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1 | İklim Değişikliği ve Tarımda Dönüşüm
ÖNSÖZ

Küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkması ve önümüzdeki
yüzyılda devamı artık büyük ölçüde hem öngörülmekte hemde
kabul edilmektedir. Bu küresel iklim dengesizliği başta sıcaklık
ve yağış modellerini etkilemekte olup, diğer açıdan atmosferik
bileşenler üzerinde de bazı etkilere sahip olacaktır. Bu durum
insanları ve toplumları doğrudan etkileyecektir. Çünkü sıcaklık
ve yağıştaki değişiklikler karasal su döngüsünde önemli
değişikliklere neden olabilir.
İklim değişikliği çatısı altında doğada yaşanan hızlı gelişim ve
değişimler beraberinde bitkisel ve hayvansal üretimde dönüşümü
ve dönüşümsel süreci hızlandırmaktadır. Bu süreçte yağmurların
geleneksel başlangıcı, ekim tarihleri, yağış miktarları ve rejimi,
aşırı hava olaylarının sıklığı gibi iklimsel değişimlerde yaşanan
olaylar tarımda adaptasyonun üzerine dikkatleri çekerek iklimsel
risklerin ve fırsatlarının yakın vadede daha iyi yönetilmesi
gerekliliğini ortaya koymuştur.
İklimsel faktörlere ek olarak , tarım sektörü önemli olabilecek
iklimle ilgili olmayan faktörlere de maruz kalabilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, tarımsal üretimde “piyasa
dalgalanmalarından,

ulusal

ve

uluslararası

politikalardan,

yönetimdeki uygulamalardan, ticaret koşullarından, teknoloji
kullanılabilirliğinden, v.b” faktörlerden etkilenebilir. Bu süreçte
üreticinin desteklenmesi açısından tarıma ve tarım dostu
uygulamalara yönlendirmek için sübvansiyonlar, mali destek
ve kırsal kalkınma programları ile tarımsal eğilimleri etkileyen
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başlıca politikalara yönelmek sektöre ivme kazandıracaktır. Bu
iklimsel olmayan faktörler, sosyo-ekonomik ve kurumsal koşullar
sürekli değişmektedir ve tarım sektörünün de bu dış sistemlere
uyum sağlaması gerekmektedir
İklim değişikliğinin tarım sistemleri ve gıda güvenliği üzerinde
etkisi insan yaşamını tehdit eden en önemli unsurlardandır. Gerek
çevresel

ve

gerekse

insanların

geçim

kaynakları

ve

beslenmeleriyle ilgili toplumsal bir takım hedefleri karşılamak
için küresel

ölçekte

gıda

üretim

sistemlerinin yeniden

şekillenmesi ve tasarlanmasına yönelik tarımda dönüşüm
gerçekleşiyor mu? Toplum olarak bu dönüşüme hazırmıyız?
Özetle, sürdürülebilir tarımsal kalkınmanın temellerinden biride
doğal varlıkların en akılcı yöntemlerle kullanılmasından
geçmektedir.

İklim değişikliği, hassas tarım uygulamalarına

geçiş sürecinde sürdürülebilir tarım planlamalarının hayata
geçirilmesinin zorunluluğunu ortaya koymuştur.
Haziran, 2022
Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN
Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
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GİRİŞ
Bitkiler yaşamsal faaliyetleri süresince birçok biyotik ve abiyotik
stres şartlarıyla karşılaşırlar. Bu stres faktörleri içerisinde bitkinin
verim oranını, metabolik faaliyetlerini, büyüme ve gelişmesini
büyük ölçüde kısıtlayan sorunlardan biri olan kuraklık, dünyada
üzerinde tarımsal alanda kullanılan ekim alanlarının önemli bir
bölümünde stres faktörleri açısından büyük bir bölümü
kapsamaktadır (Eminur ve Hançer, 2016).
Sanayileşmeyle birlikte gün geçtikçe nüfusta artırmaktadır. Nüfus
artışı beraberinde bitkisel ve hayvansal gıdalara olan ihtiyaçlarıda
artırmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaçların karşılanması için gerekli
olan bitkisel ve hayvansal gıdaların üretim aşamalarında da
enerjiye olan talep gün çeçtikçe artmıştır. Bu nedenlede kapasitesi
yüksek üretim aktivitelerine gereksinim duyulmuştur (Şahin ve
Onurbaş, 2016). Global ısınmaya bağlı iklimlerde oluşan
değişimler dünyanın neredeyse tamamını olumsuz olarak
etkilemektedir (Çelik ve Baran, 2018). Özellikle tarımda ve
hayvancılık alanlarında global iklim değişikleri, meteorolojik bir
sorun gibi gözüksede; aslında besin ve hidrolojik döngülerle
ekolojik sitemler üzerinde oldukça olumsuz etkileri vardır
(Zaimoğlu, 2019). Global İklim değişikliği gıda arzı üzerine çok
fazla olumsuz etkileri olmaktadır. Gıda arz yetersizliği gibi aynı
zamanda

seragazı emisyonuda çevreye

olumsuz

etkileri

olmaktadır (Sakin ve ark., 2021). Sera gazı emisyonu iklim
değişikliğini doğrudan etkilediği için, sera gazının azaltılması
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iklim değişikliği üzerinde olumlu etkileri olup, hayvancılıktan
bitkisel üretime kadar pek çok alanı etkilemektedir (Anonim,
2022a; Celik ve Akca, 2018). Hayvancılık ve tarım sektörü sera
gazı yayınımına neden olabildiği gibi aynı zamanda karbon
bertarafı açısındanda önem arz etmektedir (Ağaçayak ve Öztürk,
2017). Global ısınmaya neden olan faktörlerin başlıcalarından;
enerji üretimi, enerji tüketimi, hayvansal ve bitkisel üretim
süreçleri gibi daha pek çok sebep sayılabilir. Global ısınma
nedeniyle meydana gelen iklim değişikliği sebebiyle atmosferde
meydana gelen aşırı ısınma sebebiyle, buzul tabakalarının
erimesiyle deniz seviyelerinde yükselmeler, çok farklı hava
olaylarına,

yağış

rejiminin

değişmesine

dolayısıyla

ekosistemlerdeki ani değişimlerle çeşitli doğa felaketlerine neden
olmaktadır. Bunun sonucunda da çeşitli bitki ve hayvan türleri
yok olmaktadır (Bayraç ve Doğan, 2016). Özellikle son yıllarda
yenilenebilir (temiz enerji) enerji kaynaklarına olan teşviklerdeki
artışlar (Yılmaz ve Hotunluoğlu, 2015) ile yenilenebilir enerji
konusundaki arzın artmasına sebep olmasıyla birlikte; fosil
yakıtlardan kaynaklanan kirleticilerinde azalmasına sebep
olmuştur. Hayvancılık ve tarımsal üretim faaliyetleri sonucunda
ortaya çıkan kirleticilerin ölçümleri sanayi bazlı sektörlere göre
daha zordur. Bu nedenle de ortaya çıkan kirleticilerin ölçülmesi
ve

bunların önlenmesiyle ilgili çalışmaların hızlandırılması

gerekmektedir. Hayvancılık ve bitkisel üretim süreçlerinde
meydana gelen global sera gazı emisyonlarını gözardı etmek
mümkün değildir. Türkiye’de de 2017 sera gazı emisyonlarının
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%72,2’si enerji kaynaklı olup ancak hayvancılık ve bitkisel
üretim (gıda sektörü) ise %27 8 ile küçümsenemeyecek bir oranda
olup dikkate alınması gereken bir durumdur (Anonim, 2022b).
Türkiye’deki tarım ve hayvancılık sektörü kaynaklı sera gazı
emisyonlarının azaltılmasında besi hayvanlarının metan yayımını
indirgeyecek yemler ile bitkisel proteinlerin kullanılmasının sera
gazı oluşumuna olumlu etkileri olacaktır. Yine sera gazı
yayınımın azaltılmasında tarım arazisinde toprağa bağlanamayan
serbest azotun bertarafıda olumlu bir etki yapabilecektir.
Hayvannsal gübrelerin uygun depolama ve kompostlaştırma
metodlarıylada metan gazı indirgenebilmektedir. Global iklim
değişikliği ile ilgili olarak; sanayi devriminden günümüze kadar
1.1 °C sıcaklık artışı söz konusu olmuş. Türkiye’nin de taraf
olduğu Paris İklim Anlaşması’nın uzun dönem amacı bu sıcaklık
artışını 2 °C’nin altında tutmaktır. Yine bu anlaşma ile global
iklim değişikliğine karşı sera gazı emisyonlarının azaltımı ve
global iklim değişikliğine uyum temel uyum esas alınmıştır
(Anonim,2022a). Global iklim değişiklikleri yağışlarda ve
sıcaklıklarda değişimlere sebep olmasıyla tarımsal alanlara,
tarımsal üretimde ve gıda güvenliğinde azalma ile su güvenliğinin
azalmasına neden olur. Ekvator bölgesi ülkelerinde tarımsal
faaliyetlerde

2080’lerde

%60’a kadar azalma olacağı

belirtilmektedir (Cline, 2007). İklim değişikliklerinin çevresel
etkilerinin olduğu kadar ekonomik etkileride iklim değişikliğine
maruz kalan ülkeler üzerinde önem arz etmektedir. Özellikle
global iklim değişikliğin en önemli sebeplerinden olan sera gazı
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yayınımını azaltmak için alınan önlemler ülke ekonomileri
üzerine göz ardı edilemeyecek kadar negatif etkileri vardır. İklim
değişikliklerinin etkilediği pek çok sektörden hayvancılık ve
tarım sektörü aynı zamanda iklim değişikliğinede sebep
olabilmektir. Tarım arazisinin işlenmesinin, mücadelesinin(ilaç),
gübreleme

ve

enerji

tüketimi,

elektrifikasyon,

hayvan

yetiştiriciliğinden kaynaklı gübreleme gibi faaliyetler sera gazını
tetiklemektedir (Bayraç ve Doğan, 2016).
TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜ
Türkiye’de tarım alanları her geçen gün azalmasına rağmen;
tarımsal üretim açısından oldukça elverişlidir. Ancak topraktaki
organik madde miktarının az olması gübre vb. girdilerin yüksek
maliyetleri nedeniyle de üretimde azalma söz konusu olmaktadır
(Uçar ve ark., 2020). Yine sulak olmayan bölgelerde üretim için
gerekli su rejiminin düşük olması da büyük sorun teşkil
etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
yıllar itibarıyla tarım arazilerine bağlı olarak istihdam oranı
azalmaktadır. TÜİK verilerine göre en çok 1990 yılında 27 856
000 ha tarımsal alan kullanılırken enaz ise 2020 yılında 23 136
000 ha alanda tarımsal faaliyet yapılmıştır. Şekil 1 incelendiğinde
tarım alanları bakımından ençok 18 868 000 ha alan ile tarla
bitkileri iken en az ise 5 000 ha süs bitkileri tarla bitkileri
yetiştiriciliğinde en çok 1990 yılında 18 868 000 ha (%67,7) alan
iken, en az ise 2017 yılında 15 532 000 ha (%66,4) alanda
tarımsal faaliyetler yapılmıştır. En az nadas alanı 2020 yılında 3
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173 000 ha iken, en çok nadas alanı ise 1990 yılında 5 324 000
ha kadardır. Sebze bitkileri yetiştiriciliğinde en çok 2002 yılında
930 000 ha (%3,5) alan iken, en az ise 1990 yılında 635 000 ha
(%2,3) alanda tarımsal faaliyetler yapılmıştır. Meyve İçecek ve
baharat bitkileri yetiştiriciliğinde en çok 2020 yılında 3 564 000
ha (%15,4) alan iken, en az ise 2002 yılında 2 674 000 ha (%10,1)
alanda

tarımsal

faaliyetler

yapılmıştır.

Süs

bitkileri

yetiştiriciliğinde en çok 2019 yılında 5 200 ha (%0,02) alan iken,
en az ise 2017 ve 2020 yıllarında ise 5 000 ha (%02) alanda
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798

3697

15421

15532

17935
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5324

635

TARIM ALANI 1000 HEKTAR

18868

tarımsal faaliyetler yapılmıştır (Anonim, 2021a).

2020

Nadas

Şekil 1. Türkiye'de Tarım Alanları

TARIM ÜRÜNLERİ
TÜİK tahıl vb. bitki üretimi verilerine göre 21 000 000 ton
şekerpancarı, 20 500 000 ton buğday, 8 300 000 ton arpa, 6 500
000 ton dane mısır, 2 067 000 ton ayçiçeği ve 1 774 000 ton
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kütlü pamuk yetiştirilmiştir(Şekil 2). Buğday üretiminde en çok
2015 yılında 22 600 000 ton buğday üretilirken; en az buğday
üretimi ise 2014-2019 yıllarında 19 000 000 ton olarak
gerçekleştirilmiştir. Arpa üretiminde ise en çok 2020 yılında 8
300 000 ton arpa üretilirken; en az arpa üretimi ise 2014 yılında
6 300 000 ton olarak gerçekleştirilmiştir. Ayçiçeği üretiminde ise
en çok 2019 yılında 2 100 000 ton ayçiçeği üretilirken; en az
ayçiçeği üretimi ise 2014 yılında 1638000 ton olarak
gerçekleştirilmiştir. Dane mısır üretiminde ise en çok 2020
yılında 6500 000 ton dane mısır üretilirken; en az dane mısır
üretimi ise 2018 yılında 5700 000 ton olarak gerçekleştirilmiştir.
Kütlü pamuk üretiminde ise en çok 2014 yılında 2570 000 ton
kütlü pamuk üretilirken; en az kütlü pamuk üretimi ise 2020
yılında 1774 000 ton olarak gerçekleştirilmiştir. Şekerpancarı
üretiminde ise en çok 2017 yılında 21 149 000 ton şekerpancarı
üretilirken; en az şekerpancarı üretimi ise 2015 yılında 16 023
000 ton olarak gerçekleştirilmiştir (TÜİK).
25000

Üretim Miktarı 1000 ton

20000
15000
10000

5000
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Buğday

Arpa

Ayçiçeği

Dane Mısır

Kütlü Pamuk
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Şekil 2. Ürün Çeşitlerine Göre Tahıl vb. Bitki Üretimi (1000 ton)
(2014-2020)
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TÜİK sebze bitki üretimi verilerine göre 13 204 020 ton domates,
3 491 554 ton karpuz, 2 280 000 ton soğan, 1 886 239 ton hıyar
ve 1724856 ton kavun yetiştirilmiştir(Şekil 3). Domates
üretiminde en çok 2020 yılında 13 204 020 ton domates
üretilirken; en az domates üretimi ise 2014 yılında 11 850 000 ton
olarak gerçekleştirilmiştir. Hıyar üretiminde ise en çok 2019
yılında 1 916 645 ton hıyar üretilirken; en az hıyar üretimi ise
2016 yılında 1811 681 ton olarak gerçekleştirilmiştir. Kavun
üretiminde ise en çok 2016 yılında 1 854 356 ton kavun
üretilirken; en az kavun üretimi ise 2014 yılında 1707 302 ton
olarak gerçekleştirilmiştir. Karpuz üretiminde ise en çok 2018
yılında 4031174 ton karpuz üretilirken; en az karpuz üretimi ise
2018 yılında 3 491 554 ton olarak gerçekleştirilmiştir. Soğan
üretiminde ise en çok 2020 yılında 2280000 ton soğan üretilirken;
en az soğan üretimi 2014 yılında 1790 000 ton olarak
gerçekleştirilmiştir(TÜİK).

Üretim Miktarı 1000 ton
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Şekil 3. Ürün Çeşitlerine Göre Sebze Üretimi (1000 ton) (2014-2020)
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TÜİK meyve, içecek ve kabuklu kuru yemiş üretimi verilerine
göre 4 300 486 ton elma, 4 208 908 ton üzüm, 1 418 000 ton çay,
1 333 975 ton portakal, 1 316 626 ton zeytin ve 665 000 ton fındık
yetiştirilmiştir(Şekil 4). Elma üretiminde en çok 2020 yılında 4
300 486 ton elma üretilirken; en az elma üretimi 2014 yılında 2
480 444 ton olarak gerçekleştirilmiştir. Portakal üretiminde ise en
çok 2017 yılında 1 950 000 ton portakal üretilirken; en az portakal
üretimi ise 2020 yılında 1 333 975 ton olarak gerçekleştirilmiştir.
Üzüm üretiminde ise en çok 2020 yılında 4208 908 ton üzüm
üretilirken; en az üretimi ise 2015 yılında 3650 000 ton olarak
gerçekleştirilmiştir. Zeytin üretiminde ise en çok 2017 yılında
2100000 ton zeytin üretilirken; en az zeytin üretimi ise 2020
yılında 1 316 626 ton olarak gerçekleştirilmiştir. Çay üretiminde
ise en çok 2018 yılında 1 481 000 ton çay üretilirken; en az çay
üretimi ise 2014 yılında 1266000 ton olarak gerçekleştirilmiştir.
Fındık üretiminde ise en çok 2019 yılında 776046 ton fındık
üretilirken; en az fındık üretimi ise 2014 yılında 412 000 ton
olarak gerçekleştirilmiştir (Anonim, 2021b).
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Şekil 4. Ürünlere Göre Meyve, İçecek ve Baharat Bitkilerinin Üretimi
(1000 ton) (2014-2020)

ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM
TÜİK verileri dikkate alındığında, organik bitkisel üretim
içerisinde çiftçi sayılarında 2018 yılında ciddi artış söz konusu
olup; en fazla çiftçi sayısı 2018 yılında 79 563 kişi iken; en az
çiftçi sayısı ise 2016 yılında 67 878 kişidir (Şekil 5a). Ürün
çeşitliliği olarak bakıldığında; en fazla ürün sayısı 2016 yılında
225 kişi iken; en az ürün sayısı ise 2015 yılında 197 kişidir (Şekil
5b). Yine toplam üretim alanları bakımından en fazla üretim alanı
2014 yılında 842 216 ha alan iken en az üretim alanı ise 2015
yılında 515 268 ha alandır(Şekil 5c). Üretim miktarları
bakımından ise en fazla üretim miktarı 2016 yılında 2 473 600 ton
iken en az üretim miktarı ise 2014 yılında 1 642 235 ton olarak
gerçekleşmiştir (Şekil 5d) (Anonim, 2020a).
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5a (Ürün Çeşitliliği)

5b (Çiftçi Sayısı)

5c (Toplam Üretim Alanı)

5d (Üretim Miktarı)
Şekil 5. Organik Bitkisel Üretim 2014-2019
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TÜİK verilerine göre kimyevi gübre tüketimine bakıldığında en
çok gübre tüketimi 2020 yılında 7 143 144 ton iken en az gübre
tüketimi ise 5 411 881 ton kadardır (Şekil 6) (Anonim, 2021c).
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Şekil 6. Kimyevi Gübre Tüketimi(ton)(2014-2020)

HAYVANCILIK
TÜİK verilerine göre (Anonim, 2022c; Anonim, 2022d); Sığır ve
Manda türlerinden oluşan toplam büyükbaş hayvan sayısı; en çok
2020 yılında 18 155 388 adet iken en az büyükbaş hayvan sayısı
ise 2015 yılın da 14 127 837 adet kadardır. Sığır sayısı en çok
2020 yılında 17 962 899 adet iken en az sığır sayısı ise 2015
yılında 13 994 071 adet kadardır. Manda sayısı en çok 2020
yılında 192 489 adet iken en az manda sayısı ise 2014 yılında 122
114 adet kadardır(Şekil 7). Yine TÜİK verilerine göre toplam
büyükbaş hayvan atığı miktarı en çok 2020 yılında 203 340 637
ton iken en az büyükbaş hayvan atığı miktarı ise 2015 yılında 158
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227 836 ton kadardır. En fazla sığır atığı miktarı 2020 yılında 201
135 247 ton iken en az sığır atığı miktarı ise 2015 yılında 156 695
249 ton kadardır. Yine en fazla manda atığı miktarı 2020 yılında
2 205 389,984 ton iken en az manda atığı miktarı ise 2014 yılında
1 399 087,701 ton kadardır (Şekil 8). TÜİK verilerine göre Koyun
ve Keçi türlerinden oluşan toplam küçükbaş hayvan sayısı; en çok
2021 yılında 57 519 204 adet iken en az küçükbaş hayvan sayısı
ise 2016 yılın da 41 329 232 adet kadardır. Koyun sayısı en çok
2021 yılında 45 177 690 adet iken en az Koyun sayısı ise 2016
yılında 30 983 933 adet kadardır. Keçi sayısı en çok 2021 yılında
12 341 514 adet iken en az Keçi sayısı ise 2014 yılında 10 344
936 adet kadardır(Şekil 9). Yine TÜİK verilerine göre toplam
küçükbaş hayvan atığı miktarı en çok 2021 yılında 37 952 936 ton
iken en az küçükbaş hayvan atığı miktarı ise 2016 yılında 27 289
788 ton kadardır. En fazla Koyun atığı miktarı 2021 yılında 29
681 742 ton iken en az Koyun atığı miktarı ise 2016 yılında 20
356 444 ton kadardır. Yine en fazla Keçi atığı miktarı 2021 yıında
8 271 194 ton iken en az Keçi atığı miktarı ise 2014 yılında 6 933
102 ton kadardır (Şekil 10).
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Şekil 7. Büyük Baş Hayvan Sayıları (2014-2021)
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Şekil 8. Büyük Baş Hayvan Atık Miktarları (2014-2021)
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Şekil 10. Küçükbaş Hayvan Atık Miktarları (2014-2021)

TÜİK verilerine göre yumurta tavuğu, et tavuğu, hindi, kaz ve
ördek türlerinden oluşan toplam kanatlı kümes hayvanı sayısı; en
çok 2020 yılında 386 081 000 adet iken en az kanatlı kümes
hayvan sayısı ise 2015 yılın da 316 332 000 adet kadardır.
Yumurta tavuğu sayısı en çok 2018 yılında 124 055 000 adet iken
en az yumurta tavuğu sayısı ise 2015 yılında 98 597 000 adet
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kadardır. Et tavuğu sayısı en çok 2020 yılında 258 046 000 adet
iken en az et tavuğu sayısı ise 2015 yılında 213 658 000 adet
kadardır. Hindi sayısı en çok 2020 yılında 4 798 000 adet iken en
az hindi sayısı ise 2015 yılında 2 828 000 adet kadardır. Kaz
sayısı en çok 2020 yılında 1 374 000 adet iken en az kaz sayısı ise
2015 yılında 851 000 adet kadardır. Ördek sayısı en çok 2020
yılında 560 000 adet iken en az ördek sayısı ise 2015 yılında 398
000 adet kadardır(Şekil 11) (Anonim, 2021d). Yine TÜİK
verilerine göre toplam kanatlı kümes hayvan atığı en çok 2020
yılında 10 324 484 ton iken en az toplam kanatlı kümes hayvan
atığı miktarı ise 2015 yılında 8 426 711 ton kadardır. En fazla
yumurta tavuğu atığı miktarı 2018 yılında 4 528 008 ton iken en
az yumurta tavuğu atığı miktarı ise 2015 yılında 3 598 791 ton
kadardır. Yine en fazla et tavuğu atığı miktarı 2020 yılında 5 651
208 ton iken en az et tavuğu atığı miktarı ise 2015 yılında 4 679
111 ton kadardır. En fazla hindi atığı miktarı 2020 yılında 175
127 ton iken en az hindi atığı miktarı ise 2015 yılında 103 222 ton
kadardır. Yine en fazla kaz atığı miktarı 2020 yıında 50 150 ton
iken en az kaz atığı miktarı ise 2015 yılında 31 061 ton kadardır.
En fazla ördek atığı miktarı 2020 yılında 20 440 ton iken en az
ördek atığı miktarı ise 2015 yılında 14 527 ton kadardır(Şekil 12)
(Anonim, 2021e).
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SEKTÖRLERE GÖRE SERA GAZI EMİSYONLARI
DAĞILIMI (1990-2019)
TÜİK’e göre, Sektörlere göre toplam sera gazı emisyonlarına
göre; en fazla emisyon 2018 yılında 522,5 milyon ton CO2 eşd.
iken en az sera gazı emisyonu miktarı 1990 yılında 219,6 milyon
ton CO2 eşd. Kadardır (Şekil 13). Enerji sektörü kaynaklı sera
gazı emisyonlarına göre en fazla emisyon miktarı 2017 yılında
379,9 milyon ton CO2 eşd. iken en az emisyon miktarı ise 1990
yılında 139,6 milyon ton CO2 eşd. kadardır. Yine endüstriyel işl.
sektörü kaynaklı sera gazı emisyonlarına göre en fazla emisyon
miktarı 2018 yılında 65,9 milyon ton CO2 eşd. iken en az
emisyon miktarı ise 1990 yılında 22,8 milyon ton CO2 eşd.
kadardır. Tarım sektörü kaynaklı sera gazı emisyonlarına göre en
fazla emisyon miktarı 2019 yılında 68 milyon ton CO2 eşd. iken
en az emisyon miktarı ise 2000 yılında 42,3 milyon ton CO2 eşd.
kadardır. Yine atık sektörü kaynaklı sera gazı emisyonlarına göre
en fazla emisyon miktarı 2010 yılında 19,5 milyon ton CO2 eşd.
iken en az emisyon miktarı ise 1990 yılında 11.1 milyon ton CO2
eşd. kadardır. 1990 ile 2019 yıllarında sektörlere göre toplam sera
gazı emisyonlarındaki değişim miktarı % 130,5 artmıştır. 1990 ile
2019 yıllarında sektörlere göre toplam sera gazı emisyonlarındaki
en fazla değişim % 147,1 ile endüstriyel işl. sektör kaynaklı iken;
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Tablo 1. Sektörlere Göre Sera Gazı Emisyonları (1990-2019)
(Milyon ton CO2 Eşd.)

Yıllar

Enerji

Endüstriyel
işl.

Tarım

Atık

Toplam
Emisyon

1990
2000
2010
2015
2016
2017
2018
2019

139,6
216,1
287
340,9
359,7
379,9
373,1
364,4

22,8
26,2
48,1
57,2
61,4
64
65,9
56,4

46,1
42,3
44,4
56,1
58,9
63,3
65,3
68

11,1
14,3
19,5
19
19
17,8
18,1
17,2

219,6
299
399,1
473,3
498,9
525
522,5
506,1

1990-2019
değişim(%)

161

147,1

47,7

55,7

130,5

toplam sera gazı emisyonlarındaki en az değişim ise % 47,7 ile

Sektörlere göre sera gazı
emisyonları

tarım sektörü kaynaklıdır (Tablo 1) (Anonim, 2020b).
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Şekil 13. Sektörlere Göre Sera Gazı Emisyonları (1990-2019)(Milyon Ton
CO2 Eşd.)
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GAZLARA

GÖRE

SERA

GAZI

EMİSYONLARI

DAĞILIMI (1990-2019)
Gazlara göre sera gazı emisyonları TÜİK verilerine göre
bakıldığında en fazla 2017 yılında 525 milyon ton CO2 eşd. iken
en az sera gazı emisyonu toplamı ise 1990 yılında 219,6 milyon
ton CO2 eşd. kadardır (Şekil 14). Gazlara göre sera gazı
emisyonlarından en fazla paya CO2 sahiptir. En fazla CO2 miktarı
2017 yılında 425,3 milyon ton CO2 eşd. iken en az CO2 miktarı
ise 1990 yılında 151,5 milyon ton CO2 eşd. kadardır(Şekil 15).
Gazlara göre en fazla CH4 miktarı 2019 yılında 60,3 milyon ton
CO2 eşd. iken en az CH4 miktarı ise 1990 yılında 42,5 milyon ton
CO2 eşd. kadardır. Gazlara göre en fazla N2O 2019 yılında 40,2
milyon ton CO2 eşd. iken en az N2O miktarı ise 2000 yılında 24,8
milyon ton CO2 eşd. kadardır. Bununla birlikte F-gazları en fazla
2019 yılında 6,2 milyon ton CO2 eşd. iken en az F-gazları ise 1990
yılında 0,6 milyon ton CO2 eşd. kadardır. 1990 ile 2019 yıllarında
gazlara göre toplam sera gazı emisyonlarındaki en fazla değişim
% 898,2

ile F-gazları kaynaklı iken; toplam sera gazı

emisyonlarındaki en az değişim ise % 41,8 ile CH4 kaynaklıdır.
Toplam sera gazı emisyonlarındaki CO2 değişimi % 153,6 iken
N2O değişimi ise % 61,2 kadardır (Tablo 2). (Anonim, 2020c)
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Tablo 2. Gazlara Göre Sera Gazı
Emisyonları(1990 2019)
1990
2000
2010
2015
2016
2017
2018
2019
1990-2019
değişim(%
)

(Milyon Ton CO2 Eşd.)

CO2
151,5
229,8
314,4
381,3
401,2
425,3
419,4
399,3

CH4
42,5
43,7
51,4
51,6
54,5
54,8
58,1
60,3

N2O
25
24,8
29,8
35,4
37,7
39,1
39,3
40,2

F-gazlar
0,6
0,7
3,6
5
5,5
5,7
5,7
6,2

Toplam Emisyon
219,6
299
399,1
473,3
498,9
525
522,5
506,1

163,6

41,8

61,2

898,2

130,5

Sera gazı emisyon istatistikleri haber bülteni, enerji, endüstriyel
işlemler ve ürün kullanımı, tarım ve atık sektörlerinden
kaynaklanan, doğrudan sera gazları olan karbondioksit (CO2),
metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve florlu gazları (F-gazları)
kapsamaktadır. Dolaylı sera gazı emisyonları olan azotoksitler
(NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC),
karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO ) kapsanmamıştır.

Gazlara göre sera gazı
emisyonları

500
400
300

CO2

200
100
0
19902000201020152016201720182019

Şekil 14. Gazlara Göre Sera Gazı Emisyonları(1990-2019) (Milyon Ton CO2
Eşd.)
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Şekil 15. Gazlara Göre Sera Gazı Emisyonlarında CO2’in Payı (1990-2019)
(Milyon Ton CO2 Eşd.)

TARIM KAYNAKLI SERA GAZI EMİSYONLARI
Tarım kaynaklı sera gazı emisyonlarına göre 1990-2019 yılları
arasındaki değişim % 47,7 kadardır. Tarım kaynaklı en fazla sera
gazı emisyonu 68 milyon ton CO2 eşd. olarak hesaplanırken en
az sera gazı emisyonu ise 42,3 milyon ton CO2 eşd. olarak
hesaplanmıştır (Şekil 16) (Anonim, 2020d).
2019
2018
2017
2016
2015
2010
2000
1990

Tarım

0

20

40

60

80

Tarım kaynaklı sera gazı emisyonu
Şekil 16. Tarım Sektörüne Göre Sera Gazı Emisyonları (1990-2019)
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Küresl

ısınma

kaynaklı

iklim

değişikliği

günümüzde;

geleceğimiz ile endişe duyulan konuların başında yer almaktadır.
Seragazı emisyonlarındaki yüksek artış, küresel ısınmayı
tetikleyerek iklim değişikliklerine neden olmaktadır. İklim
değişikliğinin sıcaklık ve yağış rejimleri üzerine olan olumsuz
etkileri neticesinde; çölleşme, kuraklık ile sel vb. istenmeyen
durumlarla karşılaşılabilmektedir. Küresel ısınmanın yarattığı
istenmeyen bu etkiler canlılar ve ekolojilerini de olumsuz
etkilemektedir.
Tarımsal sektör kaynaklı seragazı yayılımı önemli bir ölçüdedir.
Tarımsal üretimde seragazı salınımını azaltmak için çeşitli
metotlar uygulanabilir. Bu durum tarımsal üretimden tüketime
kadar olan süreçte tarımsal faaliyeti etkilemektedir. Uygun
olmayan arazilerin kullanılması, gereğinden fazla gübre
kullanımı gibi faaliyetler sonucunda sera gazı emisyonu gittikçe
artmaktadır. Tarımsal faaliyetler her ne kadar küresel ısınmaya
olan negatif etkiler olmasına rağmen gittikçe artan nüfusun gıda
ihtiyacının karşılanması açısından da önem arz etmektedir. Besi
ve süt hayvancılık faaliyetlerinde beslenmeye bağlı olarak sera
gazı salınımlanmaktadır. Seragazı salınımını azaltmak için metan
üretimini

azaltacak

besinler

kullanılmalıdır(1).

İklim

değişikliğinin etkilerini azaltmasına yönelik çalışmalara yardımcı
olabilmek için öncellikle seragazı yayınımını azaltılması
gerekmektedir. İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede öncelikle
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seragazı salınımının azaltılması gerekmektedir. Bunun içinde
gerek hayvancılıkta gerekse tarımsal faaliyetlerde ve bunların alt
sektörellerinde salınım azaltıcı metodlarla ivedi bir şekilde
çalışılmalıdır.

Ülkemizde

tarım

ve

hayvancılık

sektörel

alanlarında daralma olmasına rağmen seragazı salınımında ise
sektöre bağlı büyük bir artış söz konusudur. Özellikle Çevre
Şehircilik

ve

İklimlendirme

faaliyetlerden kaynaklı
sağlayacaktır.

Bakanlığı’nın

tarımsal

salınım azaltımına büyük katkılar
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GİRİŞ
Bitkiler yaşamsal faaliyetleri süresince birçok biyotik ve abiyotik stres
şartlarıyla karşılaşırlar. Bu stres faktörleri içerisinde bitkinin verim
oranını, metabolik faaliyetlerini, büyüme ve gelişmesini büyük ölçüde
kısıtlayan sorunlardan biri olan kuraklık, dünyada üzerinde tarımsal
alanda kullanılan ekim alanlarının önemli bir bölümünde stres faktörleri
açısından büyük bir bölümü kapsamaktadır (Eminur ve Hançer, 2016).
Kuraklık stresine maruz kalan bitkilerde nispi su oranı ve su
kapasitesinin azalmakta olduğu, bu nedenle bitkilerdeki fotosentetik
aktivitelerin negatif yönde etkilendiği, ayrıca stomaların kapanmasıyla
yapraklarda bulunan karbondioksit (CO2) oranının azalmasına ve buna
bağlı olarak fotosentez hızının yavaşlamasına sebep olmaktadır
(Lawlor and Cornic, 2002). Günümüzde dünya üzerindeki karasal
alanların %10’undan daha az bir oranda, tarımsal faaliyetler için uygun
şartları taşımaktadır (Kadıoğlu, 2007). Ekimi yapılan tarımsal alanların
%45’i de kuraklık stresinin etkisi altında kalmakta ve bu durum
dünyamızın tamamında kurak ve kurak alanlara yakın bölgelerde
yaşayan insanların yaklaşık %38’i başta temel gıda olmak üzere bitkisel
alanda insan ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük bit sorununun ortaya
çıkmasına yönelim göstermektedir (Zali ve Ehsanzadeh, 2018).
Tarımsal alanların bu denli dar ve sınırlı olmasının yanı sıra değişen
iklim şartlarının meydana getirdiği kuraklık stresinin etkisinde kalan
bitkiler olumsuz etkilerine bağlı kalarak ürünlerde ciddi verim kayıpları
yaşamaktadırlar (Blum, 1986). Bu bakımdan bitkiler kuraklık stresinin
olumsuz etkilerine karşı başta fotosentetik aktivitelerinin yavaşlamasını
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ve gerilemesinin engellemek amacıyla bazı organik maddeler üretirler.
Bu organik maddeler prolin, glisin, betain denilen, hücrenin bünyesinde
herhangi bir zararı olmayan ve düşük molekül ağırlığına sahip olan bu
maddelere aynı zamanda osmolit denilmektedir (Serraj ve Sinclair,
2002).
Stresin bitkiler üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilerini
engellemek ya da en aza indirmek için osmolitler uygulanmaktadır;
fakat uygulanan osmolitler arasından bitkilerde daha çok ön plana çıkan
prolin aminoasiti kullanılmaktadır (Hare ve Cress, 1997). Prolin, ileri
bir yapıya sahip olan bitkilerde genellikle çevresel şartların meydana
getirdiği stres faktörlerine karşı bir savunma görevi gören, ve strese
bağlı olarak miktarı artan organik bir madde olarak rol almaktadır
(Rhodes ve Hanson, 1993; Ashraf ve Wu, 1994; Ali, Srivastava ve
Iqbal, 1999; Özturk ve Demir, 2002; Hsu, Hsu, ve Kao, 2003; Kishore
ve ark., 2005; Ashraf ve Foolad, 2007; Verbruggen ve Hermans, 2008;
Ali ve Ashraf, 2011). Dahası bir osmolit olan prolin stres koşullarında
hücre içi osmotik basıncı düzenler, membran ve protein gibi subcelular
yapıları stabilize eder, hücrenin serbest radikallerini temizleyerek hücre
içi redox dengesinde rol alır (Srinivas ve Balasubramanian, 1995;
Ashraf ve Foolad, 2007; Ali ve Ashraf, 2011; Moustakas, Sperdouli,
Kouna, Antonopoulou ve Therios, 2011).
Pamuk bitkisi de diğer bitkiler gibi kurağa maruz olan bitkilerden
birisidir. Tarımsal üretimde pamuk bitkisi için başlıca önemli faktörler;
sıcaklık, gün ışığı, yağış miktarı ve oransal nem öne çıkmaktadır
(Sezener ve ark., 2007). Ancak iklim koşullarında meydana gelen
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düzensizlikler sonucunda dünya çapında kuraklığın stresinin artması
pamuk bitkisinde olumsuz etkilerin meydana gelmesine neden
olmaktadır (Ikram ve ark., 2021). Pamuk bitkisi her ne kadar kuraklık
gibi stres faktörlerine karşı tolerans gösterebilse de, toprak bünyesinde
bulunan nem oranı azaldığında kuraklık stresine karşı direnç sağlamak
amacıyla bazı savunma mekanizmaları oluşturduğu bilinmektedir
(Woodstock, 1998). Bu savunma mekanizmalarının varlığına rağmen,
kuraklık stresi şiddeti çok yüksek olduğu zaman pamukta büyüme ve
ürün veriminde büyük çapta azalmalar meydana gelmektedir
(Blackman ve ark., 1992).
Bu bağlamda bitkilere osmolitlerin uygulaması yapılarak kuraklık stres
etkilerini düşüren bazı çalışmalar mevcuttur; ancak pamuk bitkisinin
farklı kuraklık seviyelerinde oluşan fizyolojik ve biyokimyasal
zararlanmayı dışsal osmolit uygulaması sayesinde bu zararlanmayı
azaltan çalışmalar sınırlı sayıda bulunmaktadır. Bu amaçla, değişen
iklim şartlarında kuraklık seviyelerine maruz kalmış pamuk bitkisine
osmolitlerin etkisi merak konusu olmuştur.
DÜNYADA PAMUK
Pamuk kullanıldığı yerlerin çeşitli olması, dünya tarımı açısından hem
endüstri hem de ticari alanda başlıca önemli ürünlerden birisidir. Kütlü
şeklinde tarladan alınan pamuk bitkisi, başta lifinin tekstil ve hazır
giyim alanlarında hammadde olarak kullanılmasının yanı sıra çiğit
olarak bilinen tohumuyla da yağ sanayisinde, küspesiyle de yem
sanayisinde ve daha birçok alanlarında kullanılmaktadır. Son
zamanlarda petrol alanında dışa olan bağımlılık ve petrol gibi yakıtların
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sebep olduğu ekolojik endişeleri azaltmak için, pamuk çekirdeğinden
üretilen yağ, biyodizel üretiminde giderek daha fazla kullanılmaktadır
(Özüdoğru, 2021).
Pamuk tarımı dünyanın birçok coğrafi bölgesinde yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Bu bölgelerin önemli bir bölümünü oluşturan ve
dünyada pamuk ekimi yapılan alanların %63’lük gibi büyük bir kısmını
Asya kıtası oluşturmakta, bunu takiben %20’sini Amerikan kıtası ve
%14’nü Afrika kıtası oluştururken geriye kalan %3’nü ise dünyanın
çeşitli bölgelerinde oluşturmaktadır. 2019/2020 üretim sezonu
verilerine

göre

dünya

genelinde

77

ülkede

pamuk

ekimi

gerçekleştirilmiş ve 29 milyon çiftçi pamuk üretimi yapmıştır. Küresel
çapta bu ülkelerin başında olan bazı ülkeler vardır. Bu ülkeler
Hindistan, Çin, ABD, Brezilya, Pakistan, Türkiye ve Özbekistan olup
aynı zamanda dünyada üretilen pamuğun %84’ü gibi büyük bir kısmını
gerçekleştirmektedirler (ICAC, 2021).
Tablo 1. 2015-2022 Yıllarına Göre Dünyada Pamuğun Durumu

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Kaynak: ICAC

Alan
(milyon ha)
30.8
29.9
33.3
33.0
34.5
31.9
33.2

Üretim
(milyon ton)
21.6
23.4
27.0
25.9
26.1
24.3
25.7
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Dünyanın tamamında kuraklık stresi tam olarak gerçekleşmemiş olsa
da küresel çapta sıcaklıkların artması önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde
bu sıcaklıkların daha da artacağı ve bunun sonucunda ekolojik,
ekonomik

ve

sosyolojik

sorunlarıda

beraberinde

getireceği

öngörülmektedir. Şimdilerde sıcaklıkların artışına bağlı olarak ciddi
sorunların

görülmeye

başlanması

ile

birlikte

dünyanın

bazı

bölgelerinde kuraklıkla mücadele edilirken, başka bölgelerinde aşırı
yağış, kasırga ve fırtınalar sonucu ortaya çıkan seller görülürken, bazı
bölgelerde ise sıcaklık ve yangınlar meydana gelmekte ve bu sorunların
gittikçe artacağı öne sürülmektedir (Demir, 2009).

Şekil 1. 2040 yılına kadar tahmini dünya kuraklık haritası
Son yıllarda kuraklıkla mücadele kapsamında ve iklimsel değişimlerin
etkilerini engellemek ya da en az seviyeye düşürmek amacıyla dünya
genelinde bir takım önemli çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar
kapsamında Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın (WMO) da desteği ile
“Kuraklık İzleme ve Önleme” merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerin
çalışmalarında temel kriterler veri tabanı ile değerlendirme ve
haritalandırma aşamalarından oluşmaktadır. Bunlar sağlandıktan sonra
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izleme, tahmin, araştırma, eğitim, meydana gelen tahribatların
planlanması ve yönetimi aşamalarıdır (Gathara ve ark., 2006).
Değişen iklim şartlarının meydana getirdikleri olumsuz etkilerin önüne
geçebilmek için önümüzdeki yıllarda bu iklim değişimlerine yönelik
bazı senaryoların hazırlanması ve bu senaryolara göre etki değerlerinin
tespiti yapılması gerekmektedir. Bu değişikliklerin etkileri alana ve
zamana göre farklı durumlar yansıtacaktır. Bu açıdan hangi bölgede
hangi sektörün nasıl ve ne seviyede etkileneceği, ayrıca başta bu
iklimsel değişimlerle büyük ölçekte mücadele eden ülkelerin
önümüzdeki yıllarda nasıl mücadele etmesi gerektiği, az etkilenen
ülkelerde ise yaratacağı olumsuz şartlar karşısında hazırlıklı olması son
derece önem arz etmektedir. (Demir ve ark., 2008).
TÜRKİYE’DE PAMUK
Ülkemiz pamuk üretimi açısından öne çıkan ülkelerden birisidir.
Türkiye, günümüzde dünya çapında yapılan pamuk üretiminin
%95.5’ni gerçekleştiren 10 büyük ülke arasında 7’inci sırada yer
almaktadır. Aynı zamanda önemli bir pamuk tüketicisi olan ülkemiz,
yine dünya çapında pamuk tüketiminin %85’ini oluşturan ilk 10 ülke
içerisinde 4’üncü sırada yer almaktadır (DSO, 2021). Gerek pamuk
üretimi gerek tüketimi bakımından ilk sırada yer almasının en büyük
nedeni dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta tekstil alanında olmak
üzere yağ endüstrisinde ve hayvan yemi gibi alanlarda kullanılması
bakımından önem arz etmektedir (Gazanfer, 2003). Bu yönüyle
ülkemizde pamuk, önemli bir tarım bitkisi olarak yetiştirilmektedir.
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Tablo 2. Dünya pamuk ekim alanları (bin ha) ve üretimi (bin ton)
Alan

Üretim

Yıl

(bin hektar)

(bin ton)

2015

434

640

2016

416

703

2917

502

792

2018

519

977

2019

478

751

2020

359

610

2021

450

780

Değişim (2015/2021)

8,17%

10,95%

Kaynak: DSO, 10 Kas 2021
Ülkemizde son 7 yılın ekim alanı ve üretim verileri incelendiğinde; en
fazla ekim alanının 2018 yılında 519 bin ha alanda yapıldığı ve buna
karşılık 977 bin ton üretim sağlandığı görülmektedir. 2018’den sonraki
iki yılda ekim alanlarında bir daralma olsa da 2021 ekim alanlarında
kısmen de olsa bir artış yaşanmış ve bu artışa bağlı olarak üretimin 780
bin ton olacağı öngörülmüştür. Tabloya göre pamuk üretiminde yıllar
itibariyle farklılıklar gözükse de pamuk ekim alanlarındaki değişimler
ile doğrusal olarak hem artış hem azalış olduğu görülmektedir. Fakat
verim unsuru üretim miktarını belirleyen öncü kriterlerden birisidir.
Verim, tarımsal üretimde birim alanda alınan ürün miktarını
belirlemektedir (DSO, 2021).
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Şekil 2. Türkiye kuraklık haritası (Kaynak: NASA 11 Şubat 2021)
Ülkemizde de yine iklim değişimlerinin meydana getirdiği temel
sorunların başında olan kuraklık stresi ile mücadele eden ülkelerden
birisidir. Küresel ısınmanın giderek artması neticesinde yaz aylarındaki
sıcaklıkların normalin üstünde olması, orman yangınları, yağışlardaki
düzensizlikler ve su kaynaklarının giderek azalması, ülkemizde de
tarımsal alanların kuraklaşmasına ve çölleşmesine sebep olacağı ve
ilerleyen zamanlarda ülkemizi daha ciddi sorunlarla karşı karşıya
getirmesi kaçınılmaz olacaktır (Doğan, 2005).
Özellikle kurum tarımda, yağmurun her damlasına önem veren ve
ekolojik koşulların ani değişimleri ile karşılaşan insanlarımız, tarımsal
üretimde istenilen oranda ürün kaldırabilmek için her zaman bir
mücadele etme durumundadırlar. Yağış miktarındaki düşüşlerden
kaynaklanan kuraklıklar ciddi verim kaybına sebep olmaktadır.
Kuraklık stresine bağlı olarak topraktaki nem miktarının düşük olması
bitkinin gelişmesini etkilemekle birlikte ülkemizde de tarımsal ürünler
üzerinde aynı zamanda bir takım bitki hastalıkları ve zararlanmalarıda
beraberinde getirmektedir (Herdem ve ark., 2002).
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Şekil 3. Pamukta kuraklık stresinin olumsuz etkileri
Türkiye, IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu’na göre, önümüzdeki
yıllarda kuraklıktan en çok etkilenecek bölgelerimizden biri Akdeniz
havzasının olması sebebiyle, değişen iklim şartlarına karşı meydana
gelecek sorunları engellemek ya da azaltmak için Türkiye’nin buna
sorunları önceden tahmin edip buna yönelik önlem alması
gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde Akdeniz bölgesinin pamuk üretimi
bakımından önemli bölgelerden biri olması tarımsal üretimde pamuk
bitkisi üzerinde de ciddi problemlerin ilerleyen zamanlarda beraberinde
getirecektir. Ülkemizde değişen iklim şartları öngörülerine yönelik
yapılan çalışmalar sınırlı sayıda olması, ileriki zamanlarda bu
sorunlarla mücadele etme konusunda yeterli bilgiye sahip olmamamız
yine ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır (Önol ve Semazzi 2007).
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Kuraklık

Stresinin

Pamuk

Bitkisi

Üzerindeki

Etkisi

ve

Osmolitlerin Görevi
Meteorolojik ve hidrolojik kuraklık stres durumları zamansal ve alansal
olarak ansızın yaşanır, bu nedenle bilimsel açıdan tahmini yollardan
çözümler mümkün olabilmektedir. Kuraklığın etkisini gösterdiği
alanlarda kendine has yapısından dolayı birtakım kuraklık olayları olma
olasılığı görülebilmektedir (Şen, 1998).
Kuraklık şiddetinin artması ile büyük oranlarda su ihtiyacının meydana
gelmesi, su kaynaklarının paylaşımı ve yönetiminde daha büyük
problemlere sebep olmaktadır. Kuraklık zaman alan ve yavaş gelişim
gösteren kronik bir ekolojik affet olmasının yanı sıra, günümüzde
dönemsel olarak etkisini göstermesi, hem dünyada hem ülkemizde
şuanda etkisini göstermekle birlikte önümüzdeki yıllarda ciddi
tehlikelerle karşı karşıya bırakacağı anlamını taşımaktadır. Avrupa
havzalarında yapılan birtakım çalışmalar, sıcaklık, yağış, ve su
yataklarının akışında önemli derecede değişiklikler yaşanacağı
öngörülmüştür (Limbrick ve ark., 2000; Mimikou ve ark., 2000;
Middelkoop ve ark., 2001; Bergström ve ark., 2001). Ülkemiz de dahil
olmak üzere Güney Avrupa ve Akdeniz kuşağında yıllık yaşanan
sıcaklık ortalamalarında 3.0-3.5°C’lik bir artışın meydana geleceği,
yıllık yaşanan yağış miktarlarında ise %15-20 arasından bir oranda
azalma olacağı tahmin edilmektedir (Houghton ve ark., 2001;
Christensen ve ark., 2007).
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Kuraklık stresi sonucunda ozmotik stresin etkisi altında kalan bitkiler,
osmolitler olarak adlandırılan ve turgor basıncının sürmesini sağlayan
katı maddelerin birikmesinde rol oynarlar. Osmolit koruyucular önemli
oranda organellerde bulunmak üzere sitoplazmada da birikmekte ve
vakuolde ise yok denecek kadar az bulunurlar (Moghaieb ve ark.,
2004). Osmotik düzenlemede, hücresel çevrenin su kapasitesinin
azalmasına karşılık, hücre içinde organik ve inorganik katı maddelerin
aktif olarak birikimini içermektedirler (Sánchez ve ark., 2004). Hücre
içinde biriken bu organik maddeler kararlı halde bulunmakta, daha zor
bir şekilde metabolize edilmekte ve yüksek konsantrasyonlarda
toplanmaları halinde bile hücredeki fonksiyonlara karşı herhangi bir
tepki gösterememektedir (İba, 2002). Osmolitler içerisinde; prolin,
betainler, dimetilsülfoniopropionat (DMSP), polyoller (mannitol,
sorbitol, pinitol), trehaloz ve fruktanlar gibi maddeler osmotik
koruyucu olarak görülmektedirler (Smirnoff, 1998). Bunlar arasında
prolin, yine osmotik bir korucucu olmakta ve bitkideki hücre içi
yapılarının savunması ile serbest radikallerin uzaklaştırılmasında görev
almaktadır (Mani ve ark., 2002).
Pamuk, yüksek kuraklık şiddetine maruz kaldığında, bitkinin gelişim
faaliyetleri gerilemekte, küçük koza ve tarakların dökülmesine sebep
olmaktadır. Pamuk bitkisinin kuraklık stresine karşı direnç gösterme
özelliği, bünyelerinde yüksek oranda su bulundurmaları ve su miktarı
düştüğünde yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmelerine bağlıdırlar.
Çiçeklenmeden önce sulamanın yapılması; toplam verim miktarını,
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çiçeklenme ve koza gelişimi ile bunları takiben su eksikliği ve lif
kalitesi üzerinde etki etmektedir (McWıllıams, 2003).
Pamuk bitkisinde bir ozmolit olan prolinin bitki yapraklarıda
birikiminin kuraklık stresi ile artış gösterdiği ve bu artışın tolerant
çeşitler için, göreceli su içeriğinin muhafaza edilmesi ve fotosontetik
reaksiyonun savunmasında önemli bir etki yarattığı ifade edilmiştir
(Parıda ve ark., 2007). Dahası kuraklık etkisi altında kalan bitki
hücreleri prolin aminoasidinin meydana getirdiği ve bu aminoasidin
hücre içerisindeki düşük su miktarına karşı bitkinin direncini
artırmaktadır (Hare, 1997). Prolinin önemli bir enerji kaynağı olması ve
protein sentezini arttırması bakımından, (Kıvılcım ve ark., 2005)
pamukta prolin uygulanması sonucunda yapraklarda prolin oranı fazla
oldukça bitkinin su stresine karşı direnç gösteridiği, su stresi süresinde
yapraklarda prolinin biriktiği ve su stresi boyunca bitkinin prolinin
bünyesinde bulunan azottan yararlandıklarını belirtmişlerdir.
Pamukta suyun eksik olması halinde, koza sayısı ve kütlü pamuk verimi
arasında, stresi asıl belirleyici olan koza tutumu olduğudur. Ayrıca
hücresel membranlarla yan yana olan ve farklı hücresel fonksiyonların
muhafaza edilmesinde önemli bir etkiye sahip olan osmolitlerin rolü
bakıldığında, osmotik ayarlama açısından pozitif yaklaşım gösterdiği,
ancak kayda değer farklılıklar, genotipler arasında olduğunu
açıklamışlardır (Rahman ve ark., 2008). Yine pamukta yüksek
sıcaklıklara dayanıklılık, kök gelişimi, kuru madde akümülasyonu ve
kurak şartlarda suyu ihtiyacı dahilinde kullanabilme özelliği açısından
oldukça geniş bir varyabilite mevcuttur. Çünkü pamuğun kuraklık gibi
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stres koşullarına karşı adapte olma durumlarında, kök morfolojisi,
kökün gelişmesi bakımından önemli ve sınırlayıcı bir faktör olarak yer
almaktadır (Kıvılcım ve ark., 2005). Ayrıca (Kılınçoğlu ve ark., 2020),
pamuk bitkisi üzerinde PEG 6000 kullanılmış ve 3 adet kuraklık
seviyesi (%0, %10, %20 g L-1) oluşturulmuş olup, oluşturulan bu
kuraklık grupları da kendi içinde 0 (kontrol: prolin çözeltisi
uygulanmamış) ve 2 Mm prolin çözeltisi uygulaması yapılarak iki alt
gruba bölünmüştür. Bu sayede kuraklık seviyelerinin pamuk bitkisi
üzerinde meydana getirdiği etkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Elde
edilen sonuçlarda göre pamukta prolin uygulaması neticesinde bitkide
kuraklık stresinin meydana getirdiği olumsuz etkilerin azaldığını
belirtmişlerdir.
SONUÇ
Küresel alanda iklim değişiklikleri dünya da ve ülkemizde tarımsal
alanda büyük sorunlara neden olduğu ve bu sorunlardan kaynaklı
bitkisel üretimde önemli kayıpları sebep olmaktadır. Bitkiler kurak
şartlara maruz kaldıklarında bitkide birtakım bozulmalar meydana
geldiği, ayrıca fotosentez, nükleik asit ve protein sentezi gibi birçok
metabolik

durumu

olumsuz

yönde

etkilediği,

nükleik

asit

metabolizmasında kuraklık etkisi sonucu gerilemenin görülmesi,
protein metabolizmasının da yavaşlamasına sebep olduğu daha önce
yapılan çalışmalarda görülmüştür.
Osmolitler, kurak şartlarda son derece önemli bir faktör olduğu,
özellikle önemli bir osmolit olan prolinin kurak şartlarında hücre
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içindeki osmotik basıncı dengelediği, membran ve subcelular gibi
yapıları stabilize ettiği ve hücrede serbest halde olan radikalleri
temizleyerek hücre içindeki redox dengesinde rol oynamaktadır. Pamuk
bitkisinde kurağa dayanıklılık açısından suyun hayati bir faktör taşıması
bağlamında, bitkiye fazla miktarda prolin uygulanması sonucunda su
stresine karşı dayanıklılığının artmasına olanak sağlamıştır.
Ayrıca kurak şartlarda bitkide karotenoid içeriğinin yüksek olması,
bitkide antioksidan aktivitesinin aktif olmasına ve kurak şartlarda
meydana gelecek olumsuz durumların azalmasına neden olduğu,
pamukta prolin uygulanması sonucu bitkide karotenoid oranında artış
olduğu yapılan bazı çalışmalarla açıklanmıştır.
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1. GİRİŞ
Kenevir tohumu yaklaşık 4500 yıl önce Çin’de bulunan eski
mezarlık alanlarında bulunmuş ve o yıllardan bu yana hem
insanlar hem de hayvancılık için gıda olarak kullanılmıştır (Jiang
vd., 2006). Başlangıçta kenevir pek önemsenmezken zamanla,
darı, mısır, pirinç, arpa ve buğdayla birlikte 10. yy. kadar, diğer
tahıllar ile birlikte önemli hale gelmiştir. Avrupa’da ise kenevir
tohumunun gıda kullanımına ilişkin kanıtlar çok sınırlı olsa da
geçmiş ilaç reçetelerin varlığı göz önüne alındığında, kenevir
tohumlarının yüzyıllarca sağlık alanında, bunun yanında gıda için
ise daha az miktarda kullanılmış olduğu görülmektedir. Geçmişte,
kenevir tohumu genellikle fakirleştirilmiş sosyal sınıfların bir
yemeği ya da kıtlık zamanlarında kullanılan bir gıda maddesi
olarak karşımıza çıkmaktadır (Leson, 2013). Bu dönemlerde
gövde de dahil olmak üzere bitkinin tüm bölümleri gıda amaçlı
olarak kullanılmıştır. Ezilmiş fıstık ezmesi gibi gıdalar,
Avrupa'da kenevirden yüzyıllar boyunca üretilmiş olmasına
rağmen, bunların kenevir gövdelerinden çıkarılması için ilkel
teknolojiler kullanıldığından gıda amaçlı ticari kenevirlerinin
üretilmesine olan ilgi yalnızca 1990 yılının başlarına kadar
uzanmıştır. Günümüzde kenevir bitkisi çok geniş bir kullanım
yeri olan bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sağlık
endüstrisi başta olmak üzere, tekstil, gıda, yağ, kâğıt, plastik,
hayvan besleme, inşaat ve kompozit malzeme endüstrilerinde
sıklıkla kullanılmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Kenevir bitkisinin kullanım alanları (Small, 2017).
Son

yıllarda,

kullanılabilen

tek

başına

hafif,

veya

biyolojik

kompozit
olarak

malzemelerde
parçalanabilen,

sürdürülebilir şekilde üretilen, geri dönüştürülebilir malzemeler
içinde kenevir lifi bu açıdan en iyi özelliklere sahiptir (Small,
2015). Yapılan çalışmalarda, endüstriyel anlamda, kenevir lifinin
doğal mukavemeti ve sertliğinin, kompozit malzemelerin
takviyesi için çok önemli olduğu, kenevir liflerinin mekanik
özelliklerinin,

cam

lifleri

ile

karşılaştırılabilir

olduğu,

termoplastik, termoset ve biyobozunur matris içeren kenevir
liflerinden yapılan kompozit malzemelerin iyi mekanik özellikler
sergilediği ve elyaf/matris ara yüzey yapışmasını iyileştirmek için
uygulanan birçok yüzey işleminin, kompozit malzemelerin,
mekanik özelliklerinde önemli gelişmelere neden olduğu ortaya
çıkmıştır (Shahzad, 2012). Bu bölümde kenevir bitkisinin
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otomotiv, biyo-yakıt ve biyo-plastik sanayisinde kullanımı
hakkında bilgi verilecektir.
Yağ Üretimi
Kenevir bitkisinde yağ, tohumda bulunan sabit (bitkisel) yağ,
salgı bezindeki üçlü yağlardan temel yağ veya esrar esansı yağı,
yani, kannabinoidler bakımından zengin çözücü özleri, özellikle
de tetrahidrokannabinol olarak ele alınmalıdır. Ayrıca, kenevir
tohumu terimi, keten tohumu ve kolza tohumu gibi diğer yağlı
tohum bitkileri ile büyük benzerlikler göstermektedir. Sabit
yağlar, bitkisel yağların sadece temel bileşenleri değil aynı
zamanda insanlar da dahil olmak üzere hayvanların vücut yağının
temel bileşenleri olan trigliseritlerdir. Oda sıcaklığında uçucu
olmamalarına rağmen çok yavaş bir şekilde buharlaşabilirler ve
genellikle ekstraksyon işlemleriyle tohumlardan elde edilirler.
Bitkisel yağlar sabit yağlardır. Buna karşılık, uçucu yağların
bileşenleri (uçucu yağlar, eterik yağlar, terpenler) hızla
buharlaşmakta ve tipik olarak aroma üretmektedir. Esansiyel
yağlar sıklıkla damıtma ile elde edilir ve çoğunlukla hazırlanan
malzemelere koku veya lezzet katmak için kullanılır, ancak bazen
tıbbi amaçlar için de kullanılmaktadır (Small, 2017).
Bitkisel

yağlar,

genellikle

oda

sıcaklığında

sıvı

halde

bulunmaktadır. Bitkisel yağlar ticari uygulamalarda bitkilerden,
çoğunlukla da tohumlardan veya tanelerden elde edilmektedir.
Bitkisel yağlar gıda sanayi, biyoyakıt, ilaç sanayi, kozmetik
sanayi, boya sanayi gibi çok çeşitli tüketici ürünleri ve diğer
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teknik kaplamalar gibi endüstriyel işlem uygulamaları için
kullanılmaktadır. Bazı bitkisel yağlar çoklu amaçlar için
kullanılırken,

diğerleri

özellikle

gıda

sanayisinde

kullanılmaktadır.
Tüm dünyada bitkisel yağlar, yağlayıcı ve sabunlar gibi başka
amaçlar için de kullanılmasına rağmen, öncelikle insan gıdası için
üretilmiştir. Ticari yemeklik yağ üretiminde kullanılan önde
gelen bitki türleri palmiye, soya fasulyesi, kanola ve ayçiçeğidir.
Bu bitkiler dünya yemeklik yağ üretiminin yaklaşık %90'ını
oluşturmaktadır. Ayrıca soya fasulyesi, kanola/kolza, pamuk ve
ayçiçeği gibi başlıca bitkiler sadece yemeklik yağ için değil, aynı
zamanda endüstriyel yağ kullanımı için de önde gelen yağ
bitkileridir. Ekonomik değeri yüksek diğer Hindistan cevizi,
mısır, pamuk, hardal, yerfıstığı, aspir, susam ve zeytin bitkileri de
hem enerji hem de gıda amaçlı kullanılan yağ bitkileridir (Şekil
2) (Small, 2017).

Şekil 2. Dünyada gıda amaçlı üretimi yapılan yağ bitkileri
(Small, 2017).
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Bir yağın dumanlanma noktası değeri, pişirme sırasında dumanın
belirgin olarak görüldüğü sıcaklıktır ve bu noktada genellikle
yağdaki bileşiklerin parçalandığı anlamına gelmektedir. Bu
noktadan daha önemli olan ise parlama noktasıdır ve genellikle
yağdan çıkan buharların tutuşabildiği sıcaklık olarak ifade edilir
ve bu sıcaklık dumanlanma noktasından çok daha yüksek bir
sıcaklıktır. Bazı bitkisel yağların dumanlanma noktası büyük
ölçüde değişmekte olup, çoğunlukla doymuş yağ oranından daha
yüksek bir dumanlanma noktasına sahip olduğu bir doymamışlık
yüzdesine bağlı olarak değişmektedir. Kızartma ve pişirme için
kullanılan yağların çoğu 200 °C'nin üzerindeki dumanlanma
noktası değerlerine sahiptir. Kenevir yağının dumanlanma
noktası yüksek sıcaklıkta pişirme ve kızartma için çok düşük olan
yaklaşık 165 °C'dir. Bundan dolayı kenevir tohumu yağı en iyi
şekilde makine yağı imalatında kullanılması tavsiye edilmektedir
(Small, 2017).
Kenevir Yağı
Kenevir tohumları küçük, hafifçe yassılaştırılmış, tek tohumlu
meyvelerle

çoğalmaktadır

(Şekil

3).

Genellikle

kenevir

tohumlarının bin dane ağırlığı 8 ile 27 g arasında değişmektedir.
Fakat Avrupa’da ekimi yapılanların 1000 tane ağırlığı daha
yüksek olup, 17 ile 25 g arasında olduğu, bununla birlikte, 67 g'a
kadar olan büyüklükler de yapılan bazı araştırmalarda
görülmektedir (Clark and Watson, 2007). Monoküler çeşitlerin
tohumları genellikle dioeküler çeşitlerin tohumlarından daha
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küçük olmaktadır. Tohumlar gövdelere, ana sapın üst ucuna ve
dalların uçlarına kümelenmiş olarak çok sayıda üretilir.
Endüstrisinde kullanılan yağlar bu tohumlardan elde edilir. Şekil
3’de kenevir bitkisinin tohumları ve gövde üzerinde yerleşimleri
görülmektedir.

Şekil 3. Kenevir bitkisi meyvelerinin gövde üzerinde yerleşimleri
ve hasat edilmiş tohumlar.
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Doymamış yağ asitleri, kenevir yağı içindeki yağ asitlerinin
3/4'den fazlasını oluşturmaktadır. Yüksek doymamışlık derecesi,
oksidatif dayanıma aşırı duyarlılığa sebep olmaktadır. Kenevir
tohumu yağının nispeten kısa bir raf ömrü vardır ve oksidasyonu
önlemek için azot altında hızlı bir şekilde çıkarılmalıdır. Bu
bakımdan, karanlık kaplarda saklanmalı ve ısıdan kaynaklanan
bozulmayı önlemek için ise buzdolabında korunmalıdır. Yağın
içerisine bazı antioksidanların eklenmesi, yağın ömrünü
uzatabilmektedir. Genellikle tohumların buharla sterilizasyonu,
oksijenin koruyucu kabuğa ve hızlı bir şekilde nüfuz etmesine
izin vermektedir. Buna göre sterilize edilmiş veya kavrulmuş
kenevir tohumlarından ve kenevir tohumundan ısınmaya tabi
tutulan

ürünlerinden,

insan

gıdalarında

kullanılmasından

kaçınılmalıdır.
Bitkisel yağlar, tohumlardan veya meyvelerden, genellikle
mekanik yağ presleri kullanılarak elde edilmektedir. Tasarımına
bağlı

olarak, malzemeyi

ezerek veya

işleyerek çalışan

değirmenler, ürünü sıkıştırarak çalışan presler veya sürekli
besleme ile yağı ve posayı ayırarak çalışan ürünü sıkan ezici
presler yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kenevirin, boyut, gövde
oranı, sertlik, kırılma özellikleri ve benzeri fiziksel özellikleri yağ
presleme işlemine çok uygundur (Berenji vd., 2013). Günümüzde
yalnızca büyük ölçekli ekonomik lif işleme teknolojisinin aksine,
küçük çaplı vidalı presler veya %50-60'ını çıkarabilen hidrolik
presler kullanarak kenevir yağı ekstraksiyonu yapılmaktadır
(Şekil 4a,b,c). Ham tohum ilk önce temizlenmekte, sonra
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ezilmekte ve son olarak yüksek basınç altında sıkılmaktadır. Bu
işlemin sonunda, arada bir gübre olarak kullanılabilen, ancak
genellikle yağ keki olarak adlandırılan macun kıvamında katı
madde elde edilmektedir. Yağ keki, büyük oranda hayvancılıkla
kullanılan değerli bir ikincil üründür. Yağ içinde bulunabilecek
tohum partikülleri yağdan, süzme, çökeltme veya santrifüjleme
yoluyla

uzaklaştırılır.

Presleme

işleminden

kaynaklanan

sürtünme, yağın, aroma ve besin değerini azaltabilecek oranda ısı
üretmekte olduğundan, sıcaklık, soğuk preslenmiş yağ, üretmek
için soğutma sistemleri yardımıyla 40 °C'nin altına kadar
soğutulmalıdır. Bununla birlikte, gerçek soğuk preslenmiş yağın,
esansiyel yağ asitleri, fenolikler, flavonoidler ve tokoferol gibi
biyoaktif

bileşikleri

50

°C'nin

altındaki

sıcaklıklarda

koruyabildiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır (Teh ve Birch, 2013).
Gıda amaçlı kullanımlar için, kenevir tohumu yağı ilk presleme
olarak saf bir yağ olarak kullanılmaktadır. Ekstraksiyonun ışık ve
oksijen içermeyen bir ortamda yapılması, bozulmanın en aza
indirilmesine yardımcı olmaktadır. Kenevir tohumu yağı
çoğunlukla dünyanın birçok yerinde gıda olarak kullanılmakta ve
bu nedenle genellikle sadece soğuk preslenmektedir.
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Şekil 4a. Geleneksel vidalı presler
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Şekil 4b. Modern vidalı presler

Şekil 4c. Hidrolik presler
Bazı bitkisel yağlar, yüksek ısı veya çözücüler kullanılarak
çıkarılmaktadır. Bu yöntemler, diğer mekanik yöntemlere göre
daha hızlı, daha ekonomik ve daha fazla oranda yağ
çıkardıklarından dolayı tercih edilmektedir. Fakat yağ çıkarma
esnasında neden oldukları olumsuz değişikliklerden dolayı
kullanım amaçları yönünden tüketimler için uygun olmayan
duruma gelebilir (Dimic, 2005). Günümüzde, çözücü yardımıyla
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yağ çıkarma yöntemleri, birçok bitkisel yağın ekonomik bir
şekilde endüstriyel amaçlı çıkarılması için kullanılmaktadır
(Şekil 5). Bunun yanında, yağ içerisinde kalan çözücüler (heksan
vb.) kontamine oldukları için gıda amaçlı veya hayvan yemi
üretimi için uygun olmamaktadır. Kenevir tohumu yağının
endüstriyel

amaçlı

yağ

çıkarımında

en

çok

n-heksan

kullanılmaktadır (Kostić vd., 2013). N-heksan kullanılarak
çözücü ekstraksiyonu nispeten ucuz ve verimli olmasına rağmen,
yağda kalan çözücüler, gıda amaçlı kullanımlarda potansiyel
tehlike olarak görülmektedir. Bununla birlikte, ekstraksiyon
süresi soğuk preslemeye kıyasla daha uzun olmaktadır. Ayrıca bu
yöntemler kenevir tohumu yağının çıkarılması için halen
araştırılan önemli bir konudur.

Şekil 5. Endüstriyel yağ çıkarma makinası
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Süper kritik akışkanlar, belirli bir basınç ve sıcaklık koşullarında
hızla

ve

tamamen

Karbondioksit (Tcr:31.0

buharlaşan

sıvılaştırılmış

gazlardır.

o

C; Pcr:73.8 atm), amonyak (NH3)

(Tcr:132.4 oC; Pcr:113.5 atm), etanol (Tcr:240.9 oC; Pcr:61.4 atm),
oksijen (Tcr:-267.96 oC; Pcr:2.27 atm), Hg (Tcr:1477 oC; Pcr:1587
atm), CH4 (Tcr:-82.6 oC; Pcr:46 atm), N2 (Tcr:-146.9 oC; Pcr:33.9
atm), Su (Tcr:374 oC; Pcr:217.7 atm) gazları, süper kritik seviyeleri
saptanmıştır (Nakamura vd., 1988). Bu amaçla en fazla
karbondioksit (CO2) kullanılmaktadır (Ekinci vd., 2018).
Süperkritik CO2, kritik sıcaklık (Tc) ve basınç noktasının (Pc)
üstünde tutularak bir gazdan sıvı hale dönüştürülen CO 2'dir.
Süperkritik karbon dioksit sıvı ekstraksiyonu, basınç altında
ekstraksiyon çözücüsü olarak sıvı CO2 kullanan ticari ve
endüstriyel bir uygulamadır. Geleneksel kimyasal çözücülerin
kullanımı gibi teknik veya mekanik preslerle elde edilecek
ürünlerden daha yüksek bir yağ yüzdesi elde edilmektedir (Şekil
6). Bunun yanında bir avantaj olarak birçok çözücüden farklı
olarak, CO2 toksik olmamakta ve yanmamaktadır. Bu teknoloji
artık gıda endüstrisinde, poli-doymamış yağ asitleri gibi ısıya
duyarlı, kolay okside olan bileşikleri çıkarmak için de yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır (Ekinci vd., 2018). Bu yöntemle elde
edilen tohum keki içerisinde neredeyse hiç yağ kalmamakta ve
protein içeriği daha uzun raf ömrüne sahip çeşitli gıda ürünlerinde
de rahatlıkla kullanılmaktadır. Bu tekniğin dezavantajları ise,
yüksek

ilk

yatırım

maliyetleri,

soğuk

preslemeyle

karşılaştırıldığında daha fazla zaman harcaması ve endüstriyel
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ölçekli işlemlerle karşılaştırıldığında nispeten veriminin düşük
olması olarak ifade edilmektedir.

Şekil 6. CO2 gazı kullanan endüstriyel yağ çıkarma makinası

Mısır yağı
Pamuk yağı
Yerfıstığı yağı
Kenevir yağı
Keten yağı
Kolza yağı
Zeytin yağı
Palmiye yağı
Haşhaş yağı
Aspir yağı
Susam yağı
Soya yağı
Ayçiçeği yağı

Yağ

42-48
18-25
45-55
30-35
40-44
33-40
45-70
30-60
36-50
25-37
45-54
15-20
25-35

0.915-0.920/ 25°C
0.915-0.926/ 15°C
0.910-0.915/ 25°C
0.923-0.925/ 25°C
0.931-0.938/ 15°C
0.906-0.910/ 25°C
0.909-0.919/ 25°C
0921-0.925/ 15°C
0.898/ 0,902 60°C
0.919-0.924/ 25°C
0.916-0.921/ 25°C
0.916-0.922/ 25°C
0.915-0.919/ 25°C

Yağ
oranı Özgül ağırlık (g)
(%)

ANALİZ

187-193
191-196
188-195
190-193
189-196
169-176
187-196
196-205
197.5
188-194
188-195
189-195
188-194

103-128
103-115
84-100
140-175
170-180
98-110
79-90
48-58
133.4
140-150
103-116
128-143
125-140

Sabunlaşm
Iodine
a noktası
değeri
o
( C)

Yağ asit kompozisyonları (%)
%
Erime
USM
noktası
(C10:0) (C8:0) (C10:0) (C12:0) (C14:0)
Max
o
( C)
.
14-21 2.0 ---4.0
7.0
---0.2-1.0
32-38 2.0 ------------0.4
26-32 1.0 ---------------15-17 1.0 ---------------19-21 2.0 ---------------11.5-15 1.5 ---------------17-26 1.5 ------------0.1-1.2
42-45 1.0 ------------0.5-2.0
15
1.5 ---------------15-18 1.5 ------------0.5
21-24 1.5 ---------------22-27 0.8 ------------0.5
16-20 1.5 ---------------8.0-12.0
20.0
6.0-9.0
5.0-7.0
4.0-7.0
1.5
7.0-16.0
32.0-45.0
10.0
3.0-6.0
7.0-9.0
7.0-11.0
3.0-6.0

(C16:0)
2.0-5.0
2.0
3.0-6.0
1.0-3.0
2.0-5.0
0.4
1.0-3.0
2.0-7.0
2.0
1.0-4.0
4.0-5.0
2.0-6.0
1.0-3.0

19.0-49.0
35.0
52.0-60.0
11.0-13.0
12.0-34.0
22.0
65.0-80.0
38.0-52.0
11.0
13.0-21.0
40.0-50.0
22.0-34.0
14.0-35.0

(C18:0) (C18:1)

---------24.0-26.0
35.0-60.0
6.8
------5.0
------5.0-11.0
----

(C18:3)

34.0-62.0
42.0
13.0-27.0
54.0-56.0
17.0-24.0
14.2
4.0-10.0
5.0-11.0
72.0
73.0-79.0
35.0-45.0
43.0-56.0
44.0-75.0

(C18:2)

Tablo 1. Bazı yağ bitkilerinin fiziksel özellikleri ve yağ asit kompozisyonları (Small, 2015)

------2.0-4.0
---0.3-1.0
---0.1-0.3
------0.2
0.4-1.0
---0.6-4.0

(C20:0)
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Yakın zamana kadar sağlık alanında yapılan araştırmalar, doymuş
yağın, kalp hastalıkları için önemli risklerin olduğunu ortaya
koymasına rağmen, son yıllarda yapılan araştırmalar ise, bunun
tam tersi olarak, doymamış yağların doymuş yağlardan daha
sağlıklı olduğunu göstermektedir (Chowdhury vd., 2014).
Geçmişte yapılan araştırmalar kenevir tohumu yağının doğal
esansiyel yağ asidi bakımından zengin bir yağ olduğunu ortaya
koymaktadır. Kenevir tohumu yağı içindeki omaga-6 ve omega3 esansiyel yağ asitleri insan metabolizması için oldukça
uygundur. Kenevir tohumu yağı, ayrıca esansiyel yağ asitlerinden
insan vücudunda üretilen, önemli miktarda omega-6, gamalinolenik asit (GLA) ve omega-3 stearidonik asit (SDA)
içermektedir. Yağların kaliteleri, sahip oldukları yağ asidi
bileşimleri ile belirlenmektedir. Çoklu doymamış yağ asitleri
(PUFA'lar), moleküllerinde birden fazla çift bağ içeren yağ
asitleridir. Bunun tersi olarak, doymuş yağ asidi moleküllerinin
çift bağları bulunmamaktadır. Şekil 7’de kenevir tohumu yağı
içindeki ana yağ asitlerinin ortalama içeriği görülmektedir.

İklim Değişikliği ve Tarımda Dönüşüm | 74

Şekil 7. Kenevir tohumu yağı içindeki ana yağ asitlerinin
ortalama değerleri (%) (Small, 2017)
Doymuş yağ molekülleri, doymamış yağlardan daha kolay bir
şekilde toplanabilmekte olup, bundan dolayı doymuş yağlar oda
sıcaklığında katı, doymamış yağlar ise sıvı haldedir. Kenevir
yağı, genellikle %80’nin üzerinde çoklu doymamış yağ asitleri
içerisinde (PUFA), %50-60 oranında linoleik asit (18:2)
içerdiğinden, yüksek besin değerlerine sahiptir. %20-25 oranına
sahip Alfa-linolenik asit (18:3), %1-6 oranına sahip gamalinolenik asit (GLA) ve %1-3 oranına sahip straridonik asit (SDA)
(18:4), kenevir yağında bulunan metabolik açıdan önemli yağ
asitleridir (Şekil 7; Tablo 1). Bunun yanında %10-16 oranına
sahip oleik asit (18:1) ve diğer mono doymamış yağ asitleri de
(MUFA) sağlık için gerekli bir özellik olmasa da sağlıklı kabul
edilmektedir.
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Kenevirin Biyoyakıt Değeri
Tüketilen kişi başına enerji miktarı ulusların gelişmişlik düzeyini
belirlemektedir.

Enerji

üretiminin

arttığı

oranda

ancak

tüketiminin artırılabilmektedir. Yaşadığımız dönem, kullanılan
enerji kaynaklarının tükenme olasılığının bilincine varıldığı bir
dönemdir. Fosil kökenli enerji kaynaklarının öngörülen sürelerin
çok öncesinde tükeneceği ve bundan dolayı çevremiz için geri
dönüşümü olmayan felaketlere sebep olabileceği, bunun sonucu
olarak

da

artan

ihtiyacı

ve

gelişen

teknolojileri

karşılayamayacakları bilinmektedir. Anılan nedenlerden dolayı,
ülkeler kullanacakları enerji çeşitliliğini artırmak ve yaymak
istemektedirler.
yenilenebilir

Bundan
enerji

dolayı

kaynakları

araştırmacılar
üzerine

yeni

ve

araştırmalarını

artırmışlardır. Günümüzde yapılan araştırmalarda yeni enerji
kaynakları bulunmakta, bir kısmı ekonomik açısından değer
kazanmakta, diğer bir kısmı üzerinde ise halen araştırmalara
devam edilmektedir. Bu kaynakların ortak yönü ve amacı ise
çevreye olumsuz etkileri oluşturmamasıdır. Bioyakıtlar uzun
yıllardır kullanılan fakat gelişen teknolojilerle desteklenerek
yenilenebilen enerji kaynakları içerisinde yer alabilmiştir.
Biyoyakıtlar

kullanımdaki

motor

teknolojilerinde

büyük

değişiklik yapılmadan kullanılabilir olması, yakıt özellikleri
bakımından motorine benzemesi, hayvansal ve bitkisel yan
ürünlerden elde edilebilir olması ve küresel ısınma ve çevre
kirliliği gibi felaketlere neden olmadığından araştırmaların bu
alanlarda ilerlemesine neden olmaktadır. Bitkisel ve hayvansal
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yağların, yüksek viskozite problemlerinden dolayı doğrudan
motorlarda kullanılmaları mümkün değildir. Bu nedenle yapılan
araştırmalar, bu problem üzerinde yoğunlaşmıştır. (Eliçin ve
Erdoğan, 2007).
Biyokütle, yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük
potansiyele sahiptir. Ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan
bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler "Biyokütle Enerji
Kaynağı", bu kaynaklardan üretilen enerji ise "Biyokütle
Enerjisi" olarak tanımlanmaktadır. Bitkilerin, fotosentez yoluyla
güneş enerjisini doğrudan kimyasal enerjiye dönüştürerek
depolaması sonucu bitkisel biyokütle oluşmaktadır. Odun (çeşitli
ağaçlar, enerji ormanları), yağlı tohum bitkiler (soya, kolza,
ayçiçek, vb.), karbonhidrat bitkileri (mısır, patates, pancar,
buğday, enginar, vb.), lif bitkileri (kenevir, sorgum, keten, kenaf,
miskantus, vb.), protein bitkileri (buğday, bezelye, fasulye, v.b.),
bitkisel artıklar (dal, kabuk, saman, sap, kök, vb.), hayvansal yan
ürünler ile evsel ve endüstriyel atıklar biyokütle enerji kaynağı
olarak kullanılmaktadır. Bu kaynaklardan mevcut yakıtlara
benzer çok sayıda katı, sıvı ve gaz yakıtlar elde edilmektedir.
Biyokütle kökenli sıvı yakıtlar içinde ön plana çıkan
biyomotorindir.
Biyomotorinin (biodizel) tercih edilme nedenleri ise;
• Doğruda kullanılabilir olması,
• Yakıt verimlerinin ve özelliklerinin motorine yakın olması,
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• Biyokütle kaynakları olan hayvansal ve bitkisel yağlardan
elde edilebilir olması,
• Yeni bir ekonomik sektör oluşturması,
• Tarım için yeni istihdam yaratması,
• Çevreye zararının az olması, olarak sıralanabilir (Eliçin ve
Erdoğan, 2012).
Bitkisel

yağlar,

tarım

ürünlerinin

meyve,

çekirdek

ve

tohumlarından elde edilmektedir. Bitkisel yağlar, petrol esaslı
yağlara göre farklı kimyasal yapılara sahiptirler. Motorin büyük
oranda parafinler ve aromatiklerden oluşmasına rağmen, bitkisel
yağlar, yağ̆ asitlerinin gliserinle yapmış̧ oldukları esterlerdir.
Gliserin molekülünü̈ oluşturan 3 alkol grubunun, yağ̆ asitleriyle
esterleşmesi ile trigliserid oluşmaktadır. Basit trigliserid,
gliserinin 3 karbon atomunun da aynı yağ̆ asidi ile esterleşmesi
halinde oluşmaktayken, farklı yağ̆ asitleri ile esterleşmesi halinde
ise karışık trigliserid oluşmaktadır. Bitkisel yağın özellikleri,
Trigliserid içindeki doymamış yağ asitlerinin cinsi ve miktarı ile
değişim göstermektedir (Erdoğan ve Mohammed, 2007).
Doymamış yağ asidi moleküllerinin karbon atomları arasında
bulunan çift bağ sayısı, bir ya da daha fazla olabilmektedir. Yağ
asitleri, içerdikleri karbon atomu sayısına bağlı olarak uzunluğu
farklı zincirler oluştururlar. Bitkisel yağlarda en çok bulunan yağ
asitlerine örnek olarak; 16 karbonlu palmitik ile 18 karbonlu
stearik, oleik, linoleik ve linolenik asidi gösterilebilir. Bunlardan
palmitik asit çift bağ sayısı olmayıp doymuştur. Oleik ve
risiloneik bir çift bağa, diğerleri iki çift bağa sahiptir (Eliçin,
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2005). Araştırma ve uygulamalar; kimyasal yapı olarak uzun,
dallanmış ve tek çift bağlı yağ asitlerini içeren yağların en uygun
Dizel yakıtı alternatifi olduğu ortaya koymaktadır. Bunun
yanında artan doymamışlık derecesinin setan sayısını olumsuz
yönde etkilemektedir. Bundan dolayı, oleik asitçe zengin yağlar
ön plana çıkmaktadır (Karaosmanoğlu ve Aksoy, 1994).
Oksitlenme direnci yüksek oleik asitli bitkisel yağlarda daha
yüksektir. Her bir yağda, yağ asidi zincirinin farklı tiplerinin oranı
olarak, bitkisel yağların kompozisyonları değişmektedir. Tekli
doymamış zincirler, oksitlenme direnci için önemlidir. Çoklu
doymamış zincirler fakir oksitlenme direnci vermekte, fakat
düşük sıcaklıkta davranış özelliği iyileşmektedir. Doymuş yağ
asidi zincirinin düşük sıcaklık direncinin çok az olduğu
görülmektedir. Bu yüzden istenen yağ, çoğunlukla tekli
doymamış, çoklu doymamış zincirler ve minimum doymuş
zincirlerin karışımına sahip olmaktadır (Acaroğlu ve Oğuz,
2002).
Bitkisel yağların enerji içerikleri, petrol kökenli dizel yakıtları ile
hemen hemen aynı düzeydedir. Ancak dizel yakıtına göre 10–20
kat daha fazla yüksek viskozite sebebiyle; enjektörlerde tıkanma
ve yağlama problemleri, motor ömrünün kısalması ana sorunları
ile belirtilebilecek pek çok olumsuzluklara neden olmaktadır.
Bitkisel yağların direkt püskürtmeli dizel motorlarında uzun
süreli kullanımları sakıncalı olup, sadece rafine yağların ön
yanma

odalı

dizel

motorlarında

bazı

sınırlamalar

ile

değerlendirilmesi mümkün görülmüştür (Karaosmanoğlu vd.,

79 | İklim Değişikliği ve Tarımda Dönüşüm
2000). Bütün bu olumsuz faktörler, motor bakım masraflarını
artırıcı ve motorun ömrünü kısaltıcı yönde etki etmektedir.
Bitkisel

yağların

değerlendirilebilmesi

dizel

yakıt

alternatifi

için,

öncelikle

yüksek

olarak
viskozite

probleminin çözülmesi gerekmektedir. Buna göre yüksek
viskozite problemi ya motorda birtakım değişiklikler yaparak ya
da saf bitkisel yağlara çeşitli yöntemler uygulanarak çözülmeye
çalışılmaktadır. Bu yöntemlerin başlıcaları, (Şekil 8) seyreltme,
mikro emülsiyon oluşturma, piroliz, transesterifikasyon ve süper
kritik yöntemdir (Oğuz, 2001; Eliçin, 2005).

Şekil 8. Bitkisel yağların biyodizele dönüştürme yöntemleri
(Eliçin, 2005)
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Kenevir yağı, %11–13 oranında oleik asit, %54–56 linoleik asit
ve %24-29 linolenik asit içeren bir yağdır. Araştırma ve
uygulamalar, kimyasal yapı olarak uzun, dallanmış ve tek çift
bağlı yağ asitlerini içeren yağların uygun Diesel motor yakıtı
alternatifi olduğunu ve artan doymamışlık derecesinin setan
sayısını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Bu durum
oleik asitçe zengin yağların alternatif yakıt olarak ön plana
çıkmasına sebep olmuştur. (Karaosmanoğlu ve Aksoy, 1994).
Yüksek oleik asitli bitkisel yağların oksitlenme direnci daha
iyidir. Her bir yağda yağ asidi zincirinin farklı tiplerinin oranı
olarak bitkisel yağların kompozisyonları değişmektedir. Tekli
doymamış zincirler oksitlenme direnci için büyük önem
taşımaktadır. Çoklu doymamış zincirler fakir oksitlenme direnci
verir, fakat düşük sıcaklıkta davranış özelliği iyileşmektedir.
Doymuş yağ asidi zincirinin düşük sıcaklık direnci çok azdır. Bu
yüzden istenen yağ çoğunlukla tekli doymamış, çoklu doymamış
zincirler ve minimum doymuş zincirlerin karışımına sahip
olmaktadır (Acaroğlu ve Oğuz, 2002).
Biyodizel, yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağların
veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir
alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan
ve yakıt olarak kullanılan bir üründür.
Günümüzde ticari olarak biyodizel üretildiği bölgeye göre
değişmekle birlikte genellikle soya fasulyesi, palm yağı ve kolza
tohumundan elde edilmektedir. Bu bitkilerin yanında bir diğer
umut vaat eden biyodizel kaynağı, bir lif bitkisi olan endüstriyel

81 | İklim Değişikliği ve Tarımda Dönüşüm
kenevirdir.

Tohumunda

yüksek

oranda

(%30-%35)

yağ

barındıran kenevir aynı zamanda düşük karbon içerikli
biyoyakıtlar (biyoetanol ve biyobütanol) üretilebilecek içeriğe de
sahiptir. Aslında kenevir yüksek verimlerde hem yağ hem de
biyokütle üretebilen sayılı bitkilerdendir. Kenevir tohumundan
elde edilen yağın biyodizel kaynağı olarak araştırmaları
literatürler tarafından teyit edilmektedir. Soğuk pres/sıkım ile
elde edilen yağ transesterifikasyon reaksiyonu ile biyodizele
dönüştürülerek,

reaksiyon

sonucunda

%99.5’un

üzerinde

dönüşüm oranı ve %98 ürün geri kazanım verimi elde
edilebilmektedir. Bu yüksek geri kazanım verimi kenevirden
biyodizel üretimi sırasında sabunlaşma nedeniyle ürün kaybının
az olduğunu göstermektedir. Kenevirden elde edilen biyodizel
ASTM 6751-09’de belirtilen standartları sağlamaktadır. Üretilen
kenevir biyodizelinin ayırt edici özellikleri, düşük bulutlanma
noktası ve düşük kinematik viskozitedir. Soğuk akışkanlık
özellikleri kenevir biyodizelini, çekici ve rekabetçi yapmaktadır
(Li vd., 2010). Bazı yağ bitkilerinin yağ verim değerleri Tablo
2’de verilmektedir.
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Tablo 2. Bazı yağ bitkilerinin yağ verim değerleri (Gizlenci vd.,
2019)
Ortalama

Yağ Oranı

1 Litre Yağ

Yağ

Verim

(Ortalama

İçin Gerekli

(Ortalama

(kg/da)

%)

Miktar (kg)

kg/da)

Ayçiçeği

264

45

2,2

119

Soya

442

20

5,0

88

Kolza

364

45

2,2

164

Aspir

183

30

3,3

55

Susam

66

50

2,0

33

Haşhaş

64

42

2,4

27

Kenevir

42

30

3,3

13

Ürün Adı

verimi

Kenevir tohumlarında %30-35 yağ bulundurması nedeniyle son
dönemlerde biyodizel kaynağı olarak gösterilmektedir. Kenevir
bitkisinde dekardan elde edilen tohum miktarının düşük, yağ
oranının

orta,

tohum

fiyatının

yüksek

olduğu

gibi

olumsuzluklardan dolayı, biyodizel olarak üretim yapılması kısa
vadede mümkün görülmemektedir (Gizlenci vd., 2019). Kolza,
ayçiçeği, soya, gibi yağlı tohumlarda, birim alandan elde edilen
tohum miktarının fazla olması, özellikle kolza ve ayçiçeği
tohumlarının yağ oranının yüksek, ürün fiyatlarının düşük olması,
kenevir karşısında oldukça cazip hale getirmektedir.
Endüstriyel kenevirin biyoyakıt hammaddesi olarak kullanılma
potansiyeli kenaf, dallı darı ve sorgum biyokütlesi ile agronomik,
deneysel ve ekonomik açıdan birçok araştırmacı tarafından
değerlendirilmiştir (Das vd., 2017). Çalışmalarda, her dört
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hammaddenin de toplam şeker miktarlarının benzer olduğu
belirlenirken, kenevirin lignin oranın diğer üç hammaddeden
daha

yüksek

olduğu

ortaya

konmuştur.

Isıl

değerleri

karşılaştırıldığında ise kenevir ve kenafın bir miktar daha yüksek
ısıl değere sahip olduğu belirlenmiştir. Kenevirin biyoyakıt
olarak kullanılma potansiyelinin belirlenmesindeki bir diğer
faktör ise etanol verimidir. Endüstriyel kenevirin teorik ve
öngörülen etanol verimi (82 galon/kuru ton kenevir) dikkate
alındığında biyoetanol potansiyelinin diğer biyokütleler ile
benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Karşılaştırmalı ekonomik
analiz sonucu endüstriyel kenevirin hem taneleri hem de
saplarında elde edilen biyoetanol birlikte dikkate alındığında
hektar başına brüt kârın diğer bitkilerden daha yüksek olacağını
göstermiştir.
Kenevirin Biyokütle Değeri
Biyokütle,

yaşayan

veya

son

zamanlarda

yaşayan

organizmalardan, genellikle enerji kaynağı olarak kullanılan, ısı
üretmek için yakılan veya biyoyakıta dönüştürülen bitkilerden
elde edilen ürünler anlamına gelmektedir. Çok sayıda bitki,
biyokütle üretme kapasitesine sahip olup, kenevir bitkisi de bu
bitkilerdendir (Şekil 9). Özellikle dünya nüfusunun artması,
toplumların enerji ihtiyaçlarının buna paralel olarak artış
göstermesi, giderek fosil yakıt rezervlerinin azalması, enerji
dönüşüm

maliyetlerindeki

artışlar

ve

petrokimyasalların

kullanımıyla ilişkili ekolojik zararlar konusundaki endişeler,
enerji üretimi yapmak amacıyla kurulan biyokütle tesislerinin
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artmasıyla fosil kökenli yakıt kullanımını azaltmaya yardımcı
olmaktadır.

Şekil 9. Kenevir biyokütlesi ve peletleri
Yakın zamana kadar biyokütle kaynaklarının çok büyük bir oranı
ormanlardan sağlanmasına rağmen, sürdürülebilirlik konusu göz
önüne alındığında, ağaçlar azalan bir kaynak olarak karşımıza
çıkmakta, bundan dolayı tarım ürünleri ve mahsuller yeni
biyokütle kaynakları olarak değer kazanmaktadır. Biyodizel
genellikle gıda amaçlı üretimi yapılan yağlı tohumlu ürünlerden
(kolza, kanoal vb.) üretilmekte olup biyoetanol ise, genellikle
yine gıda amaçlı tarımı yapılan karbonhidrat içerikli ürünlerden
(mısır ve şeker kamışı vb.) ticari olarak üretilmektedir. Son
yıllarda giderek artan gıda amaçlı üretim yapmak yerine,
biyokütle üretmek için ekin alanlarının kullanılması, özellikle
düşük gelirli veya gelişmekte olan ülkelerde hem yiyecek
maliyetlerinin

artırabileceği

hem

de

dışa

bağımlılığı

arttırabileceği nedenleri bakımından oldukça tartışılmaktadır.
Gıda amaçlı üretimi yapılmayan lignoselülozik biyokütle (lif
keneviri vb.) üreten ürünlerin kullanılmasının yerinde olacağı,
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bunun yanında, toprağın hem gıda hem de biyokütle üretimi için
kullanılabileceği (yağlı tohum keneviri vb.) olacağı öne
sürülmektedir (Şekil 10). Son yıllarda özellikle Orta Asya
ülkelerinde hasat edilmiş yabani kenevirlerin, biyokütle kaynağı
olarak

kullanılma

ihtimali

araştırılmaktadır.

Özellikle

sürdürülebilirliği yüksek ve çevre dostu bir bitki olan kenevir
bitkisi, biyokütle üretimi de dahil olmak üzere enerji için
yetiştirilen diğer ürünlere kıyasla, son derece yüksek bir kaynak
olarak karşımıza çıkmaktadır (Finnan ve Styles, 2013).

Şekil 10. Kenevir keki (Anonim, 2019a)
Kenevir, dünyaca tanınmış̧ lif ve yağ̆ bitkisidir. Araştırmalar
bölgeye ve çeşitlere göre büyük farklılık göstermesine rağmen,
kenevirin lif içeriğinin, ortalama %57-%77 selüloz, %9-%20
hemiselüloz ve %21-%24 lignin olduğunu ortaya koymaktadır
(Gümüşkaya vd., 2007). Kenevir bitkisi uzun lif, en yüksek ve en
dayanıklı doğal liflerden biridir. Yüksek gerilme mukavemeti,
ıslaklık dayanımı, çürümeye karşı direnç ve çeşitli endüstriyel
ürünler için teknik olarak uygun özelliklere sahiptir (Karus ve
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Leson, 1996). Kenevir lifi iyi boyar, küflenmez, ultraviyole
ışığını bloke eder, ısı iletir, suyu iyi emer ve doğal antibakteriyel
özelliklere sahiptir. Kenevir bitkisinin lifi ve tohumu çok çeşitli
amaçlar için kullanılmaktadır. Lifi çıkarıldıktan sonra geriye
kalan

sapları

biyokütle/yakacak

maddesi

olarak

kullanılabilmektedir. Yapılan çalışmalarda, kenevir bitkisinin alt
ısıl değerinin yaklaşık 4200-4400 kalori (cal/g) olduğu
belirlenmiştir. Isıl değerinin yüksek olmasının yanı sıra
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan
analizlerde kül içeriğinin de %1 civarında, son derece düşük
olduğu tespit edilmiştir (Gizlenci vd., 2019). Bu veriler kenevir
saplarının son derece kaliteli bir biyokütle kaynağı olduğunu
ortaya koymaktadır. Özellikle yakıt sorunu olan bölgeler için
önemli bir yakıt kaynağı durumundadır. Üretimine izin verilen
illerde kenevir ekim alanlarının artması, tohum ve lif üretiminin
yanı sıra, sap miktarının da artması anlamına gelecek ve son
derece kaliteli bir biyokütle kaynağı kazanılmış̧ olacaktır. Aynı
çalışmada, kenevirden elde edilen peletlerin yanması sırasında
ortaya çıkan baca gazı emisyonları içerisinde özellikle SO 2
değerinin sıfır olduğu görülmektedir. Kenevir saplarından elde
edilen peletlerin yakılması sonrasında atmosfere SO2 vermemesi,
çevre açısından son derece önemli bir sonuç görülmektedir.
Kenevir doğrudan enerji için yakılabilir, ancak buna sınırlı bir ilgi
duyulmuştur. Bununla birlikte, yüksek biyokütle üretkenliği
nedeniyle kenevir, briketler ve peletler gibi katı biyoyakıtların
üretimi için potansiyel bir hammaddedir. Pelet sobaları ve
kazanları için yakıt olarak kullanılabilen pelet yanabilen malzeme
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geniş bir pazardır. Kenevir yakıldığında nispeten az kül üretir
(genellikle %2'nin altında) ve odun peletleri ile aşındırıcı etkiye
benzerdir (samandan, miscanthus'tan ve peletlerden elde edilen
peletler nispeten aşındırıcı olabilmektedir) ve bunlar şu anda
pazarlanan çoğu pelet sobalar için avantajlı olmaktadır. Bununla
birlikte, kenevirin briketler için kullanılması ekonomik olarak
uygun görülmemektedir. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
tarafından

yapılan

çalışmalarda,

Narlısaray

kenevir

popülasyonunun yaklaşık 1 ton/da biyokütle verimine sahip
olduğu belirlenmiştir. Kenevirin ısıl değerinin belirlenmesi için
yapılan çalışmada 4.400 kalori (cal/g) ortalama ısıl değere sahip
olduğu belirlenmiştir. Kenevir ve bazı farklı enerji kaynaklarının
ısıl değerleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Bazı tarımsal atıkların enerji değerleri (Gizlenci vd.,
2019)
Materyal

Isıl
(kcal)

Değer

Materyal

Isıl
(kcal)

Yerli Linyit

3000

Fındık Zurufu

4230

Odun

2500

Çay Çöpü (Tozu)

4760

Fueloil

9700

Mısır Sapı

4275

Mazot

10200

Kolza Sapı

4090

Çeltik Sapı

3650

Ayçiçeği Sapı

4040

Pamuk Sapı

4250

Meyve Budama Atığı

4370

Aspir Sapı

4300

Bağ Budama Atığı

4360

Kenevir Sapı

4400

Domates Sapları

3590

Değer
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Son yıllarda yapılan araştırmalar, kenevirin, biyokütle üretimi
bakımından birçok bitkiden özelliklerinin üstün olduğunu
göstermesine rağmen, kenevirin yıllık kuru madde veriminin
(nadiren 20 ton/ha) mısır, pancar, patates vb. verimler ile
karşılaştırıldığında çok da üstün olmadığı sonucunu varılmştır.
Bununla birlikte, çoğu kenevir çeşidi, biyokütle için değil lif
üretimi için değerlendirilmektedir. Kenevir, Avrupa'da enerji
üretmek

için

mevcut

en

iyi

ürünlerden

biri

olarak

gösterilmektedir. Kenevir selülozik bazlı etanol oluşturmak için
kullanılabilmektedir (Kuglarz vd., 2016). Özellikle kenevir
artıkları piroliz yöntemiyle, doğrudan kömür veya metanol,
metan veya benzine yakılabilir veya işlenebilmektedir. Bununla
birlikte, kenevir biyokütlesinin yakıt veya alkole dönüştürülmesi,
bol miktarda odun tedarikinin olduğu alanlarda pratik olmakta ve
enerji,

çeşitli

kaynaklardan

nispeten

ucuz

bir

şekilde

üretilebilmektedir (Prade vd., 2012).
Kenevirin Biyogaz Değeri
Tarımsal, toplumsal ve endüstriyel atık/atıksular gibi çok çeşitli
kaynaklar

biyogaz

sistemlerinde

materyal

olarak

kullanılabilmektedir. Enerji bitkileri, algler, bitkilerin hasat
sonrası atıkları aynı hayvansal atıklar gibi biyogaz üretiminde
kullanılabilmektedir. Kentsel atık ve atıksular, özellikle gıda
endüstrisine ait atıklar diğer önemli kaynaklardandır. Fakat
hayvansal atıklar anaerobik fermentasyona daha uygundur (Şekil
11). Avrupada çalışan biyogaz sistemlerinin %90’ı bu kaynağı
kullanmaktadır.
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Şekil 11. Hayvansal kökenli biyogaz sistemleri (Anonim 2019b)
Bitkisel artıklar genellikle hayvan atıklarıyla birlikte biyogaz
üretiminde kullanılmaktadır. Yapraklar, mısır atıkları, yonca,
sap-saman gibi bitki artıkları, bozulmuş veya düşük kaliteli
meyveler ve sebzeler bunlara örnek olarak verilebilmektedir.
Enerji bitkileri de bu amaçla kullanılabilmektedir. Enerji
bitkilerinden biyogaz üretimi gittikçe önemli hale gelmektedir.
Bu bitkiler arasında mısır, ayçiçeği ve çeşitli otlar ön plana
çıkmaktadır.

Şeker

pancarı

atıkları

da

kullanılmaktadır.

Selülozun geviş getiren hayvanların sindirim sisteminde
fermentasyon oranı %40–60 iken, biyogaz sistemlerinde %80’e
kadar çıkabilmektedir. Özellikle son yıllarda, enerji bitkilerinin
hayvansal

atıklarla

birlikte

fermentasyonu

daha

çok

uygulanmaktadır (Eryaşar, 2007). Bitki yapısında bulunan lignin,
selülozu bakteriden koruduğu için, fermentasyon istenilen ölçüde
gerçekleşememektedir. Selülozun ligninle bir araya geldiği
lignoselülozik yapıda, erimez durumda olan lignin, selüloz
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matriksinin boşluklarını doldurarak büyük selüloz enzimlerinin
içeriye işlemelerini durdurmaktadır. Bu sorun lignin ve selüloz
arasındaki hücre bağlarını gevşetmekle ortadan kaldırılabilmektedir. Lignoselülozik bileşenlerin ayrışabilirliğini artırmak için,
kimyasal ve/veya fiziksel ön-işlemler gerekmektedir. Bu yüzden
özellikle odunsu atıkların anaerobik fermentasyonunda ön
hazırlama işlemleri büyük önem taşımaktadır. Bitkisel atıkların
reaktöre beslenmeden önce 30

C ve yukarısındaki hava

sıcaklığında 7–10 gün civarında, 20

C’nin altındaki hava

sıcaklıklarında 15 gün civarında kompostlanması, metan
bakterilerinin

oluşumuna

neden

olarak

fermentasyonun

hızlanmasını sağlamaktadır. Bu sürelerden az ya da daha fazla
süren kompostlama biyogaz üretimini azaltmaktadır. Bu
kompostlama sırasında kireç veya enzimlerin kullanılması
lignoselülozik yapının bozulmasını ve dolayısıyla anaerobik
fermentasyonun hızlanmasını sağlamaktadır. Kompostlama
sırasında yaklaşık 60/1 – 100/1 civarında olan C/N oranı 1 hafta
içinde 16/1–20/1 oranlarına kadar gerileyerek anaerobik
fermentasyon için uygun koşullara inmektedir (Eryaşar, 2007).
Bitkisel atıkların sürekli sistemlerde kullanılabilmesi için gerekli
olan ön hazırlama prosesleri, güç tüketimleri ve maliyetleri
nedeniyle uygun görülmemektedir.
En fazla biyogaz/metan üretilen maddeler sırasıyla organik
yağlar, proteinler ve karbonhidratlardır. Proteinler ve yağlar
yüksek metan oranına neden olurken, şekerler gibi oksitlenen
bileşiklerin fermentasyonu sonucunda daha düşük metan oranı
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elde edilmektedir. Proteinler ve yağlar, karbonhidrata göre daha
uzun zamanda fermente olmaktadırlar. Selülozun fermentasyon
süresi birkaç hafta civarındadır. Hemiselüloz, yağ ve protein
birkaç gün, şeker, uçucu yağ asitleri ve alkol birkaç̧ saatte
fermente olmaktadırlar. Biyogaz verimini artırmak için besleme
materyaline farklı maddeler konabilmektedir. Sığır gübresine
odun kömürü karıştırıldığında, verimin %17 arttığı belirtilmiştir.
Aynı şekilde bakteriyel aktivasyonu hızlandırıcı, bitkilerden elde
edilen, sabunlaştırıcı steroid maddeler de biyogaz verimini
artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Protein yoğun materyallerin
anaerobik fermentasyonunda %6’yı aşmamak koşuluyla gliserin
eklenmesi biyogaz üretimini artırmaktadır.
Biyogaz üretimi için, kenevirin başlıca rakipleri mısır ve şeker
pancarları ve çok yıllık mahsullerden söğüt ve saz kanarya otu
iken ve katı biyoyakıt üretimi için ise miscanthus bitkisi olarak
bilinmektedir. Kısacası kenevir, verim artışı için yüksek
potansiyele sahip, ortalamanın üstünde bir enerji ürünü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kenevirden elde edilen metanın hektar
başına en yüksek net enerji verimi 136 GJ’dür. Bu değer referans
olarak kullanılan etanol (buğday) ve biyodizelden (kolza tohumu)
daha yüksektir (Thomas, 2011).
Kenevirin Biyoplastik Değeri
Yaşantımızda oldukça fazla yer tutan bir malzeme olan plastik,
hayatımıza çok çeşitli ürünler halinde çıkmakta ve bize konforlu
bir yaşam sağlamaktadır. Genellikle sentetik polimerlerden
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üretilen plastik malzemeler maliyetlerinin düşüklüğü, kolay
işlenebilme, yüksek elastikiyet, kolay nakliye edilebilirlik,
ucuzluk ve birçok alanda kullanıla birliği gibi pek çok
üstünlüklere sahip bir malzemedir. Fakat üretimlerinin yüksek
oranda halen fosil yakıtlara bağımlı olması ve büyük oranda çevre
kirliliklerine yol açmaları nedenleriyle önemli olumsuzluklara
sahiptir. Tüm bu olumsuzluklar ise daha çevreci olan
biyoplastiklerin üretimini ve kullanımını gündeme getirmektedir.
Plastik malzemeler genellikle polimer olarak adlandırılan
maddelerin, ısıl şekillendirme, basınçlı hava akımlı kalıplama,
enjeksiyon kalıplama vb. yöntemler kullanılarak istenilen
özelliklerde işlenmesi sonucunda üretilmektedir. Polimerlerin,
genellikle petrolden ve petrol kaynaklarından üretiliyor olmasına
rağmen petrolün fosil kökenli bir kaynak olması ve rezervlerinin
giderek azalıyor olması nedenleriyle, plastik üretiminde önemli
sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır (Shen vd., 2010). Tüm
bunların yanında fosil kökenli plastiklerin doğada parçalanma
sürelerinin çok uzun olması sebebiyle birikmesi, çevre kirliliğinin
temel nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Tün bu
problemlerin çözümü için plastik üretiminde yeni kaynak
arayışları, yani yenilenebilir, doğal kaynaklı polimerler, başka bir
deyişle biyolojik kökenli polimerler plastik malzemelerin
üretiminde ön plana çıkmış durumdadır.
Kompozit malzemeler genellikle %30 ile %70 elyaf veya %70 ile
%30 matris içeren bir materyal olarak tanımlanmaktadır. Sisaldan
sonra kenevir, kompozitleri güçlendirmek için en yaygın
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kullanılan doğal elyaftır (Shahzad, 2012). Lifler, sertlik, darbe
dayanımı ve eğilme ve çekme dayanımı gibi fiziksel özellikleri
geliştirmek için plastiklere ilave edilmektedir. Günümüzde en
yaygın kullanılan cam elyafı, kevlar ve karbon elyafları
kullanılmaktadır.

Malzemelerin

mukavemet

özelliklerini

artırmak ve önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlamak için
bitkisel elyaflar da kullanılmaktadır. Doğal elyaf polimer
kompozitler, genellike daha pahalı olmalarına rağmen, geleneksel
ahşap esaslı sunta levhalardan çok daha fazla polimer (plastik)
içermektedirler (Gümüşderilioğlu ve Kesgin, 2004). Kenevir
esaslı kompozit plastiklerin günümüzde yenilikçi olduğu
düşünülse de 1930'lara kadar kenevir esaslı selofan, selüloitler ve
diğer ürünler yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Avrupada üretilen otomobillerde, üretilen kenevir elyafının
yaklaşık %15'ini oluşturduğu AB'de kenevir lifi plastik
kompozitleri için önemli bir pazar bulunmaktadır (Carus, 2013).
Kuzey Amerika'da kenevir lifi pazarının dar olmasına karşılık,
sınırlı mahsulün büyük çoğunluğu otomobillerde plastikler için
kullanılmaktadır. Otomobil kompozitlerindeki doğal elyaflar
öncelikle pres kalıplı parçalarda kullanılmaktadır (Şekil 12).
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Şekil 12. Kenevir bitkisi kullanılan pres kalıplı parça (Anonim
2019d)
Bunun için iki yaygın yöntem tercih edilmektedir. Termoplastik
üretimde, doğal lifler polipropilen ve polietilen benzeri malzeme
lifleriyle harmanlanmaktadır. En yaygın olarak, bu karışım, ısı
altında istenen üç boyutlu forma preslenerek imal edilmektedirler. Termoset üretiminde ise, doğal lifler, epoksi reçine,
polyester reçine veya poliüretan gibi bağlayıcılarla ıslatılır,
istenen forma sokulur ve ısı ve basınç ile birlikte, polimerizasyon
yoluyla sertleşerek elde edilmektedirler. Termoplastiklerin geri
dönüşümü daha kolaydır ve genellikle daha az mukavemetin
gerekli olduğu yerlerde kullanılmaktadır (Bourmaud ve Baley,
2007). Kenevir lifi ile uyumlu çok çeşitli termoset reçineleri,
özellikle soya, kanola ve mısırdan üretilen bitki bazlı olanları
halen geliştirilme aşamasındadır. Tüm şekil ve ebatlarda
termoset-reçine bazlı takviyeli kompozitler üretmek için bir işlem
olan reçine transfer kalıplama yöntemi, genellikle mobilya ve
tekneler

gibi

yüksek

dayanım

gerektiren

ürünler

için
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kullanılmaktadır. Kenevir ayrıca, akışkan durumunda malzeme
kapalı bir kalıbın boşluğuna basınç altında zorlama ilkesi de
(enjeksiyon),

denilen,

enjeksiyon

kalıplama

dahil

diğer

termoplastik uygulamalarda da kullanılmaktadır. Enjeksiyon
kalıplama, özellikle çeşitli kenevir plastik ürünleri oluşturmak
için kullanışlıdır. İçinde ısıtılmış veya ısıtılmamış plastik, bir
film, levha, çubuk veya tüp gibi sürekli bir form üretmek üzere
bir şekillendirme kalıbından geçirilen yöntem diye adlandırılan
enjeksiyonla kalıplama, henüz yaygın olarak kullanılan bir
yöntem değildir. Kenevir liflerinin özelliklerinin, kalıplanmış
kompozitlerin üretiminde üstün olduğu kanıtlanmıştır (Lu ve
Korman, 2010). Avrupa otomobil ve kamyon imalatında plastik
kapı panellerinde, gösterge panellerinde, koltuk sırtlarında, paket
tepsilerinde,

kolçaklarda,

güneşliklerde,

yolcu

arka

güvertelerinde, bagaj gömleklerinde ve pencere direklerinde
doğal

lifler

kullanılmaktadır.

Ortalama

bir

otomobilin

kalıplanmış kısımlarında, 5-10 kg doğal elyaf kullanılabileceği
tahmin edilmektedir. Kenevirin otomobil uygulamalarına olan
talebin, yeni teknolojilerin gelişmesine bağlı olarak artması
beklenmektedir. Günümüzde, AB otomobil biyo-kompozit
endüstrisinde kenevir, keten, jüt, kenaf ve sisal elyaf ile rekabet
halinde %15 pazar payına sahiptir (Carus, 2013).
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Şekil 13. Kenevir bitkisinin araba parçalarında kullanımı
(Anonim 2019c)
Amerikalı sanayici Henry Ford (1863-1947), günümüzün
otomobil üreticilerinden önce, kenevir ve keten lifi ile
sertleştirilmiş reçineden üretilmiş gövde bileşenlerine sahip bir
araba üretmeyi başarmış ve oldukça iyi mukavemet özellikleri
göstermesine rağmen seri üretime hiç geçmemiştir. Ford’un
kenevir

kullanımı

diğer

otomobil

şirketleri

tarafından

benimsenmiştir (Şekil 13).
Doğal liflerin, düşük yoğunluk ve ağırlık azaltma, uygun
mukavemet, akustik ve işleme kolaylığı gibi özelliklerinden
dolayı kullanımında önemli üstünlüklerinin yanında, yüksek
enerji absorbsiyonu, cam elyaflarıyla karşılaştırıldığında mesleki
sağlık faydaları, toksik bileşiklerin gazdan arındırılmaması ve
düşük maliyet gibi birçok avantaları bulunmaktadır.
Tüketici

ürünleri

üreten

çeşitli

endüstrilerin,

otomobil

endüstrisinin uygulanabilir olduğunu gösterdiği şekilde kenevir
esaslı plastiklerin kullanımını benimsemeleri için önemli bir
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potansiyel bulunmaktadır. Kenevir plastik ürünleri sertlik,
yoğunluk, ısı direnci ve biyolojik bozunabilirlik özeliklerinden
dolayı üretilmektedirler. Günümüzde, kenevir esaslı biyoplastik
malzemelerden üretilmiş ürünler arasında özellikle oturma
koltukları ve sandalyelerin arka kısımları, kalıplanmış bölgeler,
eğlence ürünleri, yemek eşyaları, mücevherler, özellikle sörf
tahtaları, kaykaylar ve snowboardlar gibi spor malzemeleri,
müzik aletleri ve valizler bulunmaktadır (Şekil 14).

Şekil 14. Kenevir esaslı biyoplastik eşyalar (Anonim, 2019e)
Kenevir

plastiklerinin

çoğu,

kenevir

lifi

ve

sentetik

termoplastikleri birleştiren kompozitlerdir. Bununla birlikte,
plastiklerin sadece selüloz kullanılarak üretilmesi de mümkündür.
Selüloz, bütün bitkisel malzemelerin yaklaşık üçte birini
oluşturmakta ve doğal polimer çoğu plastiğin temel bir bileşeni
olmaktadır (Şekil 15). Reçine yapışkan maddesinin yokluğunda,
%100

selüloz

plastiğindeki

malzemelerin

kendiliğinden

bağlayıcılığı bakımından mekanik basınç oldukça önemlidir.
Kenevir lifinin selüloz içeriğinin oldukça yüksek olması (yaklaşık
%70), bu da onu uygun bir başlangıç maddesi yapar. Saf kenevir
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selülozundan yapılan plastikler nispeten pahalıdır ve şu anda
yüksek kaliteli ürünler için kullanılmaktadır.

Şekil 15. Reçine uygulanan kenevir lifleri (Small, 2017)
İlaç, kâğıt, biyoyakıt, kumaş, kozmetik alanlarından sabun
üretimine ve otomotiv sektörüne kadar oldukça geniş bir kullanım
alanına sahip olan kenevir, petrol ve petrokimyanın kullanıldığı
her alanda alternatif bir bitkidir. Her geçen gün bir yenisi eklenen
üstün özelliklere sahiptir. Halen yeni dallarda yeni araştırmalar
devam etmektedir. Dünya kenevir tohumu üretimin %80’ini
Fransa gerçekleştirmektedir. 2017 yılında Dünya kenevir lifi
üretiminin %28’ini Çin, %25’ini Kuzey Kore, %16’sını Hollanda
gerçekleştirmiştir. Ülkemizde, 1961 yılında yaklaşık 20 bin
hektar alanda lif ve tohum olarak 15 bin tonu aşkın kenevir
üretimi yapılırken, 2017 yılında 12 hektar alanda 9 ton kenevir lif
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ve tohumu üretimi gerçekleşmiştir. Kenevir üretimimiz son
yıllarda yok denecek kadar azalmıştır. Geleneksel olarak üretim
yapılan ilimiz olan Kastamonu’da son 10 yıldır üretim
yapılmamıştır. Samsun’da kenevir üretiminin geliştirilmesiyle
ilgili yapılan çalışmalar kapsamında bir miktar üretim
gerçekleştirilmiştir. Kendir üretimi amacıyla kullanılan alan da
üretime paralel olarak oldukça küçük düzeyde kalmıştır. Kenevir
tohumu ithalatımız yıllık olarak değişkenlikler göstermektedir.
İthalatını yaptığımız başlıca ülkeler Afganistan, Çin ve
Kanada’dır.
Çiftçimizin üretim yapmasını sağlayıcı her türlü girişim
önemlidir. Birçok üstün özellikleri olan kenevir üretiminin
gelişmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecektir.
Ancak bu katkının “bir mucize” gibi gösterilmesi yanılgısına
düşülmemelidir. Kenevirin dünya ticaret içindeki payı sınırlıdır.
Bu durum göz önüne alınarak, kenevir üretiminin geliştirilmesine
öncelikle üretimin çeşitlendirilmesi, alternatif ürünlere yönelim
ve

ülke

ihtiyacının

yerli

üretimle

karşılanması

olarak

bakılmalıdır.
Kenevir üretiminin geliştirilmesine ilişkin söylemlerin, bu
konuda

geliştirilecek

bir

politika

ile

desteklenmesi

gerekmektedir. Bu politikanın bir ayağı kenevir üretiminin karlı
bir üretim haline getirilmesi olmalıdır. Bugün bu üretimin gerekli
izinlerin

alınması

şartıyla

yapılması

önünde

bir

engel

bulunmamaktadır. Ancak kenevir üretimi karlı olmadığı için
çiftçi tarafından tercih edilmemektedir. Politikanın bir diğer ayağı
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ise kenevirin farklı kullanımına ilişkin tesislerinin kurulması
olmalıdır. Bu tesisler keneviri hammadde olarak kullanmak
suretiyle değerlendirilmesini ve kenevire olan talebin artmasını
mümkün kılacaktır.
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GİRİŞ
Tarımsal ürünlerin miktar ve kalitelerini sınırlayan en önemli
faktörler arasında biotik faktörler ilk sırada yer almaktadır. Bu
biotik faktörler arasında yer alan hastalık, zararlı ve yabancı otlar
her yıl milyonlarca liralık zararlar meydana getirdiği bildirilmiştir
(Alkan, 1968; Islamoğlu 2021). Zararlıların bu zararının
önlenmesi için fiziksel, mekaniksel, biyoteknik, biyolojik ve
kimyasl mücadele yöntemleri uygulanarak zararları belirli
oranlarda azalmasında ciddi başarı sağlanmıştır (Vojtech ve ark.,
2006; Islamoğlu 2021). Ancak bitki patojenlerinin mücadlesinde
hemen hemen aynı yöntemler kullanılmasına rağmen başarının
daha sınırlı olduğu görülmektedir.
Toprak kaynaklı bitki fungal patojenleri, çevre koşulları uygun
olduğunda farklı ürünlerde kök, gövde ve vasküler dokularda
ekonomik kayıplara neden olan ciddi hastalıklar meydana
getirmektedir. Sentetik fungisitler veya spesifik olmayan
kimyasal fumigantlar olmadan kontrol edilmeleri de oldukça
zordur.
Kompostlar, gübreler ve kompostlanmamış bitki kalıntıları,
bunların içeriğine ve hazırlama yöntemine bağlı olarak toprak
mikroflorası üzerine, bitki hastalıklarına ve zararlılarına karşı çok
farklı etkilere sahiptir (Aryantha ve ark., 2000). Kompostlanmış
organik atıkların ve onlardan elde edilen çayların gübre ve toprak
düzenleyicisi olarak kullanımı hem bitki gelişimini teşvik edici
olarak hem de toprak kaynaklı hastalıkları engelleme özellikleri
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ile oldukça önem taşımaktadır (Santos ve ark., 2011; Pane ve
ark., 2011).
Kompost kalitesini, topraksız gelişme substratı veya bileşeni
olarak değerlendirmek için fiziksel (su tutma kapasitesi, kütle
yoğunluğu, toplam gözenek alanı), kimyasal (katyon değişim
kapasitesi, elektriksel iletkenlik, tampon kapasitesi, pH, ağır
metaller ve potansiyel olarak toksik elementler) ve biyolojik
özelliklerin (patojenlerin olmaması, olgunluk ve bitki büyüme
performansı) bir değerlendirmeden geçmektedir (Brinton, 2000).
Kompostun hammaddesinin kimyasal içeriği, kompostun son
pH’sını belirlemektedir. Çünkü odundan oluşan atık materyaller
oldukça asidik olabilirken, kireç uygulanmış biyo-katılar alkali
özellik gösterebilmektedir (Sullivan and Miller, 2000). pH ile
birlikte nem, besin dengesi, partikül boyutu, gözeneklilik,
sıcaklık, O₂ konsantrasyonu, ve su içeriği gibi faktörlerinin tümü
kompostlama sürecini ve kompost kalitesi belirlemektedir
(Bernal ve ark., 2008). Hammadde türü, kompost formülasyonu,
süreci, kompostlamanın sistemi ve yönetimi de kompost
kalitesini ve kompostun kullanımını etkilediği ifade edilmiştir
(Haug, 1993; Sullivan ve Miller, 2000).
Kompostun bir ürünü olan kompost çayı, çökerten ve kök
çürükleri etmenilerini (Rhizoctonia solani, Pythium ultimum,
Phytophthora spp.) ve solgunluk etmenlerini (Fusarium
oxysporum ve Verticillium dahliae) toprak kaynaklı hastalık
etmenlerini engellediği belirtilmiştir. Farklı kaynaklardan elde
edilen kompostlar, fungal hastalıkları, yani Rhizoctonia solani ve
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Pythium ultimum gibi çeşitli bitki hastalıklarını bastırmak için
yaygın olarak kullanılmaktadır (Scheuerell ve Mahaffee, 2004;
Dionne' ve ark., 2012).
Nofal ve ark. (2021) kompost ekstraktının toprak kaynaklı fungal
patojenlere karşı biyolojik mücadele açısından iyi bir yöntem
olma potansiyeline sahip olduğunu, kompost çaylarının, sentetik
fungisitlere karşı güvenli bir alternatif ve ürün destekleyici
olduğunu

ve %30 ve %50 kompost çay ekstraksiyonunun

uygulamasının, R. solani için sırasıyla %87,0 ve %100
engellemeye neden olduğunu bildirmişlerdir.
1. KOMPOSTLAMA, KOMPOST EKSTRATLARI,
KOMPOST VE KOMPOST ÇAYLARI
Kompostlama tanım olarak, mikroorganizmaların organik
maddeleri, organik gübreler, toprak düzenleyiciler olarak
kullanılabilecek yararlı son ürünlere dönüştürdüğü biyolojik bir
aşaması olarak ifade edilmiştir (Buchanan ve Gliessman, 1991;
Stoffella ve Kahn, 2001). Haug (1993) ve Golueke (1982)’ a göre
de kompostlama patojen ve canlı yabancı ot tohumları içermeyen
ve bitki kültüründe bir son ürün elde etmek amacı ile termofilik
mikroorganizmalar tarafından yüksek sıcaklıkların oluşmasına
izin verilen koşullar altında, kontrollü şekilde

organik

substratların dengelenmesi ve mikrobiyal aerobik bozunması
yoluyla bitki kültüründe kullanımının sağlanması olarak
açıklanmıştır. Kısaca kompostlama, mikrobiyal aktivitelerin bir
sonucu olarak biyolojik bir ayrışma sürecidir. Bitmiş kompost
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daha sonra gübre ve toprak değişikliği için tarım arazilerine,
seralara,

ev

bahçelerine

ve

süs

fidanlıklarında

kullanılabilmektedir (Litterrick ve Lung).
Kompost ekstraktları, su bazlı bir kompost ekstratı olan
komposttan çözünmüş besinlerin yanı sıra bakteri, fungus,
nematod,

protozoalar

gibi

çok

sayıda

organizmayı

da

içermektedir (UNIT, Recycled Organics 2003). Organik gübre
olarak kullanılan kompostlar veya kompost ekstraktları, bitki
büyümesi üzerinde faydalı etkilere sahiptir ve değerli bir toprak
düzenleyici olarak kabul edilmektedir (Gharib ve ark., 2008).
Kompost çayları, aerobik koşulları korumak amacıyla açık bir
tank üzerinde asılı duran gözenekli bir kompost torbası
aracılığıyla sirkülasyonu devam eden suyun ürünü olarak
tanımlanmıştır (Riggle, 1996). Su bazlı bir ekstrakt olan kompost
çayları,

değişik

birçok

kompostların

kullanımı

ile

hazırlanabilmekte ve kompostun biyolojik, fiziksel ve kimyasal
özelliklerini etkileyen özellikler, kompost çayının özelliklerini de
etkilemektedir (Scheuerell ve Mahaffee, 2002). Eğer bir kompost,
yüksek faydalı mikroorganizmalar, çözünmüş mineral besinler,
fitohormonlar, hümik maddeler ve düşük fitotoksik organik
asitler içeriyorsa ve ince dokulu, nemli ve içerisinde patojen
bulundurmuyorsa bu kompost kaliteli kompost olarak kabul
edilebilmektedir (Pant ve ark., 2012).
Kompost, fermantasyon gibi biyolojik süreçlerin son ürünlerine
denildiği gibi (Lee, 1994; Lwin ve Ranamukhaarachchi, 2006),
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bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozunarak
dönüştüğü organik gübreye verildiği isim olarak da belirtilmiştir
(Wikipedia, 2022). Celano ve ark. (2012)’nın tanımına göre de,
tarımsal-endüstriyel veya kentsel atıklar dahil olmak üzere farklı
kaynaklara ait biyokütlelerin neden olduğu katı aerobik
fermentasyonundan elde edilen bir organik maddeler olarak
tanımlanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Kompost ve ev yapımı kompost (Wikipedia, 2022)
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Kompost çayları suda fermente edilmiş kompostun filtrelenmiş
ürününe verilen isimdir (Litterick ve ark., 2004 ve Scheuerell ve
Mahaffee, 2002). Diğer bir ifade ile havalandırmalı veya
havalandırmasız olarak birkaç gün boyunca sıvı fazda fermente
edilmiş komposttan elde edilmiş organik çözeltilere verilen isim
olarak bildirilmiştir (St. Martin, 2014). Havalandırılmış kompost
çayları, fermantasyon işlemi sırasında kompost suyu ekstraktının
havalandırıldığı ürünleri ifade etmekte iken havalandırılmamış
kompost çayları, kompost suyu ekstraktının havalandırılmadığı
veya yalnızca fermantasyon sürecinin ilk karıştırma aşamasında
çok az düzeyde havalandırıldığı ürünleri ifade etmektedir
(Litterick ve Wood, 2009) (Şekil 2).

Şekil 2. Kompost çayı (URL 1)
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2. KOMPOST SUBSTRATLARININ BİTKİ
PATOJENLERİNE KARŞI UYGULANMASI
Toprak kaynaklı fungal patojenler uygun çevresel koşullarında
kök, gövde ve vasküler dokularda önemli hastalıklara neden
olmaktadır. Bu tür hastalıklar, çeşitli ürünlerde ekonomik
kayıplara neden olmaktadırlar. Bu hastalıklarla mücadelede ise
sentetik fungisitler veya spesifik olmayan kimyasal fumigantlar
olmadan kontrol etmek mümkün olmamaktadır. Geleneksel
mücadele yöntemlerinin dışında, çevre dostu hastalıklarla
mücadele stratejilerinin geliştirilmesi sonucu biyolojik mücadele
yöntemlerine ilgi artmaktadır. Bu tür biyokontrol seçenekler
arasında kompostların, hastalıkları engelleme özelliğinden
yararlanmanın büyük bir etkisi olduğu kabul edilmektedir (Noble
ve Coventry, 2005).
Kompostlar, hastalık şiddetini azaltan fizyokimyasal faktörler
yoluyla bitki hastalıklarının oluşumunu azaltmaktadır. Fakat
toprak kaynaklı patojenleri engelleyen kompost türleri ve olası
engelleme mekanizmaları hakkında çok az bilgi bulunmaktadır
(Boulter ve ark., 2002).
Bir atık kontrol stratejisi olan kompostlaştırmaya artan ilgi ile
beraber, çeşitli organik atıkların tarımda kullanımına yönelik
araştırmalar da son zamanlarda oldukça değer görmeye
başlamıştır (Siddiqui ve ark., 2009; Naidu ve ark., 2010).
Kompostlama işlemi, tarımda toprak ıslahında oldukça sık
kullanılmakta olan toprak verimliliğini ve üretimin kalitesini
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iyileştirmek için hem küçük hem de büyük ölçekli tesislerde
gerçekleştirilebilmektedir (Celano ve ark., 2012).
Kompostlaştırmada, genel olarak, sebze kompostlarının geri
dönüştürülmesi, pazar imkanının olduğu sistemlerde kalite
sertifikası altında tavsiye edilmektedir, çünkü bu kapsamda
kompost kalitesi kesinlikle garanti edilmelidir. Bu görüşe göre,
çiftliklerde kompost için katma değer, bitki hastalıklarını
engelleme yeteneğine bağlı olacak ve böylece düşük girdili ürün
sistemlerinde

daha

az

çevre

dostu kimyasal

mücadele

yönetiminin yerini alacaktır. Fakat tüm bunların yanı sıra bitki
patojenlerine

karşı

onları

engellemek

amacıyla

bitkisel

kalıntılardan yapılan kompost uygulamaları şimdiye kadar
oldukça sınırlı kalmıştır (Avilés ve ark., 2011).
Kompost çayları, toprak kaynaklı patojenlerle mücadelede için
çevre dostu ve sürdürülebilir alternatif biyolojik tekniklerden
biridir. Özellikle fungal patojenlerin sebep olduğu çeşitli toprak
kaynaklı bitki hastalıklarını önlemede kullanmak oldukça önem
taşımaktadır (Haggag ve Sabre, 2007; Bayoumi ve Elkot, 2010;
Din ve ark., 2018). Ayrıca tarımda artan çevresel sürdürülebilirlik
ve gıda güvenliği ihtiyacına karşılık olarak klasik sentetik
pestisitlere (Pane ve ark., 2012), kimyasal gübrelere de potansiyel
bir alternatif olarak oldukça önem kazanmıştır (Siddiqui ve ark.,
2009 ve Naidu ve ark., 2010). Bu çayların geniş bir yelpazedeki
toprak ve hava kaynaklı hastalıkları azaltma kapasitesi
olduğundan

dolayı

onların

edilmektedir (St. Martin, 2014).

tarımda

kullanımını

teşvik
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Endüstriyel tesislere alternatif olarak, çiftlik içerisinde basit
teknolojilerle kompostlama tesislerinin kurulması da son
zamanlarda ilgi görmeye başlamıştır (Brito ve ark., 2012). Bu
sistemler aslında çoğunlukla hayvan gübresi gibi hayvan atıkları
ile çalışmaktadır. Fakat son zamanlarda tarımsal yeşil artıklarla
tarımsal kompostlaşma ile enerji tasarrufu açısından çok önem
taşıdığı bilinmektedir.
Pestisit tehlikesine karşı daha güvenli daha çevreci bir seçenek
olan, toprak sağlığını ve bitki sağlığını artırmada, hastalık ve
nematod popülasyonlarını azaltmada umut verici bir yöntem olan
kompost

kullanımı

diğer

alternatif

stratejilerle

araştırılmaya layık bir konu olmuştur.

birlikte

Çeşitli organik

kalıntılardan elde edilen kompostların, nematod popülasyonlarını
ve diğer bitki patojenlerini engelledikleri bildirilmiştir (Zakaria
ve ark., 2013) (Şekil 3).

Şekil 3. Kompost ürünlerinin hastalıkları engelleme
mekanizmaları (Mehta ve ark., 2014)
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El-Masry ve ark. (2002), Zhu ve ark. (2006) ve Zhao ve ark.
(2014) sera koşullarında hastalıkların kontrolü için toprak ıslahı
olarak kompostun kullanımında önemli ilerlemeler rapor
etmişlerdir. Kompostla iyileştirilmiş toprakların Rhizoctonia spp.
(Tuiter ve ark., 1998), Pythium spp. (Mckellar ve Nelson, 2003),
Phytophthora spp. (Aryantha ve ark., 2000) ve Fusarium spp.
(Borrero ve ark., 2006) gibi toprak kökenli patojenlerin sayısının
oldukça fazla bir etkide engellendiği görülmüştür. Spring ve ark.
(1980), üç haftalık elma fidelerindeki ölüm yüzdelerinin, değişen
konsantrasyonlarda P. cactorum zoosporları ve oosporları ile
inokülasyonundan sonra kabuklu kompost ortamında turba
ortamına göre oldukça düşük olduklarını tespit etmişlerdir.
El-Mohamedy ve ark. (2015) kompostların, patateslerde siyah
kabuk ve kuru çürüklük hastalıklarına karşı hastalığı engellemede
oldukça etkili olduğu tespit edilmişlerdir. Kompostlar, siyah
kabuk hastalığında %63.1'den %42.4'e ve kuru çürüklük
hastalığında %68.8'den %41.1'e varan hastalıkların engellendiği
tespit edilmiştir.
Joshi ve ark. (2009), çiftlik gübresi, kanatlı gübresi, solucan
gübresi, kullanılmış mantar kompostu, Lantana camara ve Urtica
sp.ile hazırlanan kompost ve kompost çayları ile sera koşullarında
toprak ve yaprak hastalıkları karşı etkili olduklarını tespit
etmişlerdir. Tüm kompost uygulamaları, kanatlı gübresi, Lantana
ve Urtica kompostlarında Rhizoctonia solani'nin (>%33) neden
olduğu

kök

çürüklüğünün

yüksek

oranda

azalttığı

ve

Phaeoisariopsis griseola'nın (>%22) neden olduğu köşeli yaprak
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lekesi

şiddetinde

önemli

bir

düşüş

gözlemlediklerini

bildirmişlerdir.
Scheuerell ve Mahaffee (2004) ve Dionne' ve ark. (2012) farklı
kaynaklardan elde ettikleri kompostlar ile fungal hastalıkları
özellikle Rhizoctonia solani ve Pythium ultimum gibi çeşitli
patojenleri

yaygın

engellemede

olarak

kullanıldığını

bildirmişlerdir. Kompostlanmış organik atıkların, bir gelişme
maddesi olarak turbanın yerini almakta, bitki gelişimini
hızlandırmakta ve toprak kaynaklı hastalıkları önlemekte
olduğuna dair çok çalışmalar yapılmıştır. Hem havalandırılmış
hem de havalandırılmamış kompost çaylarının çökerten, kök
çürüklükleri gibi (Rhizoctonia solani ve Pythium ultimum)
hastalıklarını kontrol ettiği bildirilmiştir (Scheuerell ve Mahaffee,
2004; Dionne ve ark., 2012).
Fungal bitki

patojeni Rhizoctonia solani'nin neden olduğu

hıyarlardaki hastalıkları kontrol etmek için sebze ve meyve
kalıntılarının

yanı

sıra

bahçe

atıklarından

kompost

uygulanmaktadır (Tuitert ve ark., 1998).
Dünyanın birçok yerindeki araştırmacılar ve organik yetiştiriciler,
ürünlerde, elma uyuzu hastalığı (Cronin ve ark., 1996); gül ve
domateslerde

külleme

hastalığı,

sebzelerde,

çileklerde,

sardunyalarda ve domateslerde gri küf hastalıkları (Koné ve ark.,
2010); hıyar fidelerinde çökerten hastalığı (Scheuerell ve
Mahaffee, 2004); patates geç yanıklığı (Al-Mughrabi, 2007);
patates adi uyuz hastalığı (Al-Mughrabi ve ark., 2008) ve
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Choanephora ıslak çürüklüğü (Sang ve Kim, 2011) gibi yaprak
hastalıklarını azaltmak için yaprak spreyleri olarak kompost veya
kompost çayının sulu ekstraktlarını kullanmışlardır.
Genel olarak kompost, bitki besin maddelerinin alımını
iyileştirmeye yararken, daha iyi bitki gelişimini sağlamada ve
kalitede de artışı sağlarken, kimyasal bazlı pestisitler, herbisitler
ve gübrelerin de ekosistemdeki faydalı mikroorganizmalar
üzerinde uygulama hızında ve etkilerinde azalmalarına neden
olduğu bildirilmiştir (Sanchez-Hernandez ve ark., 2001).
Garcia ve ark. (1992), kompostun toprağın; yapısını, fizikselkimyasal ve beslenme durumunu, mikrobiyolojik aktiviteyi
iyileştirdiğini ve bitki verimini artırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca
Pascual ve ark. (2002), kompostun mikrobiyal yükünün aynı
zamanda

toprağın

biyolojik

aktivitesini

geliştirerek

biyojeokimyasal döngülerini yeniden etkin hale getirdiğini ifade
etmişlerdir. Çay kompostu, doğal mikroorganizmalar tarafından
ikincil metabolitler üreterek toprak kaynaklı hastalıkları
baskılayabilmektedir. Bu nedenle, kompost çayında hastalık
baskılayıcı ve fitotoksik metabolitlerin rolünü kullanma fırsatları
mevcuttur (Hadar ve Papadopoulou, 2012).
Kaushish ve ark. (2012) iki arbusküler mikorizal fungus olan
Glomus mosseae ve Acaulospora laevis'in tek başına veya
Trichoderma viride ile karıştırıldığında, Naidu ve ark. (2010),
makro ve mikro besin içeren zenginleştirilmiş kompost çayı alan
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bitkilerde

yüksek

miktarda

klorofil

içeriği

gösterdiğini

belirtmiştir.
Mendes ve ark. (2011), topraktaki faydalı mikroorganizmaların
bitkileri, fungal hastalıklarından koruduğunu göstermiştir. Bu
hastalıklar,

bazı

organik

iyileştirmelerle

ve

faydalı

mikroorganizmalarla zenginleştirilmiş kompost uygulamalarıyla
engellenebilmektedir (Pugliese ve ark., 2011; Chaparro ve ark.,
2012).
Bazı durumlarda, kompostlarla hastalık kontrolünün, ticari
fungisitler kullanılarak elde edilen mücadeleye eşit veya ondan
daha yüksek olabileceğini bildirilmişlerdir (Ownley ve Benson,
1991).
Bazı araştırma çalışmalarında da faydalı geliştirilmesiyle
sonuçlanmıştır.
3. KOMPOSTLARIN HASTALIKLARI
ENGELLEMELERİNİ ETKİLEYEN SEBEPLER
Hammadde türü, kompostlama sistemi; organik madde ayrışma
seviyesi, kompost olgunluğu, fiziksel, kimyasal, biyolojik
özellikleri

ve

kompostun biyolojik kontrol

ajanları

ile

inokülasyonlarının, kompostun hastalıkları engelleme özelliğini
etkilediğini bildirilmiştir (De Clercq ve ark., 2004; Hoitink ve
ark., 1996; Litterick ve Wood, 2009).
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Pane ve ark. (2011), hayvan gübresinden elde edilen kompostun,
R. solani, P. ultimum ve Sclerotinia minor'u kontrol ettiğini tespit
etmişlerdir. Buna karşın Erhart ve ark. (1999), biyoatıklardan
veya üzüm çekirdeğinden hazırlanan kompostun Pythium
çürüklüğü hastalıkları üzerinde nötr veya hastalığı teşvik edici
etkileri olduğunu ifade etmişlerdir.
Hoitink (1980),

Kuter ve ark. (1983), ağaç kabuğu gibi

lignoselülozik maddelerden yapılan kompostların Pythium kök
çürüklüğünü engellediğine dair bulgular elde etmişlerdir.
Kompostun olgunluk derecesinin ve organik madde ayrışma
seviyesinin etkilerinin de kompostun hastalıkları engellemede
etkili oldukları yönünde araştırmalar yapılmıştır. Taze organik
maddenin, etkinliği kanıtlanmış mikrobiyal türlerle inoküle
edilmiş olsalar bile, çoğunlukla hastalıkları engellemediklerini
ifade etmişlerdir (De Ceuster ve Hoitink, 1999). Hatta
olgunlaşmamış kompostun, ürünün gelişimini etkileyen ve
onların hastalık ve zararlılar tarafından saldırıya açık hazır hale
getiren toksikleri içerdiği düşünülmektedir (Hoitink ve Boehm,
1999) (Şekil 4).
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Şekil 4. Hastalık yönetiminde kompost kullanımı (Reddy, 2016)
4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FAKTÖRLERİNDEN OLAN
SERA

GAZLARINI

AZALTMADA

KOMPOSTUN

POTANSİYEL ROLÜ
Tarımda sera gazı emisyonları iklim değişikliklerine sebebiyet
vermektedir. Bu gerekçe ile geçmişte de oldukça ihmal edilen bu
sera gazlarının emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar
oldukça önem taşımaktadır. 1990 yılında yapılan araştırmaya
göre, tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonları tüm AB sera
gazı emisyonlarının %11'ini oluşturduğu tespit edilmiştir.
Tarım sektöründeki potansiyel iklim değişikliği azalma yönünde
bazı önlemler alınmıştır. Bunlardan; tarım topraklarından nitröz
oksit emisyonlarını azaltma, karbon tutma, gübre kontrolü
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yoluyla metan ve azot oksit emisyonlarının azaltılması, metan
emisyonlarının

azaltılması,

fosil

kaynaklı

karbondioksit

emisyonlarını azaltma potansiyelleri şeklinde bazı önlemler
alınmıştır. Bu önlemlere ek olarak, kompost uygulamasının bazı
olası yan etkilerinden de yola çıkarak, kimyasal gübrelere
alternatif ürünler kullanımını ve daha az pestisit kullanarak sera
gazlarından kaçınılması ve buna ek olarak da birçok çevresel
faydaların sağlanması mümkün olacaktır. Kompostlama ve
kompostlanmış

ürünlerin

kullanımı,

mineral

gübreler,

pestisitlerin talebini ve uygulanımını azaltarak dolaylı yönden de
sera gazı emisyonları azaltılabilmektedir (Favoino ve Hogg,
2008).
SONUÇ
Organik atık ürünlerin kompostlama yoluyla kullanımı, bitki
hastalıklarıyla mücadelede ve kimyasal uygulama ihtiyacını
azaltmada kullanılacak besin değeri açısından oldukça zengin
olan bir ürün kazanımına sebebiyet vermektedir.
patojenlerini

engellenmesinde

kompostlarda

Bitki

bulunan

mikrobiyallerin en aktif rol oynadıkları düşünülmektedir
(Schönfeld ve ark., 2003; Joshi ve ark., 2009). Yeterince
olgunlaşan kompostların kullanımı ile heterotrofik fungusların,
floresan pseudomonasların, aktinomisetlerin yüksek popülasyon
yoğunluğunun, çeşitli patojenleri engellemede etkili oldukları
bildirilmiştir (Mehta ve ark., 2012).
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Kompost

ve

kompost

ürünlerinin

bitki

hastalıklarını

engellemeleri üzerine son zamanlarda yapılan çalışmaların
artmasına rağmen hala elde edilen verileri ticari manada üretime
entegre edebilme konusunda sorunlar devam etmektedir. Bu
hastalıkların engellenmesinde rol oynayan mekanizmaların daha
iyi

anlaşılmasına

olan ihtiyaç

oldukça

fazladır. Belirli

mikroorganizmaların gelişmesini sağlayarak hastalık kontrolünde
sürekliliği sağlayabilmek için, besin değişikliklerinin test edilerek
eklenmesi ile kompost çay üretim adımlarını değiştirmek gerekli
olmaktadır Geliştirmeye yönelik çalışmalar sonucunda elde
edilen hastalık kontrolünün etkinliğini ve güvenilirliğini
artırabilecek biyolojik kontrol ajanları ile bu kompostların
inokülasyonu uygun olabilecektir (Scheuerell ve Mahaffee,
2002).
Kompostlarda hala kültüre alınmamış, tanınmayan, potansiyel
hastalıkları engelleme yeteneği olabilecek mikroorganizmaların
varlığı muhtemeldir. Bu konuyla ilgili yeterli ve detaylı
çalışmalar yapıldığı taktirde kompostların bitki hastalıklarını
engelleme yetenekleri hakkındaki daha çok bilgi sahibi olmamızı
sağlayacaktır.
Kompost ve kompost çaylarının hastalık kontrolünü sağlayıp
bitki sağlığını artırmaya yönelik tüm kültürel yöntemlerle
beraber, diğer bilinen yöntemlerle birlikte entegre bir hastalık
mücadele yönetimi ile kontrolü uygun olacaktır.
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GİRİŞ
Pamuk bitkisinin, çırçır, lif, tekstil, yağ, kâğıt gibi farklı
sektörlerde temel hammadde olması, yaratmış olduğu istihdam ve
oluşturduğu katma değer nedeniyle üretim alanlarının, verimin ve
kalite değerinin arttırılması Türkiye ekonomisi için önem
taşımaktadır. Türkiye, pamuk üretimi bakımından Çin, ABD,
Hindistan, Pakistan, Özbekistan ve Brezilya’nın ardından
dünyanın yedinci ülkesidir. Avrupa’nın en önemli tekstil
imalatçısıdır ve tekstil sektörünün lideridir. Mevcut durumda
Türkiye’de üretilen pamuğun yaklaşık % 60’i

Güneydoğu

Anadolu Bölgesinden sağlanmaktadır. 2021 yılı TÜİK verilerine
göre toplam 501.000 hektarlık alanda pamuk tarımı yapılmıştır
(TUİK, 2021).
Pamuk hasadının zor ve yorucu olması, işçi temininde yaşanan
sıkıntılar, toplama ücretlerinin artması, kişi başına günlük
toplama miktarının düşük olması, iklim koşullarının düzensizliği,
hasadın yağışlı dönemlere denk gelmesi gibi nedenlerden dolayı
pamuk hasadı işçi ile elle toplamanın yerine makinayla yapılması
bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak, pamuğun makinayla
başarılı bir şekilde hasadının gerçekleşebilmesi için yaprakların
normalden daha erken dökülmesini sağlayan yaprak dökücü, koza
açıcı ve kurutucular gibi kimyasalların kullanımını gerektirmektedir (Supak, 1996; Ball ve Glover., 1999; Larson ve ark., 2002).
Defoliant olarak adlandırılan yaprak dökücü, koza açıcı ve
kurutucular mekanik hasadı iyileştirmek için pamuk tarımında
kullanılan kimyasallardır.
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Bu kimyasalların amacı; hasat öncesi kozaların açılmasını ve
yaprakların dökülmesini sağlayarak hasadın erken yapmasını
sağlamak, pamuk bitkinin yeşil aksamını ve nemini azaltmak ve
liflerin kirlenmesini azaltarak beyazlığını korumak, koza
çürümesini önlemek, olgunluk süresini kısaltarak hasadın daha
hızlı yapılmasını sağlamak ve lif ile tohum kalitesini koruyarak
pamuk toplama makinasının hasat etkinliğini artırabilmektedir
(Siebert ve Stewart, 2006; Sessiz ve ark., 2012; Doods ve
ark.,2016; Byrd ve ark., 2017). Defoliant etkinliği ise; uygulama
zamanına ve miktarına, bitki tekdüzeliğine, uygulanan hasat
yöntemine, olgunluğa, çevre koşullarına, defoliant emilme
durumuna, kullanılan aktif madde miktarına, kullanılan ilaçlama
makinasına, makinanın tarladaki çalışma hızına ve ilaç
deposunun karışım düzgünlüğüne bağlıdır (Christenbury, 1989;
Kerby ve ark., 1992; Ball ve Glover, 1999; Burmester ve ark.,
2009). Dolayısıyla, makinalı hasadın başarısı defoliant uygulama
zamanı, uygulama normu ve ilaç dozuna bağlıdır. Ancak,
üreticilerin yanlış ve zamansız (erken veya geç, yetersiz veya
aşırı) yaptıkları defoliant uygulamaları, uygun olmayan ilaçlama
makinalarının kullanımı, ilaçlama makinalarının uygun ayarda
kullanılmaması, aşırı veya düşük uygulanan ilaç miktarları ve
uygulamaları nedeniyle ürün kayıpları artmakta, verim ve lif
kalitesi düşük kalmaktadır (Larson ve ark., 2002; Bednarz ve ark.,
2002; Karademir ve ark., 2003; Ball and Grover, 2004; Nichols
ve ar., 2004; Faircloth ve ark. 2004a; Faircloth ve ark. 2004b;
Siebert ve Stewart, 2006; Collins ve ark., 2006; Pekitkan ve ar.,
2019; Sessiz ve ark., 2019a; Sessiz ve ark., 2019b). Bu yüzden
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hasat tarihinin lif ve verim üzerine etkisinin tarla koşullarında
açılmış kozaların durumuna göre belirlenmesi makinalı hasattın
başarısı için önemlidir.
Öz (2001) ve Öz ve Evcim (2002) pamuk hasat makinalarının
tarla performans değerlerini belirlemek amacıyla defoliant
uygulayarak çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmalarında makinaların
defoliant uygulanmış ve uygulanmamış alanlarda alan kapasitesi,
yere dökülen kütlü oranı, toplama etkinliği gibi performans
değerlerini belirlemişlerdir. Makinalı hasadın pamuk lif
teknolojik özellikleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla
farklı defoliant kullanmışlardır ve uygulamalara göre elde edilen
değerleri karşılaştırmışlardır. Larson ve ark (2002) ise pamuk
verimi, kalitesi ve net geliri üzerine hasat zamanını ve defoliant
uygulamasının etkisini araştırmışlar. Spines ve Baskin (1994),
erken defoliasyonun (%20 ve %40 koza açımında) %7-15
arasında değişen verim kayıplarını sonuçlanabildiğini, lif
inceliğini azalttığını, lif uzunluğu ve lif kopma dayanıklılığını
arttırdığını;

%60

koza

açımından

sonra

defoliasyonun

önerildiğini, geciken defoliasyonun ise olgunlaşmamış kozaların
gelişmesine olanak verdiğini, dolayısıyla verimi arttırabildiğini
bildirmişlerdir. Bernarz (2001), %60 koza açımında yapılan
defoliasyonun en yüksek lif verimini oluşturduğunu bildirmiştir.
Edmisten (2006), geciken defoliasyonun koza çürüklüğünü veya
tarladaki

olumsuz

koşullar nedeniyle lif kaybı

ya

da

zararlanmasını arttırabildiğini; bitkilerin çoğunluğunun (%60)
açması durumunda yapılan defoliasyonun en güvenli olduğunu

İklim Değişikliği ve Tarımda Dönüşüm | 140
vurgulamıştır. Balkcom ve ark (2010),

defolinat uygulama

zamanları ve dozajlarının doğru seçimi, makinalı hasat için çok
önemli olduğunu bildirmiştir. Vanjura ve ark (2010 ) göre
maksimum yaprak dökümü sağlama için kozaların % 50-60’nın
açıldığı

dönemde

uygulamanın

yapılmasının

avantaj

sağlayacağını bildirmiştir. Balcom ve ark., (2010) ise defoliant
uygulama zamanlarının koza açımının %40-%80 olduğu
dönemlerde yapılması gerektiği, Gwathmey ve Hayes(1997) ise
koza açımın % 50 üzerine çıktığı durumlarda uygulamaların
yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Dodds ve ark (2016) göre
defiolant ve kurutucuların uygulama zamanı hasattan 10-15
gündür. Byrd ve ark. (2017) göre ilaç uyulama zamanı kozaların
% 60-70 açıldığı dönemde uygulanması durumunda etkili
olmaktadır.
Bölgemizdeki pamuk üreticileri; defoliyant uygulama zamanları,
dozajları ve uygulama yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip
değildirler. Makinalı hasat ve defoliant uygulamaları arasındaki
ilişkiyi ortaya konmasın yönelik bir bilimsel çalışma da
yürütülmemiştir. Bu yüzden ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir
sorun olan ve makinalı hasadın başarısını ve lif kalitesini
etkileyen defoliant uygulama zamanı, uygulama normu ve ilaç
dozunun bölgemiz için en uygun koşullarının belirlenmesi gereği
ortaya çıkmıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda 2 yıl süreyle yürütülen bu çalışmanın
amacı farklı zaman, farklı doz ve farklı uygulama yöntemlerinin
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koza açma oranına, pamuk verimine ve lif kalite özelliklerine olan
etkileri belirmemiştir.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
2.1.1.Deneme Alanı ve Bitkisel Materyal
Çalışma, 2017 ve 2018 yıllarında, Diyarbakır ili, Bismil ilçesinde
bir üreticiye ait üretim alanlarında pamuk ekimi ve hasadı
yapılmıştır. Deneylerde bitkisel materyal BA-440 pamuk çeşidi
kullanılmıştır. Pamuk ekimi 6 sıralı ve sıra arası 0.7m olan
pnömatik bir ekim makinasıyla gerçekleştirilmiştir.
Tarla denemeleri tesadüf blokları bölünen bölünmüş parseller
deneme desenine uygun olarak üç tekerrürlü yürütülmüştür.
Toprak işleme, ekim, defoliant uygulama ve bakım işlemlerinin
rahatlıkla yapılabilmesi amacıyla bloklar arasında 4 m, parseller
arasında da 2 m boşluk bırakılmıştır. Parsel boyutları 4.2 m x 40
m toplam (168 m2) olarak tutulmuştur.
Ekimden hasat dönemine kadar standart kültürel işlemler
uygulanmıştır. Gübreleme, tüm parsellere dekara saf 6 kg/da N, 6
kg/da P2O5 gelecek şekilde 20.20.0 Kompoze gübre ekim ile
birlikte pnömatik hassas ekim makinası ile verilmiştir. Bitkinin
ihtiyaç duyduğu azotun kalan kısmı ise tüm parsellere dekara saf
8 kg/da N gelecek şekilde % 26 amonyum nitrat formunda birinci
sudan önce verilmiştir. Normal bakım şartları altında yabancı
otları yok etmek, toprağı havalandırmak için toprak işleme
yöntemlerine bağlı olarak traktör ve el ile çapalama yapılmıştır.
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Ayrıca yabancı otlarla mücadele amacıyla tüm parsellerde pamuk
ekiminden önce, ve çıkış sonrasında herbisit uygulaması
yapılmıştır. İklim şartları ve bitki görünüşüne bakılarak,
periyodik olarak salma sulama yapılmıştır.
2.1.2. Defoliant Uygulama Makinası
Defoliant uygulama işlemleri, çalışmanın amacına uygun olarak
modifike edilen 600 L depo hacmine sahip asılır tip hidrolik tarla
pülverizatörü kullanılmıştır. Modifikasyon işlemleri Tarım
Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü atölyesinde
gerçekleştirilmiştir. Bitkinin üst, orta ve alt kısımlarına defolaint
uygulamak için ilaçlama makinası üzerinde püskürtme çubuğu,
memeler ve sıra ayırıcı olmak üzere bazı değişiklik yapılmıştır.
Makine üzerinde mevcut olan püskürtme rampası tamamen
sökülmüş, bunun yerine, amaca uygun olarak yeni bir püskürtme
rampası

hazırlanarak

Pülverizatör

makine

üzerindeki

sıvı

üzerine
iletim

montaj
hortumları

edilmiştir.
rampaya

sabitlenmiştir. Püskürtme işlemleri için mevcut memeler yerine
döner başlıklı hidrolik memeler kullanılmıştır (Şekil 1). Üst
püskürtme çubuğuna ilaveten yüksekliği bitki boyuna göre
ayarlanabilen orta ve alt kısma püskürtme yapabilen özel yapılı
püskürtme

memeleri

yerleştirilmiştir.

Modifikasyon

aşamalarından bazı görünürler Şekil 1’de görülmektedir.
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Şekil 1. Asılır tip hidrolik tarla pülverizatörünün modifikasyon ve
montaj aşamalarından görünüş.
Ayrıca, uygulamalar sırasında püskürtme işlemi ve memelerin
bitki sap ve yapraklarınındın etkilenmemesi için her bir
püskürtme sıra arasına birer ayırıcı konularak uygulamalar
yapılmıştır (Şekil 2)

Şekil 2. Bitkilerin üst ve üst+ alt kısımlarına ilaçlama yapabilen
hidrolik tarla pülverizatörü ve püskürtme uygulamaları.
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2.2. Yöntem
Çalışma,

2

farklı

ilaç

püskürtme

yöntemi

(üstten

ve

üstten+aralara), 3 farklı doz miktarı (ilaç üreticisi firmanın
önerdiği normal doz miktarı, bu miktarın 2 katı ve yarısı) ve 3
farlı koza açım dönemi (% 40, % 60 ve % 90) olmak üzere her
biri 3 tekerrürlü toplam 54 parselde yürütülmüştür. Bunlara ek
olarak aynı büyüklükte 3 adet parsel kontrol parseli olarak
ayrılmıştır.
Püskürtme işlemlerinde yaprak dökücü (defoliant) ve bitki
gelişim düzenleyicisi (koza açıcı) ilaçlar birbiriyle karıştırılarak,
düşük doz için sırasıyla 30 ml/da ve 100 ml/da, normal doz için
60 ml/da ve 200 ml/da, yüksek doz için 120 ml/da ve 400 ml/da
dozlarında her parsele uygulanmıştır. İlaçlama normu ise 50 L/da
olarak belirlenmiştir.
2.2.1. Koza Açma Oranın Belirlenmesi
Bitkilerde koza açım süreci başladıktan sonra ve hasattan önce %
40, % 60 ve % 90 açma oranlarında her uygulama için 6 sıralı her
parselden ortadan 2 sıra belirlenmiş ve bu sıralardan belirlenen 3
bitkiden koza ve yaprak sayımı yapılmıştır. Her bir uyulamam
zamanı

için

işaretlenen

bitkilerden

koza

sayım

işlemi

tekrarlanmış, her bitkinin alt, orta ve üst kısımlarındaki açmış ve
açmamış koza sayıları belirlenmiştir. Koza açılma oranları
aşağıda verilen eşitlik kullanılarak belirlenmiştir (Oğlakçı ve ark.,
2007). Uygulamalar öncesi ve sonrası bitki görünüşü Şekil 3 ve
Şekil 4’ de verilmiştir.
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Açılmış koza (adet)
Açılmış Koza (%) = -------------------------------------------------- x
100
Olgun koza (adet) + Açılmış koza (adet)

Şekil 3. Defoliant uygulamaları önceki görünümü.

Şekil 4. Defoliant uygulamaları sonrası koza açımı ve yaprak
görünümü.
2.2.3. Hasat ve Verim
Makinanın hasat performansını ve lif kalitesine etkisini
belirlemek için elle ve makinalı hasat defolyant uygulanmış ve
uygulanmamış alanda yapılmıştır. Elle hasat için ayrılan parseller
tarafımızdan toplanırken, makinalı hasat için Şekil 5’de görülen
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250 HP güce sahip, John Dere 9970 marka, 4 sıralı kendi yürür
pamuk hasat makinası kullanılmıştır.

Şekil 5. Denemelerde kullanılan John Deere 9970 kendi yürür
pamuk hasat makinası.
Denemeler süresince makinanın ilerleme hızı 2.5-2.7 m/s
arasında tutulmaya çalışılmıştır. Bu hız değerinin belirlenmesinde
40 m uzunluğundaki parsel uzunluğu ve bu uzunluğunu kat
ederken harcanan zaman dikkate alınmıştır. Bu işlem, tüm çeşitler
için 5 kez tekrar edilmiştir. Zaman kronometre ile ölçülmüştür
(Sessiz ve ark., 2012).
Tarla kütlü verimini ve hasat kayıplarını belirlemek için hasat
öncesi ve sonrası her üç çeşit için tarlanın tesadüfen 3 farklı
yerinden 2 sıra ve 10 m sıra üzeri(14 m 2, sıra arsı 0.7 m)
mesafeden elle pamuk hasadı yapılmıştır. Elde edilen kütlü
pamuk değerler 1m2’lik alan üzerinden hesaplanmıştır.
2.2.4. Lif teknolojik Özellikleri
Elle ve makina ile hasadın lif teknolojik özellikleri üzerine
etkisini belirlemek amacıyla hem defoliant uygulanmış hem de
defoliant

uygulanmamış

alanlardan

alınan

örnekler
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çırçırlanmıştır. Çırçır randımanı değerlerini belirlenmek için elle
toplanan ve hasat sonrası makinanın deposundan 1 kg’lık 3’er
örnekler alınmıştır. Çırçırlama işlemi örnekler herhangi bir ön
temizleme işlemine tabi tutulmaksızın Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümünde bulunan çırçır makinasıyla (Roller-ginMerdaneli Çırçır) yapılmıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Alınan kütlü pamuğun çırçırlama işlemi
Çırçırlanan pamuklar GAPUTAEM bulunan HVI cihazı (High
Volume- Precision Instrument) yardımıyla lif teknolojik
analizleri yapılmıştır. HVI analizi sonucu belirlenen kalite
değerlerinde incelenen numunelerdeki lif uzunluğu, lif inceliği,
lif olgunluğu, kısa lif oranı, lif üniformitesi, lif elastikiyeti, lif
mukavemeti, lif parlaklığı, sarılık, renk derecesi, yabancı madde
sayısı ve yabancı madde değerleri belirlenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Verim
Yapılan uygulamalardan sonra elde edilen verim değerleri Tablo
1’de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde tüm koza açım
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dönemlerinde en yüksek kütlü verimi yüksek doz ile üstten
yapılan uygulamadan alındığı görülmektedir. Örneğin % 40 koza
açım döneminde üsten yapılan uygulamalarda 1m 2’ lik alandan
elde edilen kütlü verimi 776 gr iken, % 60’te 730 gr ve % 90’da
ise 724 gram olarak elde edilmiştir. Orta ve düşük dozlarda bu
değerlerde düşüş meydana gelmiştir. Ayrıca Tabloden randıman
oranları incelendiğinde ise en yüksek randıman % 60 koza açım
döneminde, orta doz ile üst+alttan yapılan uygulamada (% 44,9),
en düşük randıman oranı ise %90 koza açım döneminde, düşük
doz ile üst+alttan yapılan uygulamada (% 42,5) elde edildiği
görülmektedir. Ancak, rakamsal olarak randıman değerleri
arasında önemli bir değişim olmamıştır.
Tablo 1. Uygulamalardan sonucu elde edilen verim değerleri.
Koza açma Doz
durumu
miktarı

Yöntem

Kütlü (gr)

Lif (gr)

Üst
Üst+alt
Üst
Üst+alt
Üst
Üst+alt

776,3
686,0
713,0
568,7
575,7
599,7

342,7
302,7
312,0
248,7
251,7
264,0

Randıman
(%)
44,1
44,1
43,8
43,7
43,7
44,0

Yüksek doz Üst
Üst+alt
Üst
Orta doz
Üst+alt
Üst
Düşük doz
Üst+alt
Üst
Yüksek doz
Üst+alt
Üst
Orta doz
Üst+alt
Üst
Düşük doz
Üst+alt

730,7
685,3
658,7
476,0
489,3
557,7
727,3
722,3
693,3
573,7
653,3
614,0

319,7
298,0
287,3
213,7
216,3
241,3
313,0
313,7
271,0
255,3
280,3
260,7

43,8
43,5
43,6
44,9
44,2
43,3
43,3
43,3
43,5
43,4
43,8
42,5

Yüksek doz
40%

Orta doz
Düşük doz

60%

90%
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3.2. Açmış/ Açmamış koza sayıları
Her koza açım döneminde tekrarlanan ilaçlama uygulamalarından sonra yapılan koza sayım işleminde bulunan bitki başına
düşen ortalama koza sayıları Tablo 2’te verilmiştir. Bu tabloya
göre özellikle 1. yıl bitki başına düşen ortalama koza sayısı
değişmezken, 2. yıla ait koza sayılarında dönemsel farklılıklar
olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2. Farklı koza açım dönemlerine göre bitkilerdeki ortalama
koza sayıları
Koza açım dönemi

Bitkilerdeki ortalama koza adetleri
2017 yılı

2018 yılı

% 40

10

13

% 60

10

11

% 90

10

11

1. ve 2. yıla ait farklı dönemlerde yapılan koza sayımlarında,
bitkilerdeki açmış/açmamış ortalama koza sayıları Şekil 7, 8,
9,10,11 ve 12’de verilmiştir. Şekiller toplu olarak incelendiğinde
sayım yapılan her dönem için koza yoğunluğunun bitkinin üst ve
orta kısımlarında bulunduğu, açmamış kozaların özellikle üst
kısımda daha sıklıkla görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca 2. yıl
verilerinde açmamış koza sayılarının düşük doz ile yapılan
uygulamalarda daha fazla olduğu belirlenmiştir. Her iki yılda da
özellikle % 40 koza açım döneminde, düşük doz ile üstten yapılan
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defolyant uygulamalarında daha fazla açmamış koza sayısına
sahip olduğu görülmektedir.

Şekil 7. 1. yıl %40 koza açım dönemine ait açmış/açmamış
ortalama koza sayıları.

Şekil 8. 1. yıl %60 koza açım dönemine ait açmış/açmamış
ortalama koza sayıları.
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Şekil 9. 1. yıl % 90 koza açım dönemine ait açmış/açmamış
ortalama koza sayıları.

Şekil 10. 2. yıl %40 koza açım dönemine ait açmış/açmamış
ortalama koza sayıları.

Şekil 11. 2. yıl %60 koza açım dönemine ait açmış/açmamış
ortalama koza sayıları.
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Şekil 12. 2. yıl %90 koza açım dönemine ait açmış/açmamış
ortalama koza sayıları.
3.2.Lif özellikleri
Deneme alanlarından alınan pamuk örneklerine ait lif özellikleri
Tablo 3’de gösterilmiştir. Lif analizlerinde iplik eğrilebilirlik
indeksi, nem, lif inceliği, olgunluk, ortalama uzunluk, üniformite
indeksi, kısa lif içeriği, lif kopma dayanımı, elastikiyet, beyazlık
derecesi, sarılık derecesi, çepel sayısı, çepel alanı, çepel derecesi
özellikleri incelenmiştir. İplik eğirme indeksi açısından en düşük
değer %90 koza açım döneminde, düşük doz ile üst+alttan
yapılan uygulamada (96,38), en yüksek değer %60 koza açım
döneminde, düşük doz ile üst+alttan yapılan uygulamada
(125,24) bulunmuştur. Lif inceliğine bakıldığında en düşük değer
%60 koza açım döneminde, orta doz ile üst+alttan yapılan
uygulamada (4,62), en yüksek değer %60 koza açım döneminde,
düşük

doz

ile

gerçekleşmiştir.

üst+alttan

yapılan

uygulamada

(5,20)
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Tablo 3’ten lif uzunlukları ve üniformite indeksi özelliklerine
bakıldığında en düşük lif uzunluk ve üniformite indeksi
değerlerinin %90 koza açım döneminde, düşük doz ile üst+alttan
yapılan uygulamada (sırasıyla 25,13 mm, %77,76), en yüksek lif
uzunluk ve üniformite indeksi değerlerinin ise %40 koza açım
döneminde, orta doz ile üst+alttan yapılan uygulamada (sırasıyla
27,46 mm, %83,89) olduğu görülmektedir. Kısa lif içeriği
açısından en düşük değer %90 koza açım döneminde, düşük doz
ile üstten yapılan uygulamada (%6,00), en yüksek değer %60
koza açım döneminde, yüksek doz ile üst+alttan yapılan
uygulamada (%8,72) elde edilmiştir. Lif kopma dayanımına
bakılacak olursa en düşük değer %60 koza açım döneminde,
yüksek doz ile üstten yapılan uygulamada (27,71 gr/tex), en
yüksek değer %60 koza açım döneminde, düşük doz ile üstten
yapılan uygulamada (30,72 gr/tex) bulunmuştur. Elastikiyet
açısından ise en düşük değer %6,68 ile %60 koza açım
döneminde, orta doz ile üstten yapılan uygulamada, en yüksek
değer %7,54 ile %90 koza açım döneminde, düşük doz ile
üst+alttan yapılan uygulamada elde edilmiştir. Yapılan renk
ölçümlerinde parlaklık/beyazlık derecesi en düşük değer (64,09)
%90 koza açım döneminde, düşük doz ile üstten yapılan
uygulamada, en yüksek değer (71,18) %60 koza açım döneminde,
düşük doz ile üstten yapılan uygulamada bulunmuştur.
Sarılık derecesi özelliği incelendiğinde ise en düşük değere (8,65)
%40 koza açım döneminde düşük doz ile üst+alttan yapılan
uygulama, en yüksek değere (9,46) %40 koza açım döneminde,
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yüksek doz ile üst+alttan yapılan uygulamanın yanısıra %90 koza
açım döneminde düşük doz ve orta doz ile üstten yapılan
uygulamalar sahip olmuştur. Analize tabi tutulan örnekler çepel
sayısı, çepel alanı ve çepel derecesi incelendiğinde en düşük
değerler (sırasıyla 72,89, %0,79, 4,33) %90 koza açım
döneminde, orta doz ile üstten yapılan uygulamada, en yüksek
değerler ise (sırasıyla 159,33, %2,12, 7,33) %90 koza açım
döneminde, düşük doz ile üstten yapılan uygulamada elde
edilmiştir.
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Tablo 3. Deneme alanlarından alınan ve analizi yapılan pamuk
örneklerine ait lif özellikleri.
Mat
Str
Rd
TrlD
Koza
SCI
Mic
Üniformite SF
Elg
*+b TrCnt TrAr
Amt
Doz
Mst
(Olgunluk Uzunluk
(Lif Kopma
(Parlaklık/
(Çepel
açma
Yöntem (İplik Eğirme
(Mikroner/
İndeksi (Kısa Lif
(Elastikiyet,
(Sarılık (Çepel (Çepel
(Analiz Edilen
miktarı
(Nem, %)
İndeksi, (mm)
Dayanımı,
Beyazlık
Derecesi
durumu
Indeksi)
Lif İnceliği)
(%) İçeriği, %)
%)
Derecesi) Sayısı) Alanı, %)
Liflerin Adedi)
%)
gr/tex)
Derecesi)
1-8)
Üst

114,16

7,81

5,11

0,88

26,54

83,03

6,85

28,95

7,00

68,22

9,04

100,44

1,32

5,67

500,56

Üst+Alt

112,69

7,70

5,02

0,87

26,53

82,22

7,42

29,42

7,50

68,30

9,46

114,33

1,10

5,67

576,67

Üst

119,83

8,17

5,08

0,88

27,12

83,23

6,60

30,03

6,88

68,45

9,02

91,22

1,02

5,00

554,22

Üst+Alt

122,21

7,57

4,90

0,87

27,46

83,89

6,47

29,29

7,29

67,26

9,03

143,11

1,67

6,33

549,78

Üst

115,14

8,04

5,12

0,88

27,18

82,49

6,66

29,84

6,94

67,99

8,92

113,78

1,45

5,67

557,11

Üst+Alt

114,60

7,35

5,20

0,88

25,89

81,81

6,55

28,76

7,00

68,17

8,65

122,67

1,45

6,33

541,67

Üst

109,43

7,92

5,08

0,87

26,44

82,88

7,13

27,71

7,13

67,16

9,36

121,78

1,42

6,00

610,33

Üst+Alt

100,19

7,81

4,89

0,87

25,96

79,65

8,72

29,41

7,27

67,98

8,85

89,89

1,16

5,33

591,89

Üst

116,37

8,04

4,99

0,87

26,20

82,97

7,05

30,16

6,68

66,50

8,94

103,83

1,52

5,50

543,17

Üst+Alt

122,63

7,83

4,62

0,86

26,98

83,54

6,73

29,13

7,29

66,80

8,73

126,67

1,85

7,00

577,11

Üst

119,90

7,90

5,06

0,87

27,12

82,42

7,20

30,72

7,16

71,18

8,86

73,78

0,95

4,67

531,89

Üst+Alt

125,24

7,79

4,66

0,86

27,33

82,99

7,96

30,23

7,26

71,02

8,88

80,22

0,91

5,00

561,22

Üst

122,43

8,03

5,08

0,88

27,20

83,71

6,22

30,70

6,91

65,73

9,11

126,11

1,83

6,33

573,67

Üst+Alt

114,64

7,59

4,90

0,87

26,67

82,72

7,05

29,65

6,89

64,57

9,18

124,44

1,45

6,33

572,00

Üst

117,83

7,86

4,98

0,87

26,50

83,08

6,92

29,12

7,13

70,69

9,46

72,89

0,79

4,33

524,11

Üst+Alt

117,61

7,78

5,18

0,88

26,86

83,23

6,29

29,56

7,33

69,10

9,43

82,44

0,82

5,00

480,56

Üst

114,37

7,93

5,13

0,88

26,99

83,19

6,00

29,37

6,86

64,09

9,46

159,33

2,12

7,33

574,78

Üst+Alt

96,38

7,58

4,99

0,87

25,13

77,76

8,34

28,15

7,54

64,60

9,24

141,56

1,71

6,67

555,33

113,30

7,14

5,10

0,88

26,25

82,55

7,68

29,48

6,80

68,56

9,11

91,89

0,93

5,00

556,33

Yüksek doz

40% Orta doz

Düşük doz

Yüksek doz

60% Orta doz

Düşük doz

Yüksek doz

90% Orta doz

Düşük doz

İlaçlanmamış alan
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4. SONUÇLAR ÖNERİLER
Araştırma sonucunda farklı uygulamalara tabi tutulan pamuk
bitkilerinden alınan örneklerin randıman oranlarında büyük
farklar bulunmamıştır. % 42,5 ve %44,9 değerleri arasında
değişen randıman oranlarına bakıldığında defolyant uygulama
zamanının, doz miktarının ve püskürtme uygulama yönteminin
verime etkisinin sınırlı kaldığı söylenebilir.
Lif kalite özellikleri açısından ise özellikle %90 koza açım
döneminde düşük doz ile yapılan uygulamanın incelenen
parametreler arasında en kötü sonuçları verdiği sonucuna
varılmıştır. Söz konusu uygulama iplik eğirme indeksi, uzunluk,
üniformite indeksi, beyazlık derecesi, çepel sayısı, çepel alanı ve
çepel derecesi parametrelerinde diğer uygulamalardan daha
olumsuz sonuçlar vermiştir. Bu uygulama haricindeki diğer
uygulamaların lif kalite özelliklerine etkisinin sınırlı kaldığı
görülmüştür. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre iplik eğirme
indeksine ve uzunluk değerlerine en olumsuz etki eden
uygulamanın yüksek doz uygulamalarda, kısa lif içeriğini olumlu
yönde etkileyen uygulamanın %40 ve %90 koza açım döneminde
yapılan uygulamalarda, lif elastikiyetini iyileştiren uygulamaların
üst+alttan yapılan uygulamalarda, beyazlık ve sarılık derecelerine
en olumsuz etki eden uygulamanın %90 koza açım döneminde
yapılan uygulamalarda gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.
Bitki üzerindeki açmış/açmamış koza sayılarıyla ilgili elde edilen
sonuçlara göre; 1. yıl, %40 koza açım döneminde özellikle üstten
yapılan düşük doz uygulamalarında daha fazla sayıda açmamış
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koza sayısı tespit edilmiş, %60 ve %90 koza açım dönemlerinde
hem üstten hem de alt+üstten yapılan düşük, orta ve yüksek doz
uygulamalarında bitkilerde bulunan ortalama koza sayısı ve
açmış/açmamış koza sayıları bakımından önemli farklar
bulunmamıştır. 2. yıl sonuçları incelendiğinde ise 1. yıla benzer
şekilde % 40 koza açım döneminde özellikle üstten yapılan düşük
doz uygulamalarında daha fazla açmamış koza mevcut olduğu
görülmüştür.
Sonuç olarak, %40 koza açım döneminde özellikle düşük dozda
yapılan defolyant uygulamalarının koza açımı konusunda istenen
seviyede olmadığı, %60 ve %90 koza açım dönemlerinde yapılan
uygulamalar arası önemli farkların bulunmadığı tespit edilmiştir.
Analizi yapılan bütün pamuk lif özellikleri dikkate alındığında en
iyi uygulama kombinasyonunun %60 koza açım döneminde
düşük doz ile üst+alttan yapılan uygulama olduğu, en olumsuz
uygulama kombinasyonunun ise %90 koza açım döneminde
düşük doz ile üst+alttan yapılan uygulama olduğu sonucuna
varılmıştır. Ayrıca verim parametreleri açısından kütlü veriminde
uygulamalar arasında her ne kadar farklılıklar olsa da randıman
açısından aynı seviyede farklardan söz edilememektedir. Bitki içi
birikim miktarları bakımından ise üst+alttan yapılan püskürtme
uygulamasının üstten yapılan uygulamaya göre daha iyi sonuçlar
vermesinin yanı sıra, bitki içi dağılım üstten yapılan uygulamaya
göre daha iyi durumda olsa da, yine de istenen seviyede
gerçekleşmemiştir.
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Makinalı hasatta başarının sağlanması için her üretici kendi tarla
koşullarını dikkate alarak defoliant uygulaması yapmalıdır.
Özellikle defoliant uygulama zamanı ve dozajını açılmış koza
durumuna göre düzenlenmelidir.
İklim, pamuk çeşidi, olgunluk dönemleri dikkate alınarak hasat
gerçekleşmelidir.

Yağışlı

havalarda

veya

yağış

olasılığı

olduğunda ilaçlama yapılmamalıdır. Hava durumu ve iklim
verileri göz önüne alınarak uygulama yapılmalıdır. Eğer
kozaların yeteri kadar olgunlaşmadan koza açıcılarla açılması
sağlanırsa lif ve mukavemet olumsuz etkilenir. Uygulamalarda
açılmış koza ve uygulama normu dikkate alınmalıdır.
Maksimum yaprak dökümü sağlamak için kozaların % 60-70'nın
açıldığı dönemde defoliantın uygulaması en iyi dönemdir.
Defoliant işleminden istenen yararın sağlanabilmesi için,
ilaçlama işine başlamadan önce ilaçlama makinasının püskürtme
memelerinin, pompanın, hortumların, manometrenin ve filtrelerin
kontrolü, bunların görevlerini uygun şekilde yerine getirip
getirmediği tespit edilmelidir.
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GİRİŞ
Canlılar için temel besin zinciri olmalarının yanı sıra birçok
açıdan zorunlu ihtiyaçlar dâhilinde kullandığımız bitkiler, iklim
şartlarına karşı fazla duyarlı olmaları nedeniyle değişen iklim
şartlarından büyük ölçüde etkilenmektedirler. Başta çevresel
sorunlardan kaynaklı meydana gelen iklim değişiklikleri, ortaya
çıkardıkları sınırsız sayıda olumsuz etkilerin fazla dikkate
alınmaması, bu etkilerin birçok alanda git gide artmaya devam
edeceği anlamını taşımaktadır (Aydın ve Sarptaş, 2018). İklim, su
ve sıcaklık gibi faktörlerin baskısıyla ürünlerin verim ve
kalitesinde potansiyel olarak değişim oluşmaktadır (Kassam, Van
Velthuizen ve Fischer, 1993; Holzkaemper, Calanca ve Fuhrer,
2011). Özellikle değişkenlik gösteren ve tahmin edilmesi zor olan
iklim olayları, uç kısımlardaki hava şartları, artan sıcaklık
değerleri, kuraklığın meydana gelmesi ve aşırı yağış zararları
sonucunda bitkilerin maruz kaldığı %10 oranında düşüş riski,
bitkilerin hassasiyetini günden güne arttırmakta ve bu neticede
bütün canlı grupları için önemli ölçüde tehdit yaratmaktadır
(Lane ve Jarvis, 2007).
Yağış ve sıcaklıklarda şimdiye kadar ortaya çıkan değişimlere
bağlı olarak, coğrafi alanlarda adapte olmuş bitkilerin yeni iklim
şartlarıyla karşı karşıya kalmasına ve risk altında olmasına neden
olacaktır. Bu açıdan bazı bitki türlerinin adapte olabilmesine;
bazılarının ise değişen iklim şartlarından dolayı yenik düşmesine
sebep olacaktır (Denhez, 2007). Bu bitki türlerinin değişen
iklimin şartlarının yarattığı bozulmalara farklı oranda ve farklı

İklim Değişikliği ve Tarımda Dönüşüm | 166
şekillerde tepki vermesi doğal ekosistemin yapısını, üretimini ve
coğrafi dağılışının üzerinde ciddi bozulmalara sebep olacaktır
(Öztürk, 2002). Bu durumda iklim, bölgesel alanlarda yapılan
tarımsal üretimin uygun olup olmadığı konusunda temel
belirleyicilerden biri olarak benimsenmesi gerekmektedir (Aydın
ve Sarptaş, 2018).
Pamuk bitkisi, diğer bitkiler gibi değişen iklim şartlarına karşı
olumsuz etkilenen bitkilerden birisidir. Dünyanın birçok coğrafi
bölgesinde yetiştiriciliği yapılan pamuk, endüstriyel alanda
büyük bir değer taşıması, bitkisel lif bakımından hammadde
olarak ilk sırada olması dışında yağ ve yem sanayisi açısından da
önemli olması gibi birçok alanda kullanılması bizim için
vazgeçilmez bir bitki olarak öne çıkmaktadır (Mert, 2007).
DÜNYADA PAMUK
Küresel tekstil lifi piyasasında sentetik liflerin oranlarında artış
görülürken, pamuk oranı 1960'lardan günümüze kadar sürekli bir
azalma meydana gelmektedir. Buna rağmen, dünyada halen en
çok tercih edilen doğal tekstil lifi pamuktur. Bunun en önemli
nedenleri iklim koşullarındaki değişimler ve yanlış ideal ekim
zamanından

önce

veya

sonra

yapılan

ekimlerden

kaynaklanmaktadır (Gündüz, Özlem, Gündüz ve Dölekoğlu,
2020).
Pamuk tarımında başarıya ulaşmanın temelinde etkin ve istenilen
düzeyde çıkışın sağlanmasıyla elde edilir. Bu koşul, tohumun
yüksek çimlenme kabiliyetine ve fidelerin canlılığına bağlıdır. Bu
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yüzden pamuk tarımının yapıldığı bölgelerde doğru ekim
zamanını tespit etmek daima önemlidir (Mert, 2007).
Günümüzde dünya üzerinde üretilen liflerin yaklaşık olarak
%35’i pamuk bitkisinin üretimi sonucu elde edilmektedir
(Gündüz, Özlem, Gündüz ve Dölekoğlu, 2020). Pamuk, tekstil
üretimine kattığı değer ve istihdam olanaklarının hacmi ile üretici
ülkeler arasındaki rekabet gücünün büyük oranda artış göstermesi
neticesinde

potansiyel

olarak

ekonomik

etmenleri

öne

çıkarmaktadır (Küçük, 2015). Bütün bu etmenlerin en büyük
nedeni stratejik bir öneme sahip olan pamuğun küresel açıdan
ticarette

gelir

açısından

önemli

bir

bitki

olmasından

kaynaklanmaktadır.
Tablo 1. 2015-2022 yıllarına göre Dünyada Pamuğun durumu

Alan
Üretim
Tüketim Başlangıç Stok
(milyon ha) (milyon ton) (milyon ton) (milyon ton)
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Kaynak: ICAC

30.8
29.9
33.3
33.0
34.5
31.9
33.2

21.6
23.4
27.0
25.9
26.1
24.3
25.7

24.4
24.9
26.3
26.0
22.7
25.7
25.6

23.1
20.5
18.9
19.4
19.3
22.3
20.3

Dünya’da yaklaşık olarak 75 ülkede pamuk üretimi yapılmaktadır
(Küçük ve Issi 2019). Üretimin en fazla yapıldığı ülkelerin
başında Hindistan, Çin, ABD, Brezilya, Pakistan, Özbekistan ve
Türkiye gelmektedir. Bu ülkeler aynı zamanda dünya pamuk
ekim alanlarını yaklaşık %77’sini, üretiminin ise %83’nü
oluşturmaktadırlar (ICAC, 2021). Pamuk ekiminde uzun yıllar
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boyunca Çin ilk sıralarda yer alırken, son yıllarda Hindistan Çin’i
geride bırakarak ilk sıraya kadar yükselmeyi başarmıştır (USDA,
2021).
P a m u k E k i m A l a n ı n d a Ö n e m l i Ü l k e l e r ( %)

Çin

Pakistan

2019/2020

4,3

6,8

9,8

10,4

4,8

7,3

13,6

9,5

4,9

10,2

7,2

12,2

38
2018/2019

Brezilya

41,9

ABD

38,7

Hindistan

2020/2021

Şekil 1. Dünya pamuk ekim alanları (%) (Kaynak: ICAC)

P a m u k Ü re t i m i n d e Ö n e m l i Ü l k e l e r ( %)

2018/2019

Pakistan

5

3,7

13,1

10

25,2
11,5

16,6

22,2
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Brezilya

6,4

10,7

15,4

23,3

21,8

ABD

24,3

Çin

Hindistan

2019/2020
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Şekil 2. Dünya üretiminde önemli ülkeler (Kaynak: ICAC)

Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu’nun (ICAC) araştırmaları
sonucu 2021/2022 üretim sezonu tahmini verilerine göre dünya
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da toplam pamuk ekim alanı 33.2 milyon hektar iken, üretim ise
25.7 milyon ton olarak öngörülmektedir. Hindistan pamuk
üretiminde %23 ile 12.4 milyon hektarlık bir alanda 5.9 milyon
ton lif pamuk üretimi gerçekleştirerek ilk sırada yer alırken, Çin
%22 ile 5.7 milyon ton üretim gerçekleştirerek ikinci sırada, ABD
ise %16 ile 4 milyon ton lif pamuk üretimi gerçekleştirerek
üçüncü sırada yer alacağı öngörülmektedir (ICAC, 2021).
TÜRKİYE’DE PAMUK
Ülkemizde çok farklı iklim koşullarının hakim olması, değişik
coğrafi konumunun yanında topoğrafik yapıya sahip bölgelerin
olması sebebiyle bitkilerde verim ve kalite açısından farklı
sonuçların meydana gelmesine neden olmaktadır (Karagöz ve
ark., 2010). Nitekim bunu en çok etkileyen farklı iklim
koşullarının yaşanmasıdır. Değişen iklim şartları ülkemizde de
uzun yıllar boyunca olumsuz etkileri görülmüş ve halen de
görülmeye devam etmektedir. 19. yüzyılın sonlarında başlayan
küresel sıcaklığın sürekli olarak artması günümüzde tüm dünya
için büyük bir sorun olduğu gibi yaşadığımız coğrafyada da
önemli sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Erlat, 2014).
Türkiye dünya pamuk üretiminde Hindistan, Çin ABD, Brezilya,
Pakistan ve Özbekistan’dan sonra 7. sırada yer almaktadır.
Ülkemizde pamuk ekim alanlarının genişliği bakımından ilk
sırayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi almaktadır. 2019 yılında
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tüm ekim alanları içerisindeki payı
%60 olurken, Ege Bölgesinin payı %19, Çukurova yöresinin %20
ve Antalya yöresinin %1 olmuştur (TÜİK, 2019).
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Ülkemiz her ne kadar dünya pamuk üretiminde önemli bir yere
sahip olsa da son zamanlarda önemli ölçüde azalma görülmüştür.
Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde pamukta yaşanan
azalmadan dolayı başka ürünlere yönelme görülmüştür. Pamuk
üretiminde girdi maliyetlerinin yüksek olması, kimyasallara
yönelik

teknolojinin

aşırı

kullanılması

ve

monokültür

pamuklarının meydana getirdiği sorunlar, ekim alanlarının
azalmasına neden olmuştur. Öte yandan GAP etrafındaki
bölgelerde hem ekim alanlarında hem de üretimde büyük ölçüde
artış olduğu görülmüştür. Fakat GAP bölgesinde görülen artış,
ülkesel üretim düzeyinde yaşanan azalmayı dengeleyememektedir (Mert, 2007).
6.000.000
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3.000.000

2.000.000
1.000.000
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Alan (da)

Üretim (ton)

Şekil 3. Türkiye’de son yıllara ait pamuk ekim alanı ve üretim miktarı verileri
(Kaynak: TUİK)

İl bazında ise ülkemizdeki toplam üretimin %88’ini karşılayan 6
il sırasıyla Şanlıurfa, Aydın, Hatay, Diyarbakır, Adana ve
İzmir’dir. Ancak 2019 yılının ilkbahar aylarında çok fazla yağış
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ve soğuk havanın görülmesi sonucu ekim zamanının yaklaşık 1
ay geç yapılmasına, hasat zamanında ise sıcaklık ve yağışlar
yüzünden taraklanma zamanında meydana gelen olumsuz
koşulların etkisi sonucu 2019/2020 sezonunda %10 oranında bir
verim kaybı görülmüştür (TEPGE, 2021). 2020/2021 yılında
toplam 3.6 milyon hektarlık alanda ekim yapılmış olup, bu alanda
1.77 milyon ton kütlü pamuk üretimi sağlanmıştır. 2021 yılında
bir önceki yıla kıyasla %26,9 oranında artış sağlayarak 2.25
milyon ton olarak gerçekleşmiştir (TÜİK 2021).
Üretimin en fazla yapıldığı şehirlerimizin başında olan Şanlıurfa,
ülkemizin dünyanın önemli pamuk üretici ülkeleri arasında yer
almasında büyük pay sahibidir. TÜİK’in 2020 yılı pamuk üretimi
verilerine göre, Türkiye’de üretilen pamuğun %32 gibi büyük bir
oran Şanlıurfa ilinde yetiştirilerek ülkemizde üretilen toplam
pamuğun yaklaşık üçte birini tek başına gerçekleştirmiştir.
2018-2019

42% 58%

Türkiye

Şanlıurfa

2019-2020

32%

Türkiye

68%

Şanlıurfa

Şekil 4. 2018-2019 ile 2019-2020 yıllarında Şanlıurfa’da üretilen pamuğun
Türkiye’de toplam üretime oranı (Kaynak: TUİK)

Kentte 1 milyon 287 bin 469 dekarlık bir alan üzerinde pamuk
ekimi yapılmış olup, ekim sonucunda 567 bin 251 ton pamuk
üretimi sağlanmıştır. Bu verilere göre Şanlıurfa gerek ekim alanı
gerekse üretim bazında pamuk üretiminin en yoğun yapıldığı
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şehir olmuştur (ZMO, 2021). Fakat 2019 yılında Şanlıurfa toplam
üretimin %42’sini tek başına gerçekleştirmiştir. (TÜİK, 2019).
Ayrıca 2019 yılında Şanlıurfa’da 2 milyon 850 bin dönüm arazi
üzerinde yapılan pamuk tarımından ortalama 400 bin ton lif
pamuk elde edilmiştir. Verilere göre 2020 yılında bir önceki yıla
kıyasla hem ekim alanlarında hem üretimde önemli oranda bir
düşüş olduğu görülmüştür (ZMO, 2021).
İKLİM FAKTÖRLERİ
Pamuk tarımı için şüphesiz en önemli iklim kriterlerinin başında
sıcaklık, gün ışığı, yağış ve oransal nem gibi faktörler öne
çıkmaktadır. Sıcaklık, yağış, fotoperiyot ve toplam ışınım,
ürünün büyümesi ve gelişmesini doğrudan etkilediği ayrıca
fotoperiyoda karşı modern pamukların dayanıklı olduğu, ışınımın
ise bitkide fotosentez ve büyümeyi etkilediği görülmüştür
(McKinion ve ark., 2001). Bitkinin yetişme dönemi süresinin,
sıcaklık tarafından belirlendiği ve pamuğun gelişimi ile su
ihtiyacını da etkilediği saptanmıştır. İklimsel değişikliklerin
gittikçe artması sonucu başta sıcaklık ve CO 2 miktarındaki
artışlardan kaynaklı olarak bazı bölgelerde kısa süreli olumlu
etkileri olsa da uzun sürede bu bileşenler, ürünün kalitesinde ve
üretim miktarında önemli oranda düşüşlerin yaşanmasına neden
olabilmektedir (Akalın, 2014). Özellikle önümüzdeki 20-30 yıl
içerisinde sıcaklık artışı, yaz dönemlerinde yetiştirilen yağlı
tohum bitkilerinin bu artışlardan dolayı ciddi sorunlarla karşı
karşıya kalacağı ön görülmektedir (Demir, 2013).
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1. Sıcaklık
Tropik bir iklim bitkisi olan pamuk, ekim zamanının
belirlenmesindeki en önemli temel faktör sıcaklıktır. Pamuk
bitkisi, yüksek sıcaklıklarda genellikle sıcaklıkların oluşum
hızına, etkinlik süresine, derecesine, bitkinin gelişim dönemine,
tür ve çeşide göre farklılık göstermektedir (Moraghan ve ark.,
1968; Reddy ve ark., 1991). Düşük sıcaklıklarda ise her ne kadar
derecesine göre farklılık gösterse de genel olarak büyüme ve
gelişmenin yavaşlanmasına sebep olmuştur (Lomas ve ark.,
1977).
Pamuk tohumunda çimlenme meydana geldiği zaman düşük
sıcaklıklara karşı iki devrede hassasiyet gösterir. Birincisi
tohumun bünyesine su aldığı devre, ikincisi de metabolik
faaliyetlerin aktif olmaya başladığı devredir. Bu devrelerde
sıcaklığın 10°C'den daha düşük olması istenmemektedir. Çünkü
tohum ekimi yapıldıktan 2 ile 3 gün sonra topraktaki sıcaklığın
10°C'nin altına düşmesi durumunda kökçükte zararlanmalar
oluşabilmektedir. Metabolik aktivitenin olduğu ikinci devrede
soğuk havanın görülmesi sonucu oluşan üşüme zararları, bitkin
boyunun kısa olmasına sebep olmakta, ilk çiçeklenme için
sürenin uzamasına, yaprak alanı ile birincil kütlü oranında
azalmaya neden olmaktadır (Leffler, 1980; Kerby ve ark., 1989).
Fidelerin toprak üstüne çıkmaya başladığı zaman sıcaklıkların 3540°C'yi bulması durumunda, kök hücrelerinde solunum hızı
artmakta, sıcaklık süresinin uzaması halinde fidelerde solgunluk
meydana gelmekte, fiderin 16°C'den daha düşük olduğu sıcaklık
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şartlarında büyüme ve gelişme için azami sürenin uzamakta
olduğu, 20°C'den daha düşük sıcaklıklarda ise fotosentez
etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır (Bradow, 1991).
Pamuğun erken erken gelişim döneminde sıcaklığın 25°C'den
düşük ve 30°C'den daha yüksek olması halinde çenet
yapraklardaki klorofil miktarının önemli oranda kayba neden
olduğu görülmüştür. Sıcaklığın 44°C olduğu durumlarda klorofil
miktarının birikmesine engel olduğu ve bu sıcaklığın daha da
artması halinde ise yaşlı dokuların önemli ölçüde olumsuz
etkilere maruz kaldığı açıklanmıştır (Burke ve Mahony, 2001).
Yüksek gece sıcaklıklarının hakim olduğu şartlarda, solunum
miktarında artış olduğu ve yapraklarda çözünebilen karbonhidrat
konsantrasyonunun azaldığı, buna bağlı olarak da verimde önemli
oranda düşüş meydana gelmiştir (Arevalo ve ark., 2008). Geceleri
bu sıcaklığın 15-21°C olması halinde lif uzunluğunu olumlu
yönde etkilediği, sıcaklığın bu derecelerin üstünde olduğu
şartlarda ise lif uzunluğunun kısaldığı açıklanmıştır. Ayrıca
sıcaklık

artışının

lif

kalitesi

bakımından

lif

kopma

dayanıklılığında artış olurken, lif uzunluğu ile lif inceliğinde ise
tam tersi bir durum söz konusu olmuştur (Gipson ve Joham,
1968).
Reddy ve ark. (1999), farklı sıcaklık şartlarında, pamuk bitkisinin
artan sıcaklıklarda lif uzunluğunun daha düzenli dağılım
gösterdiğini, lif inceliği ile lif olgunluğunun 26°C’ye kadar çıkan
sıcaklıklarda artış olduğunu, ancak sıcaklığın 32°C’yi bulması
halinde azalmaya başladığını, sıcaklığın 17 ile 26°C arasında
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olduğu zamanlarda kısa lif içeriğinin doğrudan azaldığını, bu
sıcaklığın yükseldiği şartlarda ise kısa lif içeriği değerine
ulaşabildiklerini belirtmiştir. Halevy ve ark. (1998)’da sıcaklık
artışına bağlı olarak taraklanma, çiçeklenme ve olgunlaşma
sürelerinin azaldığını, ayrıca çiçeklenme-koza açma süresinin de
107 gün azalma olduğunu açıklamışlardır. Balls, (1919)’yılında
Mısır’da yetiştirdiği pamuk bitkisi için en ideal sıcaklığın 32°C
olduğunu, 35°C’yi geçen sıcaklıklarda ise olumsuz yönde
etkilemeye başladığını dile getirmiştir.
2. Yağış
İklim koşullarında meydana gelen değişimlerde ilk olarak
“ısınma” akla gelse de asıl problem yağışlarda meydana gelen
düzensizliklerdir. Kurak ve sıcak bölgelerde, bitkilerin su isteği
daha fazladır. Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu ve nem oranının
düşük olduğu yerlerde, pamuğun yetişebilmesi için ihtiyaç
duyduğu su miktarı 1000 ile 1250 mm arasında değişebilmektedir
(Mert, 2020). Özellikle ülkemizde yağış rejimlerinin meydana
gelen düzensizliklerin bir göstergesi olarak, 2007 yılında
yaşanılan kuraklığın ilerleyen zamanlarda daha ciddi problemlere
sebep olacağının habercisidir. Nitekim Ekim 2007 ile Haziran
2008 arasındaki zaman diliminde ülkemiz son yılların en kurak
dönemlerin birine şahit olmuştur (Doran, 2009).
2050 yılına kadar ülkemizde öngörülen iklim değişiklikleri, yıllık
olarak sıcaklıklarda 1-3°C bir artış olacağı, yağışlarda ise 0-1
mm/gün düşüş yaşanacağı, akarsu kaynaklarının yıllık %20-50
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oranında bir azalma söz konusu olacağından dolayı tarımsal
üretimde

%0-2.5 oranında bir düşüş meydana geleceği

düşünülmektedir (Baştuğ, 2007).
Yağışlarda yaşanan düşüş miktarı tarımsal üretimin yapıldığı
bölgelerde su miktarının azalmasından dolayı sulama döneminde
bitkinin su kullanımı da sınırlandırmaktadır. Yapılan bazı
araştırmalarda suyun kısıtlı olduğu koşullarda su tüketimi fazla
olan bitkilerde genel olarak verim oranında azalma meydana
geldiği tespit edilmiştir. Özellikle su tüketim miktarı fazla olan
pamuk gibi bitkiler için su isteğine olan ihtiyaç her geçen gün
daha da önem kazanmaktadır (Karakaya, 2015). Perumal,
(1996)’da yağmur şartlarında yetiştirilen pamukta, verimin ve
silkmenin yaprak alanı ile sap kalınlığı, spesifik yaprak alanı,
çiçek verimi, oransal su kapasitesi ve transprasyon oranında
olumlu etkilerin gözlemlendiğini; spesifik yaprak ağırlığı, boğum
sayısı ve stoma dayanıklılığında ise olumsuz etkilerin görüldüğü;
bunun neticesinde çiçek verimi ile stoma dayanıklılığının
yağmurlu şartlarda yetiştirilen pamukta silkme ve verim
bakımından bitkinin önemli özellikleri olduğunu vurgulamıştır.
3. Işık
Pamuk bitkisinin de dahil olduğu C3 bitkilerinde CO2 oranındaki
artış pamuğun ışık kullanım ihtiyacını arttıracağından dolayı
verim oranında da artış olacağını, sıcaklık ile CO 2 oranındaki
artışın da pamuğun fizyolojik parametrelerinde farklılıklar
meydana

getireceği,

özellikle

çiçeklenme

ve

büyüme

dönemlerinde sıcaklık oranı arttıkça bu parametrelerde azalma
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olduğunu

belirtmiştir.

Pamuk

bitkisi

için

fotosentez

faaliyetlerinin 26-28°C ideal olduğu ve 30°C’nin üzerine çıkması
halinde azalmakta olduğu, bu durumun değişen iklim şartlarına
bağlı olarak artan sıcaklıkların pamuk bitkisinde negatif etkilere
olanak sağlayacağını açıklamışlardır (Reddy vd. 2000).
Pamuk, generatif gelişme açısından, sıcaklık ile ışıklanma
süresine bağlı olarak çok büyük değişimler mevcut durumdadır.
Upland pamuk genotiplerinden bir kısmı 30-34°C arasındaki
sıcaklıklarda kısa gün şartlarında, aynı genotiplerin uzun gün
şartlarına kıyasla, daha çok tarak meydana getirdiği; ayrıca
upland pamuk çeşitleri ile G. Barbadense L. ilişkin bazı yabani
formların, uzun gün şartlarında, çiçek oluşturma oranının daha
yüksek olduğu; buna karşın, bazı ticari varyatelerin (G. Hirsutum
L.) fazla sıcaklıklarda ve uzun gün şartlarında, çiçek meydana
getiremediği belirtmiştir (Mauney ve Phillips, 1963). Sıcaklık
değerinin fazla, ışık

yoğunluğunun ise

yüksek

olduğu

durumlarda; bitkinin kuru ağırlığında düşüş yaşandığı, fakat
yaprak alanında artış görüldüğü, ayrıca gündüz sıcaklığının 30°C,
gece sıcaklığının 20°C ve ışık yoğunluğunun (75w/m) olması
halinde de boğum, meyve, odun dalı ile çiçek sayısının artığını;
buna karşılık gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının 16.5°C
ve ışık miktarının 75 w/m olduğu şartlarda ise çırçır randımanının
arttığını belirtmişlerdir (Roussopolos ve ark., 1998).
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4. Nem
İklim şartlarının değişmesi sonucu bitkinin büyüme ve
gelişmesini etkileyen bir diğer önemli faktörlerden birisi de
topraktaki nem oranıdır. Robock ve ark. (2000), toprağın nem
içeriği dünyadaki iklim faktörlerinin, en önemlisi de su döngüsü
bakımından temel aktivitelerden biri olduğunu belirtmiştir.
Ancak toprak neminin, bitkiler için bu kadar önem taşımasına
rağmen dünya da sadece belirli yerlerde uzun süreli ve düzenli bir
şekilde ölçüldüğünü, ayrıca toprağın bünyesinde bulundurduğu
su oranı, tarımsal üretim için büyük öneme sahip olduğunu,
gerçek buharlaşma hızı, yer altı suyunun dolumu ile akış
dinamiğini de etkilediğini açıklamıştır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan bir takım araştırmalar
sonucunca; +2 ve +4 sıcaklık artışı ile %20, -%10, %0, +%10 ve
+ %20 gibi farklı yağış değişikliklerinde; GAP bölgesinde
tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı alanlarda, değişen iklim
şartlarının

toprak

nemi

bakımından elverişliliğinin

hem

zamanlama hem de miktar açısından büyük etkileri olduğu ifade
etmişlerdir. Araştırma neticesinde, neredeyse tüm bölgelerde
yetişme süresi boyunca toprak neminin önemli ölçüde azalmakta
olduğunu ve özellikle bölgenin güney ve orta kesimlerinde azalan
toprak nem oranının daha şiddetli olduğunu tespit etmişlerdir.
Ayrıca ısınma durumlarına dayanarak, %20 ve üzeri yağışların
olduğu şartlarda bile topraktaki nem oranı üzerindeki etkisinin
kısıtlı olduğunu, yani tahmin edilen sıcaklıkların artması sonucu
evapotranspirasyonun büyük oranda artış sağladığı ve bu
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durumda da yaz mevsimlerinde topraktaki nem oranının
azaldığını belirtmişlerdir (Willmot, 1977).
İklim faktörlerinin değişiklik göstermesi toprak nemi üzerindeki
yerel etkileri, sadece değişen iklim şartlarının derecesine bağlı
değil, aynı zamanda toprak özellikleri üzerinde de değişiklik
oluşturabileceğini, ayrıca toprağın su tutma kapasitesinin yanı
sıra toprağın nem rejiminin de yine bu değişimleri doğrudan
etkileyeceği açıklanmıştır. Su tutma kapasitesi düşük olduğu
zaman, toprakların değişen iklim şartlarına karşı duyarlılığı ve
kırılganlığı da fazla olabilmektedir. Dahası, bu değişimler aynı
zamanda aşırı suyla doyma ve çatlama gibi problemler yine
toprağın su tutma kapasitesini etkilemektedir (Şen, 2006).
5. Pamuk İçin Ekim Zamanının Belirlenmesi
Pamuk bitkisi için uygun ekim tarihi, iklim şartlarına göre
belirlenmektedir. Toprak sıcaklığının 15°C’nin üzerine çıktığı
zamanlarda ekim yapılması tercih edilir. Çünkü pamukta, ekim
düşük sıcaklıklarda yapıldığı zaman bitkide çıkış süresinin
uzamasına neden olmaktadır (Oosterhuis ve Hake, 2001).
Ülkemizde, yıllar itibariyle ekim zamanında farklılıklar olmakla
birlikte genellikle en uygun ekim tarihi 25 Mart ile 30 Nisan
tarihleri arasında yapılmaktadır (Anonim, 2012). Bu tarihlerden
önce veya sonra yapılan ekimlerde ise verimi olumsuz yönde
etkilediğini belirtmiştir (Şenel, 1980). Ayrıca pamuk bitkisi
yetiştirilen çeşitlere göre de farklılık göstermektedir. Çeşitlerin
gelişim göstermeye başladığı dönemlerde, ihtiyaçları olan gün
sayısı ile sıcaklık derecelerinin önceden hesaplanması, önceki
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yılların sıcaklık kayıtlarına göre bitkinin hangi tarihlerde nasıl
etkilendiğini kontrol ederek tahmini olarak bitkinin yönetiminde
kolaylık sağlayacaktır (Mert ve Akışcan 2005). Bu yüzden ekim
tarihini doğru ayarlamak pamuk üretimi için oldukça önemlidir.
Pamuk tarımının yapıldığı bölgeye ve yetiştirilen çeşitlere ilişkin
uygun ekim zamanı belirlemeye yönelik oldukça fazla sayıda
çalışma yapılmıştır;
Toprak ve hava sıcaklığına bağlı olarak ekim tarihi uzadıkça
ekim-çiçeklenme gün sayısının azalmakta olduğunu ve pamuğun
günlük 32°C’den daha yüksek sıcaklıklarda bitkinin normal
süresinden daha erken gelişim göstermesine sebep olmaktadır
(Bilbro ve Quısenberry, 1975). Geç dönemlerde pamuk ekimi
yapıldığında, özellikle sonbahar mevsiminde sıcaklıkların
düşmesi, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıyla
birlikte bitkinin boyu, koza kütlü ağırlığı, meyve dalı sayısı, koza
sayısı ile odun dalı sayısının azalmakta olduğunu, bunun
sonucunda da kütlü pamuk veriminde düşüş olduğu görülmüştür
(Lakkineni ve ark., 1994).
Oad ve ark. (2002), geç ya da erken tarihlerde yapılan ekimlerde
çevresel faktörlerin etkisinden dolayı verim ve verim kriterlerinin
azalmakta olduğunu, Bozberk ve Ünay (2005) geç yapılan
ekimlerde kütlü verimin büyük oranda azaldığını, kütlü verimi
üzerine çırçır randımanının doğrudan etkide olduğunu; koza
tutma oranı az olduğu zaman çiçeklenme ile koza bağlama için
kuru madde birikimi vejetatif aksamın gelişim göstermesinden
kaynaklı verim üzerinde negatif yönde etkilediğini, Braunack ve
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ark. (2012) ise pamukta ekim tarihinin gecikmesi sonucu meyve
ve odun dalının yanı sıra koza kütlü ağırlığında düşüş yaşandığını
ifade etmişlerdir.
Farklı tarihlerde (20 Nisan, 1 Haziran, 10 Haziran, 20 Haziran ve
30 Haziran) ekim yapılması halinde, ekim tarihi uzadıkça lif
verimi, lif yüzdesi ve lif inceliğinde büyük ölçüde düşüş meydana
geldiği; lif uzunluğu ve lif mukavemetinin ise ekim tarihlerinden
fazla etkilenmediği saptanmıştır (Bilbord ve Ray, 1973). Başka
bir çalışmada ise 15 Nisan (erken ekim), 15 Mayıs (normal ekim)
ve 15 Haziran (geç ekim) tarihlerinde yapılan ekimlerde, 15
Nisan’da yapılan ekimin lif verimini %28 oranında arttırdığını,
15 Haziran (geç ekim) tarihinde yapılan ekimin ise koza kütlü
ağırlığında %14, bitki boyunda %15, meyve dalı sayısında %20,
olgun koza sayısında %30 oranında azaldığı neden olmuştur
(Kıllı, 2005).
Ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı ekim tarihlerinde yapılan
ekimlere bakıldığında; Harran Ovasında 2006-2007 yıllarında,
Gossypium hirsutum L. türüne ait iki farklı çeşit için 15 Mayıs ile
15 Haziran tarihlerinde ekim yapılmış, kütlü pamuk verimi
bakımından en iyi sonucun 15 Mayıs ekimlerinden elde
edildiğini, geç yapılan ekimlerin kütlü pamuk veriminde düşüş
meydana getirdiğini, ekim tarihinin bitki boyu, koza sayısı, bitki
boğum sayısı, koza ağırlığı, çırçır randımanı, 100 tohum ağırlığı,
lif uzunluğu ve lif üniformitesi üzerine etkili olmadığı tespit
edilmiştir (Beyyavaş, 2009). Yine Harran Ovasında farklı ekim
tarihlerini (Nisan sonu, 15 Mayıs ve 1 Haziran) baz alarak
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yaptıkları çalışmada; ekim tarihinin uzaması halinde, verimi
büyük ölçüde olumsuz etkileyerek verimde azalma meydana
getirdiği görülmüştür (Yolcu, 1991).

Çukurova Bölgesinde

farklı tarihlerde (10,17 ve 24 Mayıs) yapılan ekimlerde, farklı
ekim zamanlarının bitkiyi önemli ölçüde etkilediğini, Mayısın
ortalarından sonra ekimin yapılması verim ve lif özelliklerini
olumlu yönde etki etmektedir (Görmüş ve Yücel, 2002).
Nazilli’de yine Coker 100-A/2 çeşidi ile farklı tarihlerde (25
Nisan, 1, 10 ve 30 Mayıs ile 13 Haziran) ekim yapılmış olup,
kütlü pamuk verimi bakımından 25 Nisan ile 1 ve 10 Mayıs
tarihlerinde yapılan ekim sonucu elde edilen verimin (260 kg/da)
birbirine yakın olduğunu, 30 Mayıs ile 13 Haziranda yapılan
ekimlerde ise kütlü pamuk veriminin (75-100 kg/da) büyük
oranda azalma görülmüştür (Aydemir, 1982). Diyarbakır’da 3 yıl
arayla farklı tarihlerde yapılan ekimlerde, 15 Nisan ile 1 Mayısta
yapılan ekimler arasında pek bir fark olmadığını, buna karşılık 1
Haziran tarihinde yapılan ekimlerin verimde büyük oranda düşüş
meydana getirdiği tespit edilmiştir.
SONUÇ
Dünyanın iklim şartlarında yaşanan birtakım bozulmaların
etkileri günümüzde görülmeye başlandığı, özellikle sıcaklıkların
mevsim normallerinin üstünde görüldüğü buna bağlı olarak
kuraklığın yaşanması, düzensiz yağışlar, sera gazları gibi birçok
sorun ekolojik denge bakımından ciddi sorunlara neden olduğu
ve

özelliklede tarımsal

üretim

açısından büyük riskler

oluşturduğu ve oluşturmaya devam edeceği bu açıdan tarımsal
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üretim için değişen iklim şartlarına yönelik uygun ekim
tarihlerinin belirlenmesi büyük önem taşıyacağı öngörülmüştür.
Pamuk bitkisinin de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine
maruz kalan bitkilerden biri olduğu ve pamuğun büyüme ve
gelişmesinin olumsuz yönde etkilediği buna bağlı olarak verim ve
kalitede ciddi problemlere neden olduğu görülmüştür. Ayrıca
pamuk bitkisinde değişen iklim şartlarına yönelik yapılan birçok
çalışmanın sonuçlarına göre ülkemizde en uygun ekim
tarihlerinin 25 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında değiştiği, bu
tarihlerden önce veya sonra yapılan ekimlerin verim oranını
olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir. Bu bakımdan erken
yapılan ekimlerde çevresel faktörlerin etkisinden dolayı verim ve
verim kriterlerinin azalmakta olduğunu; geç yapılan ekimlerde ise
koza kütlü ağırlığı, bitki boyu, meyve dalı sayısı, olgun koza
sayısı, lif verimi, lif yüzdesi ve lif inceliğinde önemli oranlarda
azalma olduğu yapılan birçok çalışma tarafından desteklenecek
nitelikte sonuçlandırılmıştır.
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GİRİŞ
Dünya’da en çok ticareti yapılan 15 uçucu yağdan biri çiçek ve
çiçek saplarından elde edilmiş lavanta bitkisidir (Aslancan ve
Sarıbaş, 2011). Parfüm, kozmetik, tat ve koku endüstrileri birçok
alanda çok geniş bir kullanım alanı bulmaktadır (Ceylan ve ark.,
1988; Ceylan ve ark., 1996; Ann ve ark., 2001; Özgüven ve ark.,
2002). Aynı zamanda eczacılıkta bazı preparatlara koku vermede
kullanıldığı gibi, evde özellikle elbise dolaplarına konarak,
elbiselerin güzel kokması sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, bahçe
ve parklarda süs bitkisi olarak rastlanmaktadır (Zeybek ve
Zeybek, 1994).
Dünyada ekonomik öneme sahip olan şu üç önemli lavanta türü
vardır; (i) Lavander (Lavandula angustifolia Mill. = L. officinalis
L. = L. vera DC), (ii) Lavandin (Lavandula intermedia Emeric ex
Loisel. = L. hybrida L.) ve (iii) Spike lavander (Lavandula spica
= L. latifolia Medik.). Anadolu florasın da ise lavanta cinsinin
farklı türleri bulunmasına rağmen, bu tür doğal yayılış
göstermemekle birlikte (Davis, 1982; Baytop, 1999), Türkiye’de
lavanta yağı üretimi için en yayın olarak yetiştirilen lavanta türü
ise Lavandula angustifolia Mill.’dir.
Lavanta bitkisi yarı çalımsı ve boyu 1 m’ye kadar ulaşabilen, çok
yıllık bir bitkidir. Bu bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı
çiçekleridir (Aslancan ve Sarıbaş, 2011). Lavanta çiçeğinin,
bünyesinde bulunan oldukça kaliteli ve yüksek oranda ve olan
uçucu yağ sebebiyle, dünyada yetiştiriciliği yapılan önemli bir
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tıbbi aromatik bitkidir (Guenther, 1952). Lavantadan kaliteli ve
yüksek oranda uçucu yağ elde etmek için çiçeklerin kurutulması
işlemi gölgede veya 40 derceye kadar olan kurutma sistemlerinde
yapılabilir (Özgüven ve ark., 2007). Uçucu yağ bileşenlerinde en
fazla linalool ve linalil asetat bulunmaktadır. Uçucu yağ kalite
parametreleri

ülkelere

ve

hedef

pazara

göre

çeşitlilik

göstermektedir. Örneğin bazen, bu bileşenlerden linalil asetat
oranı uçucu yağ kalitesini belirlerken (Aslancan ve Sarıbaş,
2011). Türkiye’ de genellikle Avrupa Birliği Farmakopesi’nin
standartlarına göre lavanta uçucu yağının kalitesi bünyesinde
barındırdığı linalool ve linalil asetat bileşenlerinin yüksek oranda
olması ve kâfur oranının ise düşük oranda olması şeklindedir
(Kara ve Baydar, 2011). Bu oran uluslararası kalite standardı olan
ISO standartlarına göre (ISO 3515:200), linalool ‘un %24-38,
linalil asetat’ın ise %25-45 arasında ve borneol’un ise %0,5-6,8
arasında olması gerektiğini standartlamıştır (Kara ve Baydar,
2013).

Doğal

kâfur,

akciğer

ve

solunum

yollarında

antiseptik özelliğe sahip iken (Tisserand ve Balacs, 1999),
linalil asetat uyuşturucu ve linalool yatıştırıcı bir etkiye sahiptir
(Ayral, 1997).
Melez lavanta olarak bilinen Lavandula intermedia türüne ait alt
türlerden elde edilen ve yağına lavandin yağı denilen yağ
incelendiğinde özellikle kâfur ön plana çıkmaktadır. Literatürde,
Türkiye’de yetiştirilen Lavandula intermedia türlerinin lavandin
yağıdaki kâfur miktarı %5 - %20 arasında olduğu ortaya
çıkmaktadır. Lavandula angustifolia türüne ait alt türlerden elde
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edilen yağ ise lavender yağıdır ve genellikle bu yağ saf lavanta
yağı olarak bilinir. Lavanta uçucu yağının kalitesi, Avrupa Birliği
Farmakopesi’nin standartlarına göre muhtevasındaki linalool ve
linalil asetat bileşenlerinin yüksek oranda olması ve kâfur
oranının ise düşük oranda olması istenmekte ve bu oran
uluslararası kalite standardı olan ISO standartlarına göre (ISO
3515:200), linalool ‘un %24-38 civarlarında, linalil asetat’ın ise
%25-45 dolaylarında ve borneol’un ise %0.5-6,8 arasında olması
gerektiğini standartlamıştır. Avrupa Farkopesi’ne göre kâfur
bileşiğin yanlız başına insan sağlığına zarar veren bir bileşik
olduğu fakat uçucu yağ içeriğinde %1,2’ye kadar izin verildiği
bildirilmiştir (Kara ve Baydar, 2011). Bu bağlamda, Lavandula
angustifolia türlerinin uçucu yağlarında, yetiştiği bölgenin
sıcaklık, iklim özellikleri, rakımı, sulanıp sulanmaması gibi diğer
etmenler de göz önüne alındığında bütün bu standardizasyon için
gerekli oranlara ulaşılabilir.
Lavanta bitkisi, kuraklık, yüksek sıcaklık ve ektrem soğuğa
oldukça dayanıklı ve adaptasyonu yüksek olması sebebiyle toprak
yönünden seçici değildir (Aslancan ve Sarıbaş, 2011). Genel
olarak, pH’sı 5.8-8.3 olan, kireçli, kalkerli ve süzek topraklarda
daha iyi gelişim göstermektedir (Aslancan ve Sarıbaş, 2011).
Doğal olarak yetişen ekosistemlerde, su ihtiyacını yağışlarla
sağlamakta iken kültüre alınan lavanta çeşitleri ise fide dikimi
yapıldıktan

sonra

belirli

aralıklarla

3–4

defa

sulama

yapılmaktadır. Bazen sulama yapmadan yetiştirilebilirse de
sulama yapıldığı taktirde çiçeklenmenin artırdığı gözlemlenmiştir
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(Aslancan ve Sarıbaş, 2011). Sulama yönteminde ise geleneksel
yüzey sulama uygulandığı taktirde çeşitli bitki hastalıklarına
yakalanma potansiyelinden dolayı, damla sulama yöntemiyle
sulanması tavsiye edilmektedir (Algül ve ark., 2019).
Yapılan kaynak araştırmasında, lavanta yetiştiriciliğinde sulama
yapıldığı durumlarda ne çiçek veriminin ne kadar arttığı ne de yağ
kalitesinde ne tür bir değişiklikler (artma/azalma) olduğuna dair
yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Sadece Anadolu’nun farklı
yerlerinde lavanta yetiştiriciliğinin sulu ya da susuz tarımda
yetiştirilip yetiştirilmediği konularına yer verilen çalışmalar
mevcuttur. Kara (2011)’ e göre, Akdeniz ve Geçiş iklimine sahip
Isparta ilinde ki Isparta, 4568 da’lık üretim alanıyla Türkiye’de
en çok lavanta üretimi yapılan ildir (Kızıldeniz ve ark., 2021).
Yapılan bir çalışmada (Akçay ve ark., 2021), kurağa çok
dayanıklı olan lavanta bitkisinin, bitkisinin büyümesini ve
gelişmesinin büyük bir kısmını tamamladığı ilk sene dışında,
genel

olarak

sulanmadığı,

kıraç

ve

eğimli

arazilerde

yetiştiriciliğinin yapıldığının belirtilmesinin yanı sıra, yağış
miktarı yıllık minimum 300 mm olmadığı durumlarda ve iklimin
aşırı sıcak ve kurak olduğu dönemlerde yapılan sulama ile çiçek
verimini büyük ölçüde artırdığı belirtilmiştir. Akdeniz iklim
kuşağında olan Denizli ilinde yapılan bir diğer araştırmada ise
yetiştiriciler tarafından bilindiğinin aksine, Akdeniz iklim
kuşağında olmasına rağmen sulama suyu uygulandığı durumlarda
lavanta çiçek veriminin arttığı gözlemlenmiştir (Akçay ve ark.,
2021). Sulama ile çiçek veriminde artışın görülmesi sadece çiçek
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verimi açısından olumlu olsa da yağ verimi için sulama her zaman
istenilen

bir

durum

değildir

(Lavande

lavanta

çiftliği-

yayınlanmamış sulama uygulaması). Çünkü uçucu yağlar gibi
ikincil metabolitlerin birikmesi, bitkiler tarafından sıcaklık ve
kuraklık gibi çevresel stres faktörlerinin etkilerini azaltmak için
bitkilerin geliştirdikleri bir koruma mekanizması olarak kabul
edilir (Gorgini ve ark., 2021). Bu sebepten, İç Anadolu’da sulu
tarımı yapılan lavanta yetiştiriciliğinde hasattan önceki 10-20 gün
aralığındaki periyotlarda sulama yapılmaz (ya da yağış istenmez)
ki

lavanta

çiçeği

susuzluk

çevresel

stresi

ile

ikincil

metabolitlerinin bünyesinde biriktirmeye başlasın ve böylece
değerli uçucu yağlarını zenginleştirsin istenir (Yayınlanmamış
veri). Kurak iklim koşullarına adaptasyonu oldukça güçlü olması
sebebiyle Anadolu’nun bütün iklim şartlarında (Karasal,
Akdeniz, Marmara (geçiş iklimi) ve Karadeniz iklimi), sulama
yapılmadan yetiştirildiği taktirde kalite parametrelerinde değişim
olmayacağı konusu, Anadolu’da lavanta yetiştiriciliği yapan
çiftçiler tarafından doğru olarak kabul edilmiş bir algıdır.
Dolayısıyla Anadolu’da tarla koşullarında yetiştiriciliği yapılan
lavanta bitkisinin iki farklı iklim koşulunda sulandığı ve
sulanmadığı taktirde yapılan hasatlardan elde edilen lavanta
yağındaki değişiklikler lavanta yetiştiriciliği yapan ve yapacak
olan çiftçilere uygulayacaklarını sulama rejimi için tavsiye
niteliğinde olmasından dolayı büyük önem taşımaktadır.
Dünya’da en çok ticareti yapılan 15 uçucu yağdan biri çiçek ve
çiçek saplarından elde edilmiş lavanta bitkisidir (Aslancan ve
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Sarıbaş, 2011). Parfüm, kozmetik, tat ve koku endüstrileri birçok
alanda çok geniş bir kullanım alanı bulmaktadır (Ceylan ve ark.,
1988; Ceylan ve ark., 1996; Ann ve ark., 2001). Aynı zamanda
eczacılıkta bazı preparatlara koku vermede kullanıldığı gibi, evde
özellikle elbise dolaplarına konarak, elbiselerin güzel kokması
sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, bahçe ve parklarda süs bitkisi
olarak rastlanmaktadır (Zeybek ve Zeybek, 1994).
Dünyada ekonomik öneme sahip olan şu üç önemli lavanta türü
vardır; (i) Lavander (Lavandula angustifolia Mill. = L. officinalis
L. = L. vera DC), (ii) Lavandin (Lavandula intermedia Emeric ex
Loisel. = L. hybrida L.) ve (iii) Spike lavander (Lavandula spica
= L. latifolia Medik.). Anadolu florasın da ise lavanta cinsinin
farklı türleri bulunmasına rağmen, bu tür doğal yayılış
göstermemekle birlikte (Davis, 1982; Baytop, 1999), Türkiye’de
lavanta yağı üretimi için en yayın olarak yetiştirilen lavanta türü
ise Lavandula angustifolia Mill.’dir.
Lavanta bitkisi yarı çalımsı ve boyu 1 m’ye kadar ulaşabilen, çok
yıllık bir bitkidir. Bu bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı
çiçekleridir (Aslancan ve Sarıbaş, 2011). Lavanta çiçeğinin,
bünyesinde bulunan oldukça kaliteli ve yüksek oranda ve olan
uçucu yağ sebebiyle, dünyada yetiştiriciliği yapılan önemli bir
tıbbi

aromatik

bitkidir

(Guenther,

1952).

Uçucu

yağ

bileşenlerinde en fazla linalool ve linalil asetat bulunmaktadır.
Uçucu yağ kalite parametreleri ülkelere ve hedef pazara göre
çeşitlilik göstermektedir. Örneğin bazen, bu bileşenlerden linalil
asetat oranı uçucu yağ kalitesini belirlerken (Aslancan ve Sarıbaş,
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2011). Türkiye’ de genellikle Avrupa Birliği Farmakopesi’nin
standartlarına göre lavanta uçucu yağının kalitesi bünyesinde
barındırdığı linalool ve linalil asetat bileşenlerinin yüksek oranda
olması ve kâfur oranının ise düşük oranda olması şeklindedir
(Kara ve Baydar, 2011). Bu oran uluslararası kalite standardı olan
ISO standartlarına göre (ISO 3515:200), linalool ‘un %24-38,
linalil asetat’ın ise %25-45 arasında ve borneol’un ise %0,5-6,8
arasında olması gerektiğini standartlamıştır (Kara ve Baydar,
2013).

Doğal

kâfur,

akciğer

ve

solunum

yollarında

antiseptik özelliğe sahip iken (Tisserand ve Balacs, 1999),
linalil asetat uyuşturucu ve linalool yatıştırıcı bir etkiye sahiptir
(Ayral, 1997).
Melez lavanta olarak bilinen Lavandula intermedia türüne ait alt
türlerden elde edilen ve yağına lavandin yağı denilen yağ
incelendiğinde özellikle kâfur ön plana çıkmaktadır. Literatürde,
Türkiye’de yetiştirilen Lavandula intermedia türlerinin lavandin
yağıdaki kâfur miktarı %5 - %20 arasında olduğu ortaya
çıkmaktadır. Lavandula angustifolia türüne ait alt türlerden elde
edilen yağ ise lavender yağıdır ve genellikle bu yağ saf lavanta
yağı olarak bilinir. Lavanta uçucu yağının kalitesi, Avrupa Birliği
Farmakopesi’nin standartlarına göre muhtevasındaki linalool ve
linalil asetat bileşenlerinin yüksek oranda olması ve kâfur
oranının ise düşük oranda olması istenmekte ve bu oran
uluslararası kalite standardı olan ISO standartlarına göre (ISO
3515:200), linalool ‘un %24-38 civarlarında, linalil asetat’ın ise
%25-45 dolaylarında ve borneol’un ise %0.5-6,8 arasında olması
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gerektiğini standartlamıştır. Avrupa Farkopesi’ne göre kâfur
bileşiğin yanlız başına insan sağlığına zarar veren bir bileşik
olduğu fakat uçucu yağ içeriğinde % 1,2’ye kadar izin verildiği
bildirilmiştir (Kara ve Baydar, 2011). Bu bağlamda, Lavandula
angustifolia türlerinin uçucu yağlarında, yetiştiği bölgenin
sıcaklık, iklim özellikleri, rakımı, sulanıp sulanmaması gibi diğer
etmenler de göz önüne alındığında bütün bu standardizasyon için
gerekli oranlara ulaşılabilir.
Lavanta bitkisi, kuraklık, yüksek sıcaklık ve ektrem soğuğa
oldukça dayanıklı ve adaptasyonu yüksek olması sebebiyle toprak
yönünden seçici değildir (Aslancan ve Sarıbaş, 2011). Genel
olarak, pH’sı 5.8-8.3 olan, kireçli, kalkerli ve süzek topraklarda
daha iyi gelişim göstermektedir (Aslancan ve Sarıbaş, 2011).
Doğal olarak yetişen ekosistemlerde, su ihtiyacını yağışlarla
sağlamakta iken kültüre alınan lavanta çeşitleri ise fide dikimi
yapıldıktan

sonra

belirli

aralıklarla

3–4

defa

sulama

yapılmaktadır. Bazen sulama yapmadan yetiştirilebilirse de
sulama yapıldığı taktirde çiçeklenmenin artırdığı gözlemlenmiştir
(Aslancan ve Sarıbaş, 2011). Sulama yönteminde ise geleneksel
yüzey sulama uygulandığı taktirde çeşitli bitki hastalıklarına
yakalanma potansiyelinden dolayı, damla sulama yöntemiyle
sulanması tavsiye edilmektedir (Algül ve ark., 2019).
Yapılan kaynak araştırmasında, lavanta yetiştiriciliğinde sulama
yapıldığı durumlarda ne çiçek veriminin ne kadar arttığı ne de yağ
kalitesinde ne tür bir değişiklikler (artma/azalma) olduğuna dair
yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Sadece Anadolu’nun farklı
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yerlerinde lavanta yetiştiriciliğinin sulu ya da susuz tarımda
yetiştirilip yetiştirilmediği konularına yer verilen çalışmalar
mevcuttur. Kara (2011)’ e göre, Akdeniz ve Geçiş iklimine sahip
Isparta ilinde ki Isparta, 4568 da’lık üretim alanıyla Türkiye’de
en çok lavanta üretimi yapılan ildir (Kızıldeniz ve ark., 2021).
Yapılan bir çalışmada (Akçay ve ark., 2021), kurağa çok
dayanıklı olan lavanta bitkisinin, bitkisinin büyümesini ve
gelişmesinin büyük bir kısmını tamamladığı ilk sene dışında,
genel

olarak

sulanmadığı,

kıraç

ve

eğimli

arazilerde

yetiştiriciliğinin yapıldığının belirtilmesinin yanı sıra, yağış
miktarı yıllık minimum 300 mm olmadığı durumlarda ve iklimin
aşırı sıcak ve kurak olduğu dönemlerde yapılan sulama ile çiçek
verimini büyük ölçüde artırdığı belirtilmiştir. Akdeniz iklim
kuşağında olan Denizli ilinde yapılan bir diğer araştırmada ise
yetiştiriciler tarafından bilindiğinin aksine, Akdeniz iklim
kuşağında olmasına rağmen sulama suyu uygulandığı durumlarda
lavanta çiçek veriminin arttığı gözlemlenmiştir (Akçay ve ark.,
2021). Sulama ile çiçek veriminde artışın görülmesi sadece çiçek
verimi açısından olumlu olsa da yağ verimi için sulama her zaman
istenilen

bir

durum

değildir

(Lavande

lavanta

çiftliği-

yayınlanmamış sulama uygulaması). Çünkü uçucu yağlar gibi
ikincil metabolitlerin birikmesi, bitkiler tarafından sıcaklık ve
kuraklık gibi çevresel stres faktörlerinin etkilerini azaltmak için
bitkilerin geliştirdikleri bir koruma mekanizması olarak kabul
edilir (Gorgini ve ark., 2021). Bu sebepten, İç Anadolu’da sulu
tarımı yapılan lavanta yetiştiriciliğinde hasattan önceki 10-20 gün
aralığındaki periyotlarda sulama yapılmaz (ya da yağış istenmez)
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ki

lavanta

çiçeği

susuzluk

çevresel

stresi

ile

ikincil

metabolitlerinin bünyesinde biriktirmeye başlasın ve böylece
değerli uçucu yağlarını zenginleştirsin istenir (Yayınlanmamış
veri). Kurak iklim koşullarına adaptasyonu oldukça güçlü olması
sebebiyle Anadolu’nun bütün iklim şartlarında (Karasal,
Akdeniz, Marmara (geçiş iklimi) ve Karadeniz iklimi), sulama
yapılmadan yetiştirildiği taktirde kalite parametrelerinde değişim
olmayacağı konusu, Anadolu’da lavanta yetiştiriciliği yapan
çiftçiler tarafından doğru olarak kabul edilmiş bir algıdır.
Dolayısıyla Anadolu’da tarla koşullarında yetiştiriciliği yapılan
lavanta bitkisinin iki farklı iklim koşulunda sulandığı ve
sulanmadığı taktirde yapılan hasatlardan elde edilen lavanta
yağındaki değişiklikler lavanta yetiştiriciliği yapan ve yapacak
olan çiftçilere uygulayacaklarını sulama rejimi için tavsiye
niteliğinde olmasından dolayı büyük önem taşımaktadır.
MATERYAL VE METOT
Lavandula angustifolia Mill. bitki materyali 2020 yılında Niğde
ve Denizli’de lavanta yağ üretimi için yetiştiriciliği yapılan iki
farklı tarladan temin edilmiştir. Karasal iklimde sulama rejimi
uygulanarak yetiştirilen lavanta bitkisi Niğde ilinde bulunan
Lavande Lavanta Çiftliği’nden (37°43’ N - 34°33’ E) temin
edilmiştir (lavandeciftlik.com/). Akdeniz ikliminde sulama rejimi
olmaksızın yetiştirilen lavanta bitkisi, Denizli ilinde bulunan
Gözler Lavanta Bahçeleri’nden (38°05’ N - 29°08’ E) temin
edilmiştir. 2020 Haziran ayı başı ile 2020 Temmuz ayı ortası
arasında lavanta çiçek ve çiçek sapları iki defa hasat edilmiştir ve
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1. hasattan elde edilen bitki materyallerinden elde edilen uçucu
yağ verileri karşılaştırılmıştır. Parsellere lavanta fideleri 1,2 m
sıra aralığın da, 0,40 m sıra üzerinde olacak şekilde 4 yıl önce
dikilmişlerdir. Lavande lavanta çiftliğinde sıra arası 2 m, sıra
üzeri 50 cm olarak dikilmiş lavanta bitkilerinde 1.hasat Temmuz
ayının ikinci yarısında, 1. hasat Ekim ayı ortalarında
yapılmaktadır. Niğde de yetiştirilen lavanta bitkilerine uygulanan
sulama rejiminde yaz aylarında dekara 1 ton sulanacak şekilde
haftada 4 kez sulama ile tarla kapasitesine kadar lavanta bitkileri
sulanmıştır.
Karasal iklimin hakim olduğu Niğde ili ise Köppen iklim
sınıflandırmasına göre iklim Bsk, yarı kurak step olarak
sınıflandırılmıştır

(Niğde

Meteoroloji

Müdürlüğü,

2022).

Niğde’de 2020 yılı, yıllık ortalama sıcaklık 12,7 °C, yağış ise
187,4 mm. 0 mm yağışla yılın en kurak ayları olan Temmuz,
Ağustos ve Ekim ayları ve 46 mm yağışla yılın en yağışlı ayı olan
Mart ayı arasındaki yağış miktarı 46 mm’dir. 31,8 °C sıcaklıkla
yılın en sıcak ayı olan Temmuz ayı iken -0,3 °C ile yılın en düşük
ortalama sıcaklığı ise Aralık ayında ölçülmüştür (Niğde
Meteoroloji Müdürlüğü, 2022; Tablo 1).
Ilıman Akdeniz ikliminin (Sıcak-yaz Akdeniz iklimi) hakim
olduğu Denizli şehrinde sıcak ve ılıman iklim görülmekte, kış
aylarında yaz aylarından daha fazla yağış düşmekte ve Köppen ve
Geiger iklim sınıflandırmasına göre Csa olarak sınıflandırılmıştır.
Denizli’de 2020 yılı, yıllık ortalama sıcaklık 18,2 °C, yağış ise
417 mm. 3,2 mm yağışla yılın en kurak ayı Temmuz ve 72 mm
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yağışla yılın en yağışlı ayı olan Mayıs ayı arasındaki yağış miktarı
68,8 mm’dir. 40,9 °C sıcaklıkla yılın en sıcak ayı olan Temmuz
ayı iken -4,3 °C ile yılın en düşük ortalama sıcaklığı ise Şubat
ayında ölçülmüştür (Denizli Meteoroloji Müdürlüğü, 2022; Tablo

Tablo 1. Niğde ve Denizli illerinde sulu ve susuz tarım yöntemiyle yetiştirilmiş lavanta
bitkisinin (Lavandula angustifolia Mill.) yetiştirildiği iklim koşullarına ait 2020 yılı aylık
iklim parametreleri (Niğde Meteoroloji Müdürlüğü, 2022; Denizli Meteoroloji
Müdürlüğü, 2022)

1).
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Denizli ili merkezinin rakımı 354 m iken denize en yakın yer olan
Sarayköy ilçesinin rakımı 170 m ve denize en uzak yer olan
Çameli ilçesinin rakımı ise 1350 m’dir (Denizli Valiliği, 2022).
Niğde il merkezinin rakımı 1229 m iken en düşük rakımlı ilçesini
olan Altunhisar’da rakım 1050 m ve un yüksek rakımlı ilçesi olan
Çamardı da rakım ise 1604 m’dir. Bu çalışmanın gerçekleştiği
yerde olan Bor ilçesin de rakım ise 1150 m’dir (Niğde İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü, 2022). Anadolu’da lavanta yetiştirenler
için hem çeşit seçimi konusunda hem su distilasyon işlemi
sırasında hem de sulama yapıp yapmama konusunda rakım
oldukça önem teşkil eden bir faktördür. Suyun buharlaşma
sıcaklığı, su distilasyon işleminin yapıldığı yerin rakımına göre
değiştiği için 0-500 m rakımda buhar sıcaklığı 97-98 °C olarak
ayarlanırken, rakımın 1000 m’nin üzerinde olduğu durumda ise
bu değer en fazla 92-93 °C olarak ayarlanır.
Denizli ve Niğde illerinde, yılın en kurak ve en yağışlı ayı
arasındaki yağış miktarı sırasıyla 68,8 ve 46 mm olarak
hesaplanmış olması ve yıllık ortalama sıcaklıkların ise sırayla
18,2 ve 12,7 °C civarlarında olması sebepleriyle (Tablo 1.) bu iki
ilin, sulanarak ve sulanmayarak yapılan yetiştiriciliğin uçucu yağ
kalitesine ve içeriğine olan etkilerinin karşılaştırılmasının, bu
çalışma için uygun olacağı değerlendirilerek seçilmiştir.
Denemede kullanılan Lavandula angustifolia Mill. bitki
materyali 1. hasattan elde edilen yaş lavanta çiçek ve çiçek
saplarından gelen bulk tarzında karıştırılmış bitki materyalinden
alınan örnekler, Clevenger cihazında su distilasyonu yöntemiyle
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distile edilen lavanta uçucu yağdır. Uçucu yağların bileşenlerinin
tanımlanması T.C. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTEM)’nde, gaz
kromatografisi kütle spektrometresi (GS-MS), bağıl yüzdelerin
belirlenmesi için gaz kromotografisi alev iyonlaşma dedektörü ile
belirlenmiştir. Örneklerden, uçucu yağların heksan içerisinde
%5’lik çözeltisi hazırlanır. GS-MS cihazının çalışma koşulları şu
şekildedir: sistem: Agilent 7890B GC; taşıyıcı gaz: helyum;
taşıyıcı gazın akış hızı: 1,5 mL dak -1; enjektör sıcaklığı: 220 °C;
enjeksiyon hacmi: 1 µL; split oranı: 50:1; kolon: Agilent DB-Wax
(60m x 0,25 x 0,25 µm); fırın sıcaklık programı 70 °C de 15
dakkika bekletilmiş, dakikada 2 °C artırılmış ve 180 °C’ de 5
dakkika bekletilmiş, dakikada 5 °C artırılmış ve 15 dakika 230 °C
bekletilmiş; dedektör FID (Alev iyonlaşma Dedektörü); dedektör
sıcaklığı: 220 °C; FID hidrojen: 30 mL dak -1; FID hava: 400 mL
dak-1; dedektör: MS (Kütle Spektrometresi); sistem: 5977E; iyon
kaynağı sıcaklığı: 230 °C; iyonizasyon modu: Electron Impact
Ionization (EI); elektron enerjisi: 70 eV; arayüz sıcaklığı: 250 °C;
kuadripol: 150 °C; kütle tarama aralığı: 35-450 m z-1. Wiley 9NIST 11 Mass Spectral Database kütüphanesi kullanılarak, tespit
edilen bütün bileşenler tek tek karşılaştırılmıştır. Bileşen
miktarlarının tayini ise, pik bölgelerinin göreceli bloklarının
toplam pik bölgelerinin orantılanmasıyla belirlenmiştir.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Lavanta uçucu yağ kalitesinin belirlenmesinde kullanılan önemli
bileşeni olan linalil asetat oranı sulu tarım faaliyetlerinde %
23,386 oranında olurken, susuz tarımda yetiştirilende ise %
31,206 olduğu tespit edilmiştir. Lavanta uçucu yağ bileşenlerinde
en fazla bulunan ikincil kalite parametresi olan linalool ise sulu
tarımda yetiştirildiğinde % 32,229 susuz yetiştirildiğinde ise %
28,531 oranında olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir kalite
parametresi olan borneol de ki sınırlar ise %0,5-6,8 arasındadır ve
bu çalışmadaki sulu ve susuz tarımda yetiştirilen lavanta uçucu
yağlarındaki oranlar ise bu sınırlar dahilin de ve sırayla %1,121
ve % 1,119’dur (Tablo 2).
Lavanta uçucu yağında minimum düzeyde olması istenen bir
başka kalite kriteri ise kâfur oranıdır. Her iki tarımsal
yetiştiricilikte de bu oran kalite sınırları (<% 1,2; Kara ve Baydar,
2011) içerisindedir (sulu tarımda % 0,352, susuz tarımda %
0,316; Tablo 2).
Niğde ve Denizli illerinde sulu ve susuz tarım yöntemiyle
yetiştirilmiş lavanta bitkisinin (Lavandula angustifolia Mill.)
uçucu yağ kompozisyonu karşılaştırıldığında bazı uçucu yağ
kompozisyonlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Niğde’de
sulanarak yetiştirilmiş lavantalardan elde edilen uçucu yağ
kompozisyonunda % 0,249 delta 3-carene, % 0,069 beta pinene,
% 0,167 gamma terpinene, % 0,168 cymene, % 0,157 bornyl
acetate, % 0,192 bergamotene, % 0,189 alpha terpinolene, %
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0,141 2-methyl-3-phenylpropanal, % 0,147 tau cadinol ve %
0,092 oranında da kompozisyonunun ne olduğu tespit edilemeyen
diğerler bileşikler bulunurken, bu bileşikler susuz yetiştiriciliği
yapılan Denizli ilinde elde edilen lavanta bitkilerinin uçucu
yağlarında tespit edilmemiş fakat % 0,337 oranında cryptone
bileşeni tespit edilmiştir (Tablo 2). Bu farklılıklar dışında, Tablo
2’ de belirtildiği gibi ticari olarak satışı yapılan lavanta yağ
içeriklerinin hepsi mevcuttur.
Lavantanın uçucu yağ bileşimini, genetik materyal (tür, çeşit),
yetiştirilen yerin rakımı, gübreleme, pestisit kullanımı ve sulama
rejimi gibi yetiştirme koşullarından etkilendiği bilinmektedir
(Topalov ve ark., 1989). Delta-3-carene, ise biberiye ve sedirde
doğal

olarak

bulunan

bir

monoterpendir.

Parfümlerde,

kozmetiklerde, aromalarda ve terpen reçinelerinde hammadde
olarak kullanılmasının yanı sıra, tıbbi amaçla da (i) aşırı adet
akışını veya terlemeyi azaltarak bir antihistaminik görevi görür,
(ii) anti-inflamatuar aktivitesinden sorumludur, (iii) dermatofit
türlerine karşı etkili bir antifungal ajandır ve (iv) ayrıca yatıştırıcı
özellik gösterir ve bu nedenle uykusuzluk durumunda beyin
fonksiyonunu yavaşlatmaya yardımcı olur ve merkezi sinir
sistemi depresanı olarak kullanılır (Essential Depot, Inc., 2022).
Monoterpenlerden olan beta pinene ise hem bir antifulgan ajandır,
hem de L. angustifolia'da antioksidan aktiviteye katkıda bulunur
(Chu ve Kemper, 2001). Diğer bir monoterpen olan cymene de
antifungal bir ajandır (Chu ve Kemper, 2001). Susuz yetiştirilen
lavanta uçucu yağında tespit edilen cryptone bileşiği ise bir

209 | İklim Değişikliği ve Tarımda Dönüşüm
monoterpen ketondur (Chu ve Kemper, 2001). Bu sebeplerden
dolayı, klasik lavanta yağı yetiştiriciliğinin yanı sıra (yani sadece
linalil asetat ve linalool bileşiklerinin üretimini hedeflemek
dışında) sulama ile sekonder metabolitlerin aktivitesiyle ortaya
çıkan yeni bileşiklerin üretimi de yapılarak bu bileşiklerin talep
edildiği pazarlarda satışa sunulabilir.
Lavanta uçucu yağ analizlerinde kullanılan yöntemlerde tespiti
yapılmaya çalışılan bileşikler en çok bulunandan en az bulunana
doğru sıralanarak analizi yapıldığı için burada sulu tarımda
yetiştiriciliği yapılan lavanta bitkilerinden elde edilen uçucu
yağda % 0,092 oranında da kompozisyonunun ne olduğu tespit
edilemeyen diğerler bileşikler olması, bu bileşiklerin eser
miktarda ve nadir olarak bulunduğu anlaşılmaktadır.
Lavanta uçucu yağ kalitesinin belirlenmesinde kullanılan ve
yağın en önemli bileşeni olan linalil asetat oranı sulu tarım
faaliyetlerinde %23,386 oranında olurken, susuz tarımda
yetiştirilende ise % 31,206 olduğu tespit edilmiştir. Lavanta
uçucu yağ bileşenlerinde en fazla bulunan linalool ise sulu
tarımda yetiştirildiğinde % 32,229 susuz yetiştirildiğinde ise %
28,531 oranında olduğu tespit edilmiştir. Lavanta uçucu yağında
üçüncül bir kalite kriteri olarak kullanılan kâfur oranı ise sulu
tarımda % 0,352 iken susuz tarımda % 0,316’dır (Tablo 2).
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Tablo 2. Niğde ve Denizli illerinde sulu ve susuz tarım
yöntemiyle yetiştirilmiş lavanta bitkisinin (Lavandula
angustifolia Mill.) uçucu yağ kompozisyonu
Bileşik
Alpha pinene
Camphene
Myrcene
Limonene
Beta phellandrene + 1,8-cineole
Cis ocimene
Trans beta ocimene + 3-octanone
Hexyl acetate
1-octen-3yl-acetate
Hexyl butanoate
Kafur (Camphor)
Linalool
Linalyl acetate
Caryophyllene + 4-terpineol
Lavandulyl acetate
Farnesene
Lavandulol
Alpha terpineol
Borneol
Germacrene
Neryl acetate

Şehir
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli

%
0,355
0,340
0,262
0,276
0,897
0,595
0,606
0,456
0,600+1,142
2,068
7,531
2,197
3,047+0,415
2,586
0,424
0,990
0,424
0,732
0,279
0,591
0,352
0,316
32,229
28,531
23,386
31,206
4,281+3,529
5,779
4,357
5,413
4,489
5,763
0,759
1,257
2,496
1,113
1,121
1,119
0,546
0,958
0,681
0,430
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Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli
Niğde
Denizli

Geranyl acetate
Nerol
Geraniol
Caryophyllene oxide
Santalene
Delta 3-carene
Beta pinene
Gamma terpinene
Cymene
Linalool oxide A
1-octen-3-ol
Linalool oxide B
Bornyl acetate
Bergamotene
Alpha terpinolene
2-methyl-3-phenylpropanal
Tau cadinol
Cryptone
Diğerleri

1,091
0,764
0,420
0,267
1,125
0,698
0,206
0,661
0,746
0,451
0,249
0,069
0,167
0,168
0,413
0,137
0,152
0,157
0,192
0,189
0,141
0,147
0,337
0,092
-

SONUÇLAR
Lavanta

yetiştiriciliği

az

su

ve

yetiştiricilik

girdileri

gereksinimiyle iklim değişikliğinin etkilerini oldukça fazla
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hissedildiği, su kaynaklarının azaldığı ve girdi maliyetlerinin
arttığı Anadolu koşulları için oldukça cazip bir ekonomik getiriye
sahip zirai faaliyet olarak ortaya çıkmaktadır. Anadolu, lavanta
bitkisinin anavatanı olmaması sebebiyle son yıllarda yapılan
yetiştiricilik faaliyetleri çiftçilerin uyguladıkları deneme yanılma
yöntemleriyle sürdürülmektedir. Bununla beraber, kurak iklim
koşullarına adaptasyonu oldukça güçlü olması sebebiyle
Anadolu’nun bütün iklim şartlarında (Karasal, Akdeniz, Marmara
(geçiş iklimi) ve Karadeniz iklimi), sulama yapılmadan
yetiştirildiği taktirde kalite parametrelerinde değişim olmayacağı
konusu, Anadolu’da lavanta yetiştiriciliği yapan çiftçiler
tarafından doğru olarak kabul edilmiş bir algıdır. Bütün zirai
faaliyetlerin bir numaralı sınırlayıcı faktörü olan su, lavanta
bitkisinin yetiştiriciliğinde de sulama yapılıp yapılmaması
konusuna bağlı olarak hem yeni yetiştiriciliğe başlayacak olanlar
için hem de hali hazırda yetiştiricilik yapıp yağ kalitesini artırmak
isteyenler için oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmayla
sulama yapıldığı taktirde elde edilecek yağın kalitesindeki
değişiklikleri ortaya koyarak piyasanın isteğine uygun yağ
kalitesinin elde edilip edilememesi irdelenmiştir. Susuz ya da
sulama yapıldığında uçucu yağda ortaya çıkan farklı bileşenleri
ayırıldığı taktirde uçucu farklı alıcılar bulabilirler. Bu bağlamda,
hangi pazar hedeflenerek üreticilik yapılmak istendiği karar
verildiği

taktirde

su

faktörü

gibi

abiyotik

faktörlerin

manipülasyonu ile bu sekonder metobolitler aktif hale
getirilebilecektir. Sonuç olarak, su faktörü Anadolu’da lavanta
içeriği ve kalitesi manipüle edilebilir.
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GİRİŞ
Günümüzde teknolojinin ve ekonominin ilerlemesiyle gıda
güvenliğine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Özellikle son
yıllarda pandemi koşulları hayvansal ürünlere olan ilginin
artmasına neden olarak bilinçli tüketime de dikkat çekmektedir.
İnsanların tükettikleri gıdaların besin değerlerini, üretim
yöntemlerini yakından tanımak istemesi ve uygulanan işlemleri
bilme arzusu gıda güvenliğini gündeme getirmektedir. İnsanlar
tarafından tüketilen gıdaların hayvansal ve bitkisel kökenli
olmaları, bu yapıların depolama koşullarında daha hassas
olunmasına neden olmaktadır. Bitkisel ve hayvansal kökenli
gıdaların yapılarının çevre koşullarından etkilenmesi ile uygun
olmayan çevre koşullarına bağlı olarak, doku yapılarının
bozulmasına sebebiyet vermektedir. Özellikle iklim değişikliğine
bağlı olarak gerçekleşen mikrobiyolojik bozulma ile ürünlerde,
besin değerinde düşme meydana gelmekte dolayısıyla bu ürünün
tüketiminde sınırlamaya sebep olmaktadır. Tarımsal üretim ve
gıda

işleme

süreçleri,

iklim

koşullarından

etkilenen

faktörlerdendir. Bu nedenle öncelikle hayvansal ürünlerin elde
edilmesinin iklim ve iklim değişiklikleriyle bağlantısını ele almak
hayvansal ürünlerdeki mikrobiyal bozulmalara olan etkinin
anlaşılmasında önemli olabilmektedir.
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1) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIM VE HAYVANSAL
ÜRETİM ÜZERİNE ETKİLERİ
Dünya nüfusunun 8 milyara yaklaştığı (Anonim, 2022a)
günümüzde insanların yaşam kaynaklarının temelini oluşturan
gıda ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır. Kaynakların kısıtlı
olduğu yeryüzünde gıdadaki arz-talep dengesi kadar gıda
güvenliği de büyük önem arz etmektedir. Eskiden tarımsal
ürünlerin üretiminde sadece nicelik önemliyken günümüzde ise
insan sağlığına zararsız, yüksek miktar ve kalitede gıdanın
üretilmesi, çoğalan nüfusun beslenmesi için zorunluluk arz
etmektedir. Gıdaların kökeni bitkisel ve hayvansal olarak
gruplandırıldığında her iki sınıfın da üretiminin iklimsel koşullara
bağlı olduğu bilinmektedir.
İklim; tarımsal üretim için gerekli güneş ışığı, toprak, su, hava ve
sıcaklık gibi faktörlerin tümüne etki eden değişken bir bileşendir.
Bu sebeple; iklim faktörlerindeki belirsizlikler tarım sektörüne
yüksek bir risk yaratmaktadır (Tarım Orman Bakanlığı, 2022).
Dünya’da hava sıcaklıklarının, sel, fırtına, kuraklık ve çölleşme
gibi doğal afetlerin artışı, karbondioksit (CO2) gibi sera gazları
salınım oranlarının artmasıyla ve buzulların erimesiyle küresel
iklim değişikliği sorununu ortaya çıkarmıştır (Sarıözkan ve
Küçükoflaz, 2020). İklim değişikliği; dünyada etkileri ve
gözlenen sonuçlarıyla önemli bir küresel sorundur. Bir taraftan
iklim değişikliğinden etkilenen tarım, diğer taraftan da bu
değişikliğe sebep olmaktadır. Tarım, iklim değişikliğine neden
olan sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmının oluşmasına
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katkıda bulunurken aynı zamanda sera gazlarının azaltılmasını
sağlamak için de önemli bir sektördür. Dolayısıyla tarım,
potansiyel olarak hem sorunun hem de çözümün önemli bir
parçasıdır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022).
Bitkisel ürünler ancak doğal optimum iklim koşullarında (toprak,
su, hava ve sıcaklık) ya da iklimlendirilmiş yapay koşullarda
yetiştirilebilmektedir. Üretilen her bir ürün doğal kaynakları
kullanırken gıda işleme sırasında da çevreye zararlı atıklar
oluşturmaktadır. Su tüketiminin fazla olması, yüksek oranda
enerji kullanımı ve organik madde içeriği yüksek olan atık su
miktarının artması, gıda işleme sürecinin çevreye vermiş olduğu
zararlardır. Avustralya Et İşleme Şirketi (AMPC) ve Avustralya
Et Endüstrisi Konseyi (AMIC) ortak bir çatı altında hayvancılık
sektörünün iklim değişikliği ile mücadelesine koordineli bir
yaklaşım sağlayan Kırmızı Et İşleme Endüstrisi İklim Değişikliği
Stratejisini oluşturmuştur. Geliştirilen bu stratejiler ile iklim
değişikliğiyle hayvancılık sektörünün uyumu ve sektörden
kaynaklı atmosfere salınan sera gazı miktarlarının azaltılması
yönünde tedbirler geliştirilip uygulanması amaçlanmıştır. Enerji
ile su kullanımı ve verimliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, atık
yönetimi ve iklim değişikliğinin etkileri odaklanılacak başlıca
alanları oluşturmuştur. Hayvansal gıda işleme sonucu elde edilen
yan ürünlerin yönetimi, hava emisyonları, koku, soğutma gazları
ve gürültü çevresel etki yaratan önemli alanlardır. İklim
değişikliğine bağlı olarak bu etki alanlarının iyi yönetilmesi daha
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yaşanılır bir çevre oluşturmak adına büyük öneme sahiptir
(Kaynak Verimliliğı̇ Rehberı̇ , 2016).
2. HAYVANSAL ÜRÜNLERDE MEYDANA GELEN
MİKROBİYAL BOZULMALAR
Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve su ürünleri olarak
sınıflandırılan hayvansal ürünler insan beslenmesinde önemli rol
oynamaktadır. Hayvansal ürünlerdeki bozulmalar, saprofit ve
patojen mikroorganizmalardan kaynaklanmaktadır. Saprofit
mikroorganizmalar sadece ürünün kalite özelliklerinde ciddi
kayıplara yol açarken, patojen mikroorganizmalar hem üründe
hem de insan sağlığında ciddi tehlikelere yol açmaktadır.
Genellikle sıcaklığa bağlı gelişen bakterilerden dolayı et ve et
ürünlerinde mikrobiyal bozulma meydana gelmektedir. Gıdaların
bozulmasına kısmen veya tamamen neden olan bakteriler
(Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni ve Escherichia
coli O157:H7 bakterileri süt ve süt ürünlerinde; Pseudomonas
spp. P. Fluorescens ve Proteus spp., P. Vulgaris bakterileri
yumurtada, Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, C.
botulinum ve V. parahaemolyticu bakterileri balık ve su
ürünlerinde)

çeşitli

yöntemlerle

kontrol

altına

alınarak

engellenebilmektedir. Ancak küresel ısınmaya bağlı olarak,
mevsimlerde anormal sıcaklık artışı ile gıdalarda mikrobiyolojik
bozulma saklama koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
Saklama koşullarının göz ardı edilmesi durumunda ise saprofit ve
patojen mikroorganizma sayısının artmasıyla ürün kalitesi ve
besin değerinde düşme meydana gelmektedir.
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Hayvansal kökenli gıdalar olan et ve et ürünleri, süt ve süt
ürünleri, su ürünleri ve yumurta, insan patojeni olan pek çok
mikroorganizmanın gelişebilmesi için uygun bir besi ortamı
oluşturmaktadır (Taşlıca, 1995). Et ve et ürünlerinde esansiyel
aminoasitlerin biyolojik değerinin yüksek olması iyi bir protein
kaynağı olmasıyla birlikte yüksek besin değerli olmasına da
neden olmaktadır (Anas ve ark., 2019). Et ürünleri; nem içerikleri
yüksek, omega-3 yağ asitleri, mineral, protein, B12 vitamini ve
içerdikleri diğer zengin gelişme faktörlerinin yanında belirli
oranda fermente olabilir karbonhidrat içermeleri ve pH
değerlerinin yüksek olması, depolama koşullarında uygun
olmaması, bakteri, maya ve küf gibi çeşitli mikrobiyal floranın
çoğalmasını destekleyerek bozulmanın kolay olmasına neden
olmaktadır (Jay ve ark., 2005; Zhou ark., 2010).
Tablo 1. Taze ve işlenmiş etlerde su, protein, yağ, kül ve enerji
içeriği (Heinz ve Hautzinger, 2007)
Ürün

Yağ
(%)

Kül
(%)

Su
(%)

Protein
(%)

Enerji
(Cal /100g)

75.0

22.30

1.80

1.2

116

54.7
75.0
75.7
4.00

16.50
22.80
21.40
1.50

280.00
0.90
1.30
940.00

0.8
1.2
1.2
0.1

323
105
103
854

58.4

30.40

9.20

-

213

Taze
Sığır
eti
(yağsız)
Sığır karkas
Tavuk
Geyik eti (geyik)
Sığır yağı
(deri altı)
İşlenmiş
Dana eti, yağsız,
kızarmış
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Domuz eti, yağsız,
kızarmış
Kuzu,
yağsız,
kızarmış
Dana eti, yağsız,
kızarmış
Jelatinli et
Karışım (yağsız)
Fermente
sosis (Salam)

59.0

27.00

1300

-

233

60.9

28.50

9.50

-

207

61.7

31.40

5.60

72.9

18.00

3.70

-

110

33.9

24.80

37.50

-

444

186

2. 1. Et ve Et Ürünleri
Etin olgunlaşması sırasında aerobik koşullar ile su ışık ve ortam
sıcaklığı mikrobiyal bozulmaya etki etmektedir (Taşlıca, 1995;
Anas ve ark., 2019). Mikrobiyal bozulmaya neden olan küf türleri
Cladosporium, Sporotrichum, Geotrichum, Penicillium ve
Mucor; maya türleri Candida spp., Cryptococcus spp. ve
Rhodotorula spp. ile birlikte bakteri türleri Pseudomonas,
Micrococcus, Streptococcus, Sarcina, Lactobacillus, Salmonella,
Escherichia, Clostridium ve Bacillus bulunmaktadır (Lin ve ark.,
2004; Dave ve Ghaly, 2011). Aerobik koşullarda, laktik asit
bakterileri,

Enterobacteriaceae

familyasının

üyeleri,

Pseudomonas spp. ve Brochothrix thermosphacta et ve et
ürünlerinin bileşenlerini sürekli değiştirerek görünüm, koku,
doku ve lezzet gibi duyusal özelliklerde olumsuz değişikliklere
yol açmaktadır (Anas ve ark., 2019).
Etin bozulmasında enzimatik otoliz, oksidasyon ve mikrobiyal
büyüme ana unsurlar olarak rol oynamaktadır. Mikrobiyal
büyüme hayvanın yaşı, yetiştirme durumu, taşınması, iç
organların çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı, muhafazası ve
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paketleme yöntemiyle birlikte kesim sırasında ortamdaki
sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir (Ceverny ve ark., 2009).
Bağırsak yolu ve hayvanın derisi mikrobiyal bozulmaya neden
olan mikroorganizmaların ana kaynağını oluşturmaktadır.
Mikrobiyal bozulmada et ve et ürünlerinde yapısal bileşenlerin
bozulması, kötü koku ve görünüş ile pH değişikliği meydana
gelmektedir (Dave ve Ghaly, 2011).

Şekil 1. Mikrobiyal Bozulmaya Maruz Kalmış Kırmızı Et
(Anonim, 2022b)
Özellikle kesim öncesi strese maruz kalan hayvanlarda kaslardaki
glikojen içeriği azalacağı için pH değişikliği (daha yüksek pH
6,4-6,8) söz konusu olarak, laktik asit üretim seviyesi de
değişmektedir. Stresin uzun süreli devam etmesi durumunda raf
ömrü kısalan mikrobiyal bozulmaya kolayca maruz kalabilecek
hayvansal gıdalar elde edilmektedir (Dave ve Ghaly, 2011). Et
ve et ürünlerinin renk, doku ve besin değerinin bozulmaması için
muhafazası ve çevre faktörleri önemli rol oynamaktadır. Koruma
yöntemlerinin başlıca amacı ise; mikrobiyal, oksidasyon ve

İklim Değişikliği ve Tarımda Dönüşüm | 226
enzimatik bozulmayı engellemek veya en aza indirmektir
(Nychas ve ark., 2008).
Et muhafaza yöntemlerinde genel olarak sıcaklığı kontrol etme,
su aktivitesini kontrol etme ve kimyasal veya biyolojik
koruyucuların kullanımını kontrol etme olmak üzere kategorize
edilmekte, bu teknikler bozulma sürecini yavaşlatmak için
kullanılabilmektedir (Bagamboula ve ark., 2004; Zhou ve ark.,
2010).
Her mikroorganizmanın minimum, optimum ve maksimum su
aktiviteleri vardır. Gıdaların su aktivitesinden mikrobiyolojik
etkinlik doğrudan etkilenmektedir. Su aktivitesi, aynı koşullar
altında gıdanın su buharı basıncının saf suyun su buharı basıncına
oranını, gıda moleküllerine bağlı olmayan ve mikroorganizmaların büyümesini destekleyebilen suyu ifade eder (Ghaly ve
ark., 2010; Dave ve Ghaly, 2011). Mikroorganizmalar genel
olarak en iyi 0.980-0.995 su aktivite değerleri arasında büyür ve
büyüme 0.900'ün altında durmaktadır. Mayalar ve küfler ise,
0.600 gibi düşük bir su aktivitesinde büyüyebilmektedir (Dave ve
Ghaly, 2011). Taze et, meyve ve sebze nemli gıda kategorisine
girmekte, bu gıdalarda 0.85'in üzerinde su aktivitesi olduğu için
patojenlerin büyümesini kontrol etme amacıyla bu gıdaların
muhafazası genel olarak soğutma gerektirmektedir (Smith ve
Stratton, 2006).
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2.2. Süt ve Süt Ürünleri
Sütün içeriğinde bulunan su, yağlar, proteinler ve vitaminler
psikrotrofik (soğuk koşullarda büyüyebilen) bakter gibi çeşitli
bakterilerin büyümesine izin verir. Çiğ süt, pastörize süt, peynir
ve diğer süt ürünleri, ürün bozulmasına neden olabilecek farklı ve
çeşitli mikroorganizma gruplarını içermektedir (Lu ve Wang,
2017). Süt ve süt ürünlerinde meydana gelen bozulma koku, tat
ve dokuda istenmeyen değişikliklere neden olan çeşitli
mikrobiyal

büyüme

ürünlerinin

üretiminde

kendini

göstermektedir (Ziyaina ve ark., 2020). Süt ve süt ürünlerinde
bozulma gram-negatif psikrotrofik mikroorganizmalar, laktik asit
bakterileri, spor oluşturan bakteriler, mayalar ve küflere
dayanmaktadır (Nsofor ve Frank, 2012). Mikrobiyal bozulma
özelikle ürünün raf ömrünü etkilemektedir. Raf ömrü, süt ve süt
ürününün

mikrobiyal

bulaşıklığına,

mikropların

tipine,

dağılımına ve saklama koşullarına bağlı olarak değişmektedir
(Ziyaina ve ark., 2020).

Şekil 2. Mikrobiyal bozulmaya maruz kalmış süt (Anonim, 2022c)
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Salmonella spp., St aphylococcus aureus suşları süt, süt tozu ve
dondurmada; Brucella spp., Listeria spp., Shigella, Clostridium
botulinum,

Salmonella

spp.,

St

aphylococcus

aureus,

Enteropatojenik E. coli süt ürünü olan peynirde önemli patojenler
arasında yer almaktadır. Pastörizasyon işlemi ile çiğ sütte
bulunabilecek tüm patojen mikroorganizmaların yok edileceği
düşünülse de Clostridium botulinum’un ve ısıya dayanıklı olması
ve çevrede yaygın olarak bulunması ile sütte pastörizasyon işlemi
yeterli olmamaktadır (Özkaya ve Cömert, 2008). Ayrıca soğuk,
nemsiz ortam ve düşük pH’a dayanıklı olan Salmonella suşlarına
da Salmonella ile enfekte hayvanların sütlerinde ve süt
ürünlerinde yetersiz sanitasyon durumunda rastlanılmaktadır.
Mastitisli (meme iltihabı) hayvanların sütlerinde mikrobiyal
bozulmaya yol açan S. aureus suşlarına rastlanmaktadır. Bu
patojenler peynir yapım sürecinde rahatlıkla gelişebilmekte olup,
4-7 ºC de 60 günden fazla canlı kalarak toksin üretmektedir
(Özkaya ve Cömert, 2008). Süt ve süt ürünlerinin değişen iklim
koşulları dikkate alınarak sıcaklık ve ışığa maruz kalmadan
uygun

koşullarda

korunması

mikrobiyal

bozulmayı

yavaşlatabilmektedir.
2.3. Su Ürünleri
Hayvansal kökenli gıdalardan biri olan su ürünlerinin içerdiği
yüksek oranda azotlu bileşikler ve protein değerinden dolayı
besin değerinin yüksek olmasına yol açmaktadır. Besin değerinin
ve vitamin, mineral içeriğinin su ürünlerinde yüksek olmasına
bağlı olarak mikrobiyal bozulma da kolay olmaktadır. Mikrobiyal
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bozulmaya

yol

mikroorganizmaların

açabilecek
üründen

mikroorganizmalar
uzaklaştırılması,

ise

mikrobiyal

gelişimde inhibisyon, mikroorganizmaların yok edilmesi ve
kontaminasyonun önlenmesi ile kontrol altına alınabilmektedir
(Hisar ve ark., 2004). Su ürünlerinde mikrobiyal kontaminasyon
canlının yaşadığı ortamın temizliğine bağlı olarak değişmekte
ayrıca avlanan su ürününün yakalama şekline avlandıktan sonraki
ortamın sıcaklığına ve avlanmadan sonra yapılan işleme bağlı
olarak değişmektedir. Soğuk ve ılık sularda avlanan balıkların
derilerinde bulunan bakteriler farklılık göstermektedir. Başlıca
Psychrobacter, Acinetobacter, Pseudomonas, Flavobacterium,
Shewanella ve Vibrio olan gram-negatif bakteriler soğuk su
balıklarının derisinde, Micrococcus, Corneform ve Bacillus cinsi
olan gram-pozitif bakteriler ise ılık su balıklarının derisinde
bulunmaktadır (Sikorski ve ark., 1990). Suda yaşayan kabuklu
canlılar ise fazla miktardaki suyu süzerek bünyesine aldıkları için
ortamda

bulunan

Pseudomonas

ve

Achromobacter,
Flavobacterium

Bacillus,
cinsi

Micrococcus,

bakteriler

gibi

mikroorganizmaları da bünyesine almakta dolayısıyla bu
ürünlerde mikrobiyal bozulmanın kolaylaşmasına sebebiyet
vermektedir (Çaklı ve Kışla, 2003). Kırmızı etlerde otolitik,
oksidatif ve bakteriyel aktivite ile meydana gelen bozulmalar su
ürünlerinde de meydana gelmekte fakat yüksek pH (pH>6), su
aktivitesi, trimetil aminoksit (TMA-O) ve protein tabiatında
olmayan

azotlu

bileşikler

(NPN)

mevcudiyeti

oksidasyon/redüksiyon potansiyeli ve otolitik aktivitenin daha
yüksek olmasından dolayı bakteriyel ve otolitik bozulmaya daha
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çok rastlanmaktadır (Hisar ve ark., 2004). Mikrobiyal gelişmeyi
yavaşlatmak veya engellemek için en etkili yol ürünün en kısa
sürede ortam sıcaklığından uzaklaştırılarak soğutulması (0 ile
1ºC) ve daha düşük sıcaklıkta saklanması gerekmektedir. Ancak
balıklarda

başlıca

düşük

sıcaklıklarda

muhafazada

bile

Pseudomonas, Achromobacter ve Flavobacterium türleri, yüksek
sıcaklıklarda ise Micrococcus, Bacillus, Escherichia, Proteus,
Serratia, Sarcina ve Clostridium türlerinin gelişerek mikrobiyal
bozulmaya sebep olacağı göz ardı edilmemelidir (Çaklı ve Kışla,
2003).
2.4.Yumurta ve Yumurta Ürünleri
Sağlıklı üreme koşullarında yumurta içeriği steril olmasına
rağmen yumurta kabuğunun mikrobiyal kontaminasyona maruz
kalmasıyla uygun çevre koşullarının sağlanamaması durumunda
mikrobiyolojik bozulmalar meydana gelmektedir (Techer ve ark.,
2013). Mikrobiyal bozulmaya uğrayan yumurta ve yumurta
ürünlerinin kullanılması sağlık açısından birçok probleme neden
olabilmektedir. Yumurta ürünleri çeşitli fonksiyonel özellikleri
(köpürme, bağlama, jelleşme veya boyama özellikleri) nedeniyle
gıdalarda (soslar, makarnalar, bisküviler, kekler gibi) yaygın
olarak kullanılmaktadır. Mikrobiyal bozulmada önemli olan
bakteriler Pseudomonas, Proteus, Alcaligenes, Enterobacter,
Serratia, Stenotrophomonas, Cloaca, Acinetobacter, Moraxella
ve Citrobacter spp. Etkin rol oynamakla birlikte Salmonella
Enteritidis dikkat çekmektedir. Bozuk yumurtada; renkli yumurta
sarısı (siyah, mavi, pembe, kırmızı, yeşil) ve çürük bir koku
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hâkim olmaktadır (Techer ve ark., 2013). Yumurta ve yumurta
ürünlerinin gerek gıda sanayinde çok kullanılması gerek
mikrobiyal bozulmanın insan sağlığına olumsuz etkileri göz
önüne alındığında uygun sıcaklık ve havalandırmada muhafaza
edilmesi gerekmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Dünya

üzerindeki

çeşitliliğin

çoğunluğunu

oluşturan

mikroorganizmalar hemen hemen her ortamda bulunurlar ve
biyojeokimyasal

(organizmaların

kullanması

için

mikroorganizmalar vasıtasıyla kimyasal elementlerin tekrar
kullanılır hâle getirilmesi) döngüde önemlidirler (Zimmerman ve
ark., 2014). Ancak bu mikroorganizmalardan bazıları patojenik
etkiye neden olabilmekte insan, hayvan ve sağlığını tehdit
etmektedir. Özellikle gıdaların uygun şartlarda muhafaza
edilmemesi, ortam sıcaklığı, nem, ışık ve anaerobik ortamın
oluşması hastalık yapıcı mikroorganizmaların artmasına neden
olmaktadır. Değişen iklim özellikleri ile birlikte gıdaların
muhafazasında yöreye bağlı olarak farklılaşan muhafaza
koşullarında artan sıcaklıklarla birlikte taze hayvansal gıdalarda
mikrobiyal bozulmanın hızlı bir şekilde meydana geleceği göz
ardı edilmemeli ki, bu bozulmanın engellenmesi için ortam
sıcaklığı, nemi, ışığa maruz kalması, ürünün mikroorganizmalarla
kontaminasyonu ve ortamın sterilizasyonuna dikkat edilmelidir.
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GİRİŞ
Tarım; tüm dünyada insanların beslenmesinde, milli gelire ve
istihdama katkısı, sanayi sektörüne hammadde ve sermaye
sağlaması, biyolojik çeşitlilikle ekolojik dengeye katkıları ile
bilinen temel ve stratejik bir sektördür (Doğan ve ark., 2015).
Sürekli artan dünya nüfusuna paralel olarak gıdaya olan ihtiyaç
da her geçen gün artmaktadır (Avan ve Kotan, 2021). Ülkemiz
bitkiler açısından oldukça zengin bir floraya sahiptir. Bu kadar
büyük zenginliklere sahip bir ülkede, bu bitki materyallerini
sağlıklı ve kaliteli olarak yetiştirmek ve bu ürünleri korumak
oldukça önem taşımaktadır (Avan, 2021). Bu sebepten yola
çıkarak bitkilerde verim ve kalite kaybına yol açan hastalık ve
zararlılar ile mücadele etmek, iklim değişikliklerinde kaynaklı
faktörleri göz önüne almak, mevcut potansiyel tehlikeleri fark
edebilmek büyük önem taşımaktadır.
Böceklerin yaşamsal faaliyetlerine etki eden en önemli faktörler
biotik (canlı) ve abiotik (cansız) çevre koşullarıdır. Doğal
düşmanlar ve popülasyonun diğer bireyleri ile farklı türler biotik
faktörleri oluştururken, sıcaklık nem ve rüzgâr gibi çevresel
faktörler ise abiotik faktörleri oluşturmaktadır.

İklim, bir

bölgedeki böcek türlerinin çeşitliliği ve yayılmalarında, oldukça
etkili bir faktördür. İklim değişikliği, gerek böcek türlerinin ve
gerekse de türlerin dağılımlarına etki eden en önemli cansız
faktörlerden biridir. İklim değişikliği, tarımda üretimi, insanların
yaşamlarını sürdürebilmesi ve geçimlerini sağlayabilmeleri
açısından oldukça önemli olduğu için, iklim değişikliği ciddi bir
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potansiyel tehdit haline gelmiştir. İklim değişikliği, insan
faaliyetleri sonucu oluşan veya doğal olarak kendiliğinden
meydana gelebilecek değişimlerin oluşturduğu sapmalar olarak
tanımlanmıştır. Son 50 yılda gözlemlenen küresel ısınmanın çoğu
da insan faaliyetlerinden kaynaklandığı bildirilmektedir (IPCC,
2001). İklim değişikliklerine ait tahminler, 2025 yılına kadar
küresel ortalama yıllık sıcaklıklarda 1°C’ye kadar ve 21. yüzyılın
sonuna kadar ise 3°C'lik bir artışa karşılık geldiği bilinmektedir.
Yapılan araştırmalara göre, sera gazlarının emisyon düzeyine
bağlı olarak CO2 miktarları, 2025 ile 2070 yılları arasında iki
katına çıkacağı tahmin edilmektedir (UNFCCC, 2007).
İklim değişimlerde gözlenen sıcaklık artışları da atmosferde
Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Kloroflorokarbon (CFC) ve
Nitröz oksit (N2O) gibi sera gazlarının düzeylerinin artması ile
olmaktadır. Küresel ısınmanın sonucu olarak da gelecek yüzyılın
sonunda sıcaklık artışı, 0,6 + 0,2 ºC artarak ve 1,1- 5,4 ºC'ye
ulaşması beklenmektedir (IPCC, 2007). Sıcaklıktaki 6 ◦C'lik bir
artış ve 300 mm'lik bir yağıştaki azalmanın Mısır (Zea mays L.)
veriminde %36 oranında bir azaltmanın olması iklimin tarımsal
verim üzerine olan etkisini ortaya koymaktadır (Ciais ve ark.,
2005).
Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 11 milyar kadara
yükseleceği düşünülmektedir (Pinstrup-Andersen ve Cohen,
2000) (Şekil 1).
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Bugün dünya nüfusunun ortalama artış hızı %1,7 olduğu ve bu
artış hızının uzun yıllar devan edeceği tahmin edilmektedir.
Dünya nüfusunun bu artış hızıyla her yıl yaklaşık olarak 97
milyon insanın dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Şekil l'de
görüldüğü gibi nüfus artışını gösteren eğri adeta "J " harfini
benzemektedir. Bu gibi artışlar çok fazla ya da anormal kabul
edilir (Çamurcu, 2005).
Dünyada tarımsal ürünlerin sınırlandırılmasında en önemli
faktörlerden biri de böceklerdir. Böceklerin davranışlarında ya da
beslenmelerinde oluşacak bir değişiklik zaten sınırlı miktarda
olan tarımsal ürünlerin daha da azalmasına neden olarak insan
beslenmesinde daha ciddi sıkıntılar oluşturacaktır. İnsanlar
tarafından gıda olarak kullanılan bitkilerde 10.000'den fazla
böcek türü zarar yapmaktadır ve bu da küresel olarak yıllık
tahmini %13,6 ürün kaybına sebebiyet vermektedir (Benedict,

Popülasyon (Milyar)

2003).

Yıllar

Şekil 1. Yıllar arasında gözlenen nüfus artışı
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İklimde meydana gelen değişimler, daha çok atmosfer
sıcaklığındaki ve karbondioksit miktarındaki artış nedeniyle,
yağış düzeninde görülen değişiklikler, uzun süren kuraklıklar
oluşturması nedeniyle tarımı çok fazla etkilemektedir. İklim
değişikliğinin tarım üzerindeki bu etkisi bu agroekosistemde
yaşayan zararlı ve faydalı türleri direk olarak etkiledikleri
düşünülmektedir.
Böcek zararlıların artmasının önemli bir nedeni de zararlıları
kontrol altında tutan doğal düşmanlarının gelişimi, üremesi ve
hayatta kalma kabiliyetlerinin çevresel faktörlere bağlı olmasıdır.
İklim değişikliğinden en çok doğal düşmanların etkileneceği
düşünülmektedir (Bale ve ark., 2002). Türlerin değişen iklimlerde
hayatta kalabilmeleri için ya yeni koşullara yerinde uyum
sağlamaları ya da dağılımlarını daha elverişli koşullara göre
değiştirmeleri

gerekmektedir.

Birçok

böceğin

büyük

popülasyonlar oluşturulması ve ovipozisyon sürelerindeki azalma
iklim değişikliğinin böcekleri üzerindeki ilk önemli etkisidir.
Ayrıca, böceklerin morfolojik görünüşleri, doğurganlıkları,
hayatta kalmaları, seçicilikleri ve habitatları iklim değişikliğinden
etkilenmektedir. Artan sıcaklık ile böcek zararlılarında artış
görülmekle birlikte ve hemen hemen tüm böcekler sıcaklık
değişimlerinden etkilenecektir (Bale ve ark., 2002
Sıcaklığın böcekler üzerindeki etkisi coğrafi dağılımları,
popülasyon büyüklükleri, kışlama, döl sayısı, ürün-zararlı
uyumu, yayılma, göç ve konukçu bitkilerin ve sığınakların varlığı
olarak sıralanmaktadır (Porter ve ark., 1991). Artan küresel
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sıcaklık, böceklerin morfolojiside etkilemektedir (Dewar ve
Watt, 1992; Whittaker ve Tribe, 1996; 1998)
(Şekil 2).

SICAKLIK ARTIŞI BÖCEKLERİ NASIL
ETKİLER?

Nesil sayısındaki
artış

Coğrafi aralığın

Böcekler tarafından

genişletilmesi

bulaşan bitki
hastalıklarının salgını

Kışlakta canlı kalma
oranındaki artış

Böceklerin ve doğal
düşmanlarının
senkronizasyonunun
bozulması

Konukçu bitki ile
senkronizasyon
kaybı

Şekil 2. Sıcaklık artışının böcek zararlılarını etkileme yolları
(Skendžić , 2021)
İklim değişikliğinin zararlılar üzerindeki etkileri şunları
içerebilir:
* Böcek zararlılarının çeşitliliği ve bolluğundaki değişiklikler
* Böcek zararlılarının coğrafi dağılımındaki değişiklikler
* Kışlayan böcekler sayısında artmalar
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* Hızlı popülasyon artışı ve döl sayısının artması
*

Böcek

zararlıları

ve

konukçu

bitkileri

arasındaki

senkronizasyondaki değişiklikler
* Alternatif konukçu bitkilerinartması
* Konukçu bitki direncindeki değişiklikler
* Böcek biyotiplerindeki değişiklikler
* Tritrofik etkileşimlerdeki değişiklikler
* Türlerin yok olmasına etkisi
* Doğal düşmanların aktivitesindeki değişiklikler
* İstilacı zararlı türlerde artma riski
* Bitki koruma teknolojilerinin azalma riski (Pareek ve ark.,
2017).
İklim değişikliğinin etkisi bölgelere, ürünlere ve türlere göre
değişiklik gösterebilmektedir. Bu değişikliğin, çevre ve gıda
güvenliği üzerindeki etkilerini ölçmek için disiplinler arası
işbirliğine

ihtiyaç

duyulmaktadır.

İstenmeyen

böcek

adaptasyonlarının önüne geçmek ve gelecekte entegre zararlı
yönetimi (IPM) için araştırma ve geliştirme çalışmalarının
planlamada küresel ısınma ve iklim değişikliğini dikkate almak
önemli olduğu düşünülmektedir (Sharma, 2010).
İklim değişikliği aynı zamanda böceklerden bulaşan hastalıklarla
ilgili sorunların artmasına da neden olacaktır. Birçok hastalık
zararlılar tarafından taşınmakta ve yayılmaktadır. Özellikle
sokucu emici zararlılar tarafından taşınan bu hastalıklar bazı
yıllar

önemli

ürün

kayıplarına

yol

açmaktadır.

Bitki

hastalıklarının böcekler tarından taşınmasında en yüksek payın
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virüs viroid hastalıkları olduğu özellikle iklimdeki değişikliklere
göre hastalık vektörlerinin popülasyonlarının artması ile bu yolla
ürün

kayıplarının

artacağı

tahmin

edilmektedir.

Bu

değişikliklerin, özellikle gıda üretimini artırma ve sürdürme
ihtiyacının en acil olduğu gelişmekte olan ülkelerde, tarımsal
ürünlerin koruma ve gıda güvenliği üzerinde önemli etkileri
olacaktır.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ VE BÖCEKLER ZARARLILAR
Sıcaklık, fitofag böcekleri doğrudan doğruya etkileyen önemli bir
faktördür. Poikilotermik olan böceklerin vücut ısısı yaklaşık
çevre ile aynı sıcaklıktadır. Bu nedenle, yaşam evrelerindeki
değişimler sıcaklığa bağlıdır. Hemen hemen tüm böcekler,
sıcaklıktaki

değişikliklerden

bir

dereceye

kadar

etkilenebilmektedir. Laboratuvar ve modelleme deneyleri
sonucu, böcek zararlılarının biyolojisinin sıcaklık artışı ile
bağlantılı olduğu fikrini desteklemektedir (Cammell ve Knight,
1991; Fleming ve Volney, 1995) (Şekil 3).
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Şekil 3. İklim değişikliği etkileri (URL 1)
Dünya çapında çeşitli familyadaki bir çok böceklerin yaşam
yerlerini değiştirdiğini, çok sayıda türlerde bir çok dağılım
kayması vakası kaydedilmiştir (Wilson ve ark., 2005; 2007).
Türlerin dağılımlarındaki değişiklikler, türlerin küresel ısınmanın
bir sonucu olarak dağılımlarını kuzeye ve daha yüksek rakımlara
kaydırdığı, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kelebeklerde tespit
edilmiştir (Parmesan, 1996; Konvicka ve ark., 2003; Wilson ve
ark., 2005).
Birçok böcek, kelebek, su böcekleri, yusufçuk, çekirge Birleşik
Krallık'ta daha kuzeye doğru ve daha yüksek yerlere taşınmıştır
(Hickling ve ark., 2006). Kuzey Amerika'daki Helicoverpa zea
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(Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae) popülasyonları daha yüksek
enlemlere/rakımlara doğru hareket ederek mısır ve diğer
ürünlerde daha büyük zararı yol açtığı bildirilmiştir (EPA, 1989).
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak Asya,
Afrika ve Latin Amerika'da Helicoverpa armigera

Hbn.

(Lepidoptera: Noctuidae ve Maruca vitrata (Geyer) (Lepidoptera,
Pyralidae) (Şekil 4), tropik iklimlerle dağılımı sınırlı olup,
önümüzdeki 50 yıl içinde de büyük olasılıkla Kuzey Avrupa ve
Kuzey Amerika'ya taşınması beklenmektedir (Sharma, 2010a).

Şekil 4. Helicoverpa armigera (şimdiki kırmızı çizgi ve gelecekte
siyah çizgi muhtemel dağılım) ve Marucavitrata'nın (mevcut
mavi çizgi ve kahverengi çizgi gelecekteki dağılımı) coğrafi
dağılımında olası değişiklikler (Sharma, 2014).
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Küresel sıcaklık artışı ile her bir derecelik artışla böceğin yaşam
döngüsünün

kısalacağı

öngörülmektedir.

Böceğin

yaşam

döngüsü ne kadar hızlı olursa, böcek popülasyonu da o kadar
yüksek olacaktır. Ilıman bölgelerde, böceklerin çoğu büyüme
periyodunu yılın daha sıcak bölümünde yaşamakta, çünkü niş
alanı iklim rejimi tarafından tanımlanan türler, iklim değişikliğine
daha tahmin edilebilir bir şekilde tepki vereceği beklenmektedir.
Fakat nişin diğer abiyotik veya biyotik faktörler tarafından
sınırlandırıldığı durumlarda ise değişimlerin

daha az tahmin

edilebilir olacağı beklenmektedir (Bale ve ark., 2002).
Küresel sıcaklıklar artarsa, türler coğrafi dağılımlarını kutuplara
daha yakın veya daha yüksek kotlara kaydıracağı ve popülasyon
büyüklüğünü

artıracağı

düşünülmektedir

(Sutherst,

2000;

Harrington ve ark., 2001; Bale ve ark., 2002; Samways, 2005).
İklim değişikliğinden kaynaklı sıcaklık artışı, ürünlerde zararlı
böcek popülasyonlarını:
a) Coğrafi aralığın genişletilmesi,
b) Kışlamada artışı,
c) Popülasyon artış hızındaki değişiklikler olmasını,
d) Nesil sayısındaki artışı,
e) Gelişme mevsimindeki uzatılmaları,
f) Ürün-zararlı uyumundaki değişiklikler,
g) Türler arası etkileşimlerdeki değişiklikler,
h) Göçmen zararlılar tarafından artan istila risklerini ve
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i) Alternatif konukçuların ve kışı geçiren zararlıların
artması (Pareek ve ark., 2017).
Böcekler, hayvanlar aleminin en büyük grubunu oluşturmaktadır
bu ekosistem üzerinde hayati bir rol oynamaktadır (Kremen ve
ark., 1993; Kannan ve James, 2009). Bir habitattaki böcek
çeşitliliği, evrensel değişikliğin en iyi göstergesi olduğu için bir
ekosistemin ne kadar sağlıklı olup olmadığını göstermektedir
(Gregory ve ark., 2009), Son yıllarda biyolojik sistemlerindeki
bozulmalar ile genlerde, türlerde ve ekosistemlerde kayıplar
görülmüştür (Kremen ve ark., 1993).
İklim

değişikliğine

adapte

olmayan

türler

zamanla

kaybolabileceği tahmin edilmektedir (Thomas ve ark., 2004).
Örneğin, Hindistan'daki Batı Ghats, dünyadaki birçok nadir,
endemik ve egzotik renkli kelebek türünün tek yaşam alanıdır
(Hampson, 1908; Anand ve Pereira, 2008). Bu alanların tahrip
edilmesiyle kelebek popülsayonlarında ciddi azalmalar olduğu
tespit edilmiştir. Buna benzer şekilde, günümüzde birçok kelebek
türü, doğal bitki örtüsünün tükenmesi nedeniyle gerçek bir tehdit
altında olduğu saptanmıştır (Costanza ve ark., 1987; Sachs, 2008;
Sidhu ve Mehta, 2008).
Ekosistemdeki direnci artırmak ve böcek zararlılarından
kaynaklanan kayıpların azaltmak için iklim değişikliğine karşı
hassas olan tarımsal ekosistemlerde fonksiyonel çeşitliliğin
artırılmasına gereksinim vardır. Bu ekosistemlerde zararlılar
kadar doğal düşman popülasyonlarının korunması zararlıların
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zararını azaltmada ciddi etki yapacağı saptanmıştır (Newton ve
ark., 2009).
Sıcaklıktaki

herhangi

bir

artış,

böceklerin

dağılımını

etkilemektedir. Örneğin, sıcaklıktaki 1 ºC'lik bir artışın 200 km
kuzey yarımkürede kuzeye veya rakımda 40 m yükseltiye
çıkacağı düşünülmektedir. Sıcaklıktaki herhangi küçük bir artış
bile, yüksek irtifalarda daha uzun kışlama yapılmasına neden
olacak ve zararlı yoğunluğunun güneyden kuzeye kaymasına
neden olabileceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıktaki artışla, böcek
zararlıların, konukçu bitkilerin ekim alanlarındaki kaymalara
sebep olmaları ile birlikte tropik ve subtropik bitkilerden ılıman
bölgelere kadar coğrafi dağılımın genişletmesinin beklendiğini
göstermektedir (Parmesan ve Yohe, 2003; Logan ve ark., 2003;
Elphinstone ve Toth, 2008; Sharma ve ark., 2005; 2010b).
İklimlerde oluşacak sıcaklık değişimleri ya da sıcaklık artışları,
bir çok böceklerin ekosistemden çekileceği düşünülse de kayıptan
daha fazla böcek türünün akın edileceği düşünülmüştür. Örneğin,
küresel ısınma, irtifaya göre dağılımları genişlemeye ve mısırda
Heliothis

zea

(Boddie)

ve

H.

armigera'nın

(Hubner)

(Lepidoptera; Noctuidae) kışlamada, hayatta kalmasında artışlara
neden olmaktadır. Bu durum ABD'nin temel gıda ürünü olan
mısır ürününde zararlılarla mücadelede büyük sıkıntılar meydana
getirmekte olduğu bildirilmiştir (Diffenbaugh ve ark., 2008).
Değişen iklim
aralığındaki

nedeniyle

değişimler,

zararlı

böcek dağılımında

ekosistemlerin

bölgesel

ve

yapısını,

çeşitliliğini ve işleyişini değiştirebilmektedir (IPCC, 2007).
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Sıcaklık artışları ile böceklerin larva evrelerini daha hızlı
geçirmeleri ve daha erken yetişkin olmaları gözlemlenmiştir. Bu
nedenle, böceklerde beklenen tepkiler, larva ve ergin çıkış
zamanlamasında bir ilerlemeyi ve uçuş periyodunun uzunluğunda
bir artışı görülebileceği belirtilmiştir (Menéndez, 2007).
Çalışmalara göre, küresel ısınma yaza oranla özellikle kış
aylarında ve daha yüksek enlemlerde daha çok meydana geldiği
tespit edilmiştir (IPCC, 2007; IMD, 2010).
Ekstrem sıcaklık değişmeleri, bazı böcek popülasyonlarını
olumsuz şekilde etkileyebileceği tespit edilmiştir. Örneğin kışı
yumurta halinde geçiren bir tür, uzun süren sıcak sonbaharla
karşılaştığında,

yumurtaları

açılmakta

ve

tırtıllar

kış

soğuklarından ölmektedir. Buna karşılık, kışı ergin evresinde
geçiren türler soğuk sonbaharda ergin evresine ulaşamadıkları
için larva veya pupa evresinde ölmektedir.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZARARLI YÖNETİMİ VE
GIDA GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Tarımsal Mücadelede, zararlı böcek kontrolünde, konukçu bitki
direnci, biyopestisitler, doğal düşmanlar ve sentetik kimyasallar,
potansiyel olabilecek seçeneklerden bazılarıdır. Bununla birlikte,
bu yöntemlerin göreceli etkinliği, küresel ısınmanın da etkisi ile
değişime uğrayacağı yadsınamaz bir gercektir. Yağıştaki
değişiklikler, özellikle yağış eksikliğinin ürün üretimi için
sınırlayıcı

bir

faktör

olabileceği

bölgelerde,

sıcaklık
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değişikliklerinden daha büyük önem taşıdığı bilinmektedir
(Parry, 1990).
Küresel ortalama yıllık yağışın artması ile (Rowntree, 1990) ürün
sistemleri ile fauna ve floranın bileşimi kademeli bir değişime
uğradıkça tarımın bozulmasına sebebiyet vereceği bu durumun
ekosistemde bulunan böcek popülasyonlarının tür ve sayısının
değişeceği tespit edilmiştir (Porter ve ark., 1991; Sutherst, 1991).
Böcek

zararlılarının

neden

olduğu

kayıpların

miktarını

hareketlilik ve hızlı p0pülasyon artışı ile arttığı, küresel ısınmanın
bir sonucu olarak, tropikal ve subtropikal bölgelere bulunan
böcek zararlıları, konukçu bitkilerinin üretim alanlarında bir
kayma

ile

birlikte

ılıman

bölgelere

taşınacağı

tahmin

edilmektedir.
Küresel ısınma:
● Konukçu bitkinin böceklere karşı direncini değiştirmekte,
●

Böceklere

karşı

dirençli

transgenik

ürünlerin

mekanizmasını etkilemekte,
● Doğal düşmanların etkinliğini ve varlığını etkilemekte,
● Zararlı böcek yönetimi için kullanılan biyo-pestisitlerin
ve

sentetik

pestisitlerin

etkinliğini

azaltmaktadır

(Sharma, 2014).
Coğrafi yayılımdaki değişiklikler ve böcek popülasyonlarındaki
artışların ürünlerdeki kayıpların oranını arttırması ve dolayısıyla
gıda üretimi ve gıda güvenliği üzerinde önemli bir etkiye sahip
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olması beklenmektedir. Zararlı böceklerin dağılımı, iklim
değişikliğinin tetiklediği ürün desenlerindeki değişikliklerden de
etkilenecektir. Küresel ısınma aynı zamanda konukçu bitki
direncinin,

transgenik

bitkilerin,

doğal

düşmanların,

biyopestisitlerin ve zararlı yönetiminde kullanılan sentetik
kimyasalların etkinliğini de azaltacaktır. Bu nedenle, gelecekte
küresel ısınma ve iklim değişikliği başlıkları altında etkili olacak
sağlam teknolojiler geliştirmek için iklim değişikliğinin zararlı
böcekler üzerindeki olası etkileri hakkında daha fazla güncel bilgi
üretmeye ihtiyaç vardır (Sharma, 2010).
SONUÇLAR
İklim

değişikliğinin

böceklerin

dağılımını,

çeşitliliğini,

bolluğunu, gelişimini ve fenolojisini etkilemektedir.
İklim değişikliği böceklerin coğrafi dağılımlarını özellikle
kuzeye doğru olacak şekilde genişletecektir.
Artan kışlama hayatta kalma oranı ve daha fazla nesil geliştirme
yeteneği nedeniyle, bazı zararlıların da varlığı daha da artacaktır.
İstilacı zararlı türleri de büyük olasılıkla yeni alanlarda daha
kolay yerleşecek ve böceklerle bulaşan daha fazla bitki hastalığı
olacaktır.
Bununla beraber biyolojik kontrol ajanlarının doğal düşman
etkinliği azalacak ve gelecekteki zararlı mücadele programlarında
büyük bir sorun olabilecektir. Bu da önemli ekonomik kayıplar
ve insan gıda güvenliğine yönelik sıkıntılara sebebiyet verecektir.
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İklim değişikliği ile alakalı tahminler, küresel ortalama yıllık
sıcaklık ve CO2 konsantrasyonlarında bir artışa ve yıllık yağışta
bir azalmaya işaret etmektedir. Bu sonuçlar da tarımsal
ekosistemler üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olabilmekte
ve ürün çeşitliliğinde ve gıdanın teminin de bazı değişikliklere
neden olabilecektir.
İklim değişikliği nedeniyle artış gösteren böcek zararlılarının ve
onların doğal düşmanlarının dağılımı da ürün desenlerindeki
değişikliklerden etkilenecektir.
Tropikal bölgelerle sınırlı olan birkaç böcek türü, ılıman
bölgelere taşınarak tahıllara, baklagillere, sebze ve meyvelere ve
orman ağaçlarına daha fazla zarar verebilecektir.
Küresel ısınma aynı zamanda konukçu bitki direncinin,
transgenik bitkilerin, doğal düşmanların, biyopestisitlerin ve
haşere yönetimi için sentetik kimyasalların etkinliğini de
azaltacaktır.
Sonuç olarak, zararlı böcek mücadele yöntemlerinin maliyet ve
faydaları

arasındaki

ekonomik

ilişkilerin

değişmesi

beklenmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle
gelecekte daha etkili ve daha ekonomik olacak sağlam
teknolojiler geliştirmede yenilikçi IPM yöntemleri, iklim ve
zararlı izleme ve modelleme araçlarının kullanımıyla adaptasyon
ve azaltma stratejilerinin planlanmasına ve formüle edilmesine
büyük ihtiyaç duyulacaktır.
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1. GİRİŞ
Aklı sayesinde doğaya hükmeden insan, kendi medeniyetini
kurup geliştirirken doğaya verdiği zararların maliyetinin çok ağır
olabileceğini

Covid-19

salgını

karşısındaki

acizliği

ve

kaybettikleri ile görülmüştür. İhtiyaçlarımızı karşılamak adına
hesapsızca sürdürülen faaliyetler doğadaki dengeyle uyumlu
olarak

gerçekleştirilmezse

daha

ağır

maliyetlerle

karşılaşacağımızı tahmin etmek pek zor değildir. Doğa, bizi
çevreleyen yaşamın kaynağı varlık nedenimiz olarak tüm
faaliyetlerimizin temel sürdürülme alanıdır. Doğa kavramına
esasen tüm dünyayı hatta kimi zaman evreni içine alan bir anlam
yükleyebiliriz. Bu bakımdan doğa ya da çevre, yaşamı doğrudan
etkileyen ve dengesinin korunması elzem olan hava, su, toprak ve
canlı varlıkları barındıran bir sistemdir. İnsan yaşamının önemli
bir parçası olana beslenme ihtiyacının karşılanmasında temel
faaliyetlerden biri olan ve “Çatısı olmayan fabrika” diye
tanımlanan tarımsal üretim faaliyetleri de sıkı sıkıya doğaya
bağlıdır ve doğaya verilen her zarardan doğrudan etkilenen ayrıca
doğayı doğrudan etkileyebilen faaliyetlerdir. Bu anlamda
doğadaki

dengelerin

bozulmasında

en

fazla

etkilenecek

sektörlerin başında tarım gelmekteyken aynı zamanda bu dengeye
verilecek zararlardan da en fazla sorumlu olan faaliyetlerdendir.
Bu çalışmada iklim değişikliğinin doğa dengesi üzerine olumsuz
etkileri tarımsal faaliyetler açısından ele alınmış ve çözüm yolları
değerlendirilmiştir. Çalışmada ikincil veri kaynakları (konu ile
ilgili bilimsel çalışmalar, uzman görüşleri, uluslararası ve ulusal
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resmi ve özel kamu kurum ve otoritelerinin değerlendirmeleri)
kullanılmıştır.
2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMA ETKİSİ
Günümüz koşullarında insanlığın en önemli iki sorunu artan
dünya nüfusunu beslemek ve güvenli gıdaya ulaşmaktır (FAO,
2021). Bu iki sorunun çözümünde elimizde bir tek yol var
tarımsal faaliyetler. Ancak burada hemen belirtilmesi gerekli olan
konu şu ki bu çözüm iki ucu keskin bir bıçak gibi
kullanılmaktadır. Birincisi, birim alandan en fazla üretimi almak
için doğal dengeyi tahrip eden uygulamalar ve sonradan ortaya
çıkan çevresel maliyetlere katlanmakken ikincisi doğal dengeyi
koruyarak daha az üretmek ancak üretimi devamlı kılabilmek ve
sonradan ek bir maliyet ortaya çıkmasını engellemek diye ifade
edebiliriz. Bu iki seçenek arasında bir seçim yapılması
gerekmekteydi ve insan birinci seçeneği tercih ederek bu günkü
en temel sorunlardan birini, sonraki nesillerin ödemesi gereken
bir maliyet olarak küresel iklim değişikliğini bıraktı (EPA, 2022).
Tüm canlı varlıklar, insan ve tarım, iklim değişikliğinin neden
olduğu sıcaklık farklılıkları, yağış rejimindeki değişim, iklime
bağlı yaşanan çevre felaketlerinden (fırtınalar, seller, kuraklık,
çeşitli türlerin sonunun gelmesi diğer türlerin sayısının artması ve
farklı yaşam alanlarını istila etmesi gibi) büyük ölçüde olumsuz
yönde etkileneceklerdir (FAO, 2015). Tüm bunlara ek olarak
dünya nüfusu tahminlerin çok ötesinde bir hızla artmakta, artan
dünya nüfusunun tüketim faaliyetlerinden ortaya çıkan atıklar
sorunu, kirlilik, tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyevi
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girdilerin verdiği zararlar, hatalı toprak işlemeden kaynaklanan
toprak erozyonu, su kaynaklarının kirletilmesi ve aşırı kullanımı
(AA, 2021) ve tarımsal alanların kıt olması gibi birçok tehdit
tarımsal faaliyetlerin yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu sorunlara
çözüm üretmesi beklenen ülke yönetimindeki siyasi otoritelerin
uygulanmakta oldukları neoliberal politikalar durumu daha da
kırılgan hale getirmiştir. Kadıoğlu ve ark.’nin (2017) İklim
Servisleri Küresel Çerçevesi’ne (GFCS) göre küresel alanda
tarım ve gıda güvenliğinin öncelikli alanlar arasında olması
gerektiğini vurgulamıştır. Tarım sektöründe karşı karşıya olunan
sorunlar, dünyanın her yerinde ekonomik anlamda maddi
durumları kötüleşen ve zaten zorluklar içerisinde faaliyetlerini
sürdüren tarım üreticilerinin daha da yoksullaşmasını neden
olurken ve aynı zamanda dünya üzerinde açlık sorununun da
ortaya çıkaran temel nedenlerinden biridir. Tarımsal üretim
süreçlerinde ortaya çıkan bu sorunlar yeterli miktarda gıda
üretimini ve güvenli gıdaya ulaşılmasını imkansız kılmakta ve
bunun sonucu olarak dünyanın bir çok yerinde yetersiz beslenme
ve

açlık

yaşanmaktadır.

Türkiye’de

tarımsal

üretim

faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salınımlarının yaklaşık
yüzde 12 olduğu tahmin edilmektedir (TRGM, 2021). Bu
faaliyetlerden hayvansal üretim süreçleri en fazla sera gazı
salımlarının gerçekleştiği alandır. Dolayısıyla da tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’nin de tarım sektöründe yapacağı
düzenlemelerde takip edeceği iklim politikaları ve bu konuda
atacağı adımlar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada bir
önemli bir etkisi olacağını değerlendirmek gerekmektedir
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(Ağaçayak ve Öztürk, 2017). Diğer taraftan, iklim değişikliğine
bağlı yaşanacak olumsuz gelişmelerden en fazla etkilenecek
ülkelerin başında Türkiye’nin olacağı tahmin edilmekte ve bu
bağlamda tarım üretim faaliyetlerinin bu olumsuz değişimlerden
zarar göreceği beklenmektedir. Bir tarım ülkesi olarak
nitelendirilebilecek olan Türkiye’de, iklimdeki değişikliğinin
tarımsal üretim sürecinde yer alan istihdam üzerinde, gıda üretimi
ve gıda güvencesi konularında karşılaşabileceği olumsuz
sonuçlar olacağı açıktır. Hayati bir konu olan iklim değişikliği ile
ilgili akademik ve ilgili STK’ların son yıllardaki çalışmaları
değerlendirildiğinde,

bu

konudaki

araştırmaların

giderek

artmakta olduğunu görülmektedir. Politik karar vericiler ve kamu
otoriteleri de sorunun önemini kavramış ve çözüm için konuyla
ilgili olarak politikalar oluşturmaktalar ve bu oluşturulan
politikaların bazılarının yürürlüğe girdiği görülmektedir.
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz ile çevrili olan Türkiye
ekosistemi, yoğun kentleşmenin yaşandığı coğrafyası ile iklim
değişikliğinin tarım sektörüne yönelik etkileri kapsamlı bir
şekilde değerlendirildiğinde ortaya çıkması beklenen iklim
değişikliğinin olumsuz gelişmeleri kısa/orta/uzun dönemde şu
şekilde sınıflandırılabilir: (Kadıoğlu ve ark., 2017; Karapınar ve
ark., 2020)
1. Yağış rejiminin değişmesi sonucu yağışların azalırken ve
yağışların şiddetinin artması tahmin edilmektedir. Yapılan bir
projeksiyona göre 2 derecelik bir sıcaklık artışı Türkiye’de yaz
aylarındaki ortalama yağış miktarında yüzde 30’luk bir azalmaya
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neden olabileceği öngörülmektedir (MedECC, 2019). Yağışların
sert yağması suyun toprak tarafından emilmesini engelleyerek
toprak katmanlarındaki tutulacak yeraltı su miktarını azaltacak ve
sellere neden olabilecektir (Kučera ve ark., 2020). Türkiye
ortalama yağış miktarındaki azalmalar aynı zamanda tatlı su
miktarında yüzde 15 azaltması beklenmektedir. Özellikle tarım
alanlarının önemli bir kısmında kuru tarım faaliyetlerinin
yapıldığı

Türkiye’de

iklim

değişikliğine

bağlı

olarak

yaşanabilecek bir yağış rejimi değişiminin (topraktaki nem
oranının azalması) tarım sektörü üzerindeki etkisinin yüksek
olacağı düşünülmektedir (Kadıoğlu ve ark., 2017).
2. Yağış rejimindeki değişimin özellikle ortalama yıllık yağış
miktarının düşük olduğu Güneydoğu Bölgesi için artan sıcaklık
ve kuraklıkla birlikte en büyük tehdit olan çölleşme önemli bir
sorun yaratmasından endişe duyulmaktadır. Çölleşme tarımsal
faaliyetlerin yapılmasında önemli bir sorundur.
3. İklim değişikliği özellikle sıcaklık değerlerinin olağandan
yüksek olması ormanlık alanlarda yangın riskini arttırdığı
gözlenmektedir (Şahan ve Kaya, 2021). Yangın riskinin yüksek
olması çeşitli maliyetleri beraberinde getirmektedir. İklim
değişikliğinden

kaynaklanan

risklerden

biri

olan

orman

yangınları 2020 yılı içerisinde Avustralya’da yaşandı ve aylarca
devam etti. Yağış rejimindeki değişimin etkisi ise Uzakdoğu
Asya Çin’de bir gün içerisinde 624 mm yağış olduğu, Avrupa’da
yağış miktarının olağanüstü düzeylere ulaştığı gözlenmiştir
(BBC, 2021)
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4. Artan sıcaklık, tarımsal üretimde istihdam edilen çalışanları
olumsuz yönde etkilemekte sağlık birim alandan üretim
verimliliğinde azalışa neden olduğu sorunları nedeniyle SGK
giderleri artıracaktır (ILO, 2019). İnsanların ve canlı varlıkların
tümü sıcaklığa duyarlıdır ve belli bir ortalamanı üzerindeki
sıcaklık değerleri (örneğin 40 derece ve üstü) uzun süre devam
etmesi iş ve yaşam koşullarını olumsuz etkileyecektir (Asseng ve
ark., 2021).
5. Tarımsal üretimde yetiştirilen hayvansal ve bitkisel ürünler
gelişme evrelerinin her safhasında farklı duyarlılık gösterirler
(Türkoğlu ve ark., 2016). Bu da üretimde dalgalanmalara, verim
azalışına, kalitesi düşük ürünlerin üretilmesine neden olacaktır.
6. İklim değişikliği nedeniyle yağış rejimindeki değişimlerin
neden olduğu dolu ve fırtına gibi olumsuz hava şartlarının artması
tarımsal

üretimde

özellikle

örtü

altı

yetiştiricilikte

ve

meyvecilikte önemli zararlar vermektedir (Skendžić, 2021). Bu
zararları bir şekilde önlemek mümkün olabilir ama iklim
değişikliğinin etkilerini değerlendirmedeki amaç bu maliyetlerin
ortaya çıkmasını engellemektir.
7. İklim değişikliğinin etkilerini en fazla kutuplarda ve dünyanı
farklı noktalarındaki buzulların erimesinde görüldüğü bilimsel
çevrelerce de kabul edilen bir gerçektir (EPA, 2016). Buzulların
erimesi yüksek miktardaki tatlı suyun denizlere karışmasına ve
deniz seviyesindeki yükselmelere, deniz ekolojisinde değişimlere
neden

olmaktadır.

Aynı

zamanda

uzun

dönemde

kıyı

kenarlarındaki ve nehirlerin oluşturduğu tarım alanlarının
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(örneğin

Menderes,

Çarşamba,

Bafra

deltaları)

sularla

kaplanmasına, tatlı su kaynaklarının özellikle kıyı alanlardaki yer
altı sularının tuzlanmasına neden olabilir
8. Sıcaklık ortalamalarının olumsuz anlamda değişmesi, tarımsal
üretim

sürecinde

üretilen

ürünlerin

muhafazasını

da

zorlaştırmaktadır (EPA, 2017). Artan sıcaklıkların tetiklemesi ile
ortaya çıkan çeşitli bakteri ve mantar vb. oluşumların artması
nedeniyle tarımsal ürünleri olumsuz şekilde etkileyebilir.
Sonuç olarak iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık ve yağış
rejimindeki olumsuz değişimlerin (aşırı ve uzun süreli sıcaklıklar,
sert hava koşulları, seller, yangınlar vb.) etkileri Dünya ve
Türkiye tarımında yoğun bir şekilde hissedilecektir. Tarımsal
üretim süreci üzerinde iklim koşullarının etkisi düşünüldüğünde
tarımsal üretimde verim kayıplarının kaçınılmaz olduğu gerçeği
görülecektir. Ancak, tarımsal üretim sürecinde her ürünün benzer
oranda etkilenmesi beklenemez, hatta kısa dönemde olumlu etkisi
de olabilmektedir.
Dünya sıcaklık ortalamalarındaki bir derecelik artışın farklı
tarımsal ürünlerde, ortalama tarımsal üretim verimlerinde farklı
şekilde etkileyeceği rapor edilmiştir (IPCC, 2014). Örneğin,
oluşturulan bir modellemeye göre soya fasulyesinde yüzde 3,1
verim kaybı beklenirken mısırda yüzde 7,4 iken soya fasulyesinde
%3,1 olacağı öngörülmüştür. Karapınar ve ark. (2020) tarımsal
üretim sürecinde alışılagelmiş ürün deseninin değişebileceğini
belirterek bu duruma dikkat çekmişlerdir. Ortalama değerler baz
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alınarak yapılan bu analizlerin sonuçlarının ülkeler arası farklı
olabileceği hatta farklı coğrafi bölgelere sahip ülkeler içindeki
etkilerinin dahi farklı olabileceği belirtilmelidir.
Dünyada insan faaliyetleri ile ilgili her alanda olduğu gibi
tarımsal üretim faaliyetlerinde de iklim değişikliğinin etkileri
hissedilmeye başlanmıştır. Son 25 senelik süreç (1991-2015)
değerlendirildiğinde iklim değişikliğinden kaynaklanan değişen
hava şartları nedeniyle ayçiçeği ekim alanlarında artma olurken
buğday ve arpa ekim alanlarında azalma olduğu gözlemlenmiştir
(Karapınar ve ark., 2020). Bu konu ile ilgili iklim değişikliğinin
etkilerinin farklı olabileceği coğrafi bölgeler dikkate alınarak
yapılan projeksiyonlarda sıcaklık ve yağış tahminleri sonucunda
Türkiye’de farklı ürün desenlerinde beklenen verim kayıplarını
tahmin eden modelleme çalışmaları bulunmaktadır. Bu alanda
yapılan ilk kapsamlı modelleme Dellal ve ark. (2011) tarafından
beş tarımsal ürün çeşidinde (buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve
pamuk) yedi coğrafi bölgede 2050 yılı üretim miktarları
tahminidir. Buna göre, buğdayda %7,6, arpada %7,6, mısırda
%10,1, pamuk için %3,8 ve ayçiçek için %6,5’lik verim kaybı
olabileceğini belirtmişlerdir. Daha önce de belirtildiği gibi söz
konusu kayıpların bölgesel kırılımları dikkate alındığında
farklılaşmasının

beklendiği

de

belirtilmektedir.

Örneğin,

Karadeniz’de buğdaydaki kaybın %6 olacağı beklenirken
Marmara bölgesinde bu oran %10,3’e olabileceği ifade
edilmektedir. Verim kayıpları doğal olarak üreticileri kazanç elde
edebilecekleri ürünlerin üretimine yönlendireceği dolayısıyla
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ürün deseni değişikliğini zorunlu kılacak ve bu da üretimi düşen
tarım ürünlerinde talep artışı nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatını
arttıracaktır. Tarım ürünlerindeki fiyat artışları gıdaya ulaşımı
özellikle düşük gelirli insanlar açısından büyük sıkıntılara yol
açacak ayrıca tarımsal üretimdeki dış satımı da etkileyecektir
(Bellmann ve Hepburn, 2017). Kuraklık ve çölleşme riski yüksek
olan Konya Ovası’nda yürütülen bir çalışmada farklı kesimlerde
iklim değişikliğinin yaratacağı etkiyle ilgili olarak kapsamlı bir
resim sunmaktadır. İklim değişikliğinin, tarım ekonomisinin
önemli bir etkisi olan ülkeler açısından ihracat üzerindeki olası
etkilerini incelemek gereklidir. 1991-2012 yılları arasındaki
süreçteki üretim miktarları dikkate alınarak yapılan modelleme
çalışmasında Karapınar ve ark. (2020) 2021-2050 sürecinde
fındık üretiminde meydana gelebilecek verim kayıplarını
yaklaşık %10 olacağını tahmin etmişlerdir. Türkiye’nin tarımsal
üretimi açısından önemli bir ihracat kalemi olan fındık
üretimindeki tahmin edilen bu azalışın doğal olarak ihracat
miktarı

ve

gelirinde

ciddi

bir

etkisi

olacaktır.

İklim

değişikliğinden kaynaklanan olumsuzlukların etkilerini en az
düzeye indirilmesine yönelik farklı görüşler ve bu görüşleri
uygulamaya

geçirecek

farklı

politikalar

geliştirilmektedir

(Kadıoğlu ve ark., 2017; Ağaçayak ve Keyman, 2018; Karapınar
ve ark., 2020).
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3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMSAL
İŞLETMELERE ETKİLERİ
İklim değişikliğinin olası olumsuz tüm sonuçlarını üretim
süreçleri iklime bağlı olan ve doğada yapılan tarımsal üretimde
görülmesi kaçınılmaz bir durumdur ki tarımsal üretim işletmeleri
bu anlamda ilk etkilenen birimlerdir. İklim değişikliğinin bu
işletmeler üzerindeki olası olumsuz etkileri ekim-dikim, hasatharman, toprak işleme, gübreleme, zararlılarla mücadele kültürel
işlemler (çapalama, sulama, budama v.s.), ürün verimi ve kalitesi
suyun/sulama suyunun temini, bitkisel çeşitlilik, artan CO 2
konsantrasyonları ve bitki gelişimini süreçlerinde görülmektedir
(Raza ve ark., 2019).
3.1. Kuraklık
İklim değişikliğinden kaynaklanan önemli sorunlardan biri olan
kuraklık tarım ürünlerinin üretimini zorlaştırmaktadır (Kapluhan,
2013). Yağış rejimi değişikliği nedeniyle oluşan aşırı kuraklık ya
da ani yağışlar sonucu oluşan seller tarımsal ürünleri verim ve
kalite açısından olumsuz etkilemektedir. Sıcaklık rejimindeki
olumsuz değişimler sonucunda yüksek sıcaklık yabancı ot ve
zararlıların çoğalması neden olurken, bu çoğalmalar mahsulün
verimini azaltmakta ve ürün kalitesini düşürmektedir. Buna göre
iklim değişikliğinin olumsuz bir sonucu olarak hem kısa hem de
uzun vadede tarımsal üretim miktarında düşüşler beklenmektedir.
Birim alandan yüksek verim almaya dayalı konvansiyonel tarım
yönteminde toprağın yoğun kullanımı, tarım alanları çevresindeki
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bitki dokusuna verilen zararla ya da hatalı toprak işleme
yöntemlerinin neden olduğu erozyon ve iklim değişikliğine bağlı
sıcaklık artışları, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını olumsuz
etkileyerek bozulma hızını artırmaktadır. Türkiye’de toprak
verimliliği üzerine yapılan araştırmalara göre son 10 yılda yoğun
toprak kullanımı, erozyon ve sıcaklık faktörlerinin neden olduğu
toprak verimlilik oranının yüzde 23 azaldığı belirtilmektedir
(TRGM, 2021). Tarım alanlarındaki iklim değişikliğinden
kaynaklanan bu olumsuzluklara çözüm olarak topraksız tarım, iyi
tarım uygulamaları, organik tarım, onarıcı tarım, sürdürülebilir
tarım ve dikey tarım gibi yenilikçi yöntemler denenmekte ve
desteklenmektedir.
3.2. Su Kaynaklarında Azalma
Dünyadaki yaşamın temel kaynakları hava su ve topraktır.
Tarımsal üretim faaliyetlerinde elbette biri diğerine göre daha iyi
ya da gereksiz değildir. Ancak ihtiyaç duyulduğunda ulaşabilme
anlamında

su

kaynaklarının

stratejik

önemi

hemen

anlaşılmaktadır. İklim değişikliğinden kaynaklanan en önemli
sorun yağış ve sıcaklık rejimlerindeki değişimin su kaynakları
üzerindeki olumsuz etkilerdir. Yağış ve sıcaklık rejimlerindeki
değişimin su döngüsü üzerine etkisinin olacağı tüm bilimsel
çalışmalarla kanıtlanmış bir gerçektir. Bilimsel çalışmalar 2025
yılı temel alınarak yapılan projeksiyonlarda 3 milyardan fazla
insanın su kaynaklarına ulaşmada büyük sıkıntı yaşayacağını
ortaya koymaktadır (Yılmaz ve Peker,

2013). İklim

değişikliğinden kaynaklanan Yağış ve sıcaklık rejimindeki
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değişimin su döngüsünü olumsuz etkilemesi sonucunda tatlı su
kaynakları olan buzulların erimesi ve bunun deniz ekosistemini
değiştirmesi, havadaki nem oranının azalması tarım içim gerekli
su kaynaklarının giderek azalması sonucunu doğuracaktır
(Howard ark., 2016).
3.3. Aşırı Yağış
Yağış rejimi tarımsal faaliyetleri doğrudan etkileyen iklim
faktörlerinden biridir. İklim değişikliğinin yağış şiddetinin
artması ve yıl içerisindeki dağılımının değişmesi gibi yağış rejimi
üzerine olumsuz etkileri vardır. Birkaç ay içerisinde düşmesi
gereken yağış birkaç saat içerisinde yağarak ciddi zararlara neden
olmaktadır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Batı ve Güney
bölgelerinde yağışlarda belirgin bir düşüş beklenirken, ılımlı bir
orta enlem ikliminin hüküm sürdüğü Karadeniz Bölgesi’nde
yağışların artması beklenmektedir. Artan sıcaklık ve azalan yağış
nedeniyle, kuraklık olaylarının şiddet, sıklık ve süresinde bir artış
beklenmektedir. Doğal Bitki Örtüsü Değişimi Artan iklim
değişikleri nedeniyle doğal bitki örtüsünde de değişiklilere neden
olmaktadır. Bu durum nedeniyle ülkemizde özellikle bozkır
alanlarının genişlemesine ve mera alanlarının azalmasına neden
olabileceği değerlendirilmektedir.
3.4. Bitki Besin Maddeleri Noksanlığı
Artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için tarımsal üretimde
başvurulan üretim yöntemleri toprak ve çevreye büyük zararlar
vermiş ve sonuç olarak topraktaki besin elementleri dengesi
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bozulmuştur.

Topraktaki

bitki

besin

elementlerinin

dengesizleşmesi ya da bikilerin alımına uygun olmayan bir
yapıda olması verimliliği azaltmış, verimlilik azalmasıyla birlikte
daha fazla kimyasal gübre kullanması gerekmiştir. Daha fazla
kimyasal girdi kullanımı ise toprak yapısındaki tuzluluk miktarını
artırması, organik madde miktarını azaltarak toprak pH’sını
düşürmesi gibi pek çok açıdan tarımsal faaliyetleri sürdürülemez
bir hale getirmiştir.
3.5. Hastalık ve Zararlılar
Tarımsal faaliyetler doğaya bağlı faaliyetler ve bu anlamda İklim
değişiklikleri o çevredeki ekolojik yapıyı bozmakta, tarımsal
faaliyetler önemli bir yeri olan biyolojik mücadeleye büyük zarar
vermektedir. İklim koşullarındaki anormal sıcaklıklar, yağışlar
tarımsal faaliyetlerde bitkisel hastalık ve zararlıların ortaya
çıkmasında uygun ortamlar oluştururken beklenmedik ve ani
olarak gelişebilen bu zararlar ürün verimini ve kalitesini
düşmektedir. Tarımsal üretim sürecinde biyolojik çeşitlilik
hastalık ve zararlılarla mücadelede ve tarımsal üretimi
sürdürülebilir kılmada önemli bir araçtır. Örnek verecek olursak,
ABD’de mısır üretiminde görülen yaprak yanığı zararına önlem
olarak kullanılabilen genetik çeşitlilik oranındaki azalmadan
dolayı yaklaşık 1 milyar dolarlık verim bir kayıp olmuştur (Bruns,
2017).
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3.6. Gıda Sektörüne Etkileri
Gıda kaynakları her dönemde olduğu gibi 21. yüzyılda da
stratejik önemini korumaktadır. Dünya nüfusunun 10 milyara
ulaşacağı hesaplanan 2050 yılı itibarıyla yapılan projeksiyonlarda
beslenme için gerekli gıda kaynakları üreten tarımsal üretim
kaynakları iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklık ve yağış
rejimindeki değişimler, kuraklık, tarım alanlarının sular altında
kalması, tuzluluk oranının artması vb. bir çok önemli bir tehdit ile
karşı karşıyadır. Yapılan bilimsel çalışmalar, 2050 yılında dünya
nüfusunun ihtiyaç duyacağı gıda miktarının üretimi için mevcut
üretim

miktarının

en

az

%50

arttırılması

gerektiğini

belirtmektedir (FAO, 2009). IPCC, dünyada iklim değişikliğinin
neden olacağı su kaynaklarının azalması, kuraklık artışı, tarımsal
üretimde

verimliliğin

azalmasının

olumsuz

sonuçlarını

değerlendirdiği raporunda dünya genelinde gıda fiyatlarını %85’e
oranında artıracağı tahmin edilmektedir (TRGM, 2021).
4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIM OLUMSUZ
ETKİLERİNE ÇÖZÜM YOLLARI
İklim değişikliği bir bölgede uzun süre var olan hava koşullarının
çeşitli etkenlere bağlı olarak normalin üzerinde ve sürekli
değişimidir. Genelde bu değişim doğal süreç içerisinde uzun
zaman periyotları içerisinde gerçekleşmekteydi. Ancak bu süreci
önemli ölçüde değiştiren insanın kendi medeniyetini oluşturmak
için doğada yapmış olduğu faaliyetleridir. Bu faaliyetler öyle bir
boyut almıştır ki belli ölçüde kendini onarabilen doğanın bu
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yeteneğini de yok olmaya ve insanlara zarar vermeye başlamıştır.
Bu faaliyetlerin en önemlisi tarımsal faaliyetlerde de benzer bir
durum yaşayan insan, bu durumun farkına vararak tarımsal
faaliyetlerde sürdürülebilirlilik ilkesi kapsamında bir dizi yeni
üretim yöntemleri geliştirip uygulamaya başlamıştır. Bu yeni
üretim yöntemleri çoğunlukla iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerine karşı önemli bir çözüm aracı olarak benimsenmiştir. Bu
yöntemler;
4.1. Azaltım ve Uyum
İklim değişikliği ile mücadele süreci genellikle azaltım ve uyum
olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır.
4.1.1 Azaltım
İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının hafifletilmesi anlamına
gelen azaltım politikaları günümüzde genellikle sera gazı
emisyonlarının azaltılması ile aynı anlamda da kullanılmaktadır
(Akalın, 2015). Paris İklim Anlaşması ile dünya üzerindeki
ülkeler küresel yıllık ortalama sıcaklık artışının 2 dereceyi
geçmemesi için gereken çabayı göstereceklerini taahhüt
etmişlerdir. IPCC’nin konuyla ilgili raporunda, küresel ısınmanın
2 ºC’den fazla artmasını engellemek için yalnızca tarımsal
faaliyetlerde alınacak önlemlerle yeterli olmayacak aynı zamanda
diğer tüm üretim tüketim faaliyetlerinde de sera gazı
emisyonlarının azaltılması gerekmektedir (IPCC, 2014).
Dünya kara alanlarının yaklaşık %40 – 50’sinden oluşan tarım
arazileri işlenirken tüketilen büyük orandaki fosil yakıtlar,
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kullanılan kimyasal girdiler ve hayvansal üretim sürecinde ortaya
çıkan atıklar sera gazı salınıma neden olmaktadır. Bu oranın
azaltılması için kullanılabilecek alternatiflerden uygun bitkisel
çeşit seçimi ve mera yönetimi, uygun toprak işleme yönteminin
geliştirilmesi, bitki besleme yönetimi ve yorgun toprak yapısının
iyileştirilmesi sayılabilir.
Uygulanacak olan bu yöntemler ile toprak erozyon riski
azaltılırken arazi işlemede kullanılan fosil yakıtların miktarı
azalmaktadır. Böylece toprağın karbon depolama kapasitesi ve
toprak içerisindeki organik madde miktarı artmakta ve istenen
ürün

verimi

ve

kalitesi

elde

edilmektedir.

Sera

gazı

emisyonlarının azaltılmasında ormanlar, sulak alanlar, deniz ve
kıyı ekosistemleri, çayırlar, tarımsal alanlar ve turbalıklar gibi
karbon yakalama ve depolama yeteneği bulunan doğal
ekosistemin

korunması

ve

iyileştirilmesi

ile

mümkün

olabilmektedir.
4.1.2. Uyum
Uyum, doğal ya da yapay sistemlerin iklimsel değişikliğine ve
bunun olumsuz sonuçlarına yönelik önlem geliştirebilme ya da bu
olumsuz sonuçlardan en düşük oranda etkilenme kapasitesidir
(Akalın, 2015). Uyum uygulamaları stratejisinde biyolojik
çeşitlilik ve ekosistem açısından doğal dengeyi gözeten üretim
faaliyetleri benimsenmelidir. Bu amaçla doğal dengenin daha
fazla bozulmasını engellemek, mevcut durumunu iyileştirmek ve
doğanın kendisini yenileyebilme özelliğine zarar veren üretim
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yöntemlerini kullanmamak gereklidir. Su kaynaklarını korumak,
tarım arazilerini tesviye etmek, ekolojik yapıyı korumak,
üretimde kullanılan bitkisel materyaller için gen havuzları
oluşturmak iklim değişikliğine karşı uygulanabilen uyum
faaliyetleri olarak sayılabilir.
4.2. Yağmur hasadı
İklim değişikliği ile birlikte yağış rejiminde yaşanacak olan
değişim tarımsal üretimde önemli bir girdi olan su kaynaklarının
azalmasına ve suya ulaşımın zorlaşmasına neden olacaktır.
Yağmur hasadı, yağışın gerçekleştiği dönemlerde yüzeye düşen
yağmur suyunun biriktirilip tarımsal üretim süreçlerinde
kullanılması için oluşturulan yöntemlerin tamamıdır. Bu anlamda
önemli bir su kaynağı olan yağmurların yağış düzeninin
değişmesinin

etkilerini

azaltmak

için

yağışın

olduğu

dönemlerdeki yağışlardan olabildiğince fazla miktarda suyun
depolanabileceği alanlar oluşturmak yani yağmur sularının boşa
akıp gitmesini önleyecek altyapı yatırımlarını yapmak gereklidir
(PAD, 2017). Yağışın fazla olduğu dönemlerde yağmur yağmur
sularının toplanması ile yeraltı su kaynaklarının korunması, su
kıtlığı nedeniyle tarımsal üretimde azalma ve verim düşüşüne
karşı önlem alınması, toprak nem miktarının korunarak toprak
yapısının iyileştirilmesi, mevcut bitki örtüsünün korunması ve
topraktaki organik madde miktarının artırılması, akarsular, göller
ve

yapay

göletlerdeki

su

seviyelerinin

korunması,

bu

ortamlardaki sualtı yaşamının devamı ve yeni iklim koşullarına
adapte olabilen bitki deseninin üretilmesi, ayrıca su kuşlarının
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doğal yaşam alanlarının korunması ile doğal dengenin yeniden
kurulması gibi faydalar elde edilecektir (PAD, 2017).
4.3. Azaltılmış Toprak İşleme
En eski toprak yönetim sistemi olarak kabul edilen toprak işleme,
tarımsal üretim sürecinde verim ve kalite üzerinde etkili olduğu
gibi toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yani toprak
yapısının korunmasında, erozyonun önlenmesinde ve sera gazı
salınımında etkisi büyük olan bir faaliyettir (Busari ve ark.,
2017).
Son yıllarda yapılan araştırmalarda azaltılmış toprak işleme ile
sera gazı salınımını düşürerek atmosferdeki CO2 miktarını
azaltmada etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Azaltılmış
toprak işleme yöntemlerinden doğrudan ekim yöntemi, tarımsal
üretim teknolojilerindeki gelişmeyle üretilen toprak işlemeye
ihtiyaç duymadan ekim yapabilen özel mibzerler ile ekim
yapılmaktadır. Böylece toprak işlemeye gerek kalmayacak ve
fosil yakıt tüketimi olmayacağı gibi toprak nem miktarı
korunmuş, erozyon riski azalmış, toprak karbon ve organik
madde miktarı arttırılmış olacaktır. Bu yöntem 1972 yılında
Brezilya’da tarım arazilerini amacına uygun kullanılmasını
sağlamak ve erozyonu önlemek amacıyla alternatif bir çözüm
olarak uygulanmıştır (TRGM, 2021). Böylece Brezilya’da
yağışın etkisiyle meydana gelen yüksek su miktarının yüzey akış
hızını düşürmek hedeflenmişti. Bu stratejinin toprağın yıkanması
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ve toprak yüzeyinin erozyona karşı korunması açısından başarılı
olması farklı bölgelerde de kullanılmasına neden olmuştur.
4.4. Rüzğar Perdesi
İklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz hava koşullarından
biri de sert rüzğarların neden olduğu toprak erozyonudur. Rüzğar
perdesi, canlı bitkiler kullanılarak rüzgarın neden olduğu toprak
erozyonu engelleyerek tarımsal üretim süreçlerini korur (DKM,
2016). Rüzğar perdesi yapımında otsu bitkiler, çalılar ve ağaçlar
gibi bitkiler kullanılabilir. Bu bitkilerin, hakim rüzgar yönüne 90
derecelik açı ile birlikte ya da tek başına yatay sıralar şeklinde
dikimi yapılabilir. Rüzğar kıran olarak da adlandırılan bu
bitkilerden oluşan rüzğar perdesi sert rüzğarların toprağa ve diğer
tarımsal üretim süreçlerine verebileceği olumsuz etkileri
azaltacağı gibi doğal biyolojik çeşitliliği de zenginleştirecektir.
4.5. Gübreleme
Tarımsal üretimde ürün verimi ve kalitesinde artış sağlamanın
temel

yöntemi

olan

gübreleme,

topraktaki

bitki

besin

elementlerini bitkilerin istediği düzeyde tutulması amacıyla
yapılmaktadır (Sayğı, 2022). Verim ve kalite bakımından tüketici
beklentilerini karşılayabilecek ürünlerin elde edilebilmesi için
uygun dozda gübreleme yapılması gereklidir (Soysal ve ark.,
2020). Gübreleme ile bitki gelişiminde önemli bir rolü olan
topraktaki bitki besin maddesi azot toprağa ve oradan da bitkilere
kayıpsız ulaşması sağlanır ve sera gazı salınımında önemli bir
rolü olan N2O emisyonlarını azaltır. Tarımsal üretim sürecinde
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ortaya çıkan N2O salınımının azaltılması üretimi yapılacak
bitkiye uygun bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda yavaş salınımlı
gübre kullanarak kaybın en az yaşanacağı azot miktarını
uygulamak, toprak pH’sını düşüren, organik madde miktarını
arttıran gübreleme işlemini yapmak gibi yöntemler sayılabilir.
Uzun dönem kullanılan üretim ve çevre maliyetleri yüksek olan
kimyasal gübre yerine tarımsal üretim süreçlerinde ortaya çıkan
atıklardan oluşan organik gübreleri kullanmak (Sayğı, 2022),
doğrudan ekim yöntemi uygulamalarını kullanmak N 2O
emisyonlarının azaltılmasında önemli tedbirlerdir.
4.6. Arazi Toplulaştırma
Tarımsal üretim kaynağı toprakların yönetiminde karşılaşılan
önemli bir sorun da mülkiyet meselesidir. Tarım arazilerinin
çeşitli nedenlerle genellikle miras konusu nedeniyle bölünmesi bu
alanların efektif kullanımını engellemektedir (TRGM, 2021). Bu
sorunu çözüm olarak arazi toplulaştırmasıdır . Bu yolla küçük ve
şekilsiz tarım araziler bir araya getirilerek işletme merkezi ile
parseller arasındaki mesafe azalmakta ve araziler arasındaki
ulaşım maliyetleri ve sera gazı salınımı azalmakta ve yakıttan
tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca tarımsal alanları birleştirilmesi
ile yapılacak kültürel uygulamalarda bir bütünlük sağlanarak
verim ve kalite artmakta ayrıca tarımsal üretim girdilerinde
etkinlik sağlanmaktadır.
4.7. Organik Tarım
Organik tarım, tarımsal üretim sürecinde doğaya, canlı varlıklara
ve insana dost üretim sistemlerini içeren tarımsal üretimde
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sürdürülebilirlilik ilkesinin yansıması olan bir üretim yöntemidir
(Muller ve ark.,
dengenin

2017). Organik tarımda temel amaç doğal

korunması,

kendine

yeter

bir

ekosistem

oluşturulmasıdır. Organik tarımın bu amacı ilk önce Avrupa’da
önemli bulunmuş ve sonrasında giderek önemi anlaşılmış 2004
yılında Türkiye’de “5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu”
çıkarılmıştır. Organik tarım, iklim değişikliğinin etkilerinden
önce tarımsal üretim faaliyetlerinin doğaya, canlı varlıklara ve
insan sağlığına olumsuz etkilerine tepki olarak ortaya çıkmış ve
ortaya koymuş olduğu ilke ve yöntemler esasında iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı etkili çözüm yolları
sunduğu için giderek uygulama alanları artmıştır. Her süreci
kontrol altında ve sertifikalı olan organik tarımda kapalı bir
ekosistemde kendi kendine yetebilen, su kaynaklarının etkin
kullanıldığı, atıkların değerlendirilerek tekrar üretim sürecinde
değerlendirildiği, zararlı kimyasal girdilerin kullanımına izin
verilmediği, ekim nöbetinin uygulandığı yeni sayılabilecek
tarımsal üretim yöntemlerinden biridir (Muller ve ark., 2017).
4.8. Tarımsal Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan Atıkların
Değerlendirilmesi
Tarımsal

üretim

sürecinde

ortaya

çıkan

atıkların

değerlendirilmesi önemli bir konudur. Bu anlamda bu atıklar
işlenerek bitki besin madde gübre olarak değerlendirilmesi ya da
çeşitli şekillerde üretim sürecinde kullanılan enerji kaynaklarına
(elektirik enerjisi, biyoyakıt, biyogaz gibi) dönüştürülmesi iklim
değişikliğine neden olabilecek sera gazı salınımı miktarlarını
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azaltmanın

yanında

önemli

bir

ekonomik

oluşturmaktadır (Duque-Acevedo ve ark.,

kazanım

da

2020). Tarımsal

üretim sürecinde ortaya çıkan bitkisel ve hayvansal atıklar yine
diğer üretim süreçlerinden ortaya çıkan ve biyokütle olarak
adlandırılan bu organik atıklardan çeşitli enerji kaynakları elde
edilmekte ve depolanabilmektedir. bu kaynaklar üretilmesi için
yararlanılır. Tarımsal üretim süreçlerinden ve diğer üretim
süreçlerinden elde edilen bu kazanımları ekonomik faydasında
çok iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji arz güvenliğinin
sağlanmasında açısından daha da önemlidir.
4.9. Tarımsal Üretimde Karbon Salınımı Yönetimi
İklim

değişikliğine

neden

olan

sera

gazı

salınımının

önlenmesinde topraktaki karbon tutumunun arttırılması önemli
bir unsurdur (FAO, 2015). Tarımsal üretim süreçlerinde sera gazı
salınımını azaltan ve toprağın karbon tutma oranını artıran üretim
tekniklerini kullanmaları için üreticilere teşvikler verilebilir.
Azaltılmış toprak işleme ve buna bağlı olarak doğrudan ekim
yöntemini benimseme, agro-ekolojik yetiştiricilik, ormancılık,
üretimde çok yıllık bitki türlerinin kullanılması, ekim nöbeti
uygulamaları olumsuz iklim değişikliği etkilerini azaltan önemli
uygulamalardır.
5. SONUÇ
İnsan faaliyetlerinin temel hareket noktası ihtiyaçlardır. İnsan
ihtiyaçlarını karşılamak için içinde bulunduğu doğayı yani
çevreyi kullanır. İnsan yaşamını devam etmesi için en önemli
ihtiyaçlardan biri zorunlu olarak karşılanması gereken fizyolojik
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ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların en başında gelen beslenme ihtiyacını
karşılamak için insan tarımsal faaliyetlerde bulunur.
Doğal koşullara doğrudan bağlı olan tarımsal faaliyetler iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerinin tehdidi altındadır. İklim
değişikliğinin çeşitli nedenleri olsa da sürece en çok etki eden
insanların ihtiyaçlarını gidermede doğayı kullanırken doğal
dengeye vermiş oldukları zararlardır. Bu faaliyetlerden biri olan
tarımsal faaliyetleri hem iklim değişikliğinden doğrudan
etkilenen hem de etkileyen faaliyetler olma özelliği ile öne plana
çıkmaktadır. Tarımsal faaliyetler insan yaşamının devamı
anlamında beslenme ihtiyacını karşılamada gıda üretiminin
gerçekleştirildiği faaliyetlerdir. İklim değişikliğinin tarımsal
faaliyetler üzerine üretim sürecinde gerekli olan uygun hava
koşullarının sıcaklık ve yağış rejiminin değişmesi, biyolojik
yapının bozulması, su kıtlığı, yeni tür zararlı ve hastalıkların
ortaya çıkması ve toprak kaynakların hızla tüketilmesi sonucu
tarımsal üretimde verim ve kalite kayıplarının yaşanmasına neden
olmaktadır. Bu sorun artan dünya nüfusunun beslenmesi için
gereken gıda miktarının üretilmesini engellediği gibi güvenli
gıdaya da ulaşılmasını engellemektedir. Birçok bilimsel
çalışmada yer alan gelecek projeksiyonlarında ve hatta
günümüzde iklim değişikliğinden kaynaklanan açlık, yetersiz
beslenme ve gıda fiyatlarında aşırı artış tehdidine vurgu
yapılmaktadır. İklim değişikliğinden kaynaklanan bu sorunların
çözümü için birçok yöntem ve uygulamadan bahsedilmektedir.
Bu yöntemler temelde azaltım ve uyum başlıkları altında
özetlenebilen doğal dengenin yeniden kurulmasına yönelik olarak
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geliştirilen ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmada
önemli yararları olan yöntemlerdir. Azaltılmış ve doğrudan dikim
yöntemi, yağmur hasadı, tarımsal üretim sürecinde ve diğer
süreçlerde ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi, etkin bitki
besleme yöntemleri, arazi toplulaştırma, organik (sürdürülebilir)
tarım, tarımda karbon yönetimi iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerini azaltırken tarımsal üretimde yeterli ve güvenli gıdanın
üretilmesini

sağlayacak

sağlayacak yöntemlerdir.

doğal

ortamın

oluşturulmasını
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GİRİŞ
Dünyada

Tarımda

enerjinin

verimli

kullanılması

çevre

sorunlarını en aza indirecek, doğal kaynakların yıkımını
önleyecektir (Erdal ve ark., 2007; Inci ve ark., 2016; Baran ve
ark., 2017). Biyokütle genel olarak bitki veya hayvan kaynaklı
hidrokarbon içeren maddelerdir ve çoğunlukla organik içeriklidir
(Demirel ve Gürdil, 2018). Biyokütle enerjisi dünyada kömür ve
petrolden sonra en büyük birincil enerji kaynağıdır ve dünya
nüfusunun yarıdan fazlası birincil enerji kaynağı olarak biyokütle
kullanmaktadır (Öztürk ve Ekinci, 2016). Biyokütle kaynakları
bakımından zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizde, yılda
ortalama 50 milyon ton çeşitli tarımsal ürün artığı üretilmektedir
ve bu artıkların kullanım oranları oldukça düşüktür (Karaca ve
ark., 2016). Açığa çıkan bu artıkların enerji değerinin 4.1017 kJ
yıl-1 olduğu ve toplam enerji tüketimimizin % 17’sini
karşılayabileceği tahmin edilmektedir (Alibaş ve Ünal, 1995).
Hayvansal ve bitkisel atıklar kullanılarak bölge, yöre ve işletme
bazında biyogaz enerjisinin üretim potansiyeli konusunda yapılan
çalışmalar incelendiğinde;
Külcü (2016) tarımsal biyokütle potansiyelini incelediği bir
çalışmasında, Afyonkarahisar ilinde bir yılda açığa çıkan
2838.954 ton bitkisel atıktan (%20 nem içeriğinde) 1490.451 ton
kompost üretilmesinin mümkün olduğunu belirtmiştir.
Karaca (2017), Antalya’ da yaptığı bir araştırmada toplamda en
fazla atığın 165.3 bin ton ile domates bitkisi, bunu da 27.35 bin
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ton atık miktarı ile biber ve yaklaşık 10 bin ton atık miktarı ile
patlıcan bitkisi üretiminden kaynaklandığını belirtmiştir. Bu üç
bitkinin sera üretiminde oluşturdukları bitkisel atık miktarı ise
kuru bazda toplam 202.65 bin ton olarak belirlenmiştir.
Baran ve ark., (2017), Adıyaman ilinin hayvan potansiyelinden
elde edilebilecek enerji potansiyelini belirlemişlerdir. İldeki
büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı atıklarından elde edilebilecek
gübre miktarlarının biyogaz olarak değerlendirilmesi için
büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan verileri Adıyaman İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmıştır. Bu verilere
göre 2015 yılı itibariyle il genelinde 81.733 adet büyükbaş,
305.724 adet küçükbaş ve 231.358 adet kanatlı hayvan
bulunduğunu hesaplanmıştır. Hesaplanan atık miktarlarına göre,
elde edilebilecek gübre miktarı büyükbaş hayvanda 294.238.80
tonyıl-1, küçükbaş hayvanda 214.006.80 tonyıl-1 ve kanatlılarda
ise 5.089.88 tonyıl-1 olarak hesaplanmışlardır. Hesaplanan gübre
miktarlarına göre biyogaz üretim miktarı büyükbaş hayvanda
6.473.253.60 m3yıl-1, küçükbaş hayvanda 8.274.929.60 m3yıl-1
ve kanatlılarda ise 264.673.50 m3yıl-1 olup, toplam elde
edilebilecek enerjinin eşdeğer karşılıkları ise 70.560.426.49
kWhyıl-1 (254.017.53 GJyıl-1) olarak hesaplamışlardır.
Taşova ve Polatçı(2019), Batman ilinde yaptıkları çalışmada ,
tahıl sap atık miktarı 78.525.22 ton/yıl, ortalama kuru madde
miktarı 68.316.87 ton/yıl, uçucu kuru madde miktarı 63.311.38
ton/yıl, toplam metan üretim potansiyeli 21.074.43 m 3/yıl ve
enerji potansiyeli 562.327.30 MJ/yıl olarak saptamışlardır.
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Baran ve Küçüker (2021), Araştırmalarında Tokat İlinin bitkisel
üretimden kaynaklanan kullanılabilir tarımsal atık miktarı ve bu
atıkların enerji potansiyeli biyokütle açısından teorik olarak
değerlendirilmiştir.

Tokat

İli

için

biyokütle

ve

enerji

potansiyelinin belirlenmesinde, kullanılabilir atık potansiyeli
bulunan üretim materyalleri seçilmiş olup hesaplamalarda
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İl Tarım Orman Müdürlüğü
2019 yılı bitkisel üretim istatistikleri ile farklı kurum ve
araştırıcılar tarafından belirlenmiş olan katsayılar kullanılmıştır.
Tokat’ta tarla bitkileri için kuru biyokütle miktarı 993 527, 89
ton/yıl ve toplam ısıl kapasitesi 17 703 258,43 GJ/yıl, meyve
ağaçları için budama atıklarının kuru biyokütle potansiyeli 7 845
124,67 ton/yıl ve toplam ısıl kapasitesi 156 902 493,40 GJ/yıl
olarak hesaplanmışlardır.
Bu çalışmada, Batman ve Siirt

illerininin 2021

yılına ait

kullanılabilir bazı tahıl (buğday, arpa, mercimek , nohut ve mısır)
sap atık değerlerinden elde edilebilecek organik atık miktarı
(ton/yıl), organik atıklardan elde edilebilecek kuru madde miktarı
(ton/yıl), kuru maddeden temin edilebilecek uçucu kuru madde
miktarı, toplam metan miktarı (m³/yıl) ve metan gazından elde
edilebilecek enerji potansiyel değerleri belirlenmiştir.
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MATERYAL VE METOT
Çalışma alanlarının konumu
Batman,

Dicle

havzasında,

batı-doğu

doğrultusunda

il

topraklarından geçen Dicle nehri ile Batman çayı kenarındaki
verimli ovalardan oluşan düz bir alan üzerine yerleşiktir. Coğrafik
olarak kuzey ve kuzeydoğusu sarp, yüksek ve dağlık olup, güney
tarafı ise engebeli yapıya sahiptir. Doğusunda Siirt, batısında
Diyarbakır, Kuzeyinde Bitlis ve Muş, güneyinde ise Mardin illeri
ile çevrili, 41° 10’ ve 41° 40’ doğu boylamları ile 38° 40’ ve 37°
50’ kuzey enlemleri arasında yer almakta olan ilin denizden
yüksekliği 540-560 m arasında değişmektedir(Aydın, 2019).
Siirt, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu ucunda yer
alan Siirt doğudan Şırnak ve Van, kuzeyden Batman ve Bitlis,
batıdan Batman, güneyden Mardin ve Şırnak İlleri ile çevrilidir.
Bölge, Güneydoğu Anadolu düzlüklerinden sonra birden
yükselmekte, doğu ve kuzey kesimleri bol yağış almaktadır. İl
topraklarının tümü Dicle Havzası’na girmektedir. Siirt yaz, kış
bol yağış alan zengin çayırlarla kaplı yaylalar ile çevrilidir.
Siirt’te karasal iklim hüküm sürmekte ve dört mevsim en belirgin
özellikleriyle yaşanmaktadır. Doğu ve kuzey bölgelerinde kışlar
daha sert ve yağışlı, güney ve güneybatı bölgelerinde ılık geçer.
Yazları sıcak ve kuraktır.
Tarım Alanlarının Yapısal Özellikleri
Batman İlinin yüzölçümü 470.600 ha olup ilin tarım arazisi
toplamı, 156.980 ha’dır. İl yüzölçümünün % 33,36’sı tarımsal
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faaliyetlerde, %8,63 mera arazisi, %14,68 orman arazisi, %43,34
tarıma elverişsiz arazilerden oluşmaktadır (Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü brifing 2021) Batman ili arazilerinin niteliklerine göre
mevcut dağılımı Tablo1’de verilmiştir. Kullanılan 156.980 ha
alanın %82.80’i kuru, geri kalan %17.20’sin de ise sulu tarım
yapılmaktadır. Kayıtlı çiftçi sayısı 6.272 kişidir (Anonim 2021a)
Siirt ilinin yüzölçümü 483.212 ha olup ilin tarım arazisi toplamı,
95.474 ha’dır. İl yüzölçümünün % 19,75’i tarımsal faaliyetlerde,
% 6,31’i mera arazisi, %48,89 orman arazisi, %25,03 tarıma
elverişsiz

arazilerden

oluşmaktadır.

Siirt

ili

arazilerinin

niteliklerine göre mevcut dağılımı Tablo2’de verilmiştir.
(Anonim 2021b)
Tablo 1. Batman İli Arazisinin Niteliklerine Göre Mevcut
Dağılımı
Arazinin Cinsi
Tarım Arazisi Toplamı

Toplam (ha)

Yüzde (%)

156.980

33,36

Mer’a Arazisi

40.592

8,63

Orman Arazisi

69.840

14,68

Tarıma Elverişsiz Arazi

203.944

43,34

GENEL TOPLAM

470.600

100

Kaynak: Batman Il Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı verileri
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Tablo 2. Siirt İli Arazisinin Niteliklerine Göre Mevcut Dağılımı
Arazinin Cinsi

Yüzde (%)

Toplam (ha)

Tarım Arazisi Toplamı

95.474

19,75

Mer’a Arazisi

30.504

6,31

Orman Arazisi

236.259

48,89

Tarıma Elverişsiz Arazi

120.975

25,03

GENEL TOPLAM

483.212

100

Kaynak: Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı verileri

2021 yılında, Batman ve Siirt iline ait yetiştirilen bazı tahıl
ürünlerinin ekim alanı miktarları Tablo3 ve 4’de verilmiştir.
Tablo 3. Batman İlinde Yetiştirilen Bazı Tahıl Ürünlerinin Ekim
Alanı ve Üretim Miktarları
Ürün Adı
Mısır (Dane)
Buğday
Arpa
Kırmızı Mercimek
Nohut

Ekilen

Verim

Alan (da)

(kg/da)

Üretim (ton)

59.175

1.509

89.274

411.665

283

116.562

78.496

197

15.462

150.145

109

16.313

1.377

69

95.6

Kaynak: Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021yılı verileri
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Tablo 4. Siirt İlinde Yetiştirilen Bazı Tahıl Ürünlerinin Ekim
Alanı ve Üretim Miktarları
Ürün Adı
Mısır (Dane)
Buğday
Arpa
Kırmızı Mercimek
Nohut

Ekilen

Verim

Alan (da)

(kg/da)

Üretim (ton)

15.205

1.112

16.922

318.192

150

47.812

62.219

144

8.996

127.545

127

16.255

1.153

98

113

Kaynak: Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021yılı verileri

METOT
Atık ve Enerji Potansiyellerinin Hesaplanması
Verilen ekim alanı değerleri kullanılarak 2021 yılına ait ortalama
atık potansiyeli belirlenirken, toplanabilirlik oranları dane
buğday, arpa, kırmızı mercimek ve nohut için % 15, mısır için ise;
% 60 olduğu ifade edilmektedir (Öztürk ve Başçetinçelik, 2006).
Atıklardan elde edilebilecek kuru madde, uçucu kuru madde
potansiyeli ve toplam metan potansiyel değerleri Sharma ve ark.
(1988) tarafından kullanılan yönteme göre belirlenmiştir. Uçucu
kuru madde hesaplamasında gerekli parametreler literatür verileri
kullanılmıştır. Bu ürünlerin atıklarından elde edilebilecek metan
gazının enerji miktarı ise Aybek ve ark. (2015) tarafından
kullanılan yönteme göre belirlenmiştir. Belirtilen tahıl ürünleri
tahıl atıklarından elde edilebilecek metan gazının enerji ise
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Aybek ve ark. (2015); Taşova ve Polatçı (2019); Baran ve
Küçüker (2021) yöntemine göre belirlenmiştir.
Hesaplamada kullanılan eşitlikler aşağıda verilmiştir.

AP = (((EA x 37 x 15)/100)1000)

(1)

Burada;
AP: buğday atık miktarı potansiyeli (ton/yıl);
EA: buğday ekim alanı (da).
KM = ((AP x 88)/100)

(2)

Burada;
KM: Elde edilebilir kuru madde potansiyeli (ton/yıl).
UKM = ((AP x 87)/100)

(3)

Burada;
UKM: Ucu kuru madde potansiyeli (ton/yıl).
ÖMO = UKM x 0.25

(4)

Burada;
ÖMO: Özgül metan oranı (CH4 kg).
ME= ÖMO x 36

(5)

Burada;
ME: Elde edilebilir metan gazının enerji değeri (MJ).
ARAŞTIRMA BULGULARI
Çalışmada Siirt ve Batman

illerinde mevcut bitkisel üretim

faaliyetlerine konu olan atık potansiyeli yüksek olan ürünler
kullanılmıştır.

İllerdeki

biyokütle

kapasitesini

değerlendirebilmek için 5 farklı bitki dikkate alınmıştır. Bu
ürünler mısır, buğday, arpa, kırzmızı mercimek ve nohut’dir.
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İllerde yetiştiriciliği yapılan ürünlerin atık potansiyelleri
belirlenirken bu ürünlerin ekim alanları ve üretim miktarları,
2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri
(TÜİK, 2021), Siirt ve Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
2021 yılı faaliyet raporlarında yer alan verilerden alınmıştır. Bu
verilerle Siirt ve Batman illerinin

biyokütle üretimine konu

olabilecek atık potansiyeline sahip tarla bitkileri kullanılabilir atık
miktarları hesaplanmıştır.
Seçili

ürünler

için

tarla

bitkilerinin

atık

miktarlarının

belirlenmesinde ürün hasadı yapılan arazilerin büyüklüğü esas
alınmıştır. Seçilen ürünlerin atık katsayısı, kullanılabilirlik
oranları ve birim ısıl değerleri California Energy Commission
2015 (CEC) tarafından belirlenen değerlerden alınmıştır (CEC
2015; Karabaş, 2019). Bitkisel üretimin Batmanda % 33.36, Siirt
ilinde ise 19.75’ ini oluşturan tarla bitkilerinin atık potansiyeli ve
bu atıklara ait ısıl değerler Batman için Tablo 5’te, Siirt ili için ise
Tablo 6’da verilmiştir. Tabloda yer alan atık miktarları ve toplam
ısıl kapasiteler 1 ve 2 nolu eşitlikler kullanılarak hesaplanmıştır.
Tarla bitkileri için seçilen her bir ürünün tarlada bıraktığı yıllık
atık miktarı hesaplanmıştır.
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Tablo 5. Batman İline ait bazı tahıl ürünlerinin kullanılabilir atık
ve kuru madde potansiyeli, uçucu kuru madde, özgül metan oranı
ve metan gazı enerji eşdeğerleri
Atık

Kuru

Uçucu Kuru

Özgül

Metan

Potansiyeli

Madde

Madde

Metan

Gazı

(ton/yıl)

Potansiyeli

(ton/yıl)

Oranı

Enerji

Ürün Adı

(ton/yıl)

Eşdeğeri
(MJ)

D. Mısır

1.313,69

1.156,04

1.142,91

285,73

10.286,15

Buğday

2.284,74

2.010,57

1.987,72

496,93

17.889,52

435,65

383,37

379,02

94,75

3.411,16

833,30

733,31

724,98

181,24

6.524,78

7,64

6,73

6,65

1,66

59,84

4.875,03

4.290,02

4.241,27

1.060,32

38.171,45

Arpa
Mercimek
Nohut
Toplam

Tablo 6. Siirt İline ait bazı tahıl ürünlerinin kullanılabilir atık ve
kuru madde potansiyeli, uçucu kuru madde, özgül metan oranı ve
metan gazı enerji eşdeğerleri

Ürün Adı

Atık

Kuru

Uçucu

Özgül

Metan

Potansiyeli

Madde

Kuru

Metan

Gazı

(ton/yıl)

Potansiyeli

Madde

Oranı

Enerji

(ton/yıl)

(ton/yıl)

Eşdeğeri
(MJ)

D. Mısır

337,55

297,04

293,67

73,42

2643,02

Buğday

1765,97

1554,05

1536,39

384,10

13827,51

Arpa

345,32

303,88

300,42

75,11

2703,82

Mercimek

707,87

622,93

615,85

153,96

5542,66

6,40

5,63

5,57

1,39

50,11

2.783,53 2.751,90

687,98

24.767,12

Nohut
Toplam

3.163,11
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Batman ve Siirt illerinde üretimi yapılan bazı
tarımsal ürünlerin sap atıklarına göre, elde edilebilecek yıllık
bazdaki ortalama atık, kuru madde, uçucu kuru madde, metan ve
enerji potansiyelleri araştırılmıştır.
Belirlenen bulgular doğrultusunda;
Batman ilinde ortalama 4.875,03 ton/yıl tahıl sap atığının olduğu
görülmüştür. Bu atıklardan elde edilebilecek ortalama enerji
değeri ise 38.171,45 MJ olduğu belirlenmiştir.
Siirt ilinde ortalama 3.163,11 ton/yıl tahıl sap atığının olduğu
görülmüştür. Bu atıklardan elde edilebilecek ortalama enerji
değeri ise 24.767,12 MJ olduğu belirlenmiştir.
İki komşu il çok yakın yüzölçüme sahip olmasına rağmen Batman
ili daha yüksek atık potansiyeli ve enerji değeri olduğu
görülmüştür. Bunu sebebi Tablo1 ve 3’de görüleceği üzere
Batman ilinde tarımsal alanlar ve tahıl ekim alanları daha fazla
olduğu görülecektir.
Ülkemizin enerji konusundaki açığı ve dışa bağımlılığı göz önüne
alındığında, biyokütle, hem artan enerji ihtiyacının bir kısmının
karşılanması hem de dışa bağımlılık gerektirmediği için çok
önemli bir potansiyel enerji kaynağı olması açısından önemlidir.
Bu enerji kaynağının kullanımında modern yöntemler tercih
edilerek enerjiye dönüşümünün sağlanması için ülke olarak
yatırım çalışmalarının hızlandırılması, ülke genelinde biyokütle
potansiyelinin

belirlenmesi

ve

biyokütleyi

biyoenerjiye
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dönüştürecek tesislerin nakliye vb. maliyetlerinin optimum
düzeyde olacağı şekilde uygun yerlere planlanarak bir an önce
biyokütle enerji kaynağının kullanılabilir hale gelmesi Ülkemiz
açısından büyük önem arz etmektedir.
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GİRİŞ
Enerji Dünya’nın geleceğinde önemli bir paya sahiptir. Enerji
ekonomik gelişmenin merkezidir ve enerji tüketimi ile yaşam
standartları arasında açık bir ilişki vardır. Enerji kaynakları, fosil
yakıtlar, yenilenebilir kaynaklar ve nükleer kaynaklar olmak
üzere üç kategoriye ayrılır (Karaca, 2015). Biyogazın parayla
ölçülemeyecek bir faydası da çevre sağlığına olan katkısıdır.
Gübrelerin biyogaz tesisinde kullanılmasıyla birlikte gübrelerde
koku yok olmakta, hastalığa yol açabilecek mikroplar etkisiz hale
getirilmektedir (Akbulut ve Dikici, 2004). Tunçez (2018)’e göre;
Artan dünya nüfusuna paralel olarak bitkisel ve hayvansal
kaynaklı gıdaların tüketimi de artmaktadır. Artan gıda ihtiyacı
hayvancılık ve tarım işletmelerinin çoğalmasına ve üretimlerini
endüstriyel hale getirmesine neden olmaktadır. Hayvancılık
tesislerinden kaynaklanan en önemli problemlerden biri de
hayvan dışkılarıdır. Hayvan dışkıları kötü koku ve haşereye
neden olmasının yanı sıra hava su ve toprak kirliliğine neden
olmaktadır. Açığa atılan hayvansal atıklardan yayılan metan, en
kötü sera gazlarından birisi olup aynı hacimdeki CO2’den yirmi
kat daha fazla sera gazı etkisi yapmaktadır (Tolay ve ark., 2008).
Biyogaz, metan (50-60%), karbondioksit (40-50%), nitrojen (%5)
gibi gazlardan oluşan renksiz, kokusuz, havadan hafif bir gazdır
(Aguilar-Virgen ve ark., 2014; Barros ve ark., 2014; Amini ve
ark., 2012; Schneider ve ark., 2012). “Biyogaz, anaerobik
bozunma, organik maddelerin oksijensiz ortamda, farklı
mikroorganizma

gruplarının

varlığında,

biyometanlaştırma
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süreçleri (havasız bozunma - biyolojik bozunma - mikrobiyal
bozunma - anaerobik fermentasyonun kontrollü süreci) ile elde
edilen bir gaz karışımıdır. İçeriğinde CH4, CO2, N2, H2S NH3, H2,
CO bulunur (Türkmenler ve ark.2014; Baran ve ark., 2017).
Her çeşit hayvanın gübresinden ve özellikle içeriğinde yüksek
oranda yağ, şeker, nişasta ve karbonhidrat içeren yan ürünlerden
tarımsal kökenli biyogaz elde edilebilmektedir. Ancak sığır
gübresinin bünyesinde anaerobik fermantasyonu sağlayan
mikroorganizmalar olduğu için bu grup organik atıklar biyogaz
üretiminde ayrı bir öneme sahiptirler (Alibaş, 1996).
En yaygın kullanımı biyogaz olan biyokütle enerjisinin kullanımı
ile enerji sağlamanın yanı sıra atık kontrolünün sağlanması yolu
ile çevre kirliliğinin de büyük ölçüde önüne geçilmesi
sağlanabilmektedir. Biyogaz, yakıt olarak kullanılmasının yanı
sıra bir jeneratör yardımı ile elektrik enerjisine dönüştürülerek de
kullanılabilen bir enerji kaynağıdır (McCabe ve ark., 2014; Höhn
ve ark., 2013; Korres ve ark., 2010).
Biyogaz üç aşamadan oluşur (Şekil 1) . Birinci aşama atığın
mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünür hale
dönüştürülmesidir. Bu aşamada polisakkaritler monosakkaritlere,
proteinler peptidlere ve aminoasitlere dönüşür. İkinci aşamada asit
oluşturucu bakteriler devreye girerek bu maddeleri asetik asit gibi
küçük yapılı maddelere dönüştürürler. Asit oluşumu üretim
esnasında pH?nın düşmesine neden olabilir bu durum metan
oluşumunu sağlayacak bakteriler üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
Üçüncü aşamada ise bu madeleri metan oluşturucu bakteriler
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biyogaza dönüştürürler. Görüldüğü gibi

biyogaz

oluşumu

mikrobiyolojik etmener ile gerçekleşmekte ve doğal olarak bu
mikrobiyolojik organizmaların etkileneceği her türlü koşul biyogaz
üretimini de etkilemektedir (Baran, 2021).

Şekil 1. Biyogaz oluşum şeması
Bu çalışmada Şırnak ilinin büyük ve küçükbaş hayvansal yan
ürünlerden elde edilebilecek biyogaz potansiyeli ve bu
potansiyelden elde edilebilecek olan elektrik enerjisinin miktarı
hesaplanacaktır.
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2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1 Çalışma Alanı
Şırnak ili batıda Mardin, kuzeyde Siirt, kuzeydoğuda Hakkari
illeri ile güneyde Irak ve Suriye Devletleriyle çevrilidir. Şırnak
ilinin Yüzölçümü 7.158.959,0 da’ dır. İlimizinGeniş ovaları yer
aldığı Cizre,Silopi ve İdil ilçeleri; Engebeli,Sarp yamaçlar ve
yüksek dağların yer aldığı, tarım alanın az, buna karşılık orman
ve meraların geniş çapta bulunduğu Merkez, Beytüşşebap,
Güçlükonak ve Uludere ilçelerini kapsamaktadır.
İlimiz önemli dağları; Cudi ,Gabar, Namaz ve Altın Dağlarıdır.
Cizre, Silopi ve İdil İlçeleri geniş düzlükler halindedir. İlin en
önemli akarsuyu Kızılsu, Hezil ve Habur Çaylarının beslediği
Dicle Nehridir.
Bu çalışmada kullanılan veriler, Tarım ve Orman Bakanlığı,
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Şırnak İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü’nden sağlanarak derlenmiştir.
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Tablo 1. Şırnak ilinin Arazi varlığı istatiği (Şırnak Tarım ve
Orman Müdürlüğü, 2021)

2.2 Biyogaz ile ilgili araştırma sonuçları
• 1 ton büyükbaş hayvan gübresinden 33 m3 biyogaz,
• 1 ton küçükbaş hayvan gübresinden 58 m3 biyogaz,
• 1 ton kanatlı hayvan gübresinden 78 m3 biyogaz elde
edildiği dikkate alınmıştır (Baran ve ark., 2017).
2.3 Biyogazın elektrik enerjisi olarak eşdeğeri
Akbulut ve Dikici (2004)’ye göre, 1 m3 biyogazın elektrik enerjisi
cinsinden değeri; 1 m3 biyogaz 4.70 kWh enerjidir (Bilir ve ark.,
1983).
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Yukarıdaki kabuller, araştırma sonuçları ve verilerine göre Şırnak
ilindeki toplam hayvan sayısına göre gübre, biyogaz ve enerji
potansiyeli hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilebilecek enerjinin
sera

içi

ısıtma

maliyetine

sağlayabileceği

katkıların

hesaplanmasında Genç ve ark. (2010) referans olarak dikkate
alınmıştır.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
Şırnak ilinde 2021 TÜİK verilerine göre, toplam 84854 adet
büyükbaş, 1209719 adet küçükbaş ve 112652 adet kanatlı hayvan
olmak üzere toplam hayvan sayısı 1407225 adet olarak
hesaplanmıştır. Şırnak ilinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı
hayvan varlığından elde edilebilecek hesaplanan gübre miktarları
Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Hayvan Varlığından
Elde Edilebilecek Gübre Miktarları (TÜİK, 2021)
Toplam
Hayvan Sayısı
Hayvan Türü

(Adet)

Gübre(ton/yıl)

Net Gübre
(ton/yıl)

Büyükbaş

84854

305474,40

203649,60

Küçükbaş

1209719

846803,30

564535,53

Kanatlı

112652

2478,34

1652,23

Toplam

1407225

1154756,04

769837,36
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Tablo 3’e göre, bir yılda elde edilebilecek büyükbaş gübre miktarı
305474,40 ton, küçükbaş gübre miktarı 846803,30 ton, kanatlı
gübre miktarı ise 2478,34 ton olarak hesaplanmıştır. Toplam elde
edilebilecek

gübre

miktarı

1154756,04

ton/yıl

olarak

hesaplanmıştır. Bir yılda elde edilebilecek net büyükbaş gübre
miktarı 203649,60 ton, küçükbaş gübre miktarı 564535,53 ton ve
kanatlı gübre miktarı ise 1652,23 ton olmak üzere toplam net
gübre miktarı 769837,36 ton’dur. Bu verilere göre elde
edilebilecek biyogaz ve elektrik enerjisi potansiyeli Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4. Şırnak İlinde Elde Edilebilecek Biyogaz ve Elektrik
Enerjisi Potansiyeli
Hayvan Türü

Biyogaz

Elektrik

(m /yıl)

(kWh)

3

GJ

TL

Büyükbaş

6720436,80

31586052,96

113709,79

23723273,62

Küçükbaş

32743060,93

153892386,39

554012,59

115583646,86

Kanatlı

128873,89

605707,27

2180,55

454927,35

Toplam

39592371,62

186084146,62

669902,93

139761847,83

Tablo 4’e göre, bir yılda büyükbaş hayvan varlığından elde
edilebilecek biyogaz miktarı 6720436,80 m3/yıl, küçükbaş
hayvan

varlığından

elde

edilebilecek

biyogaz

miktarı

32743060,93 m3/yıl, kanatlı hayvan varlığından elde edilebilecek
biyogaz miktarı 128873,89 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Bir yılda
elde edilen toplam biyogaz miktarı ise 39592371,62 m3’tür.
Biyogazdan elde edilebilecek elektrik enerjisi büyükbaş hayvan
gübresinden 31586052,96 kWh, küçükbaş hayvan gübresinden
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153892386,39 kWh ve kanatlı hayvan gübresinden ise 605707,27
kWh olup, toplam 186084146,62kWh elektrik enerjisi elde
edilebilecektir.
Bir yılda elde edilebilecek enerji miktarı GJ olarak büyükbaş
hayvan

gübresinden

113709,79

GJ,

küçükbaş

hayvan

gübresinden 554012,59 GJ ve kanatlı hayvan gübresinden ise
2180,55 GJ olarak hesaplanmıştır. Elde edilebilecek olan toplam
enerji miktarı 669902,93 GJ olarak hesaplanmıştır. Şırnak ilinin
hayvansal atıklarından elde edilebilecek enerji potansiyeli önem
arz etmekte olup, bir biyogaz tesisi ile enerjiye dönüştürülmesi ile
de ekonomik bir kazanım (139761847,83 TL) sağlanacağı
öngörülmektedir.
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Atıkların yok edilmesi gereken maddeler olarak düşünmek yerine
hammadde olarak ele alınması daha anlamlıdır. Anaerobik
arıtmada biyogaz üretimi konusunda oluşmuş olan ulusal ve
uluslararası tecrübe ülkemizde de çok kolay bir şekilde
değerlendirilebilir. Sürdürülebilir çevre anlayışı ve yenilenebilir
enerji kaynakları kullanımı bakımından çiftlik tipi biyogaz
tesisleri ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu, enerjide dışa
bağımlılığın azaltılmasına, hayvancılığın teşvik edilmesine, daha
yaşanılır mekanların yaratılmasına katkıda bulunacaktır (Tolay
ve ark., 2008).
Biyogaz santralleri, başta hayvansal atıklar olmak üzere birçok
farklı organik atığı bertaraf ederek; gerek patojen giderimi
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yaparak çevre ve halk sağlığının korunmasına, gerek nitrat ve
diğer azotlu bileşikleri uygun formlara dönüştürerek azotlu
bileşikler kaynaklı çevre problemlerinin önlenmesine, gerekse
fermente ürünün gübre özelliği sebebiyle sürdürülebilir tarımın
desteklenmesine yardımcı olmaktadırlar.
Çalışma sonuçlarına göre elde edilen verilere göre Şırnak ili önem
arz eden bir biyogaz üretim potansiyeline sahiptir. Elde edilen
çalışma verileri değerlendirildiğinde, Şırnak ili biyogaz tesisi
kurulması için elverişli olup, hayvansal atıklardan elde edilen
enerji potansiyeli ve bu hayvansal atıkların bir biyogaz tesisi ile
elektrik enerjisine dönüştürülmesi ekonomik açıdan önem arz
etmektedir.
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GİRİŞ
Doğadaki tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için su
vazgeçilmezdir. Su insan hayatında hayati öneme sahip olduğu
gibi bitkiler için de olmazsa olmazlardandır. Ülkemiz de dahil
dünya genelinde suya olan ihtiyaç zaman geçtikçe had saflara
ulaşmaktadır. Türkiye Akdeniz iklim kuşağında yer alsa da çoğu
coğrafi bölgelerimizde yarı kurak bir iklimin yaşanmakta olduğu
aşikardır. Bu anlamda, küresel ısınmanın etkilerinden kaynaklı
iklim değişimleri neticesinde bitkiler de yarı kurak iklime, geçici,
kısmi ve kimi zaman ve bölgelerde ise tam susuzluğa karşı bir
adaptasyon süreci yaşamaktadır.
Doğa koşullarına uyum sağlamış olan ve yurdumuzun Doğu
Karadeniz bölümünden İskenderun kıyılarına kadar uzanmakta
olduğu defne bitkisi bu bölgelerde 600 m rakımlardan 800 m
rakımlara kadar yetişebilmektedirler. Karadeniz Bölgesi ile
Marmara

Bölgesi’nin

belirli

ormanlarında

(Trabzon’dan

Karadeniz Ereğlisi’ne kadar uzanan hat boyunca ve İstanbul,
Bursa gibi illerde) bulunduğu gibi Ege Bölgesi ve Akdeniz
Bölgesi’ndeki (İzmir, Manisa, Antalya, Kahramanmaraş gibi) bir
çok il sınırları dahilinde yaşam alanı bulmaktadır (Parmak, 2019).
Bu durum defne bitkisinin nemli bölgeleri tercih ettiğini gösterse
de yarı kurak iklim koşullarının baş gösterdiği son yıllarda bu
bölgelere de adaptasyon sağlamış olduğunun ayrı bir kanıtını da
gözler önüne sermektedir.
Dünya ekosisteminde doğal olarak yaşayan bitki çeşitleri
içerisinde tıbbi ve aroma barındıran özelliklerde çok sayıda
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bitkiler mevcuttur. Bu canlı topluluklarının bir çoğundan geçmiş
dönemlerden bu yana aromatik ve tıp alanlarında hammadde
ürünü faydalanmalarının yapıldığı bilinmektedir. Bu türlere ait
üretim işlemlerinin büyük kısmı ise bu bitkilerin tabiattan
toplanması ile elde edilmektedir (OGM, 2016). Bir çok ekonomik
ve ekolojik faydaları bulunan ve doğal ekosistem içerisinde
yetişen veya yetiştirilen bu türler için hayati önem arz eden etken
elbette sudan başkası değildir. Belirtmek gerekir ki; yarı kurak bir
iklim koşullarının yaşanmakta olduğu ülkemizde, söz konusu
türlerin yetişme koşullarının veya yarı kurak iklim koşullarına
adaptasyon durumlarının bilincinde hareket edilmesi oldukça
önemli sonuçları beraberinde getirecektir.
Bilindiği üzere Türkiye toprakları bitki örtüsü bakımından Dünya
genelinde üst düzey verime sahip ülkelerin başında gelmektedir.
Yapılan çeşitli çalışma ve tespitler ışığında Türkiye, yaklaşık
4.500 adeti endemik olmak üzere 12.000 adet bitkiye ev sahipliği
yaptığı bildirilmektedir. Bu oldukça çeşitli ve zengin bitki
toplulukları içerisinde ehemmiyetli bir öğe olan Defne bitkisi de
bulunmaktadır (OGM, 2016). Türkiye’de yetişen tıbbi ve
aromatik bitkilerin başında gelen Defne

(Laurus nobilis L.)

türünün ülkemiz açısından ekolojik ve ekonomik önemi
büyüktür. Küresel iklim değişimlerine bağlı olarak kurak ve yarı
kurak iklim koşullarının ve etkilerinin yaşandığı ülkemizde defne
yetiştiriciliği yapmanın önemi daha da artmıştır. Bu türün
yetiştiriciliği ile toprak, su, mineral gibi bir çok unsuru muhafaza
etmenin yanı sıra yapraklarından elde edilen baharat ve yağ ile de
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insanlığa sağlık ve ekonomik anlamda katkılar sağladığı
aşikardır.
DEFNE (Laurus Nobilis L.) AĞACI ÜZERİNE GENEL
BİLGİLER
Anadolu ve Balkanlar’ı öz yurdu olarak kabul ettiği bilinen Defne
Akdeniz Bölgesi’ndeki floranın asıl türleri arasında da kendisine
yer edinmiştir. Akdeniz ikliminin tipik bir bitkisi olan Defne,
Lauraceae familyasına ait 10 metreye kadar boylanabilen, yazkış yaprak dökmeyen ve bu nedenle de kent park ve bahçe
düzenlemelerinde sıklıkla tercih edilen bir türdür (Ertekin ve ark.,
2009).
Dünya’da Portekiz, İspanya, Yugoslavya, Türkiye gibi Akdeniz
iklim kuşağının yaşandığı yerler olmak üzere ayrıca Güney
Afrika’nın belirli bölgelerinde bulunduğu bilinmektedir. Maki
bitki örtüsünün karakteristik ağacı olan defne Ülkemizde Hatay
sınırlarından başlayıp Karadeniz’in Kuzeydoğu kıyılarının 800
metre rakımlarına kadar kümeler ve gruplar halinde yayılış
göstermekle birlikte münferit olarak çoğu kent merkezlerinde
daha çok süs bitkisi olarak yer almaktadır (Ertekin ve ark., 2009).
Defnenin en bariz özelliği yapraklarında esansiyel kokulu yağları
içermesidir. Yaprakları, kurutulmak suretiyle çeşni olarak
kullanılmaktadır. 5 ila 10 cm arasındaki uzunluklar, 2 ila 5 cm
arasında genişliklere sahip yaprakları, sarımsı yeşil renkte olup,
özel kokulu ve baharatı lezzetli bir tada sahiptir (Ertekin ve ark.,
2009).
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Defne, ilaç, parfüm, cila, gıda ve kimya sanayii sektörlerinde
oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Sabun yapımında
içerdiği

uçucu

yağ

ve

laurik

asit

bileşenlerinden

faydalanılmaktadır. Dünya mutfağında bilhassa Fransızlarca
kırmızı, beyaz et ile balık etinde olmak üzere başlıca sos, çeşni vs
ile kullanılmakta olduğu bildirilmektedir (OGM, 2016).
Defne bitkisi, süs ve dekoratif amaçla yaygın olarak kullanım
alanına sahiptir (OGM, 2016). Ayrıca yaprak dökmemesi ve
budama ile şekil almaya oldukça müsait olmasından dolayı çevre
düzenlemesi faaliyetlerinde çit bitkisi olarak bilhassa tercih
edilmektedir. Yaprak ve meyvelerindeki bazı zehirli etken
maddelerinden

ötürü

çevre

düzenleme

uygulamalarında

kullanılırken dikkat edilmelidir (Yılmaz ve ark., 2006).
Defnenin pek çok değişik yörelerde geniş bir isim yelpazesi
vardır. Antalya’nın belirli lokalizasyonlarında ‘Ehnel’, Hatay’da
‘Gar’, Adana ve Mersin civarı bölgelerde ‘Teynel’, Maraş ili
sınırlarında ‘Harve’, Kastamonu’nun bazı yörelerinde ‘Defnün’
v.s. gibi oldukça başka yöre adları verilmektedir (Yılmaz ve
Çiftçi, 2021).
Kadimden beri bilinmekte ve kullanılmakta olan defne yaprağı,
geçmişten bu yana zafer ve barışın bir sembolü olarak
gösterilmiştir (OGM, 2016). Defne bitkisi, tarihi olimpiyat
müsabakalarında taç şekline getirilerek başarılı olan sporculara
ödül olarak takılırdı. Romalıların yağmurlu ve yıldırımlı
havalarda yıldırım çarpmasına önlem olarak defne dalı
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bulundurmak suretiyle korunmak gibi bir inanışları bulunduğu
araştırmalarla ortaya konmuştur (Baytöre, 2014).
Defne’nin yakın zamana kadar pek önemsenmeyen türlerden biri
olduğu söylenebilir. Asli orman ağacı olarak kabul edilen türlerin
dışında düşünüldüğünden, çoğu zaman birlikte bulunduğu orman
sahalarındaki kızılçamlar lehine yapılan müdahalelerde zarar
görmüştür. Son dönemlerde, tıbbi ve aromatik bitkilere artan
ilgiden dolayı defne türüne kıymet verilme eğilimi yüksektir. Bu
doğrultuda Defne üzerine yapılan çalışmaların hızla artmakta
olduğu kaydedilmektedir. Envanter çalışmalarının hız kazanması
ile gerçek potansiyeli görülmeye başlayan defne sahalarının
rehabilitasyonu ve restorasyonu gündeme gelmiştir (Yılmaz ve
ark., 2014).
Bu denli köklü ve mitolojik olaylara konu edilen bir geçmişe
sahip kadim bitki çeşidi defnenin; en kaliteli ürünlerini ülkemiz
sınırlarında vermesi ve özellikle ihracat anlamında pazarın çok
yüksek oranda ülkemize ait olması, bu bitkiye gereken tüm önem
ve dikkatin verilmesi gerektiğinin göstergesidir. Bilhassa
günümüzde yarı kurak bir iklimin hakim olduğu ülkemizde gerek
ekolojik ve gerekse ekonomik anlamda, üzerine giderek artan
şekilde çalışmalara konu edilen defnenin ülke ölçeğindeki
kıymeti giderek daha iyi anlaşılmaktadır.
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DEFNENİN EKOLOJİK ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ
Koca bir çalı veyahut da orta büyüklükte ve piramite benzer bir
formda olan Defne, bilindiği gibi, yaygın olarak ülkemiz ile
Portekiz, İspanya, Fransa, Fas, Cezayir, Kaliforniya, Akdeniz
Adaları, Meksika vs. gibi Avrupa ve Asya Ülkelerinde yayılış
göstermektedir. Türkiye’nin maki bitkisi olarak tanımlanabilecek
olan Defne bitkisinin genel yayılışı Akdeniz Bölgesidir
denilebilir (OGM, 2016).
Defne bitkisi üzerine yapılan bir çok çalışmada 6.70 ila 7.96 ph
arasında, kireçli, humusu bol, taban suyu iyi seviyelerdeki sulu ve
serin toprak yapılarında verimli yetişme olanakları oluşturduğu
belirtilmiştir. Yetişme ortamının ortalama toprak tuzluluğu en
fazla 0,21 mmhos/cm olmalıdır. Yaraları iyileştirme ve doku
yenilemesi nitelikleriyle birlikte havadaki zehirli gazlarına karşı
sünger vazifesinde oldukça başarılıdır (Baytöre, 2014)
Defne (Laurus nobilis L.), damarlı bitki kategorisinde yer
almaktadır. Şubesi tohumlu bitkilerdir. sınıfı dikotiledonlar, alt
sınıfı Magnoliidae, alt bölümü kapalı tohumlular, takımı
Laurales, familyası defnegiller (Lauraceae) ve cinsi ise
Laurus’tur (Yılmaz ve Çiftçi, 2021).
Yapraklarından daha fazla yağ içeriğine sahip meyveleri %2530’luk oranla sabit yağ muhtevasına sahiptir. Elips bir zeytin
tanesi şeklini andıran meyveleri, yeşilimsi renkten başlayarak
olgunlaştığında ana rengi olan siyahı alır. Meyveleri genellikle
ekim ayında mavimsi parlak bir siyah renge bürünerek
olgunlaşmasını tamamlar (OGM, 2016).
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Hafif derimsi kenar, kısa ve dalgalı sap, uçları sivri, üstü parlak
ve koyu yeşil renginde olan yaprakları elips şeklindedir. Yöresel
olarak kısmen farklılık gösterse de Mart-Mayıs ayları genellikle
çiçeklenmelerini tamamlama dönemleridir. Dioik bir bitki olan
Defne’nin erkek çiçekleri koyu sarımsı renkte, daha bol olmakla
birlikte dişi çiçekleri ise daha açık yeşili andıran sarımsı
renktedir. Dalları ise genel olarak seyrek görünümlüdür (OGM,
2016).
Defne yaprağı meyvelerine oranla oldukça düşük oranda uçucu
yağa sahiptir. İçeriğinde çeşitli bileşenleri barındıran Defne
yaprağı uçucu yağının aromasını büyük oranda eugenol ismindeki
bileşen sayesinde alır (OGM, 2016).
Fazlaca

miktarlarda

gövde

ve

kök

sürgünü

verebilme

özelliklerine sahip Defne kazık kök sitemi sayesinde bulunduğu
yerde derinlere inerek iyi gelişme sağlama eğilimindedir. Düz ve
siyahımsı bir gövde yüzeyi, koyu gri rengindeki gövde kabuğu ile
toplu bir görünüme sahip ağaç ya da çalı formunda bitki türüdür.
Yeni sürgünleri genellikle yeşil, ilerleyen dönemlerde ise
kırmızımsı siyah renk alan tüysüz bir yapı teşkil etmektedir
(OGM, 2016).
Genel anlamda Ülkemizde özel olarak Akdeniz defnesi üzerine
çok fazla çalışma bulunmaktadır. Var olan çalışmalar genel
olarak; ekonomik yani ticari öneminin gün yüzüne çıkarılabilmesi
üzerinedir (Semerci ve Çelik, 2017).
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Semerci ve Çelik (2017), tarafından yapılan bir çalışmada gerek
Ülkemiz genelinde ve gerekse Akdeniz Bölgesinde yer alan ve
yoğun bir Defne yaprağı üretimine haiz Hatay ilinde yayılış
gösteren defne bitkisinin farklı yaklaşımları gün yüzüne
çıkartılmıştır. Bu çalışmanın neticesinde aromatik bitki defne
yaprağının toplanarak, işlenmesi

ve marketing-pazarlama

anlamında ortaya çıkarılan problemlerin çözüme kavuşturulması
gerek yaprak gerek tohum ve gerekse diğer ürünlerinin nasıl
arttırılabileceği ve bununla birlikte kaliteli ürün üretme seviyesi
ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olunabilmesi için önerilerde
bulunulmuştur.
Ertekin ve ark. (2009) tarafından defne yetiştiriciliği üzerine
yapılan bir çalışmada; Ereğli/Zonguldak’tan 2008 yılının Ekim
ayında defne tohumları toplanmış ve tohum ekiminden önce ıslak
katlamaya alma yöntemi ile birlikte bitki büyümesine yönelik
düzenleyicilerin uygulamasına tabi tutulmuştur. Araştırma
neticesinde çeşitli miktarlarda kullanılan bitki düzenleyicilerin
istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşıldığını göstermiştir.
Aslan ve ark. (2019), yaptığı bir çalışmada Defne (Laurus nobilis
L.) türünün Şanlıurfa ilinde kaydedilen ve yaygın bir şekilde
mütedavil olan oldukça ehemmiyetli bir süs ve peyzaj bitkileri
arasında olduğu bildirilmiştir. İnsanların bitkilere olan ilgilerinde
besin, barınma ve tıbbi gereksinim genellikle ön plandadır. Defne
türünün de yetişme ortamı bulduğu bir çok bölgelerde türden çok
çeşitli amaçlarla faydalanılmasına yönelik bir hayli etnobotanik
veriler yer almaktadır (Yılmaz ve ark., 2014).
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Sınırlı çalışmalara rağmen ülkemiz ihracatında önemli yer teşkil
eden defne ekolojik anlamda da ülkemiz ve gelecek nesiller için
önemini asla yitirmeyecek bir bitkidir. Dünya genelinde defneye
gösterilen önem ülkemiz ölçeğine kıyasla oldukça fazla
seviyededir. Bu meyanda yapılacak olan her teknik ve akademik
çalışma söz konusu bitkiye karşı farkındalığın arttırılması
bakımından katkılar sunacaktır.
Defne, tıbbi ve aromatik içerikleri sayesinde dinamik bir yapıya
sahip olması sebebiyle ekolojik ve ekonomik anlamda oldukça
değerli bir bitkidir. Belirtmek gerekir ki faydalanılan kısmı
çoğunlukla yaprakları olduğundan, defne popülasyonları uzun
dönem aşırı bir baskı ve tahribata maruz kalmaktadırlar. Türe
yönelik başlıca vazifelerin ilkinde var olan kıymetli popülasyonu
muhafaza etmenin geldiği defnenin ülkemiz açısından ne kadar
değerli bir bitki olduğunun farkında olunması gerekir. Bu sebeple
zarar gören alanların aşırı baskıdan kurtarılması ve rehabilite
edilmesi ile yeni defne popülasyonlarının oluşturulması gayesiyle
geniş çaplı ve uzun soluklu faaliyetlerin sürdürülmesi, kadim
bitki

defnenin

gelecek

nesillere

aktarılmasına

olanak

sağlayacaktır.
DEFNENİN EKONOMİK ÖNEMİ
Tıbbi etken maddelere sahip bitkilerden, alternatif tıp alanında
veya ilaç sektöründe faydalanılmaktadır. Aroma içerikli bitkilerse
barındırdıkları hoş kokuları ile anılmaktadırlar (Sezik, 2014). Bu
anlamda söz konusu bitkiler insan sağlığı başta olmak üzere
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hayvan sağlığının korunması açısından günümüz dünyasında
oldukça önem arz etmekte olup bu tarz bitkilerin önemi gün
geçtikçe de artmaktadır (Yılmaz ve Çiftçi, 2021).
İçeriğinde baharat ve uçucu yağ barındıran defne bitkisi
Türkiye’nin dış ticareti bakımından yabana atılmayacak önem
derecesinde bir yere sahiptir. Ülkemizde çok çeşitli Dünya
ülkelerine Defne yaprağı ihracatı yapıldığı bilinmektedir. Bu
doğrultuda defne yağı ihracatı yıllık bazda ortalama 1 milyon
Dolardır. Yine, Arap ülkelerinde sabun yapımında kullanılmak
üzere özellikle defne yaprağı ve uçucu yağı ihraç edilmekte
olduğu bilinmektedir (OGM, 2016).
Defne bitkisinin ülkemiz ihracatı bakımından en fazla üretime
konu edilen tıbbi ve aromatik orman ürünleri içerisindeki oranı
%7.8’dir. Bakanlık kayıtlı verilere göre defnenin; ülkemizdeki
sahip olduğu geniş yetişme ortamlarındaki senelik yaprak üretim
kapasitesi 12 bin ton olarak belirtilmiştir (Yılmaz ve ark., 2006).
Akdeniz defnesinin Türkiye envanteri 298.948.953 kg’dır. Başka
bir anlatımla defne bitkisi ürünlerinin dünya genelindeki tüm
gereksinimlerin takriben %90’ı Türkiye’den karşılanmaktadır
(Yılmaz ve Çiftçi, 2021).
Doğal olarak yetişen ve kent bitkilendirmelerinde bilhassa hoş
koku ve süsleme amacıyla kullanılan defnenin yaprak üretimi
bakımından

Türkiye

Dünyada

birinci

sırada

olduğu

bilinmektedir. Bitkinin ürünleri en çok sabun sanayisinde
kullanılmakta

olan

defne

yağları,

bitkinin

meyve

ve
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yapraklarından elde edilmektedir. Defne sabunu üretimi çok eski
zamanlardan beri gerçekleştirilmektedir. Defne yaprağı üretimin
tamamına yakın kısmı doğadan toplanarak gerçekleştirilmekte
olup 2012 ila 2015 seneleri arasındaki ihracat bilgilerine göre
Ülkemizde yaklaşık 46 bin ton ihracat işlemi yapılarak 134
milyon dolar kazanç sağlandığı kaydedilmiştir (Özer ve ark.,
2019).
Bir

orman

ağacı

olan

Akdeniz

defne’si

üretimlerinin

gerçekleştirilmesi için özel mülkiyetler de dahil olmak üzere her
türlü üretim izni uygulamaları Orman Genel Müdürlüğü’nce
belirlenir. Düzenlenen izinlerle aynı makta (kesim alanı) üç
senede bir kesim suretiyle üretim yapılmaktadır. Tüm pazarlar (İç
ve dış)’da satışı gerçekleştirilen defne yaprağının tümü kesilen bu
sahalardan sağlanmaktadır. Bu doğrultuda 2017 yılı verilerine
göre belirlenmiş olan doğal lokasyonlardan toplanan defne
yaprağının üretiminde; ülkemizde en çok üretim ve gelirin
Zonguldak

ili

sahalarından

elde

edildiği

tespitlerinde

bulunulmuştur (Parmak, 2019).
Ülkemizde var olan defne ağaçları hem devlet ormanlarında hem
özel mülkiyetler içerisinde bulunmaktadır. Orman alanlarındaki
defne meyve ve yapraklarının toplanması ya da toplatılması resmi
izne tabidir. Defne yapraklarının üretiminde, OGM’nin 302
(mülga 283-297) numaralı tebliğine ve senelik defne üretim
programına göre düzenlenme yapılmaktadır.
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İklim şartlarına göre bölgesel olarak az da olsa farklılıklar
bulunsa da genel olarak defne yaprağı üretimi ülkemizde hazirantemmuz aylarında başlayarak yaklaşık kasım ayının başlarında
sonlanmaktadır. %90’ı ülkemiz sınırlarında bulunan Dünya’daki
defne bitkisi varlığının bölgelerimizdeki toplam yayılım alanı
yaklaşık 150 bin hektardır. Yılda yaklaşık 1 milyon istihdam
potansiyeli olan defne üretimiyle 22 bin tona yakın miktarda
defne yaprağı kurutularak üretime kazandırılmaktadır (Yılmaz ve
Çiftçi, 2021).
Defneden

ekonomik

anlamda

faydalanmanın

arttırılması,

maksimim kıymetlere ulaşılabilmesi adına güncel çalışmalar aktif
olarak devam etmelidir. Bu anlamda defnenin ürün yelpazesi
çeşitlendirilmeli, ayrıca işlenmiş ürün pazarına yönelik ivme
verici yönelimler desteklenmelidir (Yılmaz ve ark., 2014).
Geçmişten günümüze kadar sayısız olumsuzluklara maruz kalan
ancak halen insanlığa ekonomik anlamda katkılar sağlayabilen
kadim bitki türüdür defne. Şifa kaynağı olarak dünyada oldukça
tanınır olan bu bitki türünün ülkemiz ölçeğinde de yalnızca lokal
tanınırlıkla kalınmadan herkesçe bilinen bir tür haline getirmek
türün geleceği açısından önem arz eden bir durumdur. Bu
doğrultuda, defne yetiştiriciliğini, yarı kurak iklim kuşağındaki
ülkemizin yalnızca toleransa gereksinimi az olan belirli
bölgelerinde

yetiştirmenin

yanında

yüksek

tolerans

gösterebileceği alan ya da bölgelerde de yetiştirme çalışmalarında
bulunmak son derece önem arz etmektedir.
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DEFNENİN YARI KURAK ALANLARDA
YETİŞTİRİCİLİĞİ
Kuraklık, bitki büyümesi ve verimine zarar veren önemli ekolojik
sorunlar arasındadır. Akdeniz iklim tipi, su kıtlığı ve sıcaklık
değişkenlikleri bakımından önemli bir mevsimsel karaktere
sahiptir. Yaz mevsiminde yüksek sıcaklık olup yağış miktarı ise
yok denecek kadar az veyahut minimum düzeydedir. Kurak
koşullara haiz yaz sıcaklıklarından dolayı oluşan aşırı buharlaşma
zamanları, yerel bitki topluluklarında su tolerans sınavının
maksimum düzeyde meydana geldiği dönemlerdir. Bitki
toplulukları bu su kısıtlılığına karşı, biyolojik ve fizyolojik
muhtevaları sayesinde cevap vererek gerekli kuraklık toleransını
gösterebilirler. Bitkiler bu su ihtiyacı sürecinde hayati önem
taşıyan ozmolitlerden birini, prolini biriktirerek dehidrasyon
sürecinde proteinlerin korunmasını sağladığı bilinmektedir
(Aktaş ve Akça, 2015).
De Lilis (1991) defnenin kuraklığa karşı tolerans gösterebilen bir
bitki olduğunu, ancak genç fidanların gelişimlerinin erken
dönemlerinde kuraklığa karşı hassasiyet gösterdiğini bildirmiştir.
Rapor edilmiş olan söz konusu kuraklık tolerans hassasiyeti
nedeniyle özellikle aşırı tahribattan kaynaklı hızla tükenme
eğilimindeki tabii Defneliklerin ikame üretimi amacıyla ilgili
sahalarda kullanılan fidanların hayata tutunma anlamında önemli
kayıplar oluşmaktadır. Ülkemizin bazı kıyı kesimlerinde bulunan
ancak aşırı faydalanmalardan dolayı tahrip edilmiş alanlarda
tekrar

ağaçlandırılma

çalışmalarında

bulunulması
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düşünülmelidir. Bu suretle söz konusu alanlarda defne üretimini
fazlalaştırılarak ekonomik kazançların elde edilebilmesine
yönelik, susuzluğa dayanıklılık gösterebilecek potansiyeldeki
taze fidanları bahse konu alanlara dikilecekleri zamanlara kadar
fidanlık ortamında kuraklık toleranslarına karşı uyarılma
işlemlerine tabi tutulması bireylerin hayatta kalma şanslarını
arttırabilecektir (Aktaş ve Akça, 2015).

Şekil 1. Adıyaman’da Fidanlık Ortamında Defne Uygulama Parseli (Foto:
H.DEMİRBAĞ, 2022)

Aktaş ve Akça (2015), kuraklık toleranslarına karşı uyarılma
işlemlerinde

prolini

uygulamasının

yapraktaki

hormon

muhtevasına etkilerini incelemek amacıyla bir çalışmada
bulunmuştur. Çalışma neticesinde prolin uygulamasına tabi
tutulan ve tutulmayan taze defne fidanları kontrollü ve aşırı su
ihtiyacı oluşturulan şartlardaki yaprakların, ozmotik kapasite ve
PS II fotokimyasal etkinlikleri ile diğer bazı özelliklerindeki
(hormon, taze ağırlık, bağıl nem gibi) değişmelerin ne seviyelerde
olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 2. Adıyaman’da Fidanlık Ortamında Defne Fidanı Yetiştiriciliği (Foto:
H.DEMİRBAĞ, 2022)

Dünya çapındaki iklim değişikliklerinin oluşturduğu etkileri
açısından Türkiye riskli kategoride yer alan ülkeler arasındadır.
Söz konusu iklimsel değişiklikler neticesinde bilhassa yağış azlığı
ile dolayısıyla su rezervlerinin azalması, sıcaklıkların artması ve
nem düşüklükleri nedeniyle orman yangınlarının çoğalması,
çölleşme ve benzeri bunlara bağlı çevresel bozulmaları
beraberinde getirmiştir (Şimşek ve ark., 2010). Bunlar
neticesinde Ülkemiz genellikle yarı kurak bir iklim özelliklerinin
yaşanıyor olması yukarıda bahsedilmiş olan durumların en
önemli göstergesi durumundadır.
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Şekil 3. Fidanlık Ortamında Yetiştirilen bir Defne Fidanı
(Foto: H.DEMİRBAĞ, 2022)

Bir lokalizasyondaki tür topluluklarının, gen kaynaklarının,
çevresel olay ve ekosistemlerin meydana getirdiği bütünlük
Biyolojik Çeşitlilik (Biyoçeşitlilik) olarak adlandırılmaktadır.
Kurak ve yarı nemli bölgeler arasındaki yarı kurak kuşaklar;
türlerin yayılış alanlarının sınırlarına ulaştığı “çöl” (kurak ve aşırı
kurak) ile “çöl olmayan” (kuru yarı nemli) alanlar arasında bir
iklim geçişi meydana getirir. Bu nedenle, yarı kurak bölgeler,
yüksek rehabilitasyon potansiyeline sahip eşsiz bir tür içi
biyoçeşitlilik deposu meydana getirir. Böylece, yarı kurak
bölgelerde habitatların korunması, bir çeşit iklim değişikliğinin
etkilerini azaltma stratejisi meydana getirilmesi anlamına
gelmektedir (Şimşek ve ark., 2010). Bu doğrultuda kuraklığa
doğru ilerleyen yarı kurak bir iklimin yaşanmakta olduğu
Ülkemiz topraklarında, defne bitkilerinin de bu biyoçeşitlilik
deposu içerisinde yerini aldığı anlaşılmaktadır. Dayanıklılığı,
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tıbbi ve aromatik özellikleri ve elbette bu alanlarda geçirdiği
adaptasyon süreçleriyle de biyolojik çeşitlilik içerisindeki yerini
sağlamlaştırma eğiliminde olduğu da açıkça görülmektedir.
Gerek ekonomik ve gerekse ekolojik önemi gün geçtikçe
artmakta olan defnenin yarı kurak alanlarda yetiştirilmesi ve
yetişen defnelerin daha sağlıklı hale getirilmesine yönelik
araştırmalar süregelmektedir. Yapılan bir araştırmada (Ertekin ve
ark., 2009), büyümede etkili içerikleri bulunan düzenleyici
hormonların, değişik zaman zarflarında gerçekleştirilen soğuk
katlama metodunun defne fidanlarının büyüme anlamında nasıl
bir ilerleme yaptığı ve etkilenmenin ne derece olduğunun
saptanması

hedeflenmiştir.

Çalışma

neticesinde,

defne

fidanlarının bilhassa boyları ve kök uzunlukları hormonal
uygulamadan pozitif bir şekilde etkilendiği saptanmış, masraflı
bir yöntem olan şaşırtma işlemi uygulaması yapılmadan da arzu
edilen kriterlerde defne fidanlarının üretilebileceği olanağını
doğurduğu anlaşılmıştır.
Tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi ve bilinç giderek
çoğalmaktadır. Bilinçlenme arttıkça orman sahaları dışında
uygun alanlardaki tarım arazilerinde de defne yetiştiriciliği
yapılmaya başlamıştır. Defnenin fidanlık ortamında yetiştirilmesi
konusunda yapılan araştırma sayısı giderek artıyor olsa da halen
istenilen düzeyde değildir. Gerek tohumla ve gerekse çelik
yöntemi ile yetiştirilebilen defnenin, özellikle yarı kurak iklime
sahip ülkemizde çelikle üretimde başarının tohuma göre düşük
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olması, tohumda çimlenme engeli gibi faktörler yoğun ve toplu
fidan üretimini kısıtlamaktadır.
Bu minvalde, hali hazırdaki yetişme problemlerin çözümü
noktasında fidanlık ortamlarındaki yetiştirme tekniklerinin
detaylı ele alınarak elde edilecek veriler ışığında; defne bitkisinin
piyasa arz ve talep dengesi gözetilmiş miktarda ve en az maliyette
üretimi sağlanabilecektir. Elbette Fidanların yetiştirilmesinde
kullanılmakta olan fidan tüplerindeki karışım malzemeleri, defne
türünün yapısında oldukça etkili olmaktadır. Defne için ideal
toprak koşulları olan; balçık, balçıklı kum, killi balçık ve kilin
sağlandığı tüm fidanlık ortamlarında kurak ve yarı kurak iklimin
baş gösterdiği alanlara yönelik üretim gerek tohumdan gerekse de
vejetatif yollarla gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda fidanlık
ortamında, defnenin yarı kurak alanlara tolerans kat sayısı ne
kadar yükseltilirse bu alanlara dikimi yapıldığında yaşam şansı da
o kadar arttırılmış olacaktır.
Defne her ne kadar nemli ve ılıman koşulları tercih etse de
belirtmek gerekir ki; olağanüstü koşullar hariç olmak üzere, yarı
kurak ve hatta kurak alanlarda dahi yetiştirilme imkanı da söz
konusudur.

Bu

nedenle

asgari

gereksinimlerinin

yerine

getirilmesi ve yukarıdaki çalışmalarda detaylıca konu edilmiş
olan farklı uygulama ve düzenleyiciler sayesinde olumlu sonuçlar
alındığı görülmektedir. Yöre insanımızın geçim kaynakları
arasında değerlendirilmekte olan ve dolayısıyla ülke ekonomisine
katkı sağlayan defne üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması
amacıyla yarı kurak alanlarda defne yetiştiriciliği konusunda
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yapılan çalışmalar, ekonomik ve ekolojik anlamda hayati önem
arz etmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Son dönemlerde artmakta olan ve gelecek yıllarda çok daha artış
olması beklenen kuraklık problemi ülkemiz ormanları üzerinde
de istenmeyen etkiler bırakmaya devam etmektedir. Kuraklık
şiddetini ise coğrafi pozisyonun yanı sıra, arazilerdeki orantısız
kullanım (otlatma vs.), iklim değişiklikleri, mera ve orman
arazilerinin tarımsal amaçla kullanıma açılması, erozyon ve
benzeri nedenler de tetiklemektedir (Tüfekçioğlu ve Tüfekçioğlu,
2018). Özellikle değişmekte olan iklim şartları neticesinde
meydana gelen ani yağışlar hızlı bir erozyon ve heyelan gibi
tehlikelere yol açabilmektedir. Bu açıdan defne gibi derinlere kök
salabilme özelliklerine haiz türlerden oluşturulacak ağaçlandırma
faaliyetleri oldukça önem arz etmektedir. Elbette bu faaliyetlerde
üst düzey başarı sağlayabilmek ve istenilen sonuçları alabilmek
için bitki türü, dikim alanının orijini ve çoğaltma (klon)
ürünlerinin uygun olarak seçilmesi ve bütün ekoloji faktörlerinin
detaylı olarak hesaba katılması gereklidir (Duymuş, 2019).
Yakın dönemlere bakıldığında ülke ihtiyacını karşılamak üzere
defne yaprağının ithal edilme oranının yükseldiği gözlenmektedir. İş gücü potansiyeli nedeniyle defnede düşük üretim
maliyetlerinin ön plan çıktığı Gürcistan son yıllarda üretici ülke
konumuna

sahip

olduğu

görülmektedir.

Dünyada

hızla

büyümekte olan defne pazarında ülkemizin lider konumunu
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sürdürmesi elzemdir. Ana ürün olan yaprak pazarına ek olarak
ürün çeşitlendirmeleriyle katma değeri yüksek üretimleri
geliştirmek suretiyle ticari pazar büyütülmelidir. Bariz oranla
kendisine ait olan ticari liderliği bu anlamdaki rakiplerin eline
geçirilmemesi adına kaliteden ödün verilmeyecek şekilde
maliyetlerin düşürülerek defne hasadının arttırılması teşvik
edilmelidir. Bu anlamda ülkemizde üretilmekte olan defne ürün
çeşitlerinin reklam ve marketing ar-ge çalışmaları yapılalı, ticari
potansiyeller

geliştirilmelidir.

Dolayısıyla

bu

potansiyel

sayesinde orman köylülerinin gelir elde etmesi de sağlanmış
olacaktır (Özer ve ark., 2019). Ticari sürdürülebilirlik ve
kararlılık sayesinde ekonomiye uzun soluklu kazançlar sağlaması
amacıyla, ülkemizde defne potansiyeli; yalnızca ihracatla
kalmayıp bununla beraber ülke insanının defne ürünleri
tüketimine alışkanlık kazandırılması ve kullanım oranlarının
arttırılması ile iç pazarın geliştirilmesi şarttır (OGM, 2016).
Yükseklik ve diğer bazı özellikler bakımından farklı bölgelerde,
eski, yaşlanmış ancak sağlıklı olan defne topluluklarından belirli
bir kısmı gen koruma ormanları oluşturulmalıdır. Yerel orijin
tohumlarıyla tohum kökenli fertlerin ve meşçerelerin sayıları
arttırılmalıdır. İstenilen özelliklerdeki meyveleri ve yaprakları
kendisinde barındırdığı görülen genotipler tespit edilerek, klon
defne üretimleri arttırılmalıdır. Amaç defne meyvesi üretimiyse
buna yönelik %80-90 oranında dişi fertlerden oluşan dikimler
gerçekleştirilmelidir (Yılmaz ve ark., 2014).
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Kuraklığın, orman biyoçeşitliliği üzerindeki olumsuz etkilerinin
minimuma indirebilmesi için ülkemiz tarım ve ormanlık sahaların
iklimsel değişimlerden minimum etkilenmesi, tabii kaynaklarımıza

sahip

çıkılabilmesi

gerekmektedir.

Bu

sahaların

korunmasına yönelik silvikültür tekniklerini ön planda tutmak
suretiyle ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı ve ağaçların hem
ekolojik hem de ekonomik yararlarının topluma eğitim yoluyla
anlatılarak kamuoyu desteğinin sağlanması şarttır.
Ülkemizin 2/3’si kurak ve yarıkurak karakterde olduğundan
planlı ağaçlandırma faaliyetlerine konu edilecek sahalarda
mevsimsel koşullarla beraber, fidan türlerinin uygun olarak
seçilmesi ve yetiştirilmesi, teknik bir diri örtü mücadelesi
yapılması, bakım tedbirleri ile zararlıların oluşturabileceği
hastalıklara karşı etkin bir mücadele oldukça önemlidir. Bu
önlemlerin yanında, kurak mıntıka ormancılığına ağırlık verilerek
bu çalışmaları desteklemek üzere bitki biyoteknolojisi gibi ileri
tekniklerin kullanılması da kaçınılmaz görülmektedir. Kurak ve
yarı kurak sahalarda; toprak, iklim ve insan yapıları hep beraber
değerlendirmeye tabi tutularak havzaların ıslahına da öncelik
verilmelidir (Şimşek ve ark., 2010).
Kuraklığın etkilerinin en az düzeye indirilebilmesi için önemli
ekolojik işlev, tıbbi aromatik özellikler ve estetik değerlerinin
sürdürülmesi; tehdit altındaki pahalı türlerin başında gelen defne
populasyonlarının korunması amaçlı tedbirler öncelikli olmalıdır.
Mevcut

Ekosistem

kompozisyonunun

sürdürülebilirlik

kazanması amacıyla; karar mekanizmaları ile ana paydaşlar
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beraber çalışmalı, etkin bilinçlendirilmeler sayesinde mevcut
defneliklerin korunmasının yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarına
hız verilmesi elzemdir. Bunun yanında tarıma elverişli olmayan
ya da marjinal tarım verimi tükenmiş durumdaki alanların uygun
koşullar oluşması halinde defneliklere dönüştürülme çalışmaları
düşünülmelidir.
Fidanlık ortamında yetiştirilmiş ve bilhassa yarı kurak arazi
dikimlerinin akabinde özellikle yeni dönemlerinde su eksikliği
stresinden oldukça etkilenmekte olan defnelere yönelik fidanlık
ortamında kuraklık toleransları en üst düzeyde tutulmalıdır.
Bununla

birlikte

aktarılabilmesi

defnenin

adına

su

gelecek

nesillere

stresini

azaltıcı

fazlaca
hormonal

uygulamalardan da elbette yararlanılmalıdır (Aktaş ve Akça,
2015).
Ülkemizde eski ve detaylı defne kültürü bulunmakta olup bu
anlamda gerek ekonomik ve gerekse ekolojik anlamda kapsamlı
ar-ge faaliyetlerinin önü açılmalıdır. OGM tarafından sunulacak
katkılarla

defne

bitkisine

yönelik

kendi

özelliklerine

has(monograf) bir eser kaleme alınmalıdır (Yılmaz ve ark., 2014).
Defne bitkisinin genetik çeşitliliğine yönelik geçmiş çalışmalar
oldukça kısıtlıdır. Bundan dolayı kadim bitki defnenin genetik
çeşitlilik açısından hali hazırdaki zenginliklerinin ortaya
çıkarılması

ve

bu

çalışmaların

defne

ürünlerinin

çeşit

yelpazesinin arttırılması odaklı kullanılması gerekmektedir
(Yılmaz ve Çiftçi, 2021).
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Defne bitkisinin güneşe maruz kalma zamanı arttıkça gün
uzunluklarına göre yaprak eterik yağları da artmakta, dolayısıyla
yağ muhtevaları da güney bölgelerden kuzey bölgelere gidildikçe
azalmaktadır. Aroma özellikleri defne ve yaprağının kalitesinde
önemli ve belirleyici faktördür. Bu nedenle, kurulması planlanan
suni ağaçlandırma alanlarındaki ekolojik koşulların uygun olması
ve fidan yetiştirme ortamlarının tercihlerine önem verilmesi,
defne yaprağındaki kaliteli yağ oranının artmasına imkan
sağlayacaktır (Parlak, 2011). Üretiminde yarı kurak alan
isteklerine karşı gerekli önlemler de ayrıca unutulmamalıdır.
Doğal defne sahalarının mutlak suretle koruma altında tutulması
ve sürdürülebilir bir gen kaynaklarına yönelik gen koruma
ormanları

ilan

edilmeli(gen

bankaları

oluşturulmalı)

ve

iyileştirme faaliyetleri yürütülmelidir. Bu amaçla Ar-Ge
çalışmalarına gerekli teşvikler sağlanmalıdır. Yine ağaçlandırma
çalışmaları kapsamında bu bitki grubunun kontrolü sağlanmalı ve
sahalarda kalıcı tedbirlere yönelmelidir (Bilgin ve ark., 2005).
Geçimi sağlamak üzere Defne yaprağını toplayan ve genellikle
eğitim seviyelerinin düşük olduğu tespit edilen Türkiye’de ve
bilhassa

Hatay

İli’ndeki

üreticilerin

defnelere

aşırı

faydalanmadan dolayı zarar vermemeleri ve sürekli tarım
çerçevesinde uzun dönem defneden yararlanılması amacıyla
üreticilere etkin ve verimli eğitim imkanları sunulmalıdır
(Semerci ve Çelik, 2017). Defnenin yayılış gösterdiği yörelerde,
türün önemini hakkında bilgilendirmeler ile farkındalığı

İklim Değişikliği ve Tarımda Dönüşüm | 346
oluşturulmasına yönelik tanıtıcı faaliyetlere yer verilmelidir
(Yılmaz ve ark., 2014).
Türkiye’de kırsal alanda yaşayanlar, çeşitli yetersizliklerden
dolayı kentlere göç eğilimindedir. Dolayısıyla göç eğiliminde
olan

toplulukların

desteklenmesi

ve

gelir

kaynaklarının

çeşitlendirilmesi öncelikli hedef olmalıdır. Bu bağlamda, odun
hammaddesi dışındaki potansiyel orman ürünlerine yönelik;
üretim, işleme ve marketing (pazarlama) hususları hakkında bilgi,
teknik destek, eğitim verme gibi çalışmalar geliştirilmeli ve
uygulanmalıdır. Üretim bölgelerinde önder üreticiler seçilmek
suretiyle eğitilme tabi tutulmalı ve yöre insanı potansiyel
kıymetler hakkında bilinçlendirilmelidir. Üreticilerin bu anlamda
birliktelik oluşturmasına olanak sağlayan kooperatifler özellikle
yönetim ve belirli finans merkezleri aracılığıyla desteklenmeli,
teşvik edilmeli, OGM tarafından hazırlanan ve uygulanan
planlarda bu hususlara özellikle dikkat edilmelidir (Bilgin ve ark.,
2005).
Ülkemizde nüfus artışıyla birlikte sınırsız ekonomik ihtiyaçların
yanında ekolojik ihtiyaçlar da doğru orantılı olarak artmaktadır.
Yarı kurak iklim verilerinin hakim olduğu topraklarımızda
ekolojiye başka bir deyimle yeşile olan ihtiyacın giderilmesi
amacıyla

yapılan

ağaçlandırma

çalışmalarında

bitki

gereksinimlerinin yanında insan ihtiyaçlarının da dikkate
alınması asli öncelik olmalıdır. Bu bağlamda ekonomik, ekolojik
ve tıbbi aromatik özellikleriyle kadimden bu yana bilinirliği olan,
şifa ve gelir kaynağı durumundaki defne bitkisine özel önem
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vermek suretiyle gelecek nesillerin de ekolojik ve ekonomik
olarak faydalanmasına yönelik sürdürülebilirlik anlayışıyla
teknik ve akademik çalışmalara kati suretle devam edilmelidir.
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