunların kombinasyonu, bazı zeytinyağlarının peroksit değeri, antioksidan 

aktivite, fenolik içerik gibi bazı fizikokimyasal parametreler etkilemektedir 

(Giuffrè ve diğerleri, 2017). 

ÇÖZÜM 

Zeytin meyvesinin ve kalitesinin etkileri üzerine hasat öncesi ve hasat 

sonrası birçok faktör etki ettiğini, bu derlemeden anlıyoruz. Kısaca çeşit, 

yetiştirme koşulları, çevresel faktörler, toprak, ağaç yaşı, sulama durumu, 

meyve olgunlaşma süresi, hasat zamanı, olgunluk indeksi ve hasat şekli gibi 

faktörleri sayabiliriz. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı saklama koşulları, zeytin 

meyvesi yıkama, yağ çıkarma işlemleri de son derece etkili olduğunu 

görüyoruz. 

Sonuç olarak, zeytin meyvesinin kalitesi ve yağ bileşimlerinin yukarıda 

belirtilen hasat öncesi ve hasat sonrası faktörlerle korunması mümkün 

olabileceğini anlamaktayız. 
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1. Giriş 

Hayvancılık sektörü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem 

ekonomi hem de insan sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Hayvancılık 

sektörü, insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi, kırsal kalkınmanın 

sağlanması, istihdam sağlanarak köyden kente göçün engellenmesi ve et, süt, 

deri, ilaç, kozmetik gibi birçok sektöre temel girdi temin edilmesi gibi birçok 

stratejik öneme sahiptir  (Saygın ve Demirbaş, 2017; Polat, 2017). 

Sağlıklı ve dengeli beslenmek, bir toplumun en temel problemleri 

arasında yer almaktadır. Günümüzde dengeli ve yeterli beslenme sorunu, 

dünyadaki hızlı nüfus artışı ile birlikte daha da önemli hale gelmiştir. Dünya 

Sağlık Örgütünün verilerine göre insan vücut ağırlığının her kilogramı için 

günde 1 gr protein tüketilmesi ve bunun da % 42’sinin hayvansal kökenli 

olması gerektiği ifade edilmektedir. İnsanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi 

için hayvansal gıda çeşitlerinden olan et, çok büyük öneme sahiptir. Etin yavaş 

yavaş sindirilmesi, insanları diğer gıda maddelerinden daha çok tok tutmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca et, vitamin, protein, yağ ve mineral madde açısından 

diğer gıdalara göre daha üstün özelliklere sahiptir (Konyalı ve İnan, 2018; 

TİGEM, 2013).  

Günümüz dünyasında et ve et ürünlerinin tüketimi, ülkelerin 

gelişmişlik ve kalkınmasının bir ölçütü olarak kabul edilmektedir (Morison 

vd., 2003; Demirkol, 2007). Bu bağlamda bu çalışmada, Türkiye’de kırmızı 

et piyasasının mevcut durumu, kımızı et tüketimi ve kırmızı et fiyatlarına etki 

eden faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

öncelikle Türkiye’de kırmızı et sektörün mevcut durumuna, dünyada ve 

Türkiye’de kırmızı et tüketimine değinilmiş ve daha sonra makroekeonomik 

veriler kullanılarak kırmızı et fiyatlarına etki eden faktörlerin tespiti için  

ekonometrik analizler yapılmıştır. Bu ekonometrik analizler bağlamında 

öncelikle serilerin durağan olup olmadıklarını test etmek için ADF ve PP 

Birim kök testleri yapılmış; ardından Johansen eşbütünleşme ile uzun dönem 

ilişki aranmıştır. Uzun dönem katsayı tahminine bakıldıktan sonra Granger 

rnedensellik analizi ile değişkenler arası nedensellik durumuna bakılmıştır. 
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2. Türkiye’de Kımızı Et Sektörünün Mevcut Durumu 

Türkiye’de başlıca kırmızı et üretim kaynağı olarak sığır, manda, koyun 

ve keçi gelmektedir (Güneş, 1998). Tablo 1’de Türkiye’de 2001-2021 yılları 

arasında sığır, koyun ve keçilerin toplam sayısı verilmiştir. Türkiye sığır 

sayısında, 2009 yılından itibaren yükselen bir trendin yakalandığı ve bunun 

sonucunda toplam sığır sayısında 7.126.585 adet artış olduğu görülmüştür.  

Tablo.1. Türkiye’de Yıllara Göre Kırmızı Et Üretimine Esas Hayvan Varlığı 

 Sığır Koyun Keçi Toplam 

2001 10 548 000 26 972 000 7 022 000 44 542 000 

2002 9 803 498 25 173 706 6 780 094 41 757 298 

2003 9 788 102 25 431 539 6 771 675 41 991 316 

2004 10 069 346 25 201 155 6 609 937 41 880 438 

2005 10 526 440 25 304 325 6 517 464 42 348 229 

2006 10 871 364 25 616 912 6 643 294 43 131 570 

2007 11 036 753 25 462 293 6 286 358 42 785 404 

2008 10 859 942 23 974 591 5 593 561 40 428 094 

2009 10 723 958 21 749 508 5 128 285 37 601 751 

2010 11 369 800 23 089 691 6 293 233 40 752 724 

2011 12 386 337 25 031 565 7 277 953 44 695 855 

2012 13 914 912 27 425 233 8 357 286 49 697 431 

2013 14 415 257 29 284 247 9 225 548 52 925 052 

2014 14 223 109 31 140 244 10 344 936 55 708 289 

2015 13 994 071 31 507 934 10 416 166 55 918 171 

2016 14 080 155 30 983 933 10 345 299 55 409 387 

2017 15 943 586 33 677 636 10 634 672 60 255 894 

2018 17 042 506 35 194 972 10 922 427 63 159 905 

2019 17 688 139 37 276 050 11 205 429 66 169 618 

2020 17 965 482 42 126 781 11 985 845 72 078 108 

2021 17 850 543 45 177 690 12 341 514 75 369 747 

Kaynak: TÜİK, 2022 

Türkiye’nin koyun sayısında, 2001 yılından 2009 yılına kadar pek 

önemli bir hareketlenme olmamakla birlikte önemli bir düşüşün olduğu, 2009 

yılından sonra ise tam tersine 13.445.464 adet artış yaşanmıştır. Keçi 

sayısında ise koyun sayısına benzer bir durum yaşanmış ve 5.319.514 adet 

artış olmuştur. 
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Kaynak: FAO, 2020 

Şekil 1. Dünya Sığır Et Üretimi 

Şekil 1’de 2018 yılında ülkelerin ürettikleri sığır eti dağılımı verilmiştir. 

Şekilde görüldüğü gibi en çok sığır eti üreten ülkeler sırasıyla; ABD, Çin, 

Brezilya, Arjantin, Hindistan, Avustralya, Pakistan, Meksika, Rusya,  Kanada 

ve Türkiye’dir. 2018 yılında dünyada 71,61 milyon sığır eti üretilmiş ve bunun 

% 45 üretimini ABD yapmıştır. Türkiye ise 2009 yılından sonra sığır et 

üretiminde hızlı bir ivme yakalamış ve 2017’e gelindiğinde 1,06 milyon ton 

üretim yapmıştır.  

Tablo 2’de Türkiye’de büyükbaş hayvanı olan işletmelerin hayvan 

sayısına göre büyüklükleri ve piyasadaki oranları verilmiştir. Tabloda 

görüldüğü gibi 1-9 baş aralığında hayvan sayısına sahip olan işletmelerin 

toplam işletmeler içinde % 66,7’lik bir paya sahip olduğu ve Türkiye’deki 

toplam büyükbaş hayvan varlığının % 18,4’ünü elinde tuttuğu görülmektedir. 

Diğer yandan 150 baştan fazla büyükbaş hayvana sahip olan işletmeler ise 

sadece toplam büyükbaş hayvansal işletmeler içerisinde % 0,6’lık bir paya ve 

toplam büyükbaş hayvanın da % 19,5’ine sahip olduğu gözlenmektedir. 
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Tablo 2. Büyükbaş Hayvanı Olan İşletmelerin İşletme Büyüklüğüne Göre İşletme ve 

Hayvan Varlığı Dağılımı 

Büyükbaş hayvan sayısına 

göre işletme büyüklüğü (baş) 

Büyükbaş hayvanı 

olan işletme 

Büyükbaş 

hayvan 

Toplam- Total 100,0 100,0 

1-4 44,5 7,9 

5-9 22,2 10,5 

10-19 17,0 16,4 

20-49 11,8 24,8 

50-149 3,9 20,9 

150-299 0,4 5,1 

300 + 0,2 14,4 

Kaynak: TÜİK, 2022 

Türkiye’de hayvansal üretimde bulanan işletme sahiplerin büyük 

çoğunluğunu; kalite ve fiyat oluşumu konusunda yeterince bilgiye sahip 

olmayan, hayvansal üretimi genellikle geleneksel usullerle ve ekonomik 

bilinçten yoksun şekilde yapmaktadır. Küçük ölçekli olan bu işletmelerin 

geleneksel ve irrasyonel yapısı, piyasada rekabet etmelerini zorlaştırmakta ve 

bunun sonucunda birçok işletmenin kapanmasına sebep olmaktadır. Diğer 

yandan hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, çok sayıda ve örgütsüz üreticiler 

olduğu ve karşılarında ise fiyat konusunda işbirliği içerisinde olan sınırlı 

sayıdaki alıcının olduğu oligopson bir piyasa örneği teşkil etmektedir (Aydın 

vd., 2011; Önder, 2018; Turhan vd., 2010). 

Genel bir değerlendirme yapıldığında Türkiye’de büyükbaş hayvancılık 

yapan işletmelerin azılı çoğunluğunun küçük ölçekli işletme olduğu ve toplam 

büyükbaş hayvan sayısının da çok büyük çoğunluğunu elinde tuttuğu 

söylenebilir. Bu da Türkiye’de büyükbaş hayvancılık sektörünün en büyük 

sorunlarından bir olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kırmızı et üretimine en temel maliyet kalemleri; besi hayvan (sığır, 

koyun, keçi vs.) fiyatları, kaba ve kesif yem fiyatları, işçilik maliyetleri, 

finansman giderleri, ilaç ve veteriner harcamalarıdır (Aktaş, 2020). Şekil 2’de 

sığır fiyat endeksi ile kaba ve kesif yem fiyat endeksleri arasında pozitif bir 

ilişkinin olduğu görülmektedir. Üç endeksin Eylül 2020’ye kadar belli bir 

trendde yol aldığı ve daha sonra kesif yem fiyat endeksinin sert bir şekilde 
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yükselerek sığır fiyat endeksini geçtiği gözlenmektedir. Diğer yandan kırmız 

et fiyatların, Ocak 2016 tarihinde 38,40 ₺ iken Aralık 2021 tarihine 

gelindiğinde 79,58 ₺ olduğu görülmektedir. Ayrıca Şekil 2’deki verilerin 

dağılımına bakıldığında kırmızı et fiyatları ile diğer değişkenler arasında 

önemli ilişkilerin olduğu gözlenmektedir. Üç fiyat endeksin artıp ya da 

azaldığı dönemlerde kırmız et fiyatlarının da benzerlik gösterdiği söylenebilir.   

 

 
Kaynak: TÜİK, 2022 

Şekil 2. Kırmızı Et Fiyatları ile Sığır Fiyat Endeksi, Kaba Yem ve Kesif Yem Fiyat 

Endekslerinin 2016-2021 Arasındaki Dağılımı 

Şekil 3’te Türkiye’nin 2016-2021 yılları arasında yapmış olduğu canlı 

hayvan ithalat ve ihracat rakamları verilmiştir. Bu verilere bakıldığında 

Türkiye’nin canlı hayvan ticaret açığının olduğu gözlemlenmektedir. Canlı 

hayvan ticaret açığının Aralık 2017 ve Eylül 2018’de en yüksek seviyeye 

çıktığı ve son dönemde ise bu ticaret açığının en düşük seviyelerde seyrettiği 

gözlenmektedir. Ancak son dönemde ticaret açığı azalmasına rağmen Şekil 

2’deki verilerden de anlaşıldığı gibi kırmızı et fiyatları tam tersine daha sert 

yükseldiği görülmektedir.  
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Kaynak: TÜİK, 2022 

Şekil 3. Türkiye’nin Canlı Hayvan İthalat ve İhracat Rakamları 

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Türkiye’nin canlı hayvan 

sayısında önemli artışların olmasına rağmen her geçen gün artan nüfus, canlı 

hayvan üretimindeki teknik problemler ve yüksek girdi maliyetleri, Covid-19 

hastalığının ulusal ve uluslararası olumsuz ekonomik etkileri ve Türkiye’nin 

ekonomik kırılganlığı gibi nedenler, kırmızı et piyasasında vatandaşların 

sağlıklı ve yeterli beslenmesi için yeterli arz ve talep miktarlarının 

oluşmasında engel teşkil ettiği söylenebilir. 
 

3. Türkiye ve Dünya’da Et Tüketimi 

Yapılan birçok bilimsel çalışmada, gelir düzeyi yüksek olan bireylerin 

diyetlerinde daha az yağ ve et yer aldığı ifade edilse de gelir düzeyi yüksek 

olan ülkelerin daha çok et tükettiği görülmektedir ( McAfee vd., 2010; 

Speedy, 2003; Lorcu ve Acar Bolat, 2012). Et ve et ürünlerinin tüketimi, 

ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmasının bir ölçütü olarak kabul edilmektedir 

(Morison vd., 2003; Demirkol, 2007). Ayrıca kırmızı et, diğer ürünlere kıyasla 

yüksek üretim maliyeti ve yüksek çıktı düzeyi fiyatı ile piyasaya arz 

edildiğinden lüks bir gıda ürünü olarak kabul edilmektedir (Charlebois, vd., 

2016). 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 

hazırlanan Şekil 2’de görüldüğü gibi ülkelerin gelir düzeyi ile kişi başına 
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ortalama et tüketimi arasında pozitif bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Yani 

ülkelerin gelir düzeyi artıkça ortalama et tüketim miktarları da artmaktadır.  

 
Kaynak: FAO, 2017 

Şekil 4. Kişi Başına GSYİH ile Ortalama Et Tüketimi Arasındaki İlişki3 

Ünlü iktisatçı olan Engel de bireylerin gelir düzeylerinin artmasıyla 

gelirden gıda maddelerine ayrılan payın artığını, ortaya attığı Engel 

Kanunuyla açıklamış ve ayrıca da gıda maddelerinin gelecekte çok önemli bir 

yere sahip olacağını vurgulamıştır (Karacan, 2017; Aktaş, 2018). Bu 

bağlamda Şekil 4’teki verilere bakıldığında en yüksek kişi başına GSYİH ’ya 

sahip olan ABD’nin aynı zamanda en fazla et tükettiği, en az kişi başına 

GSYİH ’ya sahip olan Hindistan’ın ise en az et tükettiği görülmektedir. Diğer 

yandan Türkiye’nin ise yıllık kişi başına 38,87 kg et tükettiği gözlemektedir. 

Şekil 5’te gösterilen dünya haritasında, ülkelerin yıllık kaç kg et tükettiği 

verilmektedir. Ülkelerin et tüketimine göre üç gruba ayrıldığı ve Türkiye’nin 

bu 40-165 kg’lık gruba dâhil olduğu gözlenmektedir. 

Şekil 5’te görüldüğü gibi en az et tüketen ülkeler içerisinde ağırlıklı 

olarak Afrika kıtasından olduğu, ayrıca Asya kıtasından da Hindistan, 

Pakistan, Singapur ve Endonezya’nın da yer aldığı gözlenmektedir. Orta 

düzeyde et tüketen ülkeler içinde ağırlıklı olarak Afrika kıtasından olduğu ve 

Asya kıtasından da Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve bazı Türki cumhuriyetlerin 

ver aldığı görülmektedir. Ayrıca güney Amerika kıtasından da Peru, 

Kolombiya ve Ekvador’un da orta grupta olduğu gözlenmektedir. Diğer 

 
3 Et tüketimi içerisinde, manda, deve, sığır, tavuk, ördek, kaz, keçi, deve, domuz, 

koyun ve hindi gibi hayvanların etleri yer almaktadır. 
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yandan yüksek düzeyde et tüketen ülkelerin Amerika, Avrupa, Kuzey Asya 

ve Avustralya kıtalarında yer aldığı görülmektedir.  

 
Kaynak: FAO, 2017 

Şekil 5. Dünyada Ortalama Kişi Başı Et Tüketimi 

Şekil 5’te Türkiye’de yıllara göre kişi başına tüketilen kırmızı ve tavuk 

et tüketimi verilmiştir. Türkiye’de 2012 yılana kadar tavuk et tüketiminin 10 

kg’nin altında olduğu ve 2015 yılana gelindiğinde ise 15 kg’nin üstüne çıktığı 

görülmektir. Kırmızı et tüketiminde ise 2010 yılına kadar kişi başına et 

tüketiminin 5 kg’nin altında olduğu ve 2010 yılından günümüze ise 5 ve 10 

kg aralığında seyrettiği gözlenmektedir. 

 

Kaynak: OECD, 2021 

Şekil 6. Türkiye’de Yıllara Göre Kişi Başına Kırmızı Et ve Tavuk Eti Tüketimi 
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4. Literatür 

Kırmızı et piyasası ve kırmızı et fiyatlarıyla alakalı geçmişten 

günümüze birçok çalışma yapılmıştır. Söz konusu bu çalışmaların bir 

kısmının özeti aşağıda sıralanmıştır:  

Schroeder vd. (1995) çalışmalarında, dünyada seçili 32 ülkenin 

verilerini kullanılarak ülkelerin kırmızı et tüketimi ile gelir düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada, düşük gelirli ülkelerde artan 

kişi başına gelirle birlikte et tüketiminin artığı, yüksek gelir ve nüfus artışına 

sahip olan Çin gibi büyük ülkelerde de et tüketiminde büyük artışların olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca yüksek gelirli olan ülkelerde et tüketiminin 

nispeten sabit kaldığı, düşük büyüme ve gelir düzeyine sahip olan ülkelerde 

de et tüketimin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Amadeh (2010) çalışmasında, tavuk fiyat değişimlerinin yapısını, 

toptan ve perakende satış fiyatları arasındaki ilişkiyi ARDL analizi ve ECM 

tahmini kullanılarak araştırmıştır. Çalışmada, İran’da kırmızı ve tavuk etin 

hanehalkı tüketiminde çok önemli bir yere sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Ayrıca İran’da et piyasasının çok dalgalı olduğu, serbest ticaret ve devlet 

müdahalesinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte piyasanın genellikle dengeli 

olduğuna değinilmiştir. 

Cevger ve Sakarya (2006) çalışmalarında, 1976-1989 dönemi arasında 

Türkiye’de kırmızı et fiyatlarındaki değişimi açıklamak amacıyla kırmızı et 

ithalatı ve enflasyon etkisini göz önüne alarak analizler yapmışlardır. 

Çalışmada, besi yem fiyatlarına kıyasla kırmızı et fiyatlarında daha yüksek 

oranlarda bir artış olduğu görülmüştür. Enflasyon ve paranın satın alma gücü 

etkisi ele alındığında 1995’den sonra yem fiyatlarında düşüş olmasına rağmen 

artan oranda kırmızı et fiyatlarında artış olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca 

bu süreçte, ithalat ile kırmızı et fiyatlarındaki artışın önlenemediği de tespit 

edilmiştir.   

Özertan vd. (2015) yaptıkları çalışmada, Türkiye’de sığır sektörünün 

bir oligopolistik yapıya sahip olduğunu ve hem tedarikçilerin hem de 

perakende satıcıların piyasada bir güce sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. 

Bu bağlamda bu gücü elinde bulunduran aktörlerin, bu avantajı kullanarak 

sektörde spekülatif hareketlenmelerin olmasına yönelik hamleler yaptıklarını 

tespit etmişlerdir. Gelecekte ise bu aktörlerin daha yüksek fiyat beklentisi 
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oluşturulmasında piyasa güçlerini kullanarak piyasada sığır etine erişimi 

kontrol altına tutabilecekleri ifade edilmiştir. 

Arslan (2017) çalışmasında, akaryakıt ile yem fiyatlarının küçükbaş ve 

büyükbaş hayvan fiyatlarına etkisinin ne düzeyde olduğu araştırmak için 

2005-2016 dönemine ait yıllık verileri kullanarak Granger nedensellik analizi 

yapmıştır. Sonuç olarak Türkiye’de mazot, benzin ve yem fiyatlarının 

küçükbaş hayvan fiyatlarının nedeni olduğu; mazot ve yem fiyatlarının da 

büyükbaş hayvan fiyatlarının nedeni olduğu bulgularına varmıştır.  

Yılmaz ve Yaşar (2020) çalışmalarında, Türkiye’de 1990-2018 

döneminde hayvancılık sektörü için verilen desteklerin yurt içi kırmızı et 

fiyatları üzerindeki etkisini test etmek amacıyla zaman serisi analizleri 

yöntemini kullanmışlardır. Sonuç olarak destekleme miktarındaki %1’lik 

artışın kırmızı et fiyatlarını %0,26 azalttığı; refahtaki her %1’lik artışın ise 

kırmızı et fiyatları üzerinde %0,89 artışa sebep olduğu elde edilmiştir. Ayrıca 

kırmızı et tüketiminde meydana gelen % 1’lik artış karşısında kırmızı et 

fiyatlarında % 1’lik fiyat artışı olduğu sonucuna varılmıştır.  

Küçükoflaz vd. (2019) çalışmalarında, Türkiye’de 2019-2021 yıllarına 

ait kırmızı et ve süt fiyatlarını tahmin etmeyi amaçlamışlardır. Bu amaç 

doğrultusunda 2010-2018 dönemine ait kırmızı et ve süt verileri, zaman 

serileri analizi yardımıyla çözümlemişlerdir. Sonuç olarak 2021 yılının 

sonunda kırmızı karkas et fiyatlarının 31,4 ₺, süt fiyatlarının ise 1,96 ₺ olacağı 

tahmininde bulunmuşlardır.  

Jones (2006) çalışmasında, yerli ve yabancı kırmızı et fiyatlarının, 

döviz kurları ve bunlardaki oynaklığın ABD kırmızı et talebi üzerindeki 

etkisini araştırmıştır. Araştırmada söz konusu bağımsız değişkenlerin kırmızı 

et talebi üzerinde önemli etkilere sahip olduğu ve ABD et pazar payı için 

açıklayıcı faktör olduğu sonucuna varılmıştır.   

Ganioğlu (2019) çalışmasında, Türkiye’deki kırmızı et fiyat 

dalgalanmalarının spekülatif rasyonel davranışlarından etkilenip 

etkilenmediğini Phillips, Wu, ve Yu (2011)’nin birim kök analizini kullanarak 

bakmıştır. Çalışmada, Türkiye’deki kırmızı et fiyatlarının Ocak 2003-Mart 

2017 dönemleri arasında yaşanan fiyat artışlarının piyasa temelinde 

gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Çalışmada, üretici ve piyasadaki hâkim 

perakendecilerin oligopolistik davranışlar bağlamında hayvanlarını ilerde 
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daha yüksek fiyata satma düşüncesiyle fiyatlarda artış olacağı beklentisini 

yaydıkları ve bunun sonucunda fiyatların normal fiyat artışından olduğundan 

daha fazla artmasına neden olunduğu sonucuna varılmıştır. 

Genel olarak bu çalışmalar göz önüne alındığında kırmızı et fiyatlarına 

etki eden ya da neden olan birçok faktörün olduğu görülmektedir. Bu 

faktörler, kaba ve kesif yem fiyatları, tavuk eti fiyatı, gelir düzeyi, enflasyon, 

döviz kurları, ithalat ve ihracat rakamları, enerji fiyatları, sübvansiyon ve 

vergi oranları olarak sıralanabilir.  

5. Metodoloji  

Bu çalışmada Ocak 2016 ile Aralık 2021 dönemleri arası aylık veriler 

kullanılarak Türkiye’de kırmızı et fiyatları üzerinde bazı değişkenlerin 

etkisinin ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. Bu bağımsız değişkenler, sığır 

fiyat endeksi (SFE), tavuk eti fiyatı (TEF), canlı hayvan ihracatı (CHE), canlı 

hayvan ithalatı (CHİ), kesif yem fiyat endeksi (KSFE), kaba yem fiyat endeksi 

(KYFE) olarak sıralanabilir. Söz konusu veriler, TÜİK ve Veriler Kaynağı 

sitelerinden elde edilmiştir.  

Çalışmada kullanılan değişkenler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 

analize dâhil edilmiştir. Bu çalışmada kırmızı et fiyatları üzerinde; canlı 

hayvan ihracatı ve ithalatının, kesif ve kaba yem fiyatının ve sığır fiyatı 

endeksi ile tavuk fiyatının etkisi araştırılmıştır. Bunun için öncelikle ADF ve 

PP birim kök testleri yapılarak değişkenlerin durağanlıklarına bakılmıştır. 

Daha sonra elde edilen sonuçlar bağlamında Johansen eşbütünleşme analizi 

ve uzun dönem katsayıları tahmin edilmiştir. Son kısımda da, Granger 

nedensellik analizi yapılarak modeldeki değişkenlerden hangisinin birbirinin 

Granger nedeni olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.  
 

Tablo 3. Analizde kullanılan değişkenler ve açıklamaları 

Değişkenler Açıklamaları 

  
  

LNKEF Kırmızı Et Fiyatı Logaritması 

LNCHI Canlı Hayvan İthalat Değeri Logaritması 

LNCHE Canlı Hayvan İhracat Değeri Logaritması 

LNKSFE Kesif Yem Fiyat Endeksi Logaritması 

LNKYFE Kaba Yem Fiyat Endeksi Logaritması 

LNSFE Sığır Fiyat Endeksi Logaritması 

LNTEF Tavuk Eti Fiyatı Logaritması 



TARIMDA SON TRENDLERİ TASARLAMA | 198 

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen değişkenler üzerinden çalışma modeli 

analiz açısından genel olarak şu şekilde kurulabilir:  

𝐿𝑁𝐾𝐸𝐹𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐿𝑁𝐶𝐻İ𝑡 + 𝛽2𝐿𝑁𝐶𝐻𝐸𝑡 + 𝛽3𝐿𝑁𝐾𝑆𝐹𝐸𝑡

+ 𝛽4𝐿𝑁𝐾𝑌𝐹𝐸𝑡 + 𝛽5𝐿𝑁𝑆𝐹𝐸𝑡 + 𝛽6𝐿𝑁𝑇𝐸𝐹𝑡 +  𝜇𝑡 

Yukarıdaki açıklanan amaç doğrultusunda model bağlamında yapılan 

regresyon sonuçlarının düzgün ve doğru çıkması için serilerin durağan olup 

olmadıkları incelenmelidir.  Bunun için aşağıda analiz bulgularına yer 

verilmiştir. Ekonomideki arz-talep denklemi bağlamında ele alındığı zaman; 

kırmızı et fiyatının rakip mal fiyatından (TEF), girdi fiyatlarından (KBFE, 

KSFE), uluslararası fiyatlardan (CHİ, CHE) etkilenme durumunun oldukça 

fazla olduğunu söylemek mümkündür. Değişkenlerin logaritması alınarak söz 

konusu gerekli birim kök testleri uygun hale getirilmiştir. Bu değişkenlere 

Augmented Dickey-Fuller(ADF-1979) ve Phillips-Perron (PP- 1988) birim 

kök testleri uygulanmıştır.  

ADF Birim Kök Analizi  

Bir ekonomik analizi yapmak için kullanılan standart regresyon modeli, 

EKK (En küçük kareler yöntemi), test edilen değişkenlerin varyanslarının ve 

ortalamalarının zaman içinde sabit olduğu varsayımı çerçevesinde 

yapılmaktadır (Glynn vd., 2007: 3). Değişkenlerin varyans ve ortalamalarının 

sabit olmaması durumunda söz konusu regresyonun yanlış veya sahte sonuçlar 

verdiğini söylemek mümkündür. Buna birim köklü veya durağan olmayan 

seriler denilir. Serilerde veya değişkende var olan bir birim kök özünde seriye 

belli bir zaman gelen şokun devam ettiğini ve zaman içerisinde serinin 

değerlerine yansıdığını ortaya koymaktadır. Serinin durağanlaşması demek 

ise seriye gelen bir şokun zaman içerisinde kaybolduğunu göstermektedir.  

Bir serinin durağan olduğu durumda serinin, uzun dönemde sabit bir 

ortalama etrafında dalgalandığını ve zamana bağlı olmaksızın sonsuz bir 

varyansa sahip olduğu görülmektedir. Aksi durumda durağan değilse uzun 

dönede belirli bir yola dönme eğiliminde olmaz ve serilerin varyansı zamana 

bağımlı olur (Glynn vd., 2007: 4). Bu bağlamda, bir regresyon analizine 

gidilmeden önce olası yanlış yönlendirilen sonuçlardan kaçınılmak için 
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serinin durağan olup olmadığını anlamak önemlidir. Bir serinin durağanlığını 

ölçmede veya birim kökün varlığına bakmada en çok kullanılan testlerden biri 

ADF (Augmented Dickey-Fuller) testidir. ADF testi, 1979 yılındaki Dickey-

Fuller (DF) testi üzerinde geliştirilen ve 1981 yılında Dickey ve Fuller 

tarafından geliştirilmiş bir testtir. Bu teste göre; 

𝑌𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑌𝑡−1 +  휀𝑡     (1) 

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝛼 +  𝛽𝑌𝑡−1 +  휀𝑡 − 𝑌𝑡−1   (2) 

∆𝑌𝑡 =    𝛼 + (𝛽 − 1)𝑌𝑡−1 + 휀𝑡    (3) 

∆𝑌𝑡 =    𝛼 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 휀𝑡           𝛿 =  𝛽 − 1 (4) 

Yukarıdaki denklemlere göre 𝑌𝑡 değişkeninin bir önceki yılın 

değerinden etkilenip etkilenmediğini 𝛽  değişkenine göre belirlenmektedir. 

𝛽 = 1 iken 𝑌𝑡  serisinin bir öndeki değerinden tam olarak etkilendiğini ve bu 

nedenle bu etkinin tümünün t zamanında yansıttığını söylemek mümkündür. 

𝛽 < 1 ise 𝑌𝑡 serisinin bir önceki yılda oluşan şokun tümünün değil sadece belli 

bir kısmını bu t dönemine taşıdığını ve zaman içerisinde belli kısmın da belirli 

bir oranını alarak ortadan kalkıncaya kadar etkinin varlığını göstermektedir. 

Buraya kadar olan kısım aslında DF (Dickey-Fuller, 1979) birim kök testi ile 

aynıdır. Fakat bir seri bazen sadece bir önceki dönemin değerinden değil, aynı 

zamanda iki veya birkaç dönem öncesi değere gelen bir şok veya sapmadan 

da etkilenebiliyor. Bu durumu ortaya koyabilmek için, bunu test etmeye 

yönelik Dickey-Fuller ADF testini geliştirerek DF testini genişletmiştir. Bu 

durumu da aşağıdaki denklem 5 ile göstermişlerdir:  

 ∆𝑌𝑡 =    𝛼 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑌𝑡−1
𝑘
𝑖=1  휀𝑡         𝛿 =  𝛽 − 1  (5) 

𝛿1 = 0; 𝐻0 = 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟. 

𝛿1 < 0; 𝐻1 = 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢𝑟. 

Yapılan test sonucu yukarıdaki hipotez doğrultusunda sınanarak serinin 

durağan olup olmadığı anlaşılabilmektedir.  
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PP Birim Kök Analizi 

PP test süreci, ADF birim kök testine alternatif olarak birim kök test 

etmede otokorelasyona dirençli olan hata varyansını hesaplamaktadır 

(Katırcıoğlu, 2009: 18). ADF testi hataların istatistiki olarak bağımsız ve sabit 

varyansa sahip olduğunu varsaymaktadır. Fakat bu her veri için 

sağlanamamaktadır. Bu durumda kullanılan Phillips–Perron Testi, hataların 

zayıf biçimde bağımlı olarak ve heterojen biçimde dağılmalarına imkân 

sunmaktadır. Bunu gösteren denklem aşağıdaki gibi gösterilmektedir.  

   𝑌𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑌𝑡−1 + 𝛼2 (𝑡 −
𝑇

2
) + 𝜇𝑡  (6) 

𝛼1 = 1; 𝐻0 = 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟. 

𝛼1 < 1; 𝐻1 = 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢𝑟. 

Yapılan PP test sonucu yukarıdaki hipotez doğrultusunda sınanarak 

serinin durağan olup olmadığı anlaşılabilmektedir. 𝛼1’nın 1’e eşit olması 

durumunda seriye gelen şokun veya şokların tamamının bir sonraki 

dönemdeki değere yansıdığını söylemek mümkündür. 𝛼1’nın 1’den küçük 

olması durumunda ise seriye bir dönemde gelen şokun bir kısmının-belirli bir 

oranının- bir sonraki dönem değerine yansıdığı söylenebilir. Yapılan test 

sonucunda olasılık (probability) değerine bakılarak da hipotezin red edilip 

edilmediğini öğrenebilir. Olasılık değerinin 0.05’ten büyük olması 

durumunda %5 önem düzeyinde, Ho hipotezi reddedilememekte ve seride 

birim kökün varlığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

PP testi, daha fazla gecikmeyi modele dahil etme yaklaşımı yerine non-

parametrik yaklaşım ile otokorelasyonu çözmektedir ve bu sayede serinin 

daha fazla zamanına (daha az lag (gecikmeye)) izin vermektedir (Phillips ve 

Perron, 1988: 336).  

Johansen Eşbütünleşme Analizi  

Serilerin durağan olmaması durumunda EKK analizi yerine 

eşbütünleşme analizi yapılmakta (Glynn vd., 2007: 3) ve serilerin uzun 

dönemde birlikte hareket edip etmediklerine ilişkin bir sonuç elde 

edilmektedir. Hataların Gaussian olduğunu varsayan bir VAR modeline 

dayanarak maksimum olasılıkları uygulayan bir yöntem olan Johansen 
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eşbütünleşme analizi, Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) 

tarafından oluşturulmuştur (Matesanz vd., 2009: 9). Johansen (Johansen ve 

Juselius, 1990) eş bütünleşme süreci, bir ya da daha fazla eş bütünleşme 

vektörün varlığı arasında ayrım yapamayan sıklıkla kullanılan Engle ve 

Granger eş bütünleşme sürecine kıyasla bir dizi eş bütünleşme ilişkisini 

tanımlayabilmektedir. Ayrıca Johansen testi, kesin ayırımlarla  (Van Den Berg 

ve Jayanetti, 1993: 416). Johansen test süreci, Vektör otoregresyonu ile 

başlamakta (VAR);  

𝑋𝑡 = ∏ 𝑋𝑡−11 + ∏ 𝑋𝑡−2 + ⋯ + ∏ 𝑋𝑡−𝑘 + 𝜇 + 휀𝑡𝑘2       (t = 1, … , T),     (7) 

(7) denkleminde 𝑋𝑡 bir p×1 vektörü iken, 휀1, … 휀𝑇 ise p-boyutundan Λ 

kovaryansı ile i.i.d normal dağılımla çekilen hatalardır ve 𝑋−𝑘+1, … , 𝑋0 ise 

sabittir.  

Δ𝑋𝑡 = γ1Δ𝑋𝑡−1 + γ2Δ𝑋𝑡−2 + ⋯ + γ𝑘−1Δ𝑋𝑡−𝑘+1 + ∏ 𝑋𝑡−𝑘 + μ + 휀𝑡 ,  (8) 

iken,  

γ𝑖 = −(Ι + ∏ +1 ∏ + ⋯ ∏ )                   (i = 1, … , k − 1),𝑖2       (9) 

Ayrıca   

∏ = − (Ι − ∏ − ⋯ − ∏ )𝑘1   (10) 

Johansen eşbütünleşme testinde oluşan süreç, ∏ matriksin 

katsayılarının sistemin değişkenleri arasında uzun dönem ilişki ile ilgili bilgi 

içerip içermediği araştırılır. Eğer ki, 0 < rank (∏) = r < p ise, sonradan p×r 

boyutunun  α ve β matrisleri oluşur ki ∏= α β’ olur ve bu sayede 𝑋𝑡’nin ögeleri 

arasında r eşbütünleşme ilişkisi oluşur. β eşbütünleşme vektörün matriksi 

olarak yorumlanır ve 𝑋𝑡 durağan olmamasına rağmen β’𝑋𝑡 deki ögelerin 

durağan olduğu özelliğini sağlar. α da burada hata düzeltme katsayısının 

matriksidir (Matesanz Gómez ve Álvarez-Ude, 2009: 416-417). 

Granger Nedensellik Analizi  

Granger (1969) nedenselliği, uygun durumlar altında VAR modeli 

kapsamında oldukça kolayca ele alınabileceğini belirtmiştir. Bu sayede bu 
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test, durağan şekilde oluşturulan serilerin geçmişteki ve cari dönem 

değerlerinin tahmin edilmesini sağlamaktadır. Bu testin karşılıklı bir ilişki 

hakkında da bilgi vermektedir. Lütkepohl (2005, 43) 𝑌𝑡’nin VAR sürecinin K 

boyutsalındaki değişkenleri arasında Granger nedensellik ilişkisini 

belirleyebilmek için, MA sürecinin uygulanması gerektiğini varsayar; 

𝑌𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜗𝑖𝑢𝑡−1 = 𝜇 + 𝜗(𝐿)𝑢𝑡 ,     𝜗0 = 𝐼𝐾
∞
𝑖=0                                (2) 

Denklem (2) ile 𝑢𝑡’nin beyaz gürültülü non-singular kovaryans matrisi 

ile modelin kurulduğu gösterilmektedir. Nedensellik bir değişkende başka bir 

değişkenin Granger nedeni olup olmadığını açıklamaktadır. 

6. Analiz Bulguları  

Öncelikle serilere ilişkin grafiklere bakacak olursak, serilerin 

logaritması alınmış şekillere aşağıda yer verilmiştir.  
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Şekil 7. Değişkenlerin Değişim Grafikleri 

Yukarıdaki grafiklerde lnkef değişkenine bakıldığında belirli bir trend 

halinde ve durağan olmadığı görülmektedir. Serinin durağan olması için 

belirli bir ortalama etrafında dalgalanması ve sabit varyansla değişime gitmesi 

gereklidir. Bu nedenle yukarıdaki serilerden hiçbirinin belirli bir ortalama 

etrafında dalgalanmadığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte, Lnsfe, 

Lnkyfe, Lnksfe, Lntef, Lnche ve Lnkef’in trend içermesi yanında aşağı yukarı 

yönlü değişimlerin çok fazla olmasından kaynaklı olarak durağan olmadıkları 

görülmektedir. Bu nedenle serilerin analize dâhil edilip gerekli etkinin 

ölçülmesi için serilerin durağanlaştırılması gereklidir. Aşağıda önce 

değişkenlere ilişkin birim kök testlerine yer verilmiş ve ardından serilerin 

birinci farkları alındığında durağanlaşıp durağanlaşmadıkları incelenmiştir.  

ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Yukarıdaki ADF ve PP birim kök analizlerine göre yapılan test 

sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  

Tablo 4. ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları 

ADF Birim Kök Testi PP Birim Kök Testi 

 Sabitli 

Sabitli ve 

Trend 
Sabitli 

Sabitli ve 

Trend 

Lnkef 2.2922 -0.9082 1.6242 -0.6995 

∆Lnkef -3.3453 -3.6493 -3.1559 -3.4199 

Lntef 0.9033 -1.8186 0.5322 -1.0767 

∆Lntef -5.9217 -6.0490 -5.9138 -5.8778 

Lnsfe -0.4241 -2.5524 -0.6096 -2.2532 

∆Lnsfe -5.0367 -4.9880 -5.0888 -5.0413 

Lnksfe 2.3982 0.2874 3.5406 0.5432 

∆Lnksfe -2.9386 -3.7992 -2.9341 -3.8031 

Lnkyfe -0.1140 -2.9284 -0.0662 -2.3642 

∆Lnkyfe -4.4162 -4.4103 -4.4186 -4.4136 
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Lnche - 2.5817 -5.6108 -2.0894 -5.6734 

∆Lnche -10.1073 -10.0485 -3.3759 -3.2987 

Lnchi -1.7736 -3.6497 -2.6230 -3.4809 

∆Lnchi -12.5830 -12.5533 -13.1778 -13.2656 

1% Level - 3.5300 -4.0945 -3.5256 -4.0925 

5% Level - 2.9048 -3.4753 -2.9029 -3.4743 

10% Level -2.5899 -3.1650 -2.5889 -3.1644 

H0 = Seride Birim Kök vardır. 
H1 = Seride Birim Kök yoktur. 

Yukarıdaki birim kök testleri sonucuna göre hem ADF hem de PP 

açısından benzer sonuçların elde edildiği görülmüştür. Tablodaki serilerin 

hem sabitli hem de sabitli ve trendli modelde düzeyde ve birinci farklarına 

ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. Bakıldığında, serilerin düzeyde durağan 

olmadığı, ancak birinci farkları alındığında %10 önem düzeyi çerçevesinde 

durağanlaştıkları görülmüştür. Bunu da hesaplanan test istatistiklerinin düzey 

değerlerinin, tabloda yer verilen %10 önem düzeyine göre olan MacKinnon 

(1196) tablo değerlerinin daha fazla sağında kaldıkları için (hesaplanan test 

istatistiği tablo değerlerinden mutlak değerleri alındığında daha küçük olduğu 

için) Ho hipotezi reddedilememekte ve seride birim kök varlığı tespit 

edilmektedir. Birinci farkları alındığında ise test istatistiklerinin mutlak 

değerlerinin verilen %5 önem düzeyine göre baz alındığında olan tablo 

değerlerinden daha büyük olmasından dolayı serilerin durağanlaştıkları 

görülür. Bu durumda serilerin birinci fark-durağan olduğu söylenebilir.  

Johansen Eşbütünleşme Analiz Testi Sonuçları 

Yukarıda Johansen eşbütünleşme analizine ilişkin metodolojik bilgilere 

göre yapılan Johansen eşbütünleşme testinin sonuçları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

Tablo 5. Johansen Eşbütünleşme Test Analiz Sonuçları 

Sıfır Hipotez Öz Değer İz İst. 

0.05 

Kritik Değer Olasılık** 

Hiç Reel Kök Yok * 0.634053 237.0225 150.5585 0.0000 

En Çok 1 Reel Kök Var * 0.509978 168.6644 117.7082 0.0000 

En Çok 2 Reel Kök Var * 0.441570 120.1597 88.80380 0.0001 

En Çok 3 Reel Kök Var * 0.369567 80.54108 63.87610 0.0011 
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En Çok 4 Reel Kök Var * 0.344865 49.16938 42.91525 0.0105 

En Çok 5 Reel Kök Var  0.196236 20.41118 25.87211 0.2058 

En Çok 6 Reel Kök Var  0.078465 5.556619 12.51798 0.5186 

Sıfır Hipotez Öz Değer 

Max-Eigen 

İst. 

0.05 

Kritik Değer Olasılık** 

Hiç Reel Kök Yok * 0.634053 68.35808 50.59985 0.0003 

En Çok 1 Reel Kök Var * 0.509978 48.50473 44.49720 0.0174 

En Çok 2 Reel Kök Var * 0.441570 39.61857 38.33101 0.0354 

En Çok 3 Reel Kök Var  0.369567 31.37170 32.11832 0.0615*** 

En Çok 4 Reel Kök Var * 0.344865 28.75820 25.82321 0.0200 

En Çok 5 Reel Kök Var  0.196236 14.85456 19.38704 0.2016 

En Çok 6 Reel Kök Var  0.078465 5.556619 12.51798 0.5186 

**  %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  

***  %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  

Yukarıda tabloda görüldüğü üzere Johansen yöntemine göre 

eşbütünleşmeyi test iki sonuç gösterilmiştir. İz istatistiğine göre %5 

anlam düzeyinde en çok 5 reel kök vardır.  Çünkü “en çok 5reel kök 

vardır” Ho hipotezi reddedilememektedir. Maximum-Eigen istatistiğine 

göre de %10 anlamlılık düzeyinde yine “En çok 5 reel kök var” Ho 

hipotezi reddedilememektedir. Her iki teste göre de eş bütünleşmenin 

varlığı tespit edilmiştir.  Bu da değişkenler arasında uzun dönem 

eşbütünleşme var olduğunu göstermekte ve 5 reel kökün bağımsız 

değişkenleri etkileyerek uzun vadede dengeye getirdiği (Aksoy ve 

Topçu, 2013: 74) anlaşılmaktadır. 

Uzun Dönem Katsayı Tahmin Sonuçları 

Yapılan Johansen eşbütünleşme testi ile uzun dönemde 

değişkenler arası ilişkiye rastlanılmıştır. Bu ilişkinin yönü ve etki 

derecesini görebilmek amacıyla uzun dönem katsayı tahmincileri 

aracılığıyla uzun dönem katsayı yönü ve etkisini görebilmek 

mümkündür. Bu katsayı tahminleri görebilmek amacıyla aşağıda 

Hansen ve Phillips’in (1990) Tamamen Değiştirilmiş OLS tahmincisi 

(Fully Modified OLS, FMOLS), Stock ve Watson'un (1993) Dinamik 

OLS tahmincisi (DOLS) ve Park’ın (1992) Standart Eşbütünleşme 
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regresyon tahmincisi (CCR, The Canonical Cointegration Regression 

Estimator)  kullanılarak uzun dönem katsayı tahminleri yapılmıştır.  

Her üç yöntemin (tahmincinin) kullanılmasının amacı 

tahmincilerin farklı sonuçlar verip vermeyeceğini teyit etmektir. Çünkü 

CCR tahmincisi FMOLS ve OLS’den daha az sapmalı sonuçlar 

verirken, DOLS tahmincisi ise CCR’dan daha iyi tahmin sonuçları 

sistematik olarak vermektedir (Montalvo, 1994: 229). 

Tablo 6. FMOLS, DOLS VE CCR Uzun Dönem Katsayı Tahmin Sonuçları 

 FMOLS DOLS CCR 

Değişkenler 

Katsayı ve 

Olasılık*** 

Katsayı ve 

Olasılık*** 

Katsayı ve 

Olasılık***. 

    
    LNCHI 0.0045(0.4515) 0.0036(0.7704) 0.0033(0.7617) 

LNCHE -0.0004(0.9592) 7.03E-05(0.9936) 0.0064(0.6467) 

LNKSFE 0.0194(0.9154) 0.1872(0.4883) -0.0426(0.8569) 

LNKYFE 0.1136(0.5171) 0.1964(0.3668) 0.1504(0.4474) 

LNSFE 1.0119(0.000) 1.3722(0.0013) 0.9993(0.0053) 

LNTEF 0.2225(0.000) 0.1966(0.0864) 0.2616(0.0010) 

C -0.0155(0.0290) -0.0199(0.0103) -0.0160(0.0370) 

@TREND 0.0003(0.0722) 0.0002(0.0459) 0.0003(0.0694) 

 𝐴𝑑𝑗_𝑅2 =0.34 𝐴𝑑𝑗_𝑅2 =0.41 𝐴𝑑𝑗_𝑅2 =0.32 

Not: FMOLS uzun dönem katsayı tahmininde Barnett-Kernel uzun dönem kovaryans tahmincisi 

kullanılmıştır. Ayrıca hem FMOLS hem de CCR katsayı tahmininde uzun dönem varyansı 

çözmede sabit- Newey-West ve banwith aralığı 4 olarak tahmin edilmiştir. DOLS tahmininde 

ise Shwartz Bilgi Kriterine dayalı olarak maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak seçilmiş; yanı 

sıra değişen varyans ve otokorelasyonu çözen HAC tahmincisi kullanılmıştır.  

***  %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  

 

Yukarıdaki tabloda %10 anlam düzeyinde sadece sığır fiyat endeksi ve 

tavuk fiyat endeksinin uzun dönem katsayı değerlerinin anlamlı olduğunu 

görülmektedir. FMOLS tahmincisine göre sığır fiyat endeksinde % 1 birimlik 

bir artış, kırmızı et fiyatında yaklaşık % 1,01 birimlik bir artışa neden olduğu; 

tavuk eti fiyatlarında %1 birimlik artışın da kırmızı et fiyatlarında % 0,22 

oranında bir artışa etki ettiği görülmektedir. Bu iki değişkende meydana gelen 
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değişimler, kırmızı et fiyatındaki değişimlerin % 34’ünü açıkladığı 

söylenebilir. Diğer yandan DOLS tahmincisine göre ise sığır fiyat endeksinde 

% 1 birimlik bir artış, kırmızı et fiyatında % 1,37 birimlik bir artışa; tavuk 

fiyat endeksinde %1 birimlik bir artış ise kırmızı et fiyatında % 0,19 birimlik 

bir artışa etki etmektedir. Ayrıca bu iki değişkendeki etki, kırmızı et 

fiyatlarındaki değişimin % 41’ni açıklamaktadır. CCR tahmincisine 

bakıldığında sığır fiyat endeksindeki % 1 birimlik bir artışın kırmızı et 

fiyatında % 0,99 birimlik bir artışa neden olduğu; tavuk etinin fiyatlarındaki 

% 1 birimlik bir artışın ise % 0,26 birimlik bir artışa neden olduğu 

görülmektedir. Diğer değişkenlerin ise uzun dönemde kırmızı et fiyatlarını 01-

2016 ile 12-2021 dönemi arasında etkilemediği tespit edilmiştir.  

2. Granger Nedensellik Analiz Testi Sonuçları 

Granger nedensellik, değişkenlerin tek veya çift yönlü olarak 

nedensellik olup olmadığını ortaya koymaktadır. Aşağıda değişkenler 

arası Granger nedensellik olup olmadığı gösterilmektedir.  

Tablo 7. Granger Nedensellik Tahmin Sonuçları 

Sıfır Hipotez Obs F-İstatistik Olasılık*** 

LNKSFE     ➔    LNKEF 69 7.34671 0.0013 

LNKEF       ➔    LNKYFE 69 3.13078 0.0504 

LNSFE        ➔    LNKEF 69 3.76485 0.0285 

LNKEF       ➔    LNTEF 69 2.54337 0.0865 

LNTEF       ➔    LNCHI 69 2.48208 0.0916 

LNCHE       ➔   LNKYFE 69 4.64858 0.0130 

LNCHE       ➔   LNSFE 69 3.26626 0.0446 

LNKYFE     ➔   LNKSFE 69 2.49959 0.0901 

LNKSFE      ➔   LNTEF 69 7.25097 0.0015 

LNSFE        ➔    LNKYFE 69 4.82706 0.0112 

LNKYFE     ➔    LNSFE 69 6.11426 0.0037 

LNTEF        ➔    LNSFE 69 4.34494 0.0170 

***  %10 anlamlılık düzeyini 

göstermektedir.  

 

  

 

Yukarıdaki tablo bakıldığında uzun dönem katsayı sonuçlarıyla teyit 

edilen sonuçlar çıktığı görülmektedir. Çünkü bakıldığında, sığır fiyat 
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endeksinin burada da kırmızı et fiyatının Granger nedeni olduğu 

görülmektedir. Ayrıca kesif yem fiyat endeksinin de kırmızı et fiyatının 

Granger nedeni olduğu elde edilmiştir. Diğer yandan kırmızı et fiyatının, kaba 

yem fiyat endeksinin ve tavuk eti fiyatının;  sığır fiyat endeksinin kaba yem 

fiyat endeksinin; tavuk eti fiyatının, canlı hayvan ithalatının ve sığır fiyat 

endeksinin; canlı hayvan ihracatının da kaba yem fiyat endeksinin ve sığır 

fiyat endeksinin Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir. Girdi göstergeleri 

olan kaba yem fiyat endeksinin kesif yem fiyat endeksinin ve sığır fiyat 

endeksinin Granger nedeni olduğu görülmüştür. Kesif yem fiyat endeksinin 

de hem kırmızı hem de tavuk eti fiyatına Granger nedenine neden olduğu 

görülmektedir.  

7. Sonuç ve Değerlendirme 

Bütün dünya olduğu gibi Türkiye’de de kırmız et piyasası, büyük önem 

arz etmektedir. İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenmesi için tüketilen en 

önemli besin maddesi olan et, günümüzde ülkelerin kalkınma ve gelişmişlik 

seviyesinin bir kriteri olarak görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de kırmızı 

et piyasasın mevcut durumu ve kırmızı et fiyatına etki eden faktörlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmalarda, Türkiye’de kırmızı etin 

kaynağı olan sığır ve koyun sayısında 2001’den 2021’e gelindiğinde yaklaşık 

olarak % 69 oranında bir artış olduğu görülmüştür. Ancak Türkiye’de artan 

nüfus, kırmızı et arzının yetersizliği ve kırmızı et talebinin yeterli seviyelere 

ulaşmamasından dolayı Türkiye’de kırmızı et tüketimi, uluslararası et tüketim 

standartlarına göre orta düzeyin alt sınırında kaldığı görülmüştür. Kırmız et 

piyasasında, tavuk et fiyatlarının kırmızı et fiyatına göre daha düşük olması, 

tavuk etinde kullanım çeşitliğinin artmasıyla çok tercih edilmesi, kişi başına 

GSYH’nin gelişmiş ülkelere göre düşük seyretmesi, kırmız et üretimindeki 

yüksek maliyetlerin yüksek et fiyatlarına neden olması gibi faktörler, kırmızı 

et talebinin yeterince olgunlaşmamasının nedenleri olarak sıralanabilir. 

Çalışmada, kırmızı et fiyatlarına etki eden veya nedeni olabilecek 

değişkenler sırasıyla; tavuk eti fiyatları, kesif ve kaba yem fiyatları, sığır fiyat 

endeksi, canlı hayvan ithalat ve ihracat değerleri olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra bu değişkenler, ekonometrik analizler yardımıyla test edilmiştir.  
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Çalışmada ilk olarak yapılan ekonometrik analizlerde, ADF ve PP birim 

kök testi sonucunda serilerin hem sabitli modelde hem de sabitli ve trendli 

modelde durağan olmadığı, fakat birinci farklarda durağan olduğu tespit 

edilmiştir. Ardından yapılan Johansen eş bütünleşme analizi ile serilerin uzun 

dönemde birlikte hareket ettiği görülmüş ve uzun dönem katsayı tahminleri, 

FMOL, DOLS ve CCR tahmincileri yardımıyla elde edilmiştir. Tahminciler 

içerisinde en yüksek açıklama oranına sahip olan DOLS verilerine göre, sığır 

fiyat endeksi ve tavuk eti fiyatındaki değişimlerin aynı yönde ve anlamlı 

olarak kırmızı et fiyatlarını etkilediği görülmüştür. Sığır fiyat endeksi ve tavuk 

eti fiyatında meydana gelen %1’lik değişimin sırasıyla kırmızı et fiyatlarını % 

1,37 ve % 0,19 oranında etkilediği tespit edilmiştir. Bunun yanında nihai 

olarak yapılan Granger nedensellik analizi ile değişkenler arası sadece tek 

yönlü nedensellik ilişkisinin varlığına rastlanılmıştır. Bu analiz sonucunda ise 

kesif yem fiyatlarının ve sığır fiyat endeksinin kırmızı et fiyatlarının Granger 

nedeni olduğu görülmüştür. 

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Türkiye, coğrafi özellikleri, 

emek piyasası, temel girdi maliyetleri olan kaba ve kesif yemin daha ucuza 

mal edilmesi, nüfus yapısı ve sayısı, dış ticaret için jeopolitik konumu gibi 

faktörler bakımından hayvancılık sektörüne elverişli bir ülkedir. Ancak 

geçmişten günümüze yapılan yanlış politikalar ile hayvancılık yapan 

işletmelerin ölçek, finansman, ırk ıslahı, pazarlama, örgütlenme ve geleneksel 

yöntemlerle üretim yapmaları gibi sorunlar, Türkiye’de hayvancılık 

sektöründe istenilen düzeyde üretim yapılmamasına neden olmaktadır. Bu 

bağlamda Türkiye’de hayvancılık sektörü için fırsatların en iyi şekilde 

değerlendirilmesi ve sorunların giderilmesi gerekmektedir. 
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Introduction 

Mushrooms, which are an important food for humanity, contain protein 

and vitamins since ancient times; It is an important source of carbohydrates, 

fiber and mineral substances. Besides; these mushrooms have low oil content 

(Baydaş and Altuntaş 2019). Edible mushrooms, which are used as a protein-

rich food, can be shown as an important alternative to traditional protein 

sources (Gonzalez et al. 2021). Pleurotus ostreatus is an edible mushroom with 

many functional compounds (Páez et al. 2021). 

The first important element in mushroom cultivation is to provide the 

necessary physical environment, namely the environment, for both the growth 

and maturation of the mushroom. Another important element is the seed 

mycelium (Spawn). Mushrooms are produced by planting the seed mycelium, 

obtained by germinating the spores under their caps in nutrient media created 

for this purpose, into the prepared compost (Akçay et al. 2019). Seed 

mycelium; It is a simple mycelium ready to be planted in the growing medium 

such as straw, sawdust or compost (Cotter, 2014; Akçay et al. 2019). The last 

important element of cultivated mushroom cultivation is compost, which is 

the medium in which the mushroom is grown. In the simplest sense, compost 

is the organic medium in which the mycelium is planted and obtained from 

the decomposition of wastes of plant and animal origin for the growth of 

fungus (Akçay et al. 2019). 

In a study, the effects of modified atmosphere conditions and Cytokinin 

hormone applications on the postharvest physiology of mushrooms were 

investigated. Mushroom caps (Agaricus bisporus) harvested at the same 

maturity are immersed in 0, 5, 10, 15 ppm Cytokinin (Nitrozyne) solution, in 

open, stretch and polyethylene (PE) packaging in cold storages at 0° C and 

90-95% humidity. It was stored for 9 days with its materials. Weight loss, 

color (L*, Chroma and Hue), vitamin C, total phenolic (TF) and polyphenol 

oxidase enzyme (PPO) amounts were determined in these samples during the 

harvest period and at 3-day intervals after they were taken to the cold storage 

(Çavuşoğlu and Gökçenay, 2018; Başyiğit and Sakaldaş 2021). 
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GENERAL INFORMATION 

In France, the first step was taken to grow cultivated mushrooms in 

1650. Its first financial production started in the United States of America in 

the 1880s. For the first time, the cultivation of mushrooms started in Turkey 

in the 1960s, and mushroom production, which gained an economic value in 

the 1990s and became a sector, turned into a serious investment field in the 

2000s. Agaricus bisporus mushroom, which is called “white-capped 

mushroom”, ranks first among the cultivated mushrooms (Akçay et al. 2019). 

In the fungus Pleurotus ostreatus; It is known as beech, poplar or oyster 

mushroom and takes its place as the second most produced mushroom variety 

(Akçay et al. 2019; Başyiğit and Sakaldaş 2021). 

The production of P.ostreatus was first started on poplar logs in 

Germany in 1914. But since this cultivation was done with traditional 

methods, a great yield was not obtained. In 1959, sawdust was tried and 

production started and a serious progress was made. In the 1970s, the 

production of Pleurotus species was made by making use of cereal straws, and 

thus these mushroom species were started to be grown on a commercial scale 

(Doğan et al., 2015). The first scientific literature on Pleurotus species in 

Turkey emerged in the 1980s (Küçükomuzlu and Pekşen, 2005; Akçay et al. 

2019).  

 

(fotoğraf: Oğuz E, 2021) 
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Beech (Oyster) mushroom has a broad head resembling an oyster. Its 

average diameter varies between 5 and 25 cm. The colors of natural and 

industrial specimens range from white to gray or oak bark to dark brown 

(Başyiğit and Sakaldaş 2021). Showed that Pleurotus ostreatus is a 

commercially important edible mushroom and polysaccharides were isolated 

(Zhang et al. 2021). Pleurotus species are included in the botanical 

classification of the Hymenomycetes class, the Agaricales team, the 

Tricholomataceae family and the Pleurotus genus (Alexopoulos et al., 1996). 

After the cultivation of this mushroom species, the waste compost can be used 

as seedling medium in vegetable growing after 6 months of decomposition, 

and as organic fertilizer or cover soil in mushroom production after 2 years of 

decomposition (Başyiğit and Sakaldaş 2021). 

 

(fotoğraf: Oğuz E, 2021) 
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Pleurotus mushrooms are preferred more because they do not require 

special compost preparation in their cultivation, do not involve high costs in 

terms of both labor and time, and are cheap and simple growing conditions 

compared to other mushroom species (Kırbağ and Korkmaz, 2013; Musvati et 

al. 2021). The cultivation of Pleurotus species in greenhouse-type formations 

gained importance due to the fact that they do not depend on the seasons in 

terms of growing conditions and that their production in closed areas is more 

efficient compared to outdoor agriculture (Küçükomuzlu and Pekşen, 2005). 

 Pleurotus ostreatus, commonly known as oyster mushroom, can grow 

in a wide range of temperatures using available lignocellulosic materials. 

Oyster mushrooms are valuable for their low-calorie, high-protein, zinc, 

chitin, fiber and vitamin (C, D and B complex) contents4 as well as for their 

amino acid composition (Sassine et al. 2021). 

 In addition to its economic and ecological value, this mushroom also 

has medicinal properties (Doğan et al. 2014; Eren and Ark, 2017; Başyiğit and 

Sakaldaş 2021). Various studies; Medical activities such as in vivo and in vitro 

inhibition of tumor cell proliferation, immune activity regulation, as well as 

antioxidant and antibacterial effects have been reported from this fungal 

species (Zhang et al. 2021). Oyster mushroom, unlike the white-capped 

mushroom (Agaricus bisporus), has made its production attractive in terms of 

the unfermented material of the growing medium (compost). Besides; Due to 

the scarcity of cultural processes in the production of this mushroom species, 

its resistance to agricultural diseases and pests, the production of this 

mushroom makes the production of this mushroom more advantageous 

compared to the production of different mushroom species (Eren and Ark, 

2017; Başyiğit and Sakaldaş 2021). 

Oyster mushroom production is a form of agricultural production 

known for its environmentally friendly properties. With the use of various 

agricultural wastes, which have no other use, usually by burning or burying in 

the ground, as a mushroom growing medium in oyster mushroom production, 

applications that cause environmental pollution can be prevented and a very 

valuable nutrient in terms of protein is obtained.  

In addition, the use of waste oyster mushroom compost as animal feed 

and as a soil conditioner (Zhang 2012) further increases the value of oyster 
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mushroom production in terms of agricultural sustainability (Boyacı and 

Atilla 2019).  

Pleurotus mushroom species grow naturally in the flora of the Black 

Sea Region and the climatic conditions of the region are quite suitable for 

growing these species. In addition, there is a large amount of agricultural 

products such as tea, hazelnut, rice, corn, which are widely cultivated in the 

region, and a large amount of waste material belonging to the forest and food 

industry. Bu artık materyallerin Pleurotus mantarlarının üretilmesinde 

değerlendirilebileceği bildirilmektedir (Pekşen ve Küçükomuzlu, 2005). 

Many forest or agricultural residues are preferred in the cultivation of 

Pleurotus species. It can be produced more easily when compared to Agaricus 

bisporus. In addition, due to the fact that different species can be grown at 

different temperatures, it can be produced with low production cost 

throughout the year. In countries where Pleurotus mushrooms are widely 

grown, they are grown in many different ways, from simple systems to modern 

systems, depending on the raw material reserves and financial conditions of 

these countries. Even in different parts of the country, where the way of 

cultivation is the same, there is variation. It can be produced under simple 

greenhouse conditions or under natural conditions, as well as in special 

growing places in the hanger system or in systems where the media is placed 

on bunk beds (Pekşen and Küçükomuzlu, 2005). 
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INTRODUCTION 

Mushrooms have been known to the public since ancient times and have 

been collected and used in nature as a nutrient. Mushroom, which is consumed 

as a vegetable, is known as a cultivated plant (Sen and Yalçın 2010). For a 

healthy diet, it has a very important place because it is rich in vitamins and 

protein as well as various mineral substances it contains. There are 

approximately 1.5 million fungal species in nature. An average of 200 

mushroom species can be consumed among this type of fungus (Halpern, 

2007). Among these consumed mushrooms, only 25 mushroom species could 

be cultivated. Among the mushrooms grown in culture medium, agaricus 

bisporus (white-capped mushrooms) species ranks first with its consumption 

and cultivation rate of 32%.As a result of recent studies on edible mushrooms, 

mushroom has an important place on the table as a diet food due to its low fat 

and sugar content (Manzi et al., 2001; Chang and Miles, 2004). 

Mushroom is a type of vegetable that does not have true leaf, flower, 

root and stem-like structures and does not contain chlorophyll molecule 

because it is a saprophyte (Birer 1985). It was first grown in 1650 in France 

in cool and humid places such as barns, warehouses, basements, caves. Over 

time, most countries started to cultivate cultivated mushrooms. Cultivated 

mushroom cultivation continued to progress as an important industry branch. 

As the knowledge about mushrooms increases, the number of mushroom 

species grown in culture media has increased day by day (Şen and Yalçın 

2010). 

Cultivated mushrooms began to be produced in the 1960s. While China 

ranks first in the cultivation of mushroom production, Italy, the USA, the 

Netherlands and Poland follow China in this ranking (FAO, 2015). 

Cultured mushrooms have been produced in Turkey for 53 years. While 

the production capacity in our country was around 80 tons in the first years, it 

was produced to 49 thousand tons in 2014 (TUIK, 2014). Considering the 

regions of Turkey, the Mediterranean region ranks first in terms of production, 

while the Marmara region ranks first in terms of consumption 

(Aksu, 2006). According to Turkey's 2012 data, approximately 148 

thousand tons of cultivated mushrooms were exported to countries such as 

Germany, Iraq, the Turkish Republic of Northern Cyprus and Georgia. In 
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Turkey, white-caped mushroom (Agaricus bisporus) production ranks first 

with a share of 80%, while oyster (beech or poplar mushrooms) mushrooms 

follow Agaricus bisporus with a 10% share (Akçay and Doğan, 2019). 

Cultivation of White Cap Mushrooms 

Worldwide, there is a general lack of protein and food. More than half 

of the production in agricultural areas consists of materials such as leaves, 

straw, stalks, food, cobs, bark and industrial wastes. Some of these produced 

substances are used in fertilizer, some in animal feed, and the rest are thrown 

away without being used. These materials, which are thought to be useless 

substances, can be considered as mushroom compost (mushroom nutrient 

medium) (Ağaoğlu and Güler 1989). 

The amount of raw materials used in the production of white cap 

mushrooms in Turkey is quite high. The unused materials will be evaluated in 

the production of compost for mushrooms and environmental pollution will 

be prevented in this way. The unused materials will be evaluated in the 

production of compost for mushrooms and environmental pollution will be 

prevented in this way. Despite the richness of raw materials required for 

cultivated mushroom production in our country, mushroom production and 

consumption is still not at the desired level (Sarı, 2019). 
 

 

Figür 1: agaricus bisporus (white-capped mushrooms) (Oğuz, 2022) 
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Parts of Cultivated Mushrooms 

The mushroom part, which provides the nourishment of the fungus by 

taking water and nutrients from the soil, is considered as a cell. In addition to 

this, cells are formed by the germination of spores. A fungus has protoplasm 

on the inside and a cell membrane on the outside. There is a nucleus in the 

protoplasm section and a nucleolus in the nucleus (Anonymous 2012). 

Hyphae are formed from cylindrical tubular filaments by cell division 

and proliferation. When the hyphae reach a certain size, the hyphae divide and 

multiply and branch. a clew shaped structure occurs in the nutrient medium. 

These clew-shaped hyphae are called primary micelles. Micelles in primary 

structure come together and become micelles in secondary structure. The stem 

part of the mushroom is formed by the hyphae elongating and joining as a 

cylinder. The end hyphae on the upper part of the stem change direction with 

the effect of gravity and the environment and form the cap part of the 

mushroom (Sarı, 2019) When the caped- part of the white cap mushroom is 

opened, structures called lamellae appear at the bottom of the cap, spores form 

on the lamellae. The formation time of the spores is approximately 40 minutes, 

but the maturation time of the spores is between 6-7 hours (Anonymous 2012). 

Environmental Factors Affecting Cultivated Mushrooms 

The most important factors for fungus are factors such as heat, humidity 

and ventilation. The mushroom business is created completely independent of 

environmental factors, and these factors are provided by an external power 

during mushroom production. 

Heat 

After the mushroom mycelium is injected into the compost, the most 

suitable average temperature for the mycelium to develop in the compost is 

24-26 °C. At temperatures of 28 °C and above, the mycelium is damaged and 

dies slowly. After the mycelium has completed its development, the cover soil 

is laid. After this stage, the temperature is lowered by 1 °C every day and the 

final temperature is 16 °C (Erdoğan, 2018). 
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Humidity 

Cultivated mushrooms need more moisture. Before the mushroom 

caped is formed, the room humidity should be 80-90%, and in the following 

periods, the humidity should be 75-80% (Ağaoğlu and Güler 1989). 

Light 

White-capped mushroom (Agaricus bisporus) does not need light, 

but only for the convenience of working in the mushroom business 

(Ağaoğlu and Güler 1989). 

Air Condition 

There is no need for aeration during the incubation period, on the 

contrary, CO2 is required for mycelial growth. After the mycelial 

growth is completed, the room is gradually ventilated after the cover 

soil is laid on the compost. Ventilation is very important for flashes 

close to and after the harvest period, and the CO2 rate should be in the 

range of 2.5-5% for quality production (Sarı, 2019).  

In a modern mushroom facility, Warehouse, Compost preparation 

platform, Pasteurized room, Mycelium planting room, Mycelium pre-

development room (Incubation room), Soil sterilization room, 

Cultivation rooms and other auxiliary sections (cold storage, packaging 

room, service roads, dining hall, office, shower, changing rooms, etc.) 

consists of sections (Özdemir, 2010). 

Warehouse 

Artificial compost is prepared for the production of cultivated 

mushrooms and other mushroom varieties. When the raw materials 

such as crushed corn cob, rye straw, wheat straw, paddy straw used in 

the compost preparation of the cultivated mushroom are cheap and 

plentiful, they should be bought and stocked in warehouses to meet the 

need all year long. It is important that the warehouse is covered so that 

these stored materials are not affected by weather conditions. The size 
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of the warehouses depends on the capacity of the enterprise (Özdemir, 

2010). 

Compost Preparation Platform 

The compost preparation area should be covered with a roof. It 

would be appropriate to have the compost preparation platform near the 

warehouse, in addition, it is important in terms of compost quality that 

this platform is at a height of 15-25 cm and is made of concrete 

(Özdemir, 2010). 

 

Pasteurization Room (Steam pasteurization, Chemical 

pasteurization) 

After completing the compost fermentation process, a suitable 

environment is created for the mycelium to develop in the compost in a 

healthy way. The most suitable environment for mycelium is to remove the 

harmful microorganism from the environment by steam pasteurization or 

chemical pasteurization. It is important that steam or chemical pasteurization 

processes are carried out in a closed and insulated environment (Özdemir, 

2010). 

Mycelial Planting Room 

After the pasteurization process is applied to the compost material, the 

temperature is reduced to 23-25 ˚C and then the mycelium is taken to the 

planting room. The mycelial planting room should be as close to the mycelial 

development room (incubation room) as possible. About one day before the 

mycelium is planted, sterilization with 1-2% formaldehyde should be done, 

because it is undesirable for the compost material to be contaminated with 

disease-causing and harmful microorganisms after pasteurization (Özdemir, 

2010). 

Incubation Room (Micellar Pre-Development Room) 

Before placing the compost in the incubation chamber, a sterile 

environment should be prepared with 0.1-0.2% formaldehyde. As soon as the 

sterilization process is done, the room is kept closed for 1 day and then 
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ventilated. If the incubation room is a bunk-bed system and the production is 

made with a bunk-bed system, there is no need for an incubation room 

(Özdemir, 2010). 

Soil Sterilization Room 

Mycelium completes its development in approximately 11 -15 days 

after mycelial planting. After the development of mycelium is completed, the 

cultivated mushroom should be covered with a cover soil called 'peat' or 'turbo' 

in order to be healthy, high quality and more productive. Disease-causing 

microorganisms that may come with the cover soil should be removed. This 

process is done with 0.1% formaldehyde or a continuous steam application at 

70 °C for 1-3 hours. After the mushroom place is kept closed for 24 hours, 

aeration is done and the cover soil is laid on the compost, which has completed 

its development, in a thickness of 3-5 cm (Sarı, 2019). 

Cultivation Room 

The floor, walls and ceiling of the growing room should be covered 

with insulation material to prevent heat loss. A ventilation system should be 

established to take the fresh air outside into the room by throwing out the CO2 

accumulated in the mushroom growing facility. The most important 

parameters to be found in the growing room are ventilation, humidity and 

temperature parameters. 

  In addition, the balancing of excess temperature and humidity is made 

by the ventilation system (Yıldız, 1998). 

Common Fungal Diseases in Cultivated Mushrooms 

Cultivation of mushrooms controlled by biological systems depends on 

multiple biotic and abiotic factors. The cultivated fungus is constantly exposed 

to contamination of the microorganism from the incubation period to the end 

of the flashes. Funal-borne diseases, which are among biotic factors, are 

frequently encountered biotic stress factors that damage cultivated fungi as 

both parasites and competitors during production (Singh et al. 2006). 

Although the carbon-rich nutrient medium is sterilized, an environment can 

be prepared for the proliferation of other microorganisms (Ateş et al, 2021 ). 
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Despite the fact that most of the losses in terms of quality and yield in 

white cap mushroom production in our country are caused by diseases and 

pests, there are not enough studies on cultivated mushroom diseases in 

Turkey. Today, PCR-based techniques have been used in the species and race 

identification of such disease-causing agents in developed countries. In 

identification with PCR technique, the fight against disease-causing factors 

has become easier (Romaine et al. 2002). However, since there is a lack of 

information about these diseases in Turkey, there is no way to combat these 

diseases. In order to minimize fungal diseases in this percentage, hygiene rules 

must be followed during mushroom cultivation, otherwise, no measures taken 

after infection will be beneficial. Green mold (Trichoderma spp.), dry blister 

(Verticillium fungicola) disease and spider disease ( Cladobotrium spp.) are 

the leading fungal diseases that are common in white-capped mushroom 

(Agaricus bisporus) cultivation in Turkey (Tan,2008). 

As a result, the cultivated mushroom continues to gain importance due 

to its high nutritional value and taste. In our country, it is necessary to give the 

necessary importance to the cultivation of cultivated mushrooms. 

In addition to the contamination sources of diseases and pests, in each 

of the production stages, especially if hygienic conditions are taken into 

account, better quality and higher rates can be obtained. In addition, it is 

necessary to take careful steps regarding cost and primarily human health, 

with the timely application of modern, economical and easy combat methods. 

Since cultivated mushroom is a nutrient that is harvested almost every day and 

put on the market, cleanliness should be given more importance than using 

drugs. The importance of pasteurization should be understood, especially 

since it does not cause residue problems. Encountering a nematode problem 

during production is a sign that a mistake has been made during the compost 

preparation process. In order to prevent nematode damage, it is necessary to 

carry out the processes with appropriate care at every stage from the beginning 

of production. 
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1. GIRIŞ 

Müşteri deneyimi, son yıllarda hem uygulama dünyasının hem de 

akademik dünyanın en popüler terimlerindendir. İşletmeler, güçlü bir 

müşteri deneyimi oluşturmak için her zamankinden daha fazla kaynak 

harcamakta ve birçok işletme fiyat veya kaliteden çok deneyim konusunda 

rekabet etmeye ağırlık vermektedirler. Hatta, müşteri deneyimine yatırım 

yapan işletmelerin daha yüksek hisse senedi değer artışlarına dair 

araştırmaları giderek daha fazla artmaktadır.  

İşletmeler müşterilerine çeşitli kanalardan çeşitli şekillerde 

hizmetler sunmaktadırlar. Temel amaç müşteri memnuniyetini 

arttırmaktır. Bu bağlamda müşteri soru ve şikayetleriyle 

ilgilenmektedirler. İşletmenin müşterileri ile ilgilenmesi, onların 

ihtiyaçlarını anlaması ve onlara çözüm önerileri sunması müşterileriyle 

güçlü bağlar kurmasına yardımcı olmaktadır. 

İster ürün ister hizmet sunan işletmeler ya da her ikisini de 

bütünleşik sunan işletmeler olsun, tüm işletmeler için müşteri deneyim 

işletme faaliyetlerinin temel bir parçası niteliğindedir. Ürün kalitesi veya 

hizmet kalitesine ilişkin işletme faaliyetlerinde müşteri hizmetleri tüm 

işletmelerin önemli fonksiyonel departmanı niteliğindedir. İşletmelerin 

ürün ve hizmetlerine  ilişkin sorun yaşayan veya mutsuz olan müşterilerin 

ilk başvurduğu birim işletmelerin müşteri hizmetleri birimidir. Burada 

müşteriye sunulan deneyim tüm süreçlerdeki deneyim kadar belirleyici 

niteliktedir. 

Bu çalışmada hizmet sektöründe müşteri deneyimi incelenmektedir.  
 

2. MÜŞTERI DENEYIM VE HIZMET KAVRAMLARI 

 Müşteri deneyimi, bir müşterinin bir marka ile etkileşimlerinin 

toplam yolculuğudur. Müşteri deneyimi, bir ürünü ilk keşfedip 

araştırmaktan, alışverişe ve satın almaya, ürünü fiilen kullanmaya ve 

sonrasında markayı takip etmeye kadar tüm iletişimin toplamıdır. Müşteri 

deneyimi, müşterilerin bir işletme hakkında genel olarak nasıl 

hissettiklerini ölçmekte ve müşterilerin bir markayla sahip olduğu 

duygusal, fiziksel, psikolojik bağlantıyı içermektedir. Tek seferlik bir 

etkileşim olmayıp, bunun yerine tüm müşteri yaşam döngüsünü ve bir 
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müşterinin bir ürün veya hizmetle sahip olduğu her temas noktasını 

içermektedir (Jain vd., 2017; Meyer ve Schwager, 2007; Gentile vd., 

2007). Müşteri deneyimi, bilişsel, duygusal, duyusal ve davranışsal 

tepkilere yol açan, insanlar, nesneler, süreçler ve çevre ile bütünleşik bir 

dizi etkileşimi içeren tüm karar verme ve tüketim zinciri süreci boyunca 

oluşan duygu, algı ve tutumların toplamı olarak da tanımlanmaktadır 

(Schmitt, 2010). 

 Deneyim kavramının hizmet kavramı ile çok benzer olsa da ürün ve 

hizmetlerden farklılaşan yapıda bir kavramdır.  Ürün ve hizmet kavramları 

ekonomik bir değer taşıyan bir kavramlardır. Aşağıdaki Tablo 1’de 

görüldüğü gibi deneyim ve hizmet kavramları karşılaştırılmaktadır (Pine 

and Gilmore, 1998). Günümüzün hizmet ekonomisinde birçok kurum 

geleneksel sunumlarını daha iyi satmak için onları deneyimlerle 

sarmalamayarak zenginleştirmektedirler.  Hizmet pazarlama ve satış 

faaliyetlerinin bu şekilde deneyimsel pazarlama ve satış faaliyetlerine 

dönüşümü ile endüstriyel ekonomiden hizmet ekonomisine geçiş oturmuş 

işletmeler için kolay olmamaktadır. 

 

Tablo 1. Deneyim Kavramının Diğer Ekonomik Kavramlarla Karşılaştırılması 

Ekonomik Farklılıklar 

Ekonomik sunumlar Hizmetler Deneyimler 

Ekonomik olgu Hizmet Deneyim 

Ekonomik Fonksiyon Sunmak ve dağıtmak Sahnelemek 

Sunumun yapısı Soyut Hatırlanan 

Temel Özellik Özelleştirilmiş Kişisel 

Arz Yöntemi 
Talep üzerine 

dağıtma 

Belirli bir sürede 

gerçekleşme 

Satıcı Sağlayıcı Sahneci 

Alıcı Kullanıcı Misafir 

Talep nedeni Faydalar Duyular-Hisler 

Kaynak; Pine ve Gilmore, 1998 

 

Yukarıdaki Tablo 1’e göre, ekonomik döngüde yer alan hizmet ve 

deneyim olgularının işlevleri, içerik ve yapıları, fonksiyonları, arz ve 
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tedarik yöntemleri, kurum ve müşteri nitelikleri ve talep yapıları 

birbirlerinden çok farklı olarak şekillenmektedir. 

Deneyim olgusunun yukarıda ifade edilen hizmet olgusundan 

farklılaşmasının temelinde; organizasyonların tüketicilerin bireysel 

özelliklerini temel alarak, hizmet kullanıcılarına yönelik hatırlanabilir 

nitelikte, özgün duygular yaratması bulunmaktadır. Deneyim olgusunun 

keşfedilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin içinde yaygınlaşmasıyla 

organizasyonların sunduğu mal ve hizmetlerin rakip işletmelerin mal ve 

hizmetlerinden farklılaşmakta ve ayrıştırılmaktadır (Günsel vd., 2017; Oh 

vd., 2007). 

Deneyim olgusu hizmet sektöründe büyük önem taşımaktadır. 

Deneyimler; somut ürünler tüketicilerinin dışında oluşan sunalar gibi 

olmayıp tamamen bireylere özgün olarak farklılaşan, çeşitlenen, değişen 

duygusal, düşünsel, fiziksel ve psikolojik durumları kapsamaktadır (Pine 

ve Gillmore, 1998).  

Deneyim kavramı, hizmetlerin somut mallardan farklılaşması kadar 

hizmet kavramından farklı olan, aslında dördüncü bir ekonomik sunu 

niteliğindedir. Tüketiciler hizmetleri satın almaları durumunda, bu 

hizmete ilişkin işletmenin tüm hizmet sürecinde gerçekleştirdiği bir dizi 

faaliyeti satın almış olmaktadırlar. Tüketicilerin deneyim satın almaları 

halinde ise, zihinlerinde yer eden ve ancak deneyimleyerek yaşadıkları ve 

tükettikleri mal ve hizmet kavramları söz konusu olmaktadır. Deneyim 

somut bir ürüne bağlı olarak gerçekleşebileceği gibi, soyut bir olgu olan 

hizmete de bağlı olarak gerçekleşmektedir. Tüketicilerin satın aldıkları 

mal veya hizmete ilişkin satın alma öncesinden başlayarak işletmelerin 

çeşitli ve çok sayıda temas noktalarında yaşadıkları ilişki ve etkileşimlerle 

deneyimleri şekillenmektedir. Tüketicilerin bu etkileşimlerinde pozitif 

deneyimler yaşamaları halinde memnuniyetleri gerçekleşirken, olumsuz 

deneyimler ile memnuniyetsizlikler yaşayabilmektedir. Buna göre de 

işletmenin mal veya hizmetine yönelik bağlılık ve sadakatleri 

gerçekleşmektedir (Sahin vd. 2011). Müşteri sadakati bağlamında 

işletmelerin mükemmel mal veya hizmetler sunmaları yeterli olmamakta, 

bu mal veya hizmetleri olumlu deneyimlerle zenginleştirmeleri 

gerekmektedir.  Hem somut mallar hem de soyut olan hizmetler müşteri 
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deneyimleriyle örülmektedir. Müşteride hatırlanan bir olumlu deneyim 

yaratmak organizasyonların temel önceliğidir (Günsel vd., 2017; Şahin, 

2011). 

Deneyim ekonomisinin temel itici gücü işletmelerin farklılaşma 

ihtiyacı olmakla birlikte rekabetin şiddetinin artmasıyla müşteri 

sadakatinin öneminin daha da artmasıdır. Hizmet sektöründe hizmet 

içeriği ve fiyat ile rekabet etmek yeterli olmamaktadır. Ürün veya hizmete 

dayalı farklılaşma kısa sureli, geçici ve pahalı olmaktadır bu nedenle 

yenilik daha kısa süreli, geçici ve maliyetli olmaktadır ve kısa sürede taklit 

edilebilmektedir. 

Hizmetlerin her geçen gün benzeşmesi, alternatiflerin çoğalması 

ve iletişim kolaylığı müşteri beklentilerini geleneksel yöntemlerle 

yönetilemeyecek kadar yükseltmiştir. Geleneksel pazarlamada fark 

yaratan kalite, güven, yüksek performans vb. yerine işletmelerin ayakta 

kalmak için standartları sağladıktan sonar beklentileri aşmak 

gerekmektedir.  Bunun için, işletmeler müşterileriyle olan ilişkilerini 

yeniden ele almaları ve incelemeleri gerekmektedir. Müşterilerinin 

dünyalarını zenginleştiren, kolaylaştıran, anlamlı ve hatırlanabilir 

deneyimler yaşatmaları gerekmektedir (Günsel vd., 2017). 

3.HIZMET DENEYIMI VE MÜŞTERI DENEYIMI 

Hizmet deneyimi ve müşteri deneyimi kavramlarında yeni bir 

yaklaşım ortaya koyulmuştur (Vargo ve Lusch, 2004, 2008). “Değer 

yaratmanın doğada fenomenolojik ve deneyimsel olduğu” fikri, her iki 

deneyim türü için de önemli bir öneme sahiptir. Literatür incelendiğinde 

hizmet deneyimi, müşteri hizmet deneyimi ve müşteri deneyimi birçok 

çalışmada yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Hizmet deneyimi, bir hizmete değer katan uçtan uca müşteri 

deneyimleri kümesidir. Bu, tipik olarak müşteri perspektifinden, bir 

müşterinin bir hizmeti keşfettiği, satın aldığı, deneyimlediği ve bir 

hizmete katıldığı bir yolculuk olarak görülür. 

Hizmet deneyimi ve müşteri deneyimi, kavramsallaştırmalarında 

benzerdir ve aşağıdakiler gibi birçok ortak özelliği paylaşır: 

fenomenolojik, süreç ve çıktıya dayalı deneyim olarak nitelendirme; 
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işlevsel/rasyonel ve duygusal/duygusal tepkiler veya algılar; dahili, öznel 

ve benzersiz; bireyleri, toplulukları ve şirketi içeren birlikte yaratma; 

entegre bir faaliyetler dizisi olarak bütünsel değerlendirme; örgütsel 

performansla ilişkiler algılanan değer, müşteri memnuniyeti, sadakat, 

WOMC ve diğerleri gibi. 
 

4.HIZMET TASARIMI VE MÜŞTERI DENEYIMI 

Müşteri veya kullanıcılar gerek özel sektörde gerekse de kamu 

sektöründe işletmelerin var olma sebebidir. Bir başka ifadeyle, müşteri 

veya hizmet kullanıcısı kurumun hizmet üretiminin temel amacıdır. 

Müşteri ya da hizmet kullanıcı kavramları, kamusal hizmetler boyutunda 

vatandaş olarak ifade edilmektedir. Bu yönde müşteri veya hizmet 

kullanıcıları olan vatandaşlar kurumun varlığının temelini oluştururken, 

hizmetlerinin üretimine ve çeşitliliğine de yön vermektedir.  Bu sebeple, 

kurumlar hizmet üretip satmak üzerine odaklanmaktansa, müşteri veya 

kullanıcı istek, beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya 

odaklanmalıdırlar. Yani ürün odaklı yapıdan müşteri odaklı yapıya yönelik 

bir dönüşüme yönelmelidirler. Bu dönüşümde kurumlar hizmet tasarımına 

önem vermelidirler. Çünkü kurum, hizmetleri aracılığıyla kullanıcı veya 

müşterilere faydalı ve değerli deneyimler sağlayabilir ve onlar için daha 

büyük değer yaratabilir (Mudie ve Pirrie 2012: 148). 

Müşteri odaklılık, kurum personelinin bütün tutum ve 

davranışlarında hizmet kullanıcısının ya da müşterisinin istek ve 

ihtiyaçlarını dikkate alarak buna uygun hizmet geliştirilmesidir. Müşteri 

odaklılık kavramının özünde kurumun tüm eylem ve iş süreçlerini müşteri 

sadakati ve karlılığını yükseltecek şekilde müşteri odaklı olarak 

gerçekleştirmesi ve müşterilerine daha üstün hizmet sunmasıyla müşteri 

karlılığını yükseltmesi ilkesi yer almaktadır (Zomerdjik ve Voss, 2010). 

Müşteri veya kullanıcı odaklılık kurum dahilinde çeşitli eylem ve 

faaliyetleri içeren bir dönüşüm sürecini gerekli kılmaktadır. Bu dönüşüm 

sürecinde işletmenin kullanıcı veya müşteriye bakan yüzünde birtakım 

etkileşimlerin müşteriye en iyi şekilde hizmet sunmaya yönelik olarak 

nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması önem taşımaktadır.  Ayrıca, hizmet 

kullanıcısı veya müşterisinin kim olduğunun ve onun kurumla hangi 
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yollardan etkileşim içinde olduğunun ortaya koyulmasını 

gerektirmektedir. İşletmelerin kullanıcı veya müşterileriyle olan ilişkileri 

sadece satış işlemine bağlı olmayıp kullanıcı veya müşterilerin temas 

ettiği farklı hizmet süreçleriyle zaman içinde gelişmekte ve 

şekillenmektedir. Bu dönüşümde, kurumun sunduğu hizmetlerde en temel 

rolü, hizmet tasarımı oynamaktadır. 

Hizmet tasarımı, hizmet sürecinde müşteri yolculuğu boyunca 

gerçekleşen etkileşimlerin tasarımı ve uygulanması ile ilgilidir. Bir hizmet 

tasarımı, hizmet sürecinde müşterinin yolculuğunu yaratan müşteri temas 

noktalarına hitap ederek hizmet kullanıcı veya müşteri deneyimini 

zenginleştirmeye yöneliktir. Literatürde, hizmet tasarımı müşterilerle 

etkileşim ve deneyimleri, müşterilerin hizmet süreçlerinden yararlanırken 

işletme ile temas ettiği noktaları tasarlama ve bu tasarım doğrultusunda 

hizmetlerin geliştirilmesinde tasarım ilkelerini ve araçlarını uygulama 

yaklaşımlarıyla incelenmiştir (Wetter-Edman, 2011). Son on yılda, hizmet 

tasarımının gelişimi, tasarımın ürün ve hizmet geliştirmedeki rolüne, 

hizmet ekonomisinin büyümesine, deneyim ekonomisinin ortaya 

çıkmasına ve dijital medya teknolojilerinin gelişimine artan oranda bir 

ilgiyle devam etmektedir (Wetter-Edman, 2011).  

Bir disiplin olarak, hizmet tasarımı hizmet geliştirme, yönetim, 

lojistik, tedarik zinciri ve pazarlama ile ilişkilendirilmektedir (Blomkvist 

ve diğerleri, 2014). Wetter-Edman (2014) hizmet tasarımını disiplinler 

arası, bütünleşik uzmanlıklar, farklı disiplinlerden gelen uygulamalar 

(örneğin etkileşim, tasarım etnografyası ve ürün tasarımı) ile hizmet 

pazarlaması yönetimi uygulama ve araştırması olarak tanımlamaktadır. 

Tasarım, tasarım odaklı tasarımdan kullanıcı yani müşteri odaklı tasarıma 

dönüşmüştür. Müşteri odaklı tasarım süreci, müşterilere, faaliyetlerine, 

hedeflerine ve inançlarına odaklanmakta ve müşteri bakış açısına göre 

geliştirilmekte ve tasarlanmaktadır (Needham, 2008). 

Müşteri veya kullanıcı odaklı olarak hizmet tasarımı (Miettinen ve 

Valtonen 2014) “Müşteri ve kullanıcıların deneyimlerini, etkileşimlerini 

ve uygulamalarını, yeni hizmetler geliştirmeyi, mevcut hizmetleri 

iyileştirerek yeniden tasarlamaya yönelik araştırma ve geliştirme 

kapasitesi” olarak tanımlanmaktadır. Kullanıcı veya müşteriler yapıları ve 
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özelliklerinin çeşitliliği nedeniyle karmaşık yapı taşımaktadırlar ve 

müşteri merkezli yaklaşım bu karmaşıklığı kapsamaktadır. Hizmet 

tasarımı müşterileri ve paydaşları birlikte yaratma uygulamalarını ve 

katılımcı tasarım yaklaşımlarını kullanarak sürece dahil etmektedir 

(Wetter-Edman 2011). 

Hizmet tasarımı her ne kadar müşteri deneyimi tasarımı gibi algılansa 

da aslında çok benzer kavramlar olmakla birlikte birbirlerinden farklıdır. 

Hizmet tasarımı genellikle tüm müşteri veya kullanıcı deneyim tasarım 

sürecini içerirken, müşteri deneyimi bu süreçlerin bakımına daha fazla 

odaklanır. Hizmet tasarımını müşteri deneyiminden ayıran bir diğer unsur, 

hizmet tasarımının daha çok mal sağlayan işletmelerle ilişkili olmasıdır. 

5. MÜŞTERI DENEYIMI EKSENINDE MÜŞTERI 

ODAKLILIK VE HIZMET KALITESI 

Müşteriler, örgütlerin temelini oluşturmaktadır, bir başka ifadeyle 

müşteriler işletmelerin temel varoluş nedenidir. Bu nedenle, kurumlar hizmet 

kalitesi geliştirmeye odaklanarak hem yeni müşteri veya kullanıcılar edinirler 

hem de bağlılık ve sadakatlerini kazanmaktadırlar.  

Hizmet organizasyonları, hizmet kalitesini geliştirme çabalarında 

çeşitli zorluk ve sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Bunun nedeni hizmetin 

yapısal özelliklerine bağlı olarak hizmetin maddi olmayan yani soyut bir 

varlık niteliğinde olmasıdır. Üretim firmalarında ise ürünler somuttur ve 

üretim süreçleri genellikle standart hale getirilmiştir. Satın alınan ürün, 

müşterinin isteğinin karşılamaması durumunda ürünü iade etme, değiştirme 

ve yenileme gibi süreçleri içermektedir.  Müşterinin hizmet sunumuna 

katılımı, işlemin homojen olmayan yapısı, hizmet sürecinin öngörülebilme ve 

tekrarlanabilme eksikliği, aynı işlem tesislerini ve işlemlerini paylaşan çeşitli 

müşteri tabanları, kalite eksikliklerinin görünürlüğünün olmaması, kalite 

problemlerinin kaynaklarını belirlemede zorluklar ve hizmet kalitesini 

iyileştirmek için gereken zaman şeklinde olmaktadır. Ancak, kararlı bir 

yönetim bu engelleri kaldırabilmektedir. Bu engelleri ortadan kaldırmak için 

öncelikle hizmet işletmelerinin müşteri odaklı olarak faaliyetlerini 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir (Zomerdjik ve Voss, 2010). Böylece, hizmet 
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organizasyonları kaliteleri yükseltebileceklerdir. Müşteri deneyimi 

merkezinde hizmet kalitesi geliştirme ve iyileştirmelerinin ana bileşenleri 

şunlardır:  

• Pazar ve müşteri odaklılık,  

• Motivasyonu yüksek ve nitelikli çalışanlar (özellikle 

müşterilerle etkileşim noktalarında)  

• İyi tasarlanmış hizmet süreçleri,  

• Müşteri ara yüzlerindeki personele sorumluluk ve yetki 

verilmesi,  

• Kalitenin açık ve net tanımı,  

• Etkili iç ve dış iletişim, 

• Ölçüm ve değerlendirme 

Kötü deneyimler, en azından bir süre için, olumlu bir örgütsel imaj ile 

süzülebilmektedir. Ancak bir süre sonra imaj bozulmaya başlar ve imajın kötü 

deneyimlerden zarar germesine ilişkin süzmenin etkisi azalmaktadır. Öte 

yandan, iyi deneyimler hizmet kurumunun imajını iyileştirmekte ve filtreleme 

etkisini güçlendirmektedir (Grönroos 1984). Bu durum aynı zamanda hizmet 

kullanıcı beklentilerinin kalite algısı üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu 

göstermektedir. Kullanıcının hizmet deneyimi beklentilerini ne kadar fazla 

karşılarsa kalite değerlendirmesi o kadar iyidir ve hizmet kalitesi olumlu 

düzeyde algılanmaktadır.  

4. MÜŞTERI DENEYIMI EKSENINDE MÜŞTERI 

ODAKLILIK VE ÖRGÜTSEL KÜLTÜR 

Kültür çok düzeyli ve boyutlu bir kavramdır. Kültür aynı zamanda 

işletmelerde değişim direnci oluşturan bir kavram niteliğindedir. Kültürün 

en derin düzeyinde değerler yer almakta ve bu da örgütsel tercihlerin 

zeminini oluşturmaktadır. Müşteri odaklı örgütlerde temel değer tüm 

kararların müşteri ile başlaması ve tüm faaliyetlerin müşteri merkezli 

gerçekleştirilerek temel öncelik müşteriye maksimum fayda ve avantaj 

yaratılması olmaktadır. 

Örgütsel kültürün daha yüzeydeki düzeyi normlardır. Normlar örgüt 
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içindeki uygun ve beklenen davranışları şekillendirmeye yönelik kişiler 

tarafından paylaşılan inanç ve değerleri ifade etmektedir. Müşteri odaklı 

örgütlerde en temel norm, işletme çalışanlarının müşteri taraftarı ve 

yandaşı olmalarına yöneliktir. Diğer bir tamamlayıcı norm ise, müşteri 

istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya yönelik çalışanlar 

arasındaki bilgi paylaşımıdır. En yok edici norm ise, satış ekibinin 

müşteriye sahip olması ve müşteriyle ilgili bilgiyi paylaşmaması 

olmaktadır. 

Müşteri merkezli örgütler müşteri sadakatinin uzun vadeli karlılıkta 

temel belirleyici faktör olduğunun bilincindedirler. Bu nedenle pazarlama 

yatırımlarını bir masraf olarak görmek yerine bir yatırım olarak 

görmektedirler. 

Müşteri odaklı kültürlerde çalışanlar ve kıdemli yöneticiler emek ve 

zamanlarını müşteri için harcamaktadırlar. Böylece müşteri odaklı 

kültürlerde işletmeler emek, zaman ve maddi kaynaklarını müşteri için 

harcamaktadırlar. Örgütsel kültür organizasyon performansının önemli bir 

tetikleyicisidir. 

Müşteri odaklılık organizasyonlar için bir değişim ve dönüşüm 

gerektirmektedir. İşletmelerde kültürel değişim, davranışsal değişimi 

izlemektedir. Kültür kavramı değişimin itici gücü olmasına rağmen, bu 

değişimin kesin başarı getireceği garanti edilememektedir. İşletmelerin 

değişim programlarında üst yönetimin desteği ve bu değişime adanmışlığı 

önem taşımaktadır. Bununla birlikte doğru bir strateji ve iyi bir iletişim ile 

bu değişim başarıyla gerçekleştirilebilmektedir (Osborne, vd., 2016).  

Müşteri deneyimi odaklı örgüt kültürü oluşturmak hizmet 

organizasyonları için kolay değildir. Müşteri deneyimi eksenli örgütsel 

kültür oluştururken aşağıdakilere dikkat edilmelidir. 

1. Müşterilere sunulması hedeflenen deneyimin hizmet süreçleri 

içinde tanımlanması gereklidir. Tanımlanan müşteri deneyimi 

doğrultusunda müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini anlayarak, 

onların bu istek ve ihtiyaçlarını en hızlı, kolay, etkin ve verimli 

bir şekilde karşılanması gerekmektedir.  

2. Müşterilerin deneyim beklentilerinin örgüt felsefesine dahil 

edilerek işletme organizasyonunda içselleştirilmesi 
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gerekmektedir. 

3. Organizasyon değerlerinin müşteri odaklı hale getirilmesi ve 

uygulanabilir olması 

4. Çalışan eğitim ve oryantasyonlarında müşteri hizmetlerine 

öncelik verilmesi gerekmektedir. 

5. Hizmet süreçlerinde teknolojik alt yapının güçlendirilmesine 

önem verilmelidir. 

6. Müşteri deneyimi odağında çalışanların görev ve 

sorumlulukların tanımlanması ve bu bağlamda performans 

değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
 

Hizmet organizasyonu müşteri ekseninde örgütsel kültür 

oluştururken tüm bu yukarıda belirtilen unsurları dikkate almakla birlikte 

bir iletişim planı hazırlanmalıdır. Çünkü örgüt kültürünün müşteri 

deneyimi ekseninde şekillendirilmesinde etkili bir iletişim planı olmalıdır. 

Organizasyon genelinde üst yönetimden en alt düzeye kadar ve en alt 

düzeyden en üst düzeye kadar iletişim akışı gerçekleştirilmelidir. 

Gereklilikler üst düzey yönetiminden çalışanlara aktarılırken, 

çalışanlardan da yönetim düzeyine geri bildirime ilişkin bir iletişim akışı 

gerçekleştirilmelidir. Sağlıklı bir müşteri deneyimi sağlıklı bir örgütsel 

iletişim ile gerçekleştirilebilmektedir (Homburg vd. 2002). 

5. Müşteri Deneyimi Ekseninde Müşteri Odaklılık ve 

Örgütsel Yapı 

Örgütlerin odağı ürün odaklı stratejiden müşteri odaklı stratejiye 

dönüşürken müşteri etkileşim ve deneyim stratejilerinin gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Bu doğrultuda pazarlama stratejilerinde müşteri etkileşimleri ve 

müşteriye değer yaratma ön plana çıkmaktadır. Müşteri odaklı bir örgütte 

ideal olan durum, müşteri merkezli olarak tüm fonksiyonel faaliyetlerin 

bütünleşik olarak yapılandırılması ve müşteri üstün değer yaratma ön 

planda olmalıdır. Böyle bir yapı klasik ürün odaklı işlevsel faaliyetler ürün 

merkezli olarak gerçekleştirmektedir. Bu ürün odaklı yapılarda her ürün 

kategori veya türüne atanmış ürün yöneticileri ve satış yöneticileri vardır.  

Müşteri deneyimi ekseninde etkili bir örgütsel yapı için örgüt 
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genelinde müşteri deneyimi akışları tanımlanmalıdır. Bu tanımlamalarda 

dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir. 

1. Tek düzeyli müşteri deneyimi; müşterinin bir işe veya hizmete 

ilişkin tek bir etkileşim yaşamasını kapsamaktadır. 

2. Çok düzeyli müşteri deneyimi; müşterinin bir hizmete ilişkin çok 

sayıda birbirini takip eden hizmet süreçlerinde işletme ile 

etkileşim çoklu bir süreç deneyimini kapsamaktadır. 

3. İlişki düzeyinde müşteri deneyimi; müşterinin ardışık ve çeşitli 

hizmet süreçlerinde işletme ile olan etkileşimlerinin sürekli bir 

nitelikte olmasını kapsamaktadır. 

Örgütsel yapı bağlamında; müşterinin hizmet organizasyonu ile 

olan ilişki ve deneyim döngüsünde aşağıdakilere dikkat edilmelidir. 

• Süreç ve yapı; Hizmet süreçlerinde müşterinin yaşadığı 

etkileşimlerle yaşadığı deneyimlerle süreç ve yapılar 

örtüştürülmelidir. Örgüt yapısı esnek olmakla birlikte 

çalışanların daha işbirlikçi olmasına olanak vermelidir.   

• Çalışanlar; Müşteri deneyimi örgüt çalışanlarından bağımsız 

düşünülemez. Müşteri deneyimi odaklı olarak çalışanlar işe 

alınmalı, eğitilmeli ve hizmet sürecinde performansları 

değerlendirilmelidir. 

• Teknolojik alt yapı; Hizmet süreçlerindeki birçok iş için 

teknolojiden yararlanılmalı ve olumlu bir müşteri deneyimi için 

teknolojiden maksimum düzeyde yararlanılmalıdır. Bu 

doğrultuda örgütse yapı düzenlenmelidir (Voorberg, vd., 2017).  
 

SONUÇ 

Bu çalışmada hizmet ve müşteri deneyim kavramları incelenmiştir. 

Bu kavramlar etrafında ilgili kavramsal açıklamalar ortaya koyulmaktadır. 

Hizmet kavramı ile müşteri deneyimi kavramının benzeştiği ve 

farklılaştığı noktalar Tablo 1 ile gösterilmiştir.  

Günümüzde işletmelerin müşteri odaklılık olmalarının özünde 

onlara zenginleştirilmiş müşteri deneyimlerinin sunulması artık temel 
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öncelikleri olmuştur. İşletmeler somut bir mal veya hizmet sunmalarına 

bakılmaksızın, tüm işletmelerin faaliyetlerini müşteri odaklı olarak 

sundukları somut ürün veya hizmetleri çeşitli hizmetlerle zenginleştirerek 

sunmaları günümüz dünyasında önem kazanmıştır. Bu tür işletmeler hem 

fark yaratır hem de rekabet avantajı elde ederler. Ancak, işletmelerin bu 

şekilde faaliyet göstermelerinde müşteri deneyimi merkezinde hizmet 

tasarımlarını gerçekleştirmeleri, bu yönde hizmet kalitesini yükseltmeleri, 

bu yönde örgütsel yapı ve kültürlerini şekillendirmeleri önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle bu bölümde bu ilgili kavramlarda 

açıklanmıştır.   

Zenginleştirilmiş bir müşteri deneyimini işletmelerin tesadüfi 

olarak değil planlanmış sistematik çalışma ve stratejilerle 

gerçekleştirebilecekleri ortaya koyulmuştur. Müşteri odaklılığı ve 

zenginleştirilmiş bir müşteri deneyim sunmayı amaçlayan hizmetlerin 

tasarlanması, kalitenin yükseltilmesi, işletmenin örgütsel yapısının bu 

amaç doğrultusunda yapılandırılmasıyla birlikte örgüt kültürü de bu yönde 

şekillendirilmelidir. Bu çalışma bu incelediği başlıklarla alana katkı 

sağlamaktadır. 
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1.Giriş 

Pazarlama alanındaki belli başlı akademik dergiler, mevcut teoriler 

arasında köprü kurabilecek, disiplinler arasında ilişki kurabilecek, çok 

seviyeli ve boyutlu değerlendirmeler ortaya koyabilecek ve alan kapsamını 

genişletebilecek nitelikli kavramsal makalelere olan ihtiyacı kabul etmektedir 

(Gilson ve Goldberg 2015). Son yıllarda en etkili pazarlama makalelerinin 

çoğu kavramsaldır, çünkü bu tür araştırmalar, ampirik genelleme talepleri 

tarafından kısıtlanmadan teori oluşturmaya olanak tanır (örneğin, Vargo ve 

Lusch 2004; Vargo ve Lusch 2008; Arnould ve Thompson, 2005; Lemon ve 

Venhoef, 2016; Payne vd., 2008). Kavramsal makaleler hazırlayan 

araştırmacılar, sorunsallaştırma (Alvesson ve Sandberg 2011), teorileştirme 

ve teori oluşturma (Arnould ve Thompson, 2005; Corley ve Gioia 2011; 

German vd., 208; Shepherd ve Suddaby 2017; Fumari vd., 2021) ve 

yayınlanması gereken kavramsal katkı türleri (Corley ve Gioia 2011) 

hakkında değerli katkılar ortaya koymaktadırlar (MacInnis 2011). Bununla 

birlikte, kavramsal çalışmaları üretmek için yaygın olarak kabul edilen 

şablonların eksikliği ile birlikte kavramsal bir çalışma gerçekleştirmenin zorlu 

bir süreç olduğu da kabul bilinmektedir (Cornelissen 2017). Kavramsal 

çalışmalar kapsamında literatür incelmeleri, genellikle tanımlayıcı bir literatür 

taramasından veya ilginç fakat bağlantısız fikirlerden biraz daha fazlasını 

sunan kavramsal makalelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Literatür taraması veya incelemesi, akademik araştırmanın önemli bir 

özelliğidir. Literatür incelemeleri her bilimsel alanda olduğu gibi pazarlama 

alanında da kritik bir rol oynamaktadır. Literatür tarama, katlanarak büyüyen 

pazarlama alan yazımında uygulayıcılara, akademisyenlere ve lisansüstü 

öğrencilere ampirik ve kavramsal çalışmaların içeriğini bulma, değerlendirme 

ve sentezleme konusunda yardımcı olmaktadır.  

Bir araştırmanın varolan bilgiler üzerine inşa etmek ve mevcut bilgilerle 

ilişkilendirmek, belirli bir alandan bağımsız olarak tüm akademik araştırma 

faaliyetlerinin temel yapı taşını oluşturmaktadır. Bu nedenle, literatür 

incelemesini doğru bir şekilde gerçekleştirmek  araştırmacılar için temel bir 

amaç olmalıdır. Ancak, bu amaç alanların gelişmesiyle daha karmaşık bir 

yapıya bürünmüştür. Pazarlama ya da işletme biliminin diğer alanlarındaki 
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bilgi üretimi, aynı zamanda modüler ve disiplinler arası nitelikte olup hızla 

ilerlemektedir (German vd., 208; Shepherd ve Suddaby 2017; Fumari vd., 

2021). Teknolojinin ilerlemesi ve bu alanda çeşitli araçların da gelişmesiyle 

hem bu ilerlemeye uyum sağlamayı hem de toplu literatür taramaları 

karmaşıklaşmaktadır. Buna bağlı olarak bir araştırma yöntemi olarak literatür 

taraması  her zamankinden daha önem kazanmıştır. Literatür taraması, 

geçmişteki araştırmalara ilişkin bilgi toplama ve sentezlemenin sistematik bir 

yolu olarak tanımlanmaktadır (Tranfield vd., 2003). Bir araştırma yöntemi 

olarak başarılı  bir literatür incelemesi alanda üretilen, birbirinin devamı 

özelliğinde bilgi ve teorilerileri ileriye taşımayı ve geliştirmeyi 

kolaylaştırmaktadır (Webster ve Watson, 2002). Literatür incelemesi 

niteliğindeki çalışmalar, alanda ampirik ve deneysel araştırmalarla elde edilen 

bulgu ve yaklaşımları toplu şekilde ortaya koymaktadır. Ek olarak, bir 

araştırmanın farklı ve disiplinler arası olduğu ilgili alanlara genel bir bakış 

sağlamaya da yardımcı olması da önem taşımaktadır. Bir literatür taraması, 

teorik çerçeveler oluşturmanın ve kavramsal modeller oluşturmanın kritik bir 

bileşeni olmakla birlikte meta düzeyde kanıt göstermek ve daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç duyulan ilgili alanları ortaya koymak için araştırma 

bulgularını sentezlemede önemli bir yöntemdir ((Arnould ve Thompson, 

2005; Corley ve Gioia 2011).  

Akademik dünyada yapılan araştırmalar, araştırmanın dayandırılacağı 

temel bulgular konusunda seçici olduklarında, taraflı yaklaştıklarında ve 

araştırma amaçlarıyla çelişen araştırmaları dikkate almamaları 

araştırmalarında ciddi sorunlarla karşılamalarına neden olmaktadır. Ek olarak, 

incelemelerin metodolojisi geçerli olsa bile, iyi bir katkıyı neyin 

oluşturduğuna dair sıklıkla sorunlar vardır. 

Deneysel ve ampirik araştırmalarda, yeni bilgi geliştirme sürecine 

rehberlik eden ve araştırmanın temel unsurlarını ortaya koyan ve araştırma 

tasarımına bağlı belirli ilkeler vardır (Flick 2018, s. 102). Araştırma tasarımı, 

araştırma problemini etkili bir şekilde ele almak için çalışmanın bileşenlerinin 

nasıl seçildiğini, elde edildiğini ve analiz edildiğini açıklayarak, mevcut 

literatürdeki yerleşik araştırmalara  atıfta bulunarak bu süreç 

gerçekleştirilmektedir. Ancak, literatür tarama veya incelemeleri kapsamında 

kavramsal araştırmalar genellikle deneysel veya ampirik araştırma kalıplarına 
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uymadığından, araştırmacılar böyle bir kılavuzdan yoksundur ve bu da kritik 

analitik titizlik konusunu daha zor hale getirmektedir (Jaakola, 2020). 

Bu çalışmanın amacı, pazarlama araştırmalarında bir araştırma yöntemi 

olarak farklı türdeki literatür incelemelerine genel bir bakış ortaya koymaktır. 

Bilimsel araştırma metodolojisi olarak literatür incelemeleri geçerli, güvenilir 

ve tekrarlanabilir olmalıdır. Pazarlama alanında, kısmen literatür 

incelemelerinin metodolojisini içeren ve etkili incelemelerin nasıl 

yürütüleceği konusunda yeterli rehberlik sağlamadığımız için titiz sistematik 

incelemelerin eksikliği söz konusudur. 

Aşağıdaki bölümlerde literatür taramasının bir yöntem olarak 

kullanılmasıyla teorik ve pratik katkılar yapma potansiyelinin, literatür 

taramasının ne olduğu, nasıl kullanılabileceği ve değerlendirmek için hangi 

kriterlerin kullanılması gerektiği ortaya koyulmaktadır. Bu çalışmada literatür 

incelemesi; sistematik, yarı sistematik ve bütünleştirici yaklaşımlar ortaya 

koyulmaktadır.  

2. Literatür İncelemesinin Amacı ve Önemi 

Bir bilim insanının literatür taraması yazmasının uygun olduğu iki 

nokta vardır. İlk olarak, bir araştırma akışını tamamlamış veya önemli ilerleme 

kaydetmiş olanlar, meslektaşlarına öğrendiklerini ve alanın dikkatini en 

verimli şekilde nereye yönlendirebileceğini anlatmak için iyi bir konumdadır. 

İkincisi, bir projeye başlamadan önce bir literatür taraması yapmış ve bu 

incelemeden türetilen bazı teorik modeller geliştirmiş olan akademisyenler de 

potansiyel yazarlardır. 

Literatür taraması gerekli olduğu durumlar şu şekildedir: (a) bir konu 

veya konu neler yapılmış olduğunu ortaya koymak; (b) belirli bir araştırma 

alanının yorumlanabilir eğilimleri veya kalıpları ne ölçüde ortaya koyduğunu 

belirlemek; (c) kanıta dayalı uygulamayı desteklemek için dar bir araştırma 

sorusuyla ilgili ampirik bulguları bir araya getirmek; (d) yeni çerçeveler ve 

teoriler üretmek; ve (e) daha fazla araştırma gerektiren konuların veya 

soruların belirlenmesi (Paré, Trudel, Jaana ve Kitsiou, 2015). 

Bir araştırmada ilgili alan incelenirken o alanda geçmişte yapılmış tüm 

araştırmaların dikkate alınması temel önceliktir. Geçmişteki, ilgili literatürün 

dikkate alınması önemlidir. tüm araştırma disiplinleri ve tüm araştırma 
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projeleri için esastır. Bir makaleyi, disiplinden bağımsız olarak okurken, 

yazar, çalışmanın amacını ortaya koyarak araştırma sorusu ve hipotezlerini 

doğrulamak için araştırma alanını bilgi alt yapısını ortaya koymak ve 

değerlendirmek için önceki araştırmalar tanımlanarak başlanmaktadır. Bu 

genellikle "literatür taraması", "teorik çerçeve" veya "araştırma geçmişi" 

olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte, diğer araştırmalarda olduğu gibi, 

bir literatür taramasının uygun bir araştırma metodolojisi haline gelmesi için, 

uygun adımların izlenmesi ve incelemenin doğru, kesin ve güvenilir olmasını 

sağlamak için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Tüm araştırmalarda 

olduğu gibi, akademik bir incelemenin değeri ne yapıldığına, ne bulunduğuna 

ve raporlamanın netliğine bağlı olmaktadır (Moher vd., 2009). İncelemenin 

amacına bağlı olarak, araştırmacı özellikle literatür taraması yapmak için 

geliştirilmiş bir dizi strateji, standart ve ilkeleri kullanmalıdır.  

Pazarlama alanı ve diğer alanlar için geçmişteki çalışma ve 

araştırmaların incelenmesi ilgili literatürü oluşturmak için temel gerekliliktir. 

Araştırmacı, çalışmanın amacını şekillendirmek, araştırma sorusunu doğru 

kurgulamak ve bunlara bağlı olarak hipotezleri geliştirmek için literatür 

incelemesi önem taşımaktadır.  Buna bağlı olarak ilgili alana ilişkin inşa 

edeceği bilgi altyapısını ortaya koymak  ve değerlendirmek için önceki 

araştırmaları tanımlamak durumundadır. Buna genellikle “literatür taraması”, 

“teorik çerçeve” veya “kavramsal çerçeve” olarak da çalışmalarda yer 

verilmektedir. Ancak, diğer araştırma yöntemleri gibi literatür taramasının da 

belirli bir araştırma metodolojisi niteliğinde olabilmesi için gerekli adımların 

atılması ve incelemelerin yapılması araştırmanın güvenilirliğini 

arttırmaktadır. Akademik bir incelemenin değeri ne yapıldığına, ne 

bulunduğuna ve raporlamanın netliğine bağlıdır (Moher ve diğerleri, 2009). 

İncelemenin amacına bağlı olarak, araştırmacı özellikle literatür taraması 

yapmak için geliştirilmiş bir dizi strateji, standart ve yönergeyi kullanabilir. 

Araştırmacı, araştırma yöntemi olarak literatür taraması ne zaman ve hangi 

durumlarda kullanacağına karar vermelidir. 

Ortaya koyulan araştırma soruları için, literatür taraması en doğru 

cevapları bulmak için en iyi metodolojik bir araçtır. Özellikle araştırmacı bir 

teoriyi ortaya koyarken, ilgili teori ve o teoriyle ilişkili diğer teorilerileri 

incelerken veya ortaya koyulan teoriye ilişkin kullanılan olguları ortaya 
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koyarken literatür taraması çok yerinde bir araştırma yöntemi olarak 

kullanılmaktadır (Tranfield ve diğerleri, 2003). Buradaki yaklaşımda teori 

kapsamında incelenen kavram veya değişkenlerin ve  ilgili değişkenlerle 

aralarındaki ilişkilerin ortaya koyulması, o teori kapsamında eksik kalan 

kavram veya değişkenleri ve ilişkileri göstermektedir. Benzer şekilde bir teori 

incelenirken o alanda o teorinin ilişkili olduğu diğer teorilerinde ortaya 

koyulması yine alana önemli katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, literatür 

taraması, belirli bir kavrama ilişkin olarak dar alanda çeşitli araştırma 

modellerinin ortaya koyulması da gelecekteki çalışmalara ışık tutması 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, literatür taraması son yıllarda 

bir araştırma metodolojisi olarak hem önem kazanmakta hem de 

gelişmektedir.  

Literatür taraması sadece mevcut teorilere ilişkin bir bilgi alt yapısı 

ortaya koymaktan öte aynı zamanda teori geliştirmek açısından da belirleyici 

rol oynamaktadır  (Torraco, 2005). Teori geliştirme noktasında, literatür 

taraması yeni bir kavramsal model veya teori oluşturmak için temel alt yıapı 

sağlamakla birlikte belirli bir araştırma alanının zaman içindeki bilgi gelişim 

haritasını ortaya koymayı amaçlaması açısından da önem taşımaktadır. 

Ancak, literatür taramasının amacına bağlı olarak gerçekleştirirken belirli 

kullanılacak yöntemler farklılaşmaktadır.   

2.1. Literatür Tarama Yaklaşımları 

Literatür taramalarında, araştırma amacına göre farklılaşan farklı tür ve 

yaklaşımlar sözkonusudur. Bu yaklaşımlar nitel, nicel veya karma olabilir. 

Aşağıda, Tablo 1'de özetlendiği gibi, yaygın olarak kullanılan üç yöntem söz 

konusudur. Bu yöntemler; sistematik inceleme, yarı sistematik inceleme ve 

bütünleştirici inceleme şeklindedir. Literatür inceleme stratejileri, belirli bir 

araştırma sorusunun yanıtlanmasında önemli ölçüde çözüm olmaktadır.  
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Tablo 1. Literatür Tarama (İnceleme) Yaklaşımları 

Yaklaşım Sistematik Yarı-Sistematik Bütünleştirici 

Temel amaç 

Kanıtları 

sentezleme ve 

karşılaştırma 

Araştırma alanına genel 

bakış ve zaman içindeki 

gelişimi takip etmek 

Sentez ve eleştiri 

Araştırma 

soruları 
Belirli Geniş ve kapsamlı Dar veya geniş 

Araştırma 

stratejisi 
Sistematik 

Sistematik veya 

sistematik olmayabilir 

Genelde 

sistematik değil 

Örnekleme 

özellikleri 

Nicel 

makaleler 
Araştırma makaleleri 

Araştırma 

makaleleri, 

kitaplar ve diğer 

basılı yayınlar 

Analiz ve 

değerlendirme 

Nicel 

makaleler 

Nicel ve/veya Nitel 

(kalitatif) 
Nitel (kalitatif) 

Katkı örnekleri Etki kanıtı 
bilgi alt yapısı ve 

durumu 

Taksonomi veya 

sınıflandırma 

 

Politika ve 

uygulamalara 

ilişkin bilgiler 

İncelenen temalar 
Teorik model 

veya çerçeve 

  Tarihsel geçmiş  

  Araştırma gündemi  

    Teorik model   

Kaynak: Snyder, H. (2019). 

 

2.1.1. Sistematik literatür taraması 

Sistematik incelemeler, geleneksel literatür taramalarından farklıdır. 

Bilimsel açıdan şeffaf  bir süreç içermekle birlikte önyargıyı en aza indiren 

objektif nitelikte bir yaklaşımdır (Cook, Mulrow ve Haynes, 1997). Sistematik 

bir literatür incelemesi, belirli bir araştırma sorusunu ele alan tüm ilgili 

çalışmaların birleştirilmesi, eleştirel olarak değerlendirilmesi ve sentezine 

yönelik önyargıyı sınırlayacak şekilde bilimsel stratejilerin uygulanmasını 

içermektedir. 
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Sistematik literatür taramaları öncelikle tıp biliminde başlamış, ancak 

son yıllarda pazarlama ve işletme alanındaki araştırmalarında kullanımı  

yaygınlaşmaktadır (Snyder vd., 2016; Palmatier vd., 2018). Sistematik 

literatür taraması, ilgili araştırmayı tanımlama ve eleştirel olarak 

değerlendirmenin yanı sıra söz konusu araştırmalardan veri toplamaya ve 

analiz etmeye yönelik bir araştırma yöntemi ve sürecidir (Liberati vd., 2009). 

Sistematik bir incelemenin amacı, belirli bir araştırma sorusuna veya 

hipotezine cevap bulmak için önceden belirlenmiş dahil etme kriterlerine uyan 

tüm ampirik kanıtları belirlemektir. Sistematik literatür incelemelerinde, 

mevcut araştırma ve tüm kanıtları gözden geçirirken açık ve sistematik 

yöntemler kullanılarak yanlılık en aza indirilebilir, böylece elde edilen 

sonuçlarla güvenilir bulgular sağlanmaktadır (Davis vd., 2014; Moher vd., 

2009). 

Sistematik bir incelemenin neden yapıldığı, bu incelemelerle ne 

yapıldığı (çalışmaların nasıl tanımlandığı ve seçildiği gibi) ve ne bulunduğuna 

ilişkin sonuçların ortaya koyulması bu tür çalışmaların değerini arttırmakta ve 

alan literatürüne önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Sistematik bir inceleme, 

belirli bir alandaki mevcut durumu, bilgi altyapısını ve etkiyi göstererek 

gelecekteki yapılabilecek önemli araştırma boşluklarını ortaya koyarak 

önemli avantajlar sunmaktadır. Örneğin, pazarlama alanındaki çalışmalarda 

kültür önemli bir faktördür. Farklı kültürlere sahip toplumlarda belirli bir 

araştırmanın gerçekleştirilmesi farklı sonuçlar ortaya koyabilmektedir (Waqas 

vd., 2021; Davis vd., 2014). Aşağıda Tablo 2’de sistematik literatür inceleme 

türleri gösterilmektedir (Paul ve Criado, 2020). 
 

Tablo 2. Sistematik literatür inceleme türleri 

Alan tabanlı inceleme 

Yapılandırılmış inceleme 

Çerçeve tabanlı inceleme 

Bibliyometrik inceleme 

Hibrit inceleme 

Teori tabanlı inceleme   

Yöntem tabanlı inceleme   

Meta analitik inceleme   
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2.1.1.1. Alan tabanlı literatür incelemeleri: Alan tabanlı 

araştırmalarda, ilgili konu alanı bir bütün olarak incelenmekte ve elde edilen 

bilgiler sentezlenerek değerlendirilmektedir. Örneğin, pazarlamada gizliliğin 

rolü (Martin ve Murphy 2017). Pazarlamada gizliliğin rolü tüketici ve işletme 

boyutunda incelenerek bu konuda yapılmış farklı araştırma modellerini ortaya 

koymaktadır. Araştırmacılar ilgili alandaki geçmişten mevcut döneme kadar 

çeşitli tanım ve açıklamaları ortaya koymakta ve bunlara ilişkin teorik 

çerçevelerle birlikte araştırmaların bulgularını inceleyerek gelecekte 

çalışılması ve incelenmesi gereken araştırma boşluklarını göstermişlerdir. Bu 

anlamda alan tabanlı literatür incelemeleri alana katkı sağlanması ve ilgili 

alandaki bilginin değişim ve gelişimini ortaya koyması açısından büyük önem 

taşımaktadır (Palmatier vd., 2018). Alan tabanlı literatür incelemeleri farklı 

kategorilerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar aşağıda 

detaylandırılarak açıklanmaktadır 

a. Yapılandırılmış inceleme: Alan tabanlı literatür incelemeleri, 

yaygın olarak kullanılan yapı, yöntem ve teorilere dayalı olarak ortaya 

koyulan verilerden şekillendirilmektedir. Bu tür çalışmalar, mevcut literatürde 

ne tür yöntemlerin kullanıldığını, hangi teori ve yapıların uygulandığını ortaya 

koymaktadır.  Böylece yöntem ve teoriler ışığında derlenmiş bu çalışmalar 

araştırma boşluklarını göstermektedir. Mevcut literatürde bulunan bazı klasik 

derleme makaleleri bu kategoriye girer (Canabal & White, 2008, Kahiya, 

2018; Paul & Feliciano-Cestero, 2020).  

b. Çerçeve tabanlı inceleme:. Bir literatür incelemesi belirli bir 

çerçeve kullanılarak geliştiriliyorsa alan tabanlı bir çerçeve incelemesi 6-W 

Çerçevesi olarak da adlandırılmaktadır (Callahan, 2014).  Bu 6-W çerçevesi  

kim, ne zaman, nerede, nasıl, ne ve neden sorularının cevaplarından 

oluşmaktadır. Ayrıca, 7-P çerçevesi olarak adlandırılan literatür incelemeleri 

ise, teori, yapı, karakteristik özellikler ve metodolojileri içeren literatür 

incelemeleri de mevcuttur (Paul vd., 2019). Belirli bir çerçeveye sahip tematik 

incelemelerin, daha sağlam bir yapı göstermeleriyle daha kabul gören 

yapıdadır.  
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c. Bibliyometrik inceleme: Bibliyometrik incelemeler, istatistiksel 

araçları kullanarak çok sayıda yayınlanmış araştırmayı analiz eder, böylece 

belirli bir alandaki kavramları, eğilimleri ve bilgi birimini ortaya koymaktadır 

(Paul ve Barari, 2022). Ancak, bibliyometrik incelemeler belirli bir alandaki 

teorileri, yöntemleri ve yapıları yeterince açıklamamasıyla da 

eleştirilmektedir (Paul & Criado,2020).  

d. Hibrit inceleme: Hibrit incelemeler, farklı literatür inceleme 

türlerinin unsurlarını birleştirmektedir (Paul ve Criado, 2020).  Hibrit 

incelemeleri bazen bibliyometrik bir literatür incelemesini yapılandırılmış 

sistematik bir literatür incelemesi ile birleştirilerek şekillendirilmektedir. 

Bazen de diğer inceleme türleriyle birleştirilerek gerçekleştirilmektedir.   

2.1.1.2. Teori geliştirmeyi hedefleyen inceleme: Seçkin 

pazarlama dergilerinde (örn.Academy of Marketing Science)  yayınlanan 

literatür incelemeleri bu kategoriye girmektedir. Bu durumda, araştırmacılar 

bu tür teori oluşturan inceleme makalelerinde tipik olarak teorik modeller 

ve/veya test edilebilir hipotezler veya önermeler ortaya koymaktadırlar. 

Ancak, aynı araştırmada bu modelleri ve/veya teorik önermeleri test etmeleri 

gerekli olmamaktadır (Paul ve Mas, 2019, Post vd., 2020).  

2.1.1.3. Teoriye dayalı inceleme: Belirli bir teorinin bir konu 

alanındaki/alanındaki rolünü analiz etmeye odaklanan teoriye dayalı 

derlemeler niteliğindeki sistematik incelemeler akademik dünya için çok 

önemli ve yön göstericidir. Bu tür inceleme makaleleri, belirli bir temel teoriyi 

kullanan ve/veya ampirik olarak uygulayan bir literatürü sentezleyerek 

geliştirmeye yardımcı olmaktadır (Post vd., 2020). Örneğin, pazarlamada 

işlem maliyeti analizi (Rindfleisch ve Heide, 1997), pazarlamada kaynak 

temelli teori (Kozlenkova vd., 2014).   

2.1.1.4. Yönteme dayalı inceleme: Yönteme dayalı literatür 

inceleme araştırmaları, temel bir metodoloji (nicel veya nitel) kullanan bir 

literatürü sentezleyerek genişletmektedir. Örneğin, pazarlama 

araştırmalarında ayrışma geçerliliği (Voorhees vd., 2016).  Bu tür 
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çalışmalarda, incelenen yönteme ilişkin o alanda çalışılmış o yöntemi 

kullanmış araştırmalar birleştirilmektedir (Palmatier vd., 2018). 

2.1.1.5. Meta analitik inceleme: Meta-analiz, belirli bir araştırma 

konusu üzerindeki önceki nicel araştırmaların istatistiksel 

değerlendirmelerinden biri olarak yaygınlaşan, giderek daha da önem kazanan 

nicel bir sistematik literatür incelemesidir. Belirli bir konuda araştırma 

yaparken, ilgili araştırmaya dahil edilen çalışmaların sonuçlarını 

bütünleştirmek için, genellikle meta-analiz gibi istatistiksel yöntemler 

kullanılmaktadır. Sistematik inceleme süreci ve bununla ilişkili prosedür olan 

meta-analiz, son on yılda geliştirilmiş ve belirli bulgulara dayalı 

uygulamalarda önemli bir rol oynamaktadır.  Meta-analiz, tartmak ve 

karşılaştırmak ve aynı konu üzerinde birden fazla çalışma bağlamında ortaya 

çıkan kalıpları, çelişkileri veya ilişkileri belirlemek için farklı çalışmalardan 

elde edilen sonuçları birleştirmenin istatistiksel bir yöntemidir (Davis vd. 

2014). Meta-analiz yaklaşımıyla, her bir birincil çalışma özetlenir ve kodlanır 

ve ardından bulgular genel bir etki büyüklüğünü hesaplamak için ortak bir 

metriğe dönüştürülmektedir (DerSimonian vd., 1986; Harrer vd., 2021). 

Bununla birlikte, bir meta-analiz çalışmasında, dahil edilen tüm çalışmaların 

sonuçlarını karşılaştırmak için istatistiksel ölçümleri (etki büyüklüğü) 

paylaşması gerekir (Davis vd., 2014; Harrer vd., 2021). Bu nedenle, farklı 

metodolojik yaklaşımlara sahip çalışmalar üzerinde bir meta-analiz yapmak 

zordur (Tranfield vd., 2003). Ama yine de sosyal bilimler içerisinde kılavuz 

oluşturmaya yönelik girişimlerde bulunulmuştur (Davis ve ark., 2014; 

Palmatier ve ark., 2018; Tranfield ve ark., 2003). Ayrıca, daha üst sıralarda 

yer alan pazarlama bilimi dergilerinde yayınlanmış birkaç meta-analiz vardır 

(Barari vd., 2021; Good vd., 2022; Paul ve Barari, 2022).  Sonuç olarak, farklı 

türdeki çalışmalardan elde edilen bulguların kalitesini ve gücünü 

değerlendirmek ve sonuçları karşılaştırmak için daha nitel yaklaşımlar 

geliştirilmiştir (Greenhalgh vd., 2004). Bu genellikle nitel araştırmalardan 

elde edilen bulguları karşılaştırma yöntemi olarak tanımlanabilen nitel 

sistematik bir inceleme olarak adlandırılmaktadır (Grant ve Booth, 2009). 

Yani, alandaki araştırmaları araştırmak için katı bir sistematik inceleme süreci 
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gerçekleştirilmekte ve ardından bunları değerlendirmek için nitel bir yaklaşım 

kullanılmaktadır. 

2.1.2. Yarı Sistematik İnceleme 

Yarı sistematik inceleme yaklaşımı, sistematik olarak incelenemeyen 

farklı disiplinlerdeki çeşitli araştırmacılar tarafından farklı şekilde 

kavramsallaştırılan ve incelenen konular için daha uygun bir yaklaşımdır 

(Wong vd., 2013). Farklı alanlardaki ilgili araştırmaların hepsini incelemenin 

mümkün olmaması nedeniyle bu yaklaşım geliştirilmiştir (McColl-Kennedy 

vd, 2017).  

Yarı sistematik bir incelemeler, belirli bir araştırma disiplini veya 

metodolojisindeki temaları, teorik perspektifleri veya ortak sorunları 

belirlemek veya teorik bir kavramın bileşenlerini ortaya koymak için faydalı 

olmaktadırlar (Ward, House ve Hamer, 2009). Pazarlama alanında bir 

konunuya ilişkin bilgi haritasını ve alt yapısını ortaya koyma, bu bilgileri 

sentezleme ve daha ileri araştırmalar için belirli temalar ve konular oluşturma 

veya belirli bir konunun tarihsel bir genel görünümünü veya zaman çizelgesini 

sağlama açısından oldukça faydalıdır. Bir konuyu araştırmanın yanı sıra, yarı 

sistematik bir inceleme genellikle seçilen bir alandaki araştırmanın zaman 

içinde nasıl evrildiğine veya b geliştiğine odaklanmaktadır. Bu odak 

bağlamında, yarı sistematik inceleme araştırılan konuya ilişkin çıkarımları 

olan potansiyel olarak ilgili tüm araştırmaları belirlemeyi ve bunların etki 

büyüklüğünü ölçmek yerine meta-anlatıları kullanarak sentezlemeyi 

amaçlamaktadır. Böylece, sistematik yaklaşım daha çok, geniş konuları ve 

farklı araştırma türlerini kapsayarak karmaşık konuları açıklamaya yardımcı 

olmaktadır (Gurevitch vd., 2018). 

Yarı sistematik bir incelemelere analiz yönünden ele alındığında,  bu 

yaklaşımla ulaşılan bulguları analiz etmek ve sentezlemek için çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Bu kapsamda, en başta nitel yöntemlerden 

tematik veya içerik analizleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, genel olarak bir 

metin içindeki kavramsal tematik kalıpları belirleme, analiz etme ve 

raporlama yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Ancak, bazen de yarı sistematik 

incelemelerde  meta-analiz yaklaşımı da kullanılabilemektedir (Page vd., 

2021). 
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2.1.3. Bütünleştirici İnceleme 

Bütünleştirici incelemeler,  yarı yapılandırılmış inceleme yaklaşımıyla 

yakından ilgili olmakla birlikte birleştirici ve bütünleştirici bir yaklaşımıdır. 

Yarı yapılandırılmış inceleme ile karşılaştırıldığında, bütünleştirici bir 

inceleme genellikle farklı bir amaca sahiptir ve bir araştırma konusuyla ilgili 

literatürü yeni teorik çerçevelerin ve bakış açılarının ortaya koyulmasını 

sağlayacak şekilde değerlendirmek, eleştirmek ve sentezlemek amacıyla 

kullanılmaktadır (Torraco, 2005).  Bu tür incelemelere pazarlama ve işletme 

literatüründe rastlamak mümkündür (örn., Covington, 2000; Gross, 1998; 

Mazumdar, Raj ve Sinha, 2005). Bütünleştirici literatür incelemelerinin 

genellikle, belirli bir alanda belirli bir olgunluğa erişmiş konuları veya yeni 

ortaya çıkan konuları ele almayı amaçlamaktadır. Bu tür olgunlaşmış konular 

söz konusu olduğunda, bütünleştirici bir inceleme yöntemi kullanmanın 

amacı, bilgi tabanını ortaya koymak, eleştirel olarak değerlendirmek ve 

yeniden kavramsallaştırarak belirli bir konunun teorik temelini 

genişletmektedir. Yeni ortaya çıkan konular için amaç, eski modelleri gözden 

geçirmekten ziyade başlangıç veya ön kavramsallaştırmalar ve teorik 

modeller oluşturmaktır. Amaç genellikle konuyla ilgili şimdiye kadar 

yayınlanmış tüm makaleleri kapsamak değil, farklı alanlardan veya araştırma 

geleneklerinden bakış açılarını ve içgörüleri birleştirmek olduğundan, bu tür 

bir inceleme genellikle daha yaratıcı bir veri toplama gerektirmektedir. 

Bütünleştirici incelemenin veri analizinde, belirli bir standart 

geliştirilmemiştir (Whittemore ve Knafl, 2005). Ancak, bütünleştirici bir 

incelemede veri analizinin genel amacı, literatürü ve bir konunun ana 

fikirlerini ve ilişkilerini eleştirel olarak analiz etmek ve incelemektir.  

Bütünleştirici literatür inceleme yöntemi, bir araştırma alanının basit bir 

şekilde incelenmesi veya tanımlanması yerine, bilginin ve teorik çerçevelerin 

ilerlemesiyle şekillendirilmektedir. Buna göre, tanımlayıcı veya tarihsel 

olmayarak, yeni bir kavramsal çerçeve veya teori oluşturmalıdır. 

Bütünleştirici bir inceleme birkaç şekilde yürütülebilse de, araştırmacıların, 

çalışmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin raporlama için kabul edilmiş ilkeleri 

izlemeleri beklenmektedir (Torraco, 2005).  
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3. Bir Literatür Taramasının Kalitesinin Değerlendirilmesi 

Literatür incelemelerinin katı bir şekilde ampirik veya deneysel 

araştırmalar gibi değerlendirilmesi gerekmektedir. Kaliteli bir literatür 

taramasının hem derinliğe hem de titizliğe sahip olması gerekmektedir. Yani 

literatür incelemesine dahil edilecek araştırmaları seçmek, veri ve içgörüleri 

ortaya koymak için uygun bir strateji geliştirilmesi ve önceki araştırmaların 

tekrarının ötesinde bir katkı sunması gerekmektedir (Palmatier vd., 2018). 

Ayrıca, kaliteli bir literatür taramasının tekrarlanabilir nitelikte olmalıdır.  

Yani yöntemin  çalışmanın tekrarlanabilir ve benzer bulgulara ulaşabilir 

olması için açıklanması gerekmektedir. Son olarak, literatür taramasının bilim 

adamları ve uygulayıcılar için faydalı olması gerekmektedir.  

Literatür incelemelerinin kalitelerinin değerlendirilmesinde sistematik, 

yarı sistematik veya bütünleştirici bir inceleme olup olmamasına bağlı olarak 

farklı standartlar kullanılmaktadır. Bununla birlikte, literatür inceleme 

türünden bağımsız olarak, hangi çalışmaların incelemeye dahil edildiğive 

hangi kriterlere göre belirlendikleri vb. bilgilerin şeffaflıkla ortaya koyulması 

gerekmektedir.  

4. Sonuç 

Literatür incelemeleri, her alandaki bilimin ve bilimsel çalışmaların 

gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. Bilgi gelişimine önemli ölçüde katkı 

sağlamakta, politika ve uygulamalar için önemli faydalar oluşturmaktadır. 

Ayrıca, literatür incelemeleri belirli bir alan için yeni fikirler ve yönler 

doğurmaya yön göstermektedir. Bu nedenle, gelecekteki araştırma ve teori 

için temel oluşturmaktadırlar.  
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