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ÖNSÖZ 
 

Multidisipliner alanlarda yapılan çalışmalar, 21. yüzyılda dünya çapında 

ilgi gören ve desteklenen çalışmaların başında gelmektedir. Bu bağlamda 

dünyada birçok üniversitede multidisipliner programlar açılmıştır. Bunun doğal 

bir sonucu olarak, dünyanın önde gelen ülkelerinde multidisipliner konular 

üzerine çalışan bilim insanı sayısı her geçen gün artmaktadır. Multidisipliner 

alanlardaki çalışmalar dünya çapında hız kazanırken Türkiye’de de Yüksek 

Öğretim Kurumu tarafından multidisipliner programlar desteklenmeye 

başlanmıştır. Tarım Bilimleri bitkisel ve hayvansal üretimin değişik 

konularından toprak,  su,  çevre vb. kaynakların korunması, ıslahı ve 

kullanımına kadar uzanan geniş bir çalışma alanına sahiptir.  

Tarım alanındaki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni bilimsel 

yaklaşımların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu kitabın, bilim dünyasına 

katkılar sunmasını ve gelecek çalışmalara kaynak olmasını temenni ediyoruz.  

Bu kitap Tarım Bilimleri alanı başta olmak üzere bu alanla ortak 

çalışmalar gerçekleştiren tüm meslek disiplinlerini (Bahçe Bitkileri, Bitki 

Koruma, Gıda Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, 

Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarım Makinaları ve Teknolojisi 

Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme, Su Ürünleri, Zootekni, Biyoloji, Kimya, Çevre Mühendisliği) 

kapsayacak şekilde derleme ve araştırma makalesi niteliğindeki çalışmalardan 

oluşturulurmuştur.  

“Tarım Bilimleri Alanında Multidsipliner Güncel Çalışmalar I”  

kitabına emek veren tüm akademisyenlerimize ve bu alanda araştırmalar 

yürütülen öğrencilerimize, mesleki deneyimleri ve destekleriyle kitabımıza 

katkı sağlayan değerli bilim insanı hocalarımıza, yayınlanma aşamasında 

desteği ve emeği geçen İksad Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 

 
 

                                                                                 Editörler 

                                                                                 Doç. Dr. Kübra YAZICI 

 Doç. Dr. Hülya DOĞAN 
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GİRİŞ 

Karyotip analizi, karyotip evrimi ve filogenetik ilişkiler; kromozom 

boyutu, kromozom şekli ve temel veya diploid sayıya bağlı kromozomal 

özelliklerle inşa edilebilir. Karyotipik farklılıklar, türler arasında geçiş engelleri 

oluşturabileceğinden türleşmeyi destekleyen en önemli mekanizmalardan 

biridir (Baltisberger ve Hörandl, 2016). Bu nedenle, bitki sitotaksonomisinde 

filogenetik ilişkileri aydınlatmak için kromozomal karakterler yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Eroğlu vd., 2013; Eroğlu, 2015). 

 

1. KROMOZOMAL KARAKTERLER 

Önemli kromozomal karakterler; temel kromozom sayısı (x), diploid 

kromozom sayısı (2n), kromozom uzunluğu, relatif uzunluk (RL), toplam 

haploid uzunluk (THL), sentromerik indeks (CI), karyotip formülü (KF), 

delesyon, inversiyon ve translokasyonlar gibi kromozom yapısı değişiklikleri, 

disploidi ve poliploidileri içeren kromozom sayısı varyasyonları, 

simetri/asimetri indeksi (S/AI), kromozom uzunluğu varyasyon katsayısı 

(CVCL) ve ortalama sentromerik asimetri (MCA) gibi karyotip asimetrisi 

parametreleridir (Peruzzi vd., 2009; Peruzzi ve Eroğlu, 2013; Eroğlu, 2015; 

Baltisberger ve Hörandl, 2016). 

 

1.1. Temel Kromozom Sayısı (x) 

Bir organizmada temel kromozom sayısı “x” sembolü ile ifade edilir. İlk 

olarak 1927 yılında Langlet tarafından kullanılmıştır (Cusimano vd., 2012). 

Gamet hücrelerinde haploid durum söz konusu olduğu için n sayıda kromozom 

aynı zamanda temel sayıyı da verir (n = x). Bu kromozom seti haploid veya 

monoploid olarak ifade edilir. Somatik hücrelerde, diploid durum söz 

konusudur ve hem haploid sayı hem de temel sayı iki katına çıkar (2n = 2x).  

Darlington (1937), temel kromozom sayısının monoploid kromozom 

setini ifade ettiğini rapor etmiştir ve bu nedenle poliploid setler için kullanılır 

(2x, 3x, 4x, 5x…). Poliploid setlerdeki ifade ploidi seviyelerini ifade etmesi 

bakımından oldukça önemlidir. Diploid karyotiplerde x = n eşitliği geçerli 

olmasına rağmen, poliploid karyotiplerde ise x < n eşitsizliği söz konusudur. 

Örneğin, 2n = 10, 20, 30, 40 olan bir organizmada, poliploid yapısından 

bağımsız olarak gametik kromozom sayısı (n) sırasıyla 5, 10, 15 ve 20 olarak 

ortaya çıkar. Temel kromozom sayısı (x) ise poliploidlerin tamamında beş 
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kromozomdan oluşmuştur (x = 5) ve ploidi seviyeleri 2x, 4x, 6x ve 8x şeklinde 

gösterilir. 

   

1.2. Diploid Kromozom Sayısı (2n) 

Diploid kromozom sayısına sahip bir hücre, kromozomların iki tam 

setini içeren bir hücredir. Gametlerdeki haploid kromozom sayısının iki katını 

gösteren diploid hücrede, her kromozom homoloğu ile beraber bulunur. 

Homolog kromozom çiftleri, biri bir ebeveynden diğeri diğer ebeveynden gelen 

kromozomlardan oluşur. Diploid kromozom sayısını ifade eden 2n sembolü, iki 

değişkenden meydana gelir. Ploidi seviyesi iki ile sembolize edilirken, temel 

kromozom sayısı ise x ile sembolize edilir. Örenğin, diploid bir organizmada 

2n = 2x eşitliği söz konusu iken, triploid veya tetraploid organizmalarda 2n = 

3x ve 2n = 4x eşitlikleri söz konusudur (Peruzzi, 2013). 

 

1.3. Karyotip Formülü 

Kromozomların morfolojik tanımlanmasında, sentromer konumu en 

önemli parametredir. Monosentrik bir kromozom, tek bir sentromerin 

konumuna göre iki parçaya ayrılır. Kromozomun kollarını oluşturan bu 

parçalar, p (kısa kol) ve q (uzun kol) harfleri ile sembolize edilir.  Sentromerik 

konumdaki varyasyonlar, yani sentromer pozisyonunun değişmesi kromozom 

kollarının farklı uzunluklarına neden olmaktadır (Şekil 1). 

Karyotip formülü sentromer konumuna ve kromozomların kol oranlarına 

göre belirlenmektedir. Kromozomların kol oranlarına göre sentromer 

pozisyonuna göre kromozom tipleri, ilk olarak Levan ve ark. (1964) tarafından 

önerilmiştir. Kromozomların kol oranları aşağıdaki formül ile hesaplanır. 

Formülde, r kol oranını, q uzun kol uzunluğunu ve p kısa kol uzunluğunu ifade 

eder. 

 

r = q / p  

 

Sentromer konumu ve kromozom kol oranlarına göre kromozom 

tiplerinin belirlenme sistemi Tablo 1’de verilmiştir ve buna göre dört farklı 

kromozom tipi bulunmaktadır (Şekil 2). 
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Şekil 1: Sentromerik Pozisyondaki Varyasyonlar (Levan vd., 1964). 

 

Tablo 1: Kromozom Kol Oranları ve Sentromerin Yerine Göre Kromozom Tipleri. 

Sentromer Yeri Kol Oranı 

Uzun kol / Kısa kol 

Kromozom 

Tipi 

Kromozom 

Sembolü 

Median Nokta 1.0 Median M 

Median Bölge 1.0-1.7 Median M 

Submedian Bölge 1.7-3.0 Submedian Sm 

Subterminal Bölge 3.0-7.0 Subterminal St 

Terminal Bölge 7.0-∞ Terminal T 

Terminal Nokta ∞ Terminal T 
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Şekil 2: Sentromer Pozisyonuna Göre Kromozom Tipleri. 

 

2. KARYOTİP ASİMETRİSİ 

Karyotipler, ilk olarak Levitsky (1931) tarafından simetrik veya 

asimetrik olarak sınıflandırmıştır. Daha sonra, Stebbins (1971) bunu 

detaylandırarak sentromer pozisyonuna ve relatif kromozom boyutuna dayalı 

kalitatif bir sınıflandırma tasarlamıştır. Karyotip asimetrisi ile ilgili önerilen ilk 

kantitatif parametreler ise toplam yüzde formu (TF%) (Huziwara, 1962) ve  

karyotip asimetri indeksi (As K%) (Arano, 1963) formülleridir. İlerleyen 

yıllarda, karyotip asimetrisi ile ilgili birçok farklı parametre önerilmiş ve 

araştırmalar sentromer konumu ile kromozom boyutu farklılıkları üzerinde 

yoğunlaşmıştır.  

Karyotipler günümüzde, kromozomların sentromer pozisyonlarındaki 

kayma ve kromozom kol uzunluklarındaki varyasyonlara göre iki farklı tipe 

ayrılmaktadır. Birincisi, kromozomiçi asimetri veya intrakromozomal asimetri 

olarak bilinir ve telosentrik, subtelosentrik veya akrosentrik kromozomların 

baskınlığı ile karakterizedir. İkincisi ise kromozomlararası veya 
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interkromozomal asimetri olarak bilinir ve oldukça heterojen kromozom 

boyutları ile karakterizedir (Peruzzi ve Eroğlu, 2013). 

Karyotip asimetri değerinin belirlenmesi amacıyla rapor edilmiş birçok 

farklı formül bulunmaktadır. Kalitatif bir parametre olan Stebbins’in 

sınıflandırması dışında, diğer tüm parametreler rakamsal hesaplamalar içeren 

kantitatif parametrelerdir. Bu kantitatif parametrelerden bazıları 

kromozomlararası asimetri değerinin hesaplanmasında, bazıları ise 

kromozomiçi asimetri değerlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bazı 

araştırmacılar, iki tür asimetriyi tek bir indekste birleştirmeye çalışmışlardır 

dispersiyon indeksi olarak bilinen DI parametresi (Lavania ve Srivastava, 1992) 

ile asimetri indeksi olarak adlandırılan AI parametresini (Paszko, 2006) 

önermişlerdir. Bununla birlikte, her iki indeks başka çalışmalar tarafından 

şiddetle eleştirilmiştir ve bunların kullanımı kesinlikle önerilmemektedir 

(Paszko, 2006; Peruzzi vd., 2009; Zuo ve Yuan, 2011). Günümüzde 

kromozomlararası ve kromozomiçi asimetri değerlerinin tek bir parametre 

üzerinde birleştirilmesi değil, birlikte değerlendirilmesi tercih edilmektedir. Bu 

veriler için en güvenilir sonuç veren parametreler olarak, ortalama sentromerik 

asimetri olarak bilinen MCA değeri (intrakromozomal asimetri) ve kromozom 

uzunluğunun varyasyon katsayısı olarak bilinen CVCL (interkromozomal 

asimetri) değerlerinin birlikte kullanılması önerilmektedir (Peruzzi ve Eroğlu, 

2013). 

Şimdi, geçmişten günümüze önerilen tüm karyotip asimetri hesaplama 

yöntemlerine göz atalım. 

 

2.1. Stebbins Sınıflandırması 

Stebbins tarafından önerilen kalitatif bir parametredir. Stebbins (1971), 

“Chromosomal Evolution in Higher Plants (Yüksek Bitkilerde Kromozomal 

Evrim” adlı eserinde, karyotip asimetrisini on iki farklı kategoride göstermek 

amacıyla, sentromer pozisyonunda dört ve boyut farklılıklarında ise üç  asimetri 

derecesi tanımlamıştır (Tablo 2). Bu sınıflandırma, karyotip morfolojisinin 

evrimini ve birçok bitki familyasının taksonlarındaki doğal asimetrisiyi 

incelemek için faydalı bir şekilde uygulanmıştır. Stebbins’in kendisinin de 

vurguladığı gibi, sınıflandırması keyfidir ve tüm bitki grupları için geçerli 

değildir. Tablo 2’de yer alan on iki katogoriden, 1A en simetrik karyotipi ifade 

ederken, 4C en asimetrik karyotipi ifade eder. 
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Tablo 2: Stebbins Sınıflandırmasına Göre Karyotip Asimetri Değerleri. 

Oran =  

En büyük kromozom /  

En küçük kromozom 

Median kromozom / Toplam kromozom 

1.00  

(1) 

0.99–0.51 

(2) 

0.50–0.01 

(3) 

4; 0.00 

(4) 

Oran < 2 (A) 1A 2A 3A 4A 

2 ≤ Oran ≤ 4 (B) 1B 2B 3B 4B 

Oran > 4 (C) 1C 2C 3C 4C 

 

2.2. Toplam Yüzde Formu (TF %) 

İlk olarak, Aster cinsi karyotipleri ile tanımlanmıştır (Huziwara, 1962). 

Aşağıda verilen formül ile hesaplanır. Formülde, Σp toplam kısa kol 

uzunluklarını, THL ise toplam haploid uzunluğu ifade eder. 0 ile 50 arasında 

değişir. 50 en simetrik karyotipi, 0 ise en asimetrik karyotipi ifade eder. 

 

TF (%) = (Σp / THL) × 100 

 

2.3. Karyotip Asimetri İndeksi (As K%)  

İlk olarak, Pertya ve Ainsliaea cinsleri arasındaki filogenetik ilişkilerin 

ortaya konması amacıyla önerilmiştir (Arano, 1963). Aşağıda verilen formül ile 

hesaplanır. Formülde, Σq toplam uzun kol uzunluklarını, THL ise toplam 

haploid uzunluğu ifade eder. 50 ile 100 arasında değişir. 50 en simetrik 

karyotipi, 100 ise en asimetrik karyotipi ifade eder. 

 

As K (%) = (Σ q / THL) × 100 

 

2.4. Karyotip Simetri İndeksi (Syi) ve Kromozom Boyutu 

Benzerlik İndeksi (Rec)  

İlk olarak, Greilhuber ve Speta (1976) tarafından geliştirilen ve Scilla 

persica, Scilla hohenackeri ve Puschkinia scilloides karyotiplerinde 

tanımlanan bu parametreler Venora ve arkadaşları (2002) tarafından Triticum 

durum karyotipi üzerinde isimlendirilmiştir. Aşağıda verilen formüller ile 

hesaplanır. Formüllerde, x̄ (p) kısa kolların ortalama uzunluğunu, x̄ (q) uzun 

kolların ortalama uzunluğunu, CLi her kromozomun uzunluğunu, LC en uzun 
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kromozom uzunluğunu ve n haploid kromozom sayısını ifade eder. Syi değeri 

0 ile 100 arasında değişir. 100 en simetrik karyotipi, 0 ise en asimetrik karyotipi 

ifade eder. Rec değerinde simetrik ve asimetrik karyotipler 100 değerine 

ulaşabilir. 

 

Syi = [x̄ (p) / x̄ (q)] × 100 

 

Rec = [(ΣCLi / LC) / n] × 100  

 

2.5. Kromozomiçi Asimetri (A1) ve Kromozomlararası 

Asimetri (A2) İndeksleri 

İlk olarak, Romero Zarco (1986) tarafından önerilen bu parametreler, 

kantitatif veriler ve grafik gösterimi kullanarak karyotip asimetrisini ölçmek 

için alternatif bir yöntem sağlama girişimidir. Yazarın kendisinin de belirttiği 

gibi, karyotip asimetrisinde sadece küçük farklılıklar gösteren ilgili taksonları 

incelerken faydalı olabilir. Aşağıda verilen formüller ile hesaplanır. 

Formüllerde, x̄ (p) kısa kolların ortalama uzunluğunu, x̄ (q) uzun kolların 

ortalama uzunluğunu, SCL standart sapmayı ve x̄CL ortalama kromozom 

uzunluğunu ifade eder. A1 değeri 0 ile 1 arasında değişir. 0 en simetrik 

karyotipi, 1 ise en asimetrik karyotipi ifade eder. A2 değerinde hem simetrik 

hem de asimetrik karyotipler 0 olabilmektedir.   

 

A1 = 1 – [x̄ (p / q)]  

 

A2 = SCL / x̄CL  

 

2.6. Dispersiyon İndeksi (DI) 

Lavania ve Srivastana (1992) tarafından sentromerik gradient ve 

kromozom uzunluğunun varyasyon katsayısı gibi iki parametre ile önerilmiştir. 

Bu iki parametrenin yani iki tür asimetrinin tek bir indekste birleştirilmesi ile 

ilgili bir çalışma olmasına rağmen, ilerleyen zamanlarda şiddetle eleştirilmiş 

bir parametredir ve kullanımı kesinlikle önerilmemektedir (Paszko, 2006; 

Peruzzi vd., 2009; Zuo ve Yuan, 2011). Formülde, CG sentromerik gradienti, 

CV kromozom uzunluğunun varyasyon katsayısını, SCL standart sapmayı ve 
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x̄CL ortalama kromozom uzunluğunu ifade eder. DI değerinde hem simetrik 

hem de asimetrik karyotipler 0 olabilmektedir.  

 

CG = (Kısa kolun orta değeri / Kromozomun orta değeri) × 100 

 

CV = (SCL / x̄CL) × 100 

  

DI = (CG × CV) / 100 

 

2.7. Karyotip Asimetrisinin Derecesi (A) 

İlk olarak, Brachyscome cinsi karyotiplerinin kromozmal evriminin 

ortaya konması amacıyla önerilmiştir (Watanabe vd., 1999). Aşağıda verilen 

formül ile hesaplanır. Formülde, Σq toplam uzun kol uzunluklarını, THL ise 

toplam haploid uzunluğu ifade eder. 50 ile 100 arasında değişir. 50 en simetrik 

karyotipi, 100 ise en asimetrik karyotipi ifade eder. Formülde, x̄ ortalamayı, q 

uzun kolu ve p kısa kolu ifade eder. 0 ile 1 arasında değişir. 0 en simetrik 

karyotipi, 1 ise en asimetrik karyotipi ifade eder. 

 

A = x̄[(q – p) / (q + p)]  

 

2.8. Asimetri İndeksi (AI) 

Paszko (2006) tarafından önerilen bu parametre kromozom 

uzunluğundaki göreceli bir varyasyonu ile sentromerik indeksteki göreceli bir 

varyasyondan oluşur. Bu iki parametrenin yani iki tür asimetrinin tek bir 

indekste birleştirilmesi ile ilgili bir çalışma olmasına rağmen, CVCI ilerleyen 

zamanlarda eleştirilmiş bir parametredir, kullanımı önerilmemektedir ve sadece   

sentromerik indeksin heterojenliği olarak kabul edilebilir olarak rapor 

edilmiştir (Peruzzi vd., 2009; Zuo ve Yuan, 2011; Peruzzi ve Eroğlu, 2013). 

CVCL ise günümüzde interkromozomal asimetrinin hesaplanmasında kullanılan 

en güvenilir parametredir ve aşağıda verilen formül ile hesaplanır (formül 

detayları için bakınız A2 indeksi). Tipik olarak, bu parametre 0 (değişim yok) 

ile 100 veya daha fazla (standart sapmanın ortalamadan daha yüksek 

olabileceği istisnai olarak heterojen numunelerin olduğu durumlarda) arasında 

değişir. 
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CVCL = A2 × 100  

 

CVCI = (SCL / x̄CL) × 100  

 

AI = (CVCL × CVCI) / 100  

 

2.9. Ortalama Sentromerik Asimetri (MCA) 

İntrakromozomal asimetri ölçümü ile ilgili olarak yukarıda açıklanan 

nedenlerle CVCI parametresi kullanılmamalıdır. Bu parametre, aslında Levitsky 

(1931) ve Stebbins (1971) tarafından verilen orijinal anlamda asimetri anlamına 

gelmeyen kromozom içi heterojenliğin bir ölçüsüdür. Diğerleri parametreler 

arasında da yukarıda gösterildiği gibi, istatistiksel olarak en uygunu parametre 

karyotip asimetrisinin derecesidir (A) (Watanabe vd., 1999) Peruzzi ve Eroğlu 

(2013) tarafından yapay karyotipler ile tanımlanan ortalama sentromerik 

asimetri intrakromozomal asimetrinin hesaplanmasında kullanılan en güvenilir 

parametredir ve aşağıda verilen formül ile hesaplanır. Formülde, x̄ ortalamayı, 

q uzun kolu ve p kısa kolu ifade eder. 0 ile 100 arasında değişir. 0 mükemmel 

simetrik karyotipi, 1 ise mükemmel asimetrik karyotipi ifade eder.  

 

MCA = x̄[(q – p) / (q + p)] × 100  

 

2.10. Simetri/Asimetri İndeksi (S/AI) 

Yukarıda bahsedilen tüm parametreler, kromozomun toplam uzunluğu 

ve/veya kromozomların kısa ve uzun kol uzunluğu gibi parametreleri 

kullanmaktadır. Eroğlu (2015) tarafından insan karyotipi ve Cetaceae türlerinin 

karyotipleri ile tanımlanan bu parametre ise doğrudan kromozom tipini ve 

dolayısıyla sentromerik konumu kullanmaktadır. Bu şekilde kromozomal 

ölçümlerdeki farklılıklardan dolayı ortaya çıkabilecek değişken asimetri 

sonuçlarını önlemek amacıyla önerilmiştir. Formülde, M metasentrik 

kromozom sayısını, SM submetasentrik kromozom sayısını, A akrosentrik 

kromozom sayısını, T telosentrik kromozom sayısını ve 2n diploid kromozom 

sayısını ifade eder. 1 ile 4 arasında değişir. 1 mükemmel simetrik karyotipi, 4 

ise mükemmel asimetrik karyotipi ifade eder. Aradaki değerler için de bir 

sınıflandırma modeli önerilmiştir (Tablo 3).  
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S/AI = [(1× M) + (2 × SM) + (3 × A) + (4 × T)] / 2n 

 

Tablo 3: Karyotip Asimetrisi İçin Sınıflandırma Modeli. 

S/AI Değeri Karyotip Sınıfı 

1.0 = S/AI Mükemmel simetrik 

1.0 < S/AI ≤ 2.0 Simetrik  

2.0 < S/AI ≤ 3.0 Simetrik asimetrik arası 

3.0 < S/AI < 4.0 Asimetrik  

4.0 = S/AI Mükemmel asimetrik 

 

3. YAPAY KARYOTİPLERDE ÖRNEK UYGULAMA 

Yukarıda detaylı bir şekilde anlatılan karyotip asimetrilerini örnek bir 

uygulama üzerinde göstermek amacıyla yapay karyotipler oluşturduk (Tablo 

4). Diploid kromozom sayısı 2n = 4 olan bir canlıya göre oluşturulan yapay 

karyotipler birbirlerinden tamamen farklı özellikler içermektedir. 

 

Tablo 4: Örnek Uygulama İçin Oluşturulmuş Yapay Karyotipler. 

 1 2 3 4  

 q p q p q p q p Özellik 

Karyotip I 3 3 3 3 3 3 3 3 Hepsi metasentrik 

Karyotip II 4 2 4 2 4 2 4 2 Hepsi submetasentrik 

Karyotip III 5 1 5 1 5 1 5 1 Hepsi akrosentrik 

Karyotip IV 6 0 6 0 6 0 6 0 Hepsi telosentrik 

Karyotip V 3 3 4 2 5 1 6 0 Hepsinden birer tane 

Karyotip VI 14 14 14 14 1 1 1 1 Uzunluk varyasyonu 

 

Karyotip I, uzun ve kısa kol uzunlukları birbirine eşit olan, tamamı 

metasentrik kromozomlardan oluşmaktadır. Tüm kromozomların uzun ve kısa 

kol uzunlukları 3, toplam kromozom uzunluğu 6 olarak oluşturulmuştur. 

Karyotip II, uzun ve kısa kol uzunlukları birbirine yakın olan, tamamı 

submetasentrik kromozomlardan oluşmaktadır. Tüm kromozomların uzun kol 

uzunluğu 4, kısa kol uzunluğu 2 ve toplam kromozom uzunluğu 6 olarak 

oluşturulmuştur. 

Karyotip III, uzun ve kısa kol uzunlukları oldukça farklı olan, tamamı 

akrosentrik kromozomlardan oluşmaktadır. Tüm kromozomların uzun kol 
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uzunluğu 5, kısa kol uzunluğu 1 ve toplam kromozom uzunluğu 6 olarak 

oluşturulmuştur. 

Karyotip IV, sadece uzun kola sahip tamamı telosentrik 

kromozomlardan oluşmaktadır. Tüm kromozomların uzun kol uzunluğu 6 ve 

toplam kromozom uzunluğu 6 olarak oluşturulmuştur. 

Karyotip V, uzun ve kısa kol uzunlukları değişken; metasentrik, 

submetasentrik, akrosentrik ve telosentrik birer kromozom içermektedir. 

Kromozom uzunlukları ilk dört karyotipteki uzunluklardan birer örnek alınarak 

oluşturulmuştur. 

Karyotip VI, uzun ve kısa kol uzunlukları birbirine eşit olan, tamamı 

metasentrik kromozomlardan oluşmaktadır. Fakat diğer karyotiplerden farklı 

olarak kromozom uzunlukları varyasyonu göstermektedir. 

Yapay karyotip kromozom uzunlukları ve sentromer konumlarına göre 

hesaplanan karyotip asimetri değerleri Tablo 5’de ve bu karyotiplere ait 

idiyogramlar Şekil 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 5: Yapay Karyotiplere Ait Karyotip Asimetri Hesaplamaları. 

 I II III IV V VI 

Stebbins 1A 1A 4A 4A 3A 1C 

TF 50 33.33 16.67 0 25 50 

AS K 50 66.67 83.33 100 75 50 

Syi 100 50 20 0 33.33 100 

Rec 100 100 100 100 100 53.57 

A1 0 0.50 0.80 1 0.58 0 

A2 0 0 0 0 0 1 

DI 0 0 0 0 0 50 

A 0 0.33 0.67 1 0.50 0 

CVCI 0 0 0 NaN* 86.07 0 

CVCL 0 0 0 0 0 100 

AI 0 0 0 NaN* 0 0 

MCA 0 33.33 66.67 100 50 0 

S/AI 1 2 3 4 2.5 1 

*NaN tanımsız. 
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Şekil 3: Yapay Karyotiplere Ait İdiyogramlar. 
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Sırasıyla tamamı metasentrik, submetasentrik, akrosentrik ve telosentrik 

kromozomlardan oluşan ilk dört yapay karyotip, tam olarak merkezden uca 

sentromer kaymasını sırayla göstermektedir. Bu nedenle, intrakromozomal 

asimetri ile ilgili tüm parametrelerde sentromer kayması rakamsal olarak 

gözlenebilmektedir. Örneğin, kantitatif MCA parametresinin, minimum 0 

(mükemmel simetrik) ve maksimum 100 (mükemmel asimetrik) değerleri 

Tablo 5’de yer almaktadır. Benzer şekilde, S/AI parametresinin sınıflandırma 

modelinde yer alan mükemmel simetrik (1.0) ve mükemmel asimetrik (4.0) 

karyotipler de tabloda yer almaktadır. Kalitatif Stebbins sınıflandırmasında ise 

bu değerler 1A ve 4A olarak elde edilmiştir. Tüm kromozom tiplerini içeren 

Karyotip 5 ile ilgili asimetri değerleri ise genelde minimum maksimum 

değerlerinin ortasında bir değer olarak elde edilmiştir. İnterkromozomal 

asimetri ile ilgili parametreler ise kromozom boyut varyasyonuna bağlı 

oldukları için eşit uzunluklu ilk beş karyotipte hep aynı sonuçları vermişlerdir. 

Örneğin, ilk beş karyotipin Rec değeri 100, A2 değeri 0, CVCL değeri 0 gibi. 

Tamamı metasentrik kromozomlardan oluşan ve kromozom uzunlukları 

arasındaki çok büyük varyasyon bulunan karyotip 6, median bölgeden dolayı 

intrakromozomal asimetri ile ilgili tüm parametrelerde mükemmel simetrik 

değerler vermiştir. Örneğin, Syi değeri 100, MCA değeri 0, S/AI değeri 1 gibi. 

Kromozom boyut varyasyonuna bağlı interkromozomal asimetri ile ilgili 

parametreler, kromozom uzunlukları arasındaki çok büyük varyasyon bulunan 

son karyotip için mükemmel asimetrik değerler vermişlerdir. Örneğin, A2 

değeri 1, CVCL değeri 100 gibi. 

Sonuç olarak, karyotip asimetrisi, kromozomların sentromer 

pozisyonlarındaki kayma (intrakromozomal asimetri) ve kromozom kol 

uzunluklarındaki varyasyonlara (interkromozomal asimetri) göre iki farklı 

şekilde belirlenebilmektedir. Detayları geniş bir şekilde ifade edilen bu iki 

modelin uygulanmasında, asimetriye farklı yaklaşımlarından dolayı genelde 

benzer sonuçlar elde edilse de bazen çok farklı sonuçlar da ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin Karyotip 6, intrakromozomal asimetride mükemmel simetrik olmasına 

rağmen, interkromozomal asimetride ise mükemmel asimetrik tiptedir.       
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GİRİŞ 
Dünya’da artan nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması, birim alandaki 

ürün miktarının ve kalitesinin artırılmasıyla mümkündür. Birim alanda verimini 

artırmada, birtakım tarım tekniklerinin yanında, genetik veya fiziksel yönden 

yüksek niteliklere sahip tohumlukların kullanımı önemli paya sahiptir. İyi bir 

tohumluktan; hızlı çimlenme, hızlı çıkış, iyi ve sağlam kök gelişiminin yanında 

güçlü fide oluşumu da beklenilmektedir. Tohumların  çeşitli biyotik ve abiyotik 

streslere maruz kalması önemli verim kayıplarına sebep olabilmektedir 

(Zinsmeister vd., 2020). Ancak tohumluklara kimyasal, biyolojik veya 

biyokimyasal müdahalelerin uygun şekilde kullanılması bitkinin büyüme ve 

verim potansiyelini artırabilmektedir (Sharma vd., 2015). Tohumluk kaplama 

uygulamaları, bu muamelelerin içinde yaygın olarak kullanılan bir teknik haline 

gelmiştir (Pedrini vd., 2017). 

Dünya’da ilk olarak 1940’lı yıllarda Amerika’da tohumluklarda kaplama 

uygulamaları yapılmış, daha sonra 1950’li yıllarda Avrupa’da da kullanılmaya 

başlanmıştır.  1970’lerden itibaren birçok araştırmaya konu olmuştur (Taylor 

ve Harman, 1990). 2000’li yıllardan itibaren birçok araştırıcı tohum geliştirme 

ve tohumluk kaplama ekipmanlarına odaklanmıştır (Taylor, 2003; Pedrini vd., 

2020). Türkiye’de ilk sertifikalı kaplanmış tohumluk üretimi 2006 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Tohumluklara uygulanan kaplama işlemi, fide ve bitki 

gelişim performanslarının artırılmasında son zamanlarda en önemli 

yaklaşımlardan biri haline gelmiştir. Tohumluk kaplama uygulamaları tahıllar, 

yağlı tohumlar, sebzeler, süs bitkileri ve diğer bitkilerin tohumluklarında 

yaygın şekilde kullanılmaktadır (Buffington vd., 2018). Birçok özel şirket 

tohumluk kaplama teknolojileri ve kaplanmış tohumluklar üzerinde çalışsa da 

küresel pazarın çoğu şu anda uluslararası altı zirai ilaç şirketi tarafından kontrol 

edilmektedir. Bunlar; Bayer Crop Science (Almanya), Syngenta (İsviçre), 

Monsanto (ABD), BASF (Almanya), DuPont-Pioneer (ABD) ve Dow (ABD) 

şirketleridir. Bu işletmelerin temel iş ve araştırma alanları, ıslah ve genetik 

mühendisliğini kullanarak yeni çeşit geliştirme üzerinedir. Fakat, Almanya, 

Hollanda ve İngiltere’de bulunan bu ve bazı küçük işletmeler tohum kaplama 

teknolojisi ve geliştirmiş oldukları çeşitlerin etkisini kombine etmek için 

tohumlukların üzerini çeşitli koruyucularla kaplayarak, tohum kaplama 

pazarına yenilikler getirmişlerdir (Pedrini vd., 2017). Tohumluk kaplama 

pazarı ekonomik anlamda önemli bir pazar olup, kaplama malzemeleri olan; 
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renklendiriciler, polimerler, dolgu maddeleri ve diğer katkı maddeleri için 

küresel pazar hacmi 2019 yılında 1.8 milyar ABD doları olmuştur. Bu rakam,  

2025 yılına kadar 3.0 milyar ABD dolarına ulaşacağı ön görülmektedir (Afzal, 

2020, Anonim, 2022).  

 

1. TOHUMLUK KAPLAMA NEDİR VE TİPLERİ 

NELERDİR? 
Tohumun hasadıyla birlikte kalitesinin devamı, artırılması ve 

iyileştirilmesi için uygulanan birtakım işlemler hasat sonrası uygulamalar 

olarak adlandırılmaktadır. Bu uygulamalar öncelikle tohumlukların güvenli ve 

usulüne uygun bir şekilde muhafazası, tohumluklara ekim öncesi yapılacak 

uygulamalar (priming), tohum işleme (seed conditioning) ve kaplama 

teknolojileri (pelet ve film kaplama) olarak gruplandırılır (Taylor vd., 1998). 

Tohumluklarda kaplama; film veya pelet kaplama olmak üzere iki şekilde 

yapılmaktadır.  

 

1.1. Film Kaplama 

Polimerler, plastikleştiriciler ve pigmentlerden meydana gelen sentetik 

bulamaç formuyla döner tambur makineleri kullanılarak ince bir katman 

halinde tohumu kapsülleme işlemidir. Kaplanan bu ince tabaka tohumların 

boyutunu ve şeklini büyük ölçüde değiştirmez, fakat kaplamada kullanılan 

insektisit, fungisit, mikro besin elementleri ve biyolojik etmenler gibi 

materyaller, tohumların kullanım özellikleri iyileştirmektedir (Kavak, 

2006;Pedrini vd., 2017). Film kaplama uygulamalarında kullanılan polimer de 

önem taşımakta olup (Halmer 2008;Avelar vd., 2012). Film kaplı tohumlarda 

ağırlık artışı tohum ağırlığının %2-5' i kadar olduğu belirtilmiştir (Taylor, 

2020). Son yıllarda, film kaplama uygulamaları tarımsal verimliliği artırmak 

için güvenilir bir yaklaşım olarak tohumluk endüstrisinde kanola, ayçiçeği, 

buğday, mısır, soya, pamuk gibi birçok önemli bitkide kabul görmüştür 

(Oliveira vd., 2016; Zhou vd., 2017).  

 

1.2. Pelet Kaplama 

Tohumların ekilebilirliğini kolaylaştırmak veya daha uygun hale 

getirmek için ince, küçük, şekilsiz tohumların, döner tambur makineleri 

kullanılarak, özel yapıştırıcılar ve pelet maddesiyle (bentonit, kum, kil vb.) 
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küresel şekle dönüştürme işlemidir (Kavak, 2006).  Pelet kaplamada tohumun 

orijinal şekli belli olmazken, tohum ağırlığına göre %20’e kadar ek bir ağırlık 

artışı olmaktadır (Amirkhani, 2019; Taylor ve Trimmer, 2020). Peletleme 

işleminde aktif bileşenlerin, sıvıların ve katı partiküllerin kapsamlı 

uygulanması nedeniyle diğer kaplama teknolojilerine nazaran daha fazla zaman 

ve tecrübe gerektirmektedir. Pelet bütünlüğü, malzeme seçimi (dolgu maddeleri 

ve bağlayıcılar) uygun seçildiğinde çimlenmeye engel herhangi bir durum 

oluşmamaktadır. Birçok araştırıcı, pelet kaplamanın pamuk, şekerpancarı, 

çeltik gibi diğer bazı düzensiz şekilli tohumluklarda etkin olarak kullanılacağını 

bildirmiştir (Mei vd., 2017). 

 

2. TOHUMLUK KAPLAMA NEDEN YAPILIR? 
Kullanılan tohumluğun yüksek kalitede olması üretici tarafından 

istenilen bir durumdur. Kaliteli tohumluk kullanılarak verimde %30'a varan 

artışlar söz konusu olabilmektedir (Ellis, 2004; Afzal vd., 2016). Tohum 

kaplama uygulamaları, tohumluklara bu kapsamda yapılan bir uygulama olup, 

tohumu iyileştirmeye ve korumaya yönelik bir teknolojidir. Birtakım 

araştırıcılar da benzer şekilde sürdürülebilir bitkisel üretim ve gıda güvenliği 

için tohumu kaplamanın önemli olduğunu belirtmiş ve kaplama materyallerinin 

tohumluk kalitesinin artırması için girdi olarak düşünmektedirler (Ma vd., 

2019;Rocha vd., 2019). Başka bir araştırıcı grubu tohumlukların 

biyopolimerler, renklendiriciler, biyokontrol ajanları gibi maddelerle 

kaplanmasının güvenilir bir teknik olduğu belirtilerek, çimlenmede iyileşme ve 

tohum kalitesine olumlu etkisinin yanında verimde de artışların olabileceğini 

belirtmişlerdir (Adak vd., 2016). Tohumların depolama süresini uzatmak, 

şekilsel olarak özelliklerini iyileştirmek, çimlenme oranlarını artırmak ve  

çimlenme sonucu oluşan genç fidecikleri hastalık, zararlı ve yabancı otlardan 

korumak için çeşitli uygulamalar önerilmektedir (XiuPing ve YongFu, 2005; 

Wright vd., 2005).  

Kaplama uygulamalarıyla tohumluklarda yüksek oranda ve üniform bitki 

çıkışlarına fırsat verilirken, çeşitli çevre faktörlerine dayanıklı bitkilerin 

yetişmesiyle daha sonra yapılacak ilaçlamalarla meydana gelebilecek kimyasal 

kirliliği de minimum düzeye indirmek mümkün olmaktadır. Tohumlukların 

kaplanmasıyla bitki koruyucu inokulantlar, hidrofilik maddeler, herbisit ve 

ayrışmış haldeki besin elementleri gibi kaplama maddeleri, çimlenmekte olan 
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tohumun çok yakınında olduğu için, fidelerin daha güçlü gelişim göstermesine  

neden olmaktadır (John vd., 2005).Tohumluklarda kaplamanın tohum 

çimlenmesi, kök ve fide gelişimi, yaprak alanı ve tohum verimine  olumlu 

etkileri çeşitli araştırıcılar tarafından desteklenmiştir (Dökülen ve Yılmaz, 

2018; Afzal vd., 2020; Dökülen, 2021; Cardarelli vd., 2022). Öte yandan bazı 

araştırıcılar da tohumluklara işlem uygulamanın tohumlara zarar vererek, 

gelişimlerini geciktirdiğini, genç fidelerin büyümesinde olumsuz etkilerinin 

olduğunu ifade etmişlerdir (Silcock ve Smith, 1982; Scott ve Blair, 1988). 

Tohumluk kaplama uygulamaları özet olarak aşağıdaki avantajları 

sağlar; 

- Tohum iriliğini daha tekdüze hale getirerek, makineli ekimin daha 

düzgün ve kolay olmasını sağlar. 

- Peletleme şeklinde bir kaplama yapıldığında, tohumlara hastalık 

etmenlerinin yüzeysel bulaş riski azalır. Buna bağlı olarak daha 

kaliteli ve daha uzun süre depolanmalarına katkı sağlar. 

- Besin maddeleri kaplandığında, toprak kaynaklı besin maddelerini 

takviye eder. 

- Tohumlar kaplandığında, tohum yatağında bulunan biyotik veya 

abiyotik stres faktörlerine karşı kısmen de olsa korunma sağlanır.  

- Bazı dormant tohumlar için, çimlenmeyi teşvik edici kimyasallar 

kaplama malzemeleri arasında ilave edildiğinde, çimlenmeyi 

kolaylaştırır.  

- Peletleme şeklindeki tohum kaplamaları ile toprak kaynaklı bazı 

kemirgenlerle de mücadele edilebilir.  

- Çeşitli firmalar kendi tohumluklarını diğerlerinden veya farklı 

çeşitlerin birbirinden ayırt edilebilmesi için, farklı renklerde 

kaplamalar yapabilirler.    

- Bazı baklagil tohumlarına kaplama ile bakteri inokulasyonları 

(aşılama) yapılabilir.  

- Bazı kaplama maddeleri su çekme özelliğine sahiptir. Bu durum 

çimlenme için gerekli nemi tohumların kolaylıkla çekmesine 

yardımcı olur. 

- Kaplamanın durumuna göre, ekim veya tohumlukların aktarılmaları 

esnasında olası mekanik darbelerden korunmasına katkı sağlanabilir.  
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3. TOHUMLUK KAPLAMANIN YAPILIŞI VE 

KULLANILAN MALZEMELER 

3.1. Tohumluk Kaplamanın Yapılışı 
Tohum kaplama için dikey eksenli çeşitli çap aralığında, belli hacimde 

kazana sahip tohum kaplama makinası kullanılmaktadır. Makina rotoru gücünü 

220 V 1.5 kw’lık elektrik motorundan almaktadır. Rotor devir hızı, hız kontrol 

cihazıyla 0-1500 min-1 arasında değiştirilebilmektedir. Kullanılan tohumluğa 

ve miktarına göre devir aralığı değişmektedir. Döner rotorun orta kısmından 

sıvı dağıtıcısına serbest halde sıvı yapıştırıcı materyal bırakılarak, kaplama 

esnasında makine kazanı içerisinde dönen tohumlara önce yapıştırıcı sıvı 

verilerek, ardından operatör tarafından tohumların üzerine serbest halde pelet 

tozu verilmektedir. Pelet tozu makine operatörü aracılığıyla tohumların üzerine 

serbest halde uygun oranlarda ölçülü kap aracılığıyla verilmektedir. Kaplama 

işleminin son aşamasında ise 1/3 oranında su ile seyreltilmiş olan polimer 

verilerek kaplama işlemi tamamlanmaktadır. Kaplanan tohumlara 36 °C 

sıcaklığa sahip hava üflenerek kurutulmaya bırakılmaktadır (Hacıyusufoğlu ve 

Erkul, 2015; Dökülen, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

 
Şekil 1: Tohumluk kaplamanın yapılışı (a; b) (Şaziye Dökülen. 2018) 

b a 
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Şekil 2: Kaplanan tohumlukların kurutulması ve kaplanmış tohumlar (a; b) 

(Şaziye Dökülen. 2018) 

 

Film kaplamada hacimsel ya da ağırlık değişimi olmamaktadır. Ancak 

pelet kaplamada tohumlar ağırlıklarının üç katı kadar toz ile kaplandığı için 1 

kg tohum 4 kg ağırlığa yükselmektedir. Pelet kaplama ve film işlemi esnasında 

kullanılacak olan fungisit, insektisit, besin elementi, hormon, faydalı 

mikroorganizma ve vb. materyaller belirli ölçülerde işlem esnasında dahil 

edilmektedir. Film kaplamada tohum ve uygulama materyallerinin (fungisit, 

insektisit, besin elementi ve hormonlar) kaplanması makinanın dönüş hızı ve 

polimerle sağlanırken, pelet kaplamada ise bunlara ek olarak pelet maddesi ve 

özel yapıştırıcı kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3: Kaplama olmayan, film kaplamalı, pelet kaplamalı ayçiçeği tohumları (a; b; c) 

(Şaziye Dökülen. 2018) 

 

a b 

a b c 
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Tohum kaplama kalitesine etki eden birçok unsur olmakla beraber tohum 

kaplama maddesinin içeriği, kaplamada kullanılan yapıştırma maddesi, 

tohumun boyutu ve şekli, tohumların su çekme yeteneği, kullanılan kaplama 

makinasının özellikleri ve tohum kaplama işlemini yapan kişinin bilgi ve 

deneyiminin çok önemli olduğu belirtilmiştir (Hacıyusufoğlu ve Güler, 2015). 

 

3.2. Tohumlukları Kaplarken Kullanılan Materyaller 

3.2.1. Pelet  
Peleti meydana getiren her bir maddenin ayrı bir görevi olmakla beraber 

kaplanacak tohuma göre de çeşitlilik göstermektedir. Birçok araştırıcı tohumu 

kaplarken farklı pelet malzeme kullanmaktadır.  Peletleme de kullanılacak ana 

materyal kolay şekil almalı, ve nemini kaybettiğinde çabuk sertleşmelidir. 

Ayrıca su tutma özelliği olmalı ve dayanıklılığı yüksek olmalıdır. Pelet 

malzemesi için odun talaşı, perlit tozu ve kum (Günay, 1977) başta olmak üzere 

pek çok malzeme kullanılsa da çoğunlukla kil (Grellier vd., 1999; Walaszek ve 

Ay, 2005) tercih edilmektedir. Kullanılan malzemeden anlaşıldığı üzere peletle 

birlikte tohumların çaplarında bir artış söz konusu olmaktadır.  

 

3.2.2. Polimer 
Birçok polimer mevcut olmakla birlikte kullanılan polimer renk vermek, 

tohumun kolay yapışma ve kurumasını sağlamak için kullanılmaktadır. Polimer 

kullanırken belli oranda ve tohum miktarına göre değişiklik göstermektedir.  

Polimerlerden başarılı bir sonuç almak için; suda çözünen yapıda olmalı, tohum 

için herhangi bir toksik etki oluşturmamalı, tohumun solunumunu ve 

çimlenmeyi engelleyici maddelerin tohumdan uzaklaşmasına mani teşkil 

etmemelidir (Ni, 2001; Duan ve Burris, 2008). 

 

3.3.3. Özel yapıştırıcı  
Tohumluğun ve kaplama materyalinin birbirine tutunmasını sağlamak 

amacı ile yapıştırıcı sıvı olarak her firma ve araştırmacı çeşitli madde ve 

karışımlar kullanmakla birlikte şekerli su, glikoz, sakkaroz, jelatin, sakkaroz 

solüsyonları nişasta, algına ve arap zamkı en çok kullanılan maddeler arasında 

yer almaktadır (Güven 1967; İzgü, 1974; Günay, 1977). Bu yapıştırıcı 

maddelerin kıvam arttırıcılığı sayesinde bileşenlerin ayrılmasını önlemektedir. 
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4. KULLANILAN DİĞER MATERYALLER 
Tohumlukların kaplanmasında; insektisit, fungisit, herbisit, besin 

elementleri, çeşitli hormonlar, bakteriyel ve fungal mikroorganizmalar gibi 

başlıca materyaller kullanılmaktadır (Pedrini vd., 2017; Cardarelli vd., 2022). 

Tohumlukları insektisit, fungisit, bakterisit, herbisit vb. koruyucularla 

kaplamak, kaplama uygulamasının temel esaslarındandır (Elzein vd., 

2010).Tohum kaplama teknolojisiyle tohumun pestisit, hormon, besin 

elementleri ve mikorizal mantar gibi unsurlarla kaplanmasıyla fidenin gelişimi 

sırasında ihtiyaç duyduğu bu unsurları kök bölgesinin hemen yakınında olması 

güvenli ve cezbedici bir durum haline gelmektedir (Rodríguez-Liébana vd., 

2016; Peña vd., 2017). Nitekim birçok araştırıcı tohumların koruyucularla 

kaplanmasının tohumun çimlenme oranını, üniform çıkışını, bitki gelişimini ve 

tohum verimini iyileştirdiğini  desteklemişlerdir (Yang vd., 2014; Mandal, 

2015). Başka araştırıcılar da benzer şekilde insektisit ve fungisitlerin tohumun 

hastalıklara ve zararlılara direncini arttıracağını bunun yanında canlı ve sağlıklı 

fidelerin oluştuğunu bildirmişlerdir (Elzein vd., 2006). Aksine bazı araştırıcılar 

ise tohum kaplamada kullanılan koruyucuların (fungisit, insektisit vb.) çevreyi 

olumsuz etkileyerek tarımsal ekosistemde olumsuz etki meydana getireceğini 

bildirmişlerdir. Buna örnek olarak yaygın kullanılan bazı pestisitlerin arıların 

(bal veya yabani) yaşantısına olumsuz etkisinin olacağını ifade etmişlerdir 

(Alburaki vd., 2015; Smith vd., 2016). Başka bir araştırıcı grubu ise, tohuma 

uygulanan pestisit dozlarının orijinal şekli ve dozuyla kullanılırsa çevreye 

minimum zararlı  etkisinin olabileceğini bildirmişlerdir (Jiang vd., 2008).  

Besin elementleri (makro ve mikro) bitkilerin büyüme ve gelişmelerinde 

büyük önem taşımaktadır. Makro besin elementleri (azot, fosfor ve potasyum 

gibi) büyümeye ve verime olumlu etkisi olabileceği gibi yüksek dozda 

kullanıldıklarında çimlenme üzerinde ozmotik stresten dolayı olumsuz 

etkisinin olma riski de vardır (Mašauskas vd., 2008; Tavares vd., 2013). Bu 

stres etkisinden dolayı mikro besin elementleri ile tohumu kaplama daha 

cezbedici ve risksiz bir alternatif haline gelmiştir.  Nitekim birçok araştırmacı  

tohumları kaplarken; bor, bakır, demir, molibden, mangan, çinko gibi mikro 

besin elementlerini yaygın olarak kullanmaktadır (Wiatrak, 2013;Oliveira vd., 

2014). Tohumlara  mikro besin elementleri kaplandığında, bu durum çimlenme 

sonrası bitkinin fenolojik gelişimini (bitki boyu, sap çapı, yaprak alanı vb.) 

pozitif yönde etkilemekte,  verimde de artışlara sebebiyet verdiğini bildiren 
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birçok araştırıcı bulunmaktadır (Wiatrak, 2013; Ullah vd., 2019). Bazı 

durumlarda tohumların mikro besin elementleri ile kaplanmasının olumsuz 

etkileri de olabilmektedir. Tohumların mikro besin elementi ile kaplamasında 

başarının artması ve kaplamanın etkinliğinin yüksek olması; kullanılan besin 

maddesinin cinsine, miktarına, kaplama materyaline, toprak yapısı, nemi veya 

verimliliği gibi faktörlere bağlıdır (Halmer, 2008). Bir grup araştırıcı, Zn, B, K, 

Mo, Fe, Mg, Mn gibi mikro besin elementleri ile tohumların kaplanmasının; 

pamuk (%17), nohut (%26), bezelye (%20), yerfıstığı (%14) bitkilerinde 

verimin arttırdığını bildirmişlerdir (Vasudevan vd., 2016). Başka bir araştırıcı, 

tohumun Zn formülasyonları ile kaplanmasının soya, mısır, ayçiçeği, yer fıstığı 

ile buğdayda bitki gelişimini ve tohum verimini artırdığını belirtirken, bu 

konunun daha fazla araştırmaya açık olduğu da ifade edilmiştir (Singh, 2007). 

Bharathi ve ark. (2003), Pelet kaplamanın tarla şartlarında daha iyi çimlenme 

ve fide gelişimi sağladığını belirtirken, Taylor ve Eckenrode (1993), üretim 

esnasında tohumu fungal etmenlerden ve böcek zararından koruduğunu ve 

veriminin artışına katkısının olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca araştırıcılar 

peletli tohumların performanslarını, tohum kaplama materyali, toprak yapısı ve 

çevresel faktörlerinin yanında fiziksel, kimyasal ve biyolojik diğer faktörlerin 

de etkilediğini belirtmişlerdir.  Öte yandan tohumlara bitki büyümesini 

destekleyen bakterilerin, rizobiyal ve arbuscular mikorizal mantarlar gibi 

mikroorganizmaların uygulanmasının umut verici bir alternatif olarak tarımsal 

verimliliğe olumlu etkisinin olduğu düşünülmektedir  (Etesami ve Maheshwari, 

2018; Gouda vd., 2018).  

Kaplama formülasyonundaki yüzey maddelerinin durağan-stabil halde 

olması gerekmektedir. Aktif olması halinde yüksek konsantrasyonlarda endişe 

verici hale gelebilmektedirler. Bir araştırıcı grubu, bunların hücre zarı 

bütünlüğüne zarar vererek hücreler arasındaki bileşenlere erişim 

sağlayabileceğini bildirmişlerdir (Bubenheim vd., 1997). Bunu destekler 

nitelikte Doige ve ark. (1993) aktif yüzey maddelerinin çeşitli zar proteinlerine 

bağlanarak çözünürlüklerini ve yapılarını değiştirebileceğini hatta bitki 

enzimlerinin biyolojik aktivitesini inhibe edebileceklerini de belirtmişlerdir. 

Bazı kaplamalar ise su emilimini etkileyerek, çimlenmeyi geciktirmek için 

kullanılmaktadır. Bir anlamda tohuma yapay bir uyku hali sağlanmaktadır. Bu 

tür kaplama ile çimlenme için iklim şartları uygun olmadığında, patojen, mantar 
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ve avcı böceklere karşı tohumun korunacağı belirtilmiştir (Archer ve Gesch, 

2003). 

 

5. SONUÇ 
Türkiye’de tohumluklarda kaplama uygulamalarının özel firmalar 

bazında 10-15 yıllık bir geçmişi var iken, akademik ortamda ise yeterli sayı ve 

içerikte bilimsel çalışmaların olmadığı görülmektedir. Nitekim ülkemizde 

yetersiz sayıda modern tohumluk kaplama tesislerinin bulunması ve sınırlı 

sayıda bitkiler üzerinde çalışılması kaplama sektörünün gelişimi üzerinde bir 

engel teşkil etmektedir. Ayrıca kurulacak tesis ve alınacak makinaların 

maliyetinin yüksek olması, bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 

araştırmacı ve çalışanların olmaması, firmaların ve araştırmacıların tohumluk 

kaplama konusunda bilgi ve deneyimlerini ticari sır gerekçesi ile paylaşmaması 

da sektörün yavaş gelişme göstermesinin nedenlerindendir. Bu sebeple farklı 

bitkilerle ilgili araştırmaların akademik camiada yapılması, özellikle de 

tohumluk kaplama materyalleri ve kaplama makinaları üzerine çalışmaların 

arttırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Öte yandan tohumluklarda kaplama 

teknolojilerinin yararlarının yanı sıra, tohumluk alanında kaplama sektörüyle 

ilgili yeni iş kollarının da ortaya çıkması ve istihdama katkı sağlanması 

muhtemel avantajlar arasında sayılabilir. 
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GİRİŞ 

Türkiye 2 ayrı gen (Yakın Doğu ve Akdeniz), 5 mikro gen ve çeşitlilik 

merkezinin, aynı zamanda 3 farklı bitki coğrafya (Avrupa – Sibirya, Akdeniz, 

İran – Turan) bölgelerinin de bulunduğu bir konumda bulunur (Şehirali ve 

Özgen, 1987; Demir, 1990).  Bu elverişli konumdan dolayı Türkiye bitki 

genetik çeşitliliği bakımından çok zengindir. Avrupa ve Asya anakaralarına 

yayılmış toplam 78 milyon (ha) alanda 4080’i endemik olmak üzere 12.476 

taksona (tür, alt tür, varyete, melez vb.) sahiptir (Karagöz vd., 2015). Bu çok 

büyük bir varlık potansiyelidir. Çiçekli bitkilerden sadece %15’inin kimyasal 

ve famakolojik araştırmalarının yapılabildiği göz önüne alınırsa sahip olunan 

tabiî varlığın büyüklüğü idrak edilebilir. Dünya sağlık örgütüne göre dünya 

nüfusunun %80’i, Afrika nüfusunun ise %95’i tıbbi bitkilere dayalı tedavi 

yöntemlerinden faydalanmaktadır (Javani vd., 2015). Dünyada yaklaşık 20.000 

bitki türünün tıbbi amaçlarla kullanıldığı ve bunların 4.000’nin ise yaygın 

olarak kullanıldığı ifade edilmektedir (Başer, 1998). Türkiye’de ise halkın 

500’e yakın bitkiden tedavi gayesiyle faydalandığı bilinmektedir (Baytop, 

1999). 

Sanayi devriminden önce insanlar hastalık ve zararlılardan korunmak ya 

da tedavi olmak için tabiatta bulunan bitki ve canlılardan faydalanmaktaydı. 

Bilimin endüstrileşmesiyle tıp ve eczacılık sahaları suni sentetik ürünleri yoğun 

olarak kullanmaya başladı fakat şimdi bu kullanımın olumsuzlukları anlaşılınca 

tekrar “tabiata” dönüş yolları aranmaktadır. Beslenmede “organik tarım” ve 

“iyi tarım” uygulamaları, hastalık ve tedavilerde, kişisel bakım 

malzemelerinde, besin destek gıdalarında ise “tıbbi ve aromatik” bitkiler 

üzerinde yoğun mesai harcanmaktadır. Modern çağ öncesi tıbbi ve aromatik 

bitkilerden faydalanma oranı neredeyse %100 iken, modernleşmeyle beraber 

bu oran Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın bazı ülkelerinde %95, gelişmekte olan 

ülkelerde %80’e, gelişmiş ülkelerde ise doğal drograların kullanım oranı 

%50’nin altına düşmüştür (Göktaş ve Gıdık, 2019). Gelişmiş ülkelerde sentetik 

ilaçların yan etkileri ve insan sağlığında yol açtığı bozuklukların ardından 

tekrardan doğal olana dönüş başlamıştır (Arnold, 2013; Karimi vd., 2015).  
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Tablo 1: Zaman içerisinde insanlar ile bitkilerin ve tedavi yöntemlerinin evrimi 

(Yeşilada, 2012) 

 

MÖ 3000 Bu otu şarkı ve dualar ile ye 

MS 1-1640 Şarkı ve duaları unut, artrit için söğüt 

kabuğu, sıtma için kınakına kabuğu al 

1820-1838 Kınakına kabuğu ve söğüt kabuğunu 

unut, kinin ve salisilik asit al 

1940 O bitkisel maddeler kötü, bu hapları 

ve antibiyotikleri yut 

1965 O haplar doğal değil, bu bitkileri 

kullan 

2000 Bu bitkilerin etkisi az, bu bitkilerden 

elde edilen ürünleri kullan 

2012 Kinin artık etkili değil, Artemisia 

annua kullan 

2525 Bu bitkileri şarkı ve dualar ile kullan 

 

Tablo 1’de tabiat ve insan münasebetinin uzun macerasının, güzel bir 

özetidir. Bu maceranın insanlık için kötü neticelerle biteceğinin anlaşıldığı yer 

endüstrileşme çağıdır. Miladı 1897 yılı olarak kabûl edilen endüstrileşme 

çağının getirmiş olduğu üretim bolluğu ve maliyet ucuzluğu gıdadan tekstile; 

zücaciyeden farmakolojiye kadar hemen her sektörde sentetik ürünlere talebi 

artırmıştır (Mokyr ve Strotz, 1998). Modernleşme denilen bu döneme kadar 

organik olarak yaşanan hayatın, artık neredeyse tamamen sentetik olana kaymış 

olduğunu görüyoruz. Bu sentetik hayatın canlılarda hastalık ve zararlanmalara 

aynı zamanda da ekolojide çok ciddi hasarlara sebep olduğu görülünce bir 

şeylerin eksik ya da yanlış gittiği anlaşılmıştır. Post modern denilen bu yeni 

sürecin teorik başlangıcı 20. yy’ın ortalarında başlasa da gündeme oturduğu 

zaman dilimi 20. yüzyılın son çeyreğidir.  

Özellikle gıda ve ilaç sanayi olmak üzere birçok alanda tekrar organik 

olana dönüş gayretleri konuşulmaya başlanmış ve “organik tarım” mefhumu 

geniş kitlelerde de yayılmaya başlamıştır (Yeşilada, 2012; Lin ve Hülsbergen, 

2017).  Çünkü bu iki saha insan yaşamının devamlılığının temelidir.  Yine 

dünyanın çevre kirliliği yüzünden çok ciddi hasarlara uğradığı bilinmektedir 

(Khan vd., 2011; Hassaan vd., 2016). Sanayi bölgelerinde, yoğun şehirleşmenin 

olduğu yerlerde hava, su ve karalarda neredeyse geri dönülemez ya da 

iyileştirmenin asırlar süreceği derecede tahribatlar söz konusudur (Orenes vd., 
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2012). Hepsinden ziyade bütün bu olumsuzlukların neticesinde “küresel 

ısınma” gibi bir mesele ile de karşı karşıya kalınmıştır.  

Bilhassa sanayiyi elinde bulunduran gelişmiş ülkelerin sorumlu olduğu 

bu menfiliklerden bütün dünya zarar görme riski altındadır. Bu riskleri bertaraf 

etmek adına bilim adamları çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bunlardan birisi 

tekrar “tabiî olana dönüş” diyebileceğimiz organik tarım sistemidir. Artık bütün 

dünyada insanlar organik gıda kaynaklarını tüketmeye çalışırken, tabiatta 

bulunan çok çeşitli bitkileri tıbbi ve aromatik ihtiyaçları için değerlendirmeye 

çalışmaktadır (Popp vd., 2014; Bansal, 2017). 2020 yılı itibari ile dünya organik 

tarım ticaret hacmi 120 milyar avroya ulaşmış durumdadır (Anonim, 2022a).  

Modernizmin getirdiği sıkıntılara karşı geliştirilen ikinci bir tepki de 

tıbbi ve aromatik bitkilere olan alâkadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler baharatlar, 

bitkisel çaylar, ilaçlar, gıda takviyeleri, gıda katkı maddeleri, temizlik ürünleri 

ve kişisel bakım ürünleri vb. çok değişik endüstriyel alanlarda 

değerlendirilebilen bitkilerdir (Göktaş ve Gıdık, 2019). Dolayısıyla tarımsal 

üretim ve sanayisine çok büyük katma değeri olduğu gibi dolaylı olarak da 

tarımının gelişmesi halinde istihdamdan biyoçeşitliliğe kadar birçok alanda 

fayda sağlayacak bitki gurubudur. Bitkisel ilaçlar üzerinde yürütülen bilimsel 

çalışmalar arttıkça elde edilen bulgulardan bitkilerin çoklu etkileri 

bulunabileceği görülmüştür. Mesela sinir sistemi üzerinde uyarıcı ve yatıştırıcı 

tesiri olan bir bitki aynı zamanda kan şekerini (normoglisemik) ve kan basıncını 

(normotensif) düzenleyici tesirde de bulunabilmektedir. Bunun yanında 

bitkilerde farklı biyolojik etkilere sahip bileşenlerin bir arada bulunmasının 

yanı sıra bazı bitki bileşenlerinin çok yönlü etkilere sahip olduğu da 

görülmektedir. Bilimsel çalışmalardan, yediğimiz ve tedavi gayesiyle 

kullandığımız bitkilerin çoğunluğunda bulunan bir flavonoit türevi olan 

kersetinin çok geniş bir biyolojik etki spektrumu gösterdiği, bir C-glikoziti olan 

izoorienitin üzerinde şimdiye kadar yapılan deneysel çalışmalarda 

antienflamatuvar, antinosiseptif, antioksidan, antidiyabetik, sedatif, 

anksiyolitik, antiülser, anti mikrobiyal etkileri bulunduğu tespit edilmiştir 

(Yeşilada, 2012) 
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Şekil 1: Dünya bitkisel drog ticareti (UNCTAD, 2022) 

 

 

Şekil 2: Türkiye bitkisel drog ticareti (UNCTAD, 2022) 
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Antik çağlardan beri parfümeri ve sağlık ihtiyaçları için önemli bir 

kaynak olan tıbbi ve aromatik bitkilerin drog ticareti Birleşmiş Milletler Ticaret 

ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) verilerine göre dünyada 3.5-4 milyar 

dolar seviyesine ulaşmış durumdadır. 2010-2020 yılları arasında 10 yıllık 

ticaret hacmi incelendiğinde bitkisel drog ticaretinin artma eğiliminde olduğu 

görülmektedir. 2010 yılında bitkisel drog ticareti 2 milyar dolar civarında iken 

2020 yılında 3.5 milyar doları geçmiş neredeyse 2 katına yakın bir artış 

yaşanmıştır (Şekil 1).  Türkiye’de ise bitkisel drog ticareti 2010 yılı itibariyle 

10 milyon dolara yakın iken 2020 yılında 25 milyon doları geçmiş 10 yıllık 

süreçte ticaret hacminde 2,5 kat artış gerçekleşmiştir (Şekil 2). Hem tarımsal 

üretim potansiyeli bakımından hem de bitkisel gen kaynağı bakımından büyük 

bir potansiyele sahip olan Türkiye ne yazık ki bu potansiyelden yeteri kadar 

faydalanamamaktadır. Bu rakamlar mukayese edildiğinde tarla bitkilerinin 

“ziyneti” olan tıbbi ve aromatik bitkilerinin yetiştiriciliği ve endüstrisinde sahip 

olduğumuz muazzam potansiyelin farkına varamadığımız anlaşılmaktadır.   

Tesbi bitkisi birçok özelliğe sahip bir bitkidir. Tıbbi ve aromatik bitki 

olarak tarihte kullanıldığı bilinen bitkinin küçükbaş hayvanlar için (keçi) besin 

kaynağı olarak kullanılırken kırsalda biyoyakıt olarak ocaklarda yakılmaktadır. 

İlkbaharda erken bir zamanda çiçeklenmesi hasebiyle iyi bir arı mer’ası bitkisi 

olarak faydalanılabilecek bir bitkidir. Son zamanlarda yağlı tohumlu 

bitkilerden elde edilen biyodizel hususu göz önüne alındığında önemli bir 

yenilenebilir enerji kaynağı olarak da değerlendirilebileceği görülmektedir.  

Bu çalışmada Tesbi bitkisinin bitkisel özellikleri ve olası kullanım 

alanları ile ekonomik, sosyal ve ekolojik potansiyeli incelenmiştir.  

 

1. TESBİ ÇALISININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ 

Styrax (Styracaceae) 8 cinse ve yaklaşık 130 türe sahiptir (Fritch, 1996). 

Türkiye’de ise 1 tür ve 1 cins olarak temsil edilir (Güner, 2012). Çalı formunda 

olan bitki, Güneydoğu Asya, Akdeniz havzası ve Amerika kıtasının yoğun 

olarak tropikal kısımlarında yaygın olarak görülür (Davis, 1972; Fritch, 1999).  

Türkiye’de Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz 

bölgelerinde bulunur (Anonim, 2017). Botanik sınıflandırma külliyatında 

“tesbihağacıgiller”, “ayıfındığıgiller” olarak isimlendirilmiş olan bitki 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz havalisinde “tesbi çalısı” ismiyle bilinir (Cesur vd., 

2018). Tesbi ismi bölgede aynı zamanda yaprak bitine (aphit) verilen isimdir. 
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Tesbi çalısında yaprak biti çok bulunduğu için halk arasında “tesbi çalısı” ismi 

ile meşhur olduğu düşünülmektedir. Basit yapraklı, yaprakları sapla bağlı olup, 

hafif girintilidir. Yaprakları yıldız şeklinde tüyler içerir. Çiçek durumu salkım 

şeklindedir.  

Tesbi çalısı orman sahalarında yetişen yağlı tohumlu bir bitkidir. 

Akdeniz kuşağında yetişen, kışın yapraklarını döken, 2-6 metreye kadar 

boylanabilen bir ağaçtır. Batı ve Güney Anadolu’ da makilik alanlarda, 

kızılçam-fıstıkçamı ormanlarında, sırtlarda yetişir (Aytaç vd., 2020; Mataracı, 

2002).  Tohumları tek, büyük, kahverenginde ve küresel yapıdadır (Davis, 

1972; Akman ve ark, 2007). Tohum olgunlaştığı zaman kendiliğinden düşer ve 

toplanması kolaydır. Hasat zamanı Eylül ayıdır. Olgunlaşma için 

çiçeklenmeden sonra en az 14 hafta geçmelidir. Tesbi çalısı Toros sıra 

dağlarının güneye bakan yamaçlarında 1000 m yüksekliklere kadar 

görülebilmektedir. Kuraklığa dayanıklı olduğu için Akdeniz havzası ve Arap 

yarımadasında yetişir. Şekil 3’te tesbi çalısının farklı dönemlerinden görüntüler 

sunulmuştur.  

2015 yılı Eylül ayının ortalarında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinin 

Bulgurkaya köyünden toplanan tesbi tohumlarının, Bozok Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü labaratuvarlarında 2016 yılında yapılan ham 

yağ tayininde meyve kabuğunda %1.5 – 2, tohumun besidokusunda ise %47.04 

oranında yağ tespit edilmiştir. Tohumun 100 tohum ağırlığı 46 gr’dır. Tohum 

iç oranı ise %28 – 30 arasında tespit edilmiştir. Literatürde ise tesbi 

tohumlarında %40 – 50 oranında ham yağ bulunduğu ifade edilmektedir 

(Vardar ve Oflas, 1973). Mersin’in Gözne nahiyesinde tesbi tohumlarından 

reçel yapımında da faydalanılmaktadır. Tesbi bitkisi tabiatta ocak şeklinde yan 

yana ya da kardeşlenmiş vaziyette bulunan 5-6 bitkiden müteşekkildir. 
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 Şekil 3:  Tesbi (Styrax officinalis L.) bitkisinin farklı görünümleri 

   

2. TESBİ BİTKİSİNİN KÜLTÜRE ALINMASININ 

EKONOMİK, SOSYAL VE EKOLOJİK POTANSİYELİ 

Tarihin her döneminde medeniyetler orta kuşakta neş’et etmiştir. Bu 

sebeple en büyük nüfus hareketleri, büyük savaşlar, ekonomik ve endüstriyel 

faaliyetler bu kuşak içerisinde yer alır. Amerika kıtasındaki Anka ve Maya 

medeniyetleri, Avrupa’daki antik Yunan ve Roma, Asya’daki Türk, Çin, Hint 

ve Arap medeniyetleri hep bu kuşaktadır. Canlılar için en müsait iklim, toprak, 

su ve biyoçeşitliliğin bu kuşakta olması bu durumun en büyük müsebbibidir. 

Türkiye’nin bu kuşakta olması bu zaviyeden hem bir umuttur hem de ciddi 

tehlikedir. Şu anda bile birçok nüfus hareketliliği buralara doğru olmaktadır. 

Aynı zamanda ülkemiz genç bir nüfusa sahip olduğu için her yıl çalışma 

hayatına yeni işgücü katılmaktadır. Sosyal refahın oluşabilmesi için bu 

işgücüne istihdam gerekir. İşte bu türlü bitkilerin ekonomik geliri söz konusu 

olduğunda ciddi bir istihdam alanı oluşturacaktır.  

  

2.1. Ekonomik Potansiyel 

Oflas (1973) yapmış olduğu ön araştırmada 150 m² de 65 tane tesbi çalısı 

müşahede ettiğini bildirmiştir. Bu değerlendirmeye göre yapılacak bir orantı 

hesabıyla 1 (ha) lık sahada 4300 bitki olabileceği düşünülebilir. Bizim yapmış 

olduğumuz bir ön araştırmada da Gaziantep iline bağlı Nurdağı ilçe sınırları 
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içerisinde bulunan Amanos dağlarının 729 m rakımlı (02, 95964 doğu, 41, 

16141 kuzey) noktasında bulunan tesbi ocağından Eylül ayı sonlarına doğru 

yaklaşık 9 kg tesbi tohumu hasat edilmiştir. Bu değerlerden hareketle 1 ha’lık 

ormanlık alandan 4300 x 9=38.700 kg tesbi tohumu elde edilebilir. Meyve 

kabuğunun toplam ağırlığının %30’u olduğu kabul edilirse geriye 25.800 kg 

tohum kalmaktadır. Tohum iç oranı toplam tohuma oranı yaklaşık %30’dur. Bu 

da 7740 kg eder. Tohumun içinin %47’si de yağ olduğuna göre 1 (ha)’lık 

sahadan 3637.8 kg bitkisel yağ elde edilebilir. Bu oran Türkiye’de tarımı 

yapılan birçok bitkinin ortalama yağ verimlerinin çok üzerinde bir değer ifade 

etmektedir. Bir hektarlık alandan elde edilme potansiyeli olan 38.700 kg’lık 

biyokütlenin hasadı, nakliyesi ve işlenmesi düşünüldüğünde istihdama önemli 

katkısı olacağı aşikârdır. 38.700 kg’lık biyokütlenin 3637.8 kg’ı yağ olarak 

ayrılması halinde 35.062,2 kg biyokütle geriye kalmaktadır. Bu biyokütlenin 

kabuk kısmının yakıt, değişik orman emvali, küspe olarak kullanılma süreçleri 

de göz önüne alındığında ciddi bir ekonomik fayda meydana gelecektir. Tesbi 

bitkisinden elde edilebilecek olan bu biyokütlenin tarımı yapılan hiçbir kültür 

bitkisinden elde edilme potansiyeli yoktur.   

Türkiye’nin AB normalarına uyum kapsamında benimsediği normlardan 

birine göre yıllık dizel tüketiminin içine %2 oranında biyodizel katma 

zorunluluğu vardır. 2016 yılı itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen bu kanun 

yeterli alt yapı ve hammadde olmadığı için ertelenmiştir. 2018 yılı başından 

itibaren %0.5 oranında yerli tarım ürünlerinden veya kullanılmış atık yemeklik 

yağlardan elde edilen biyodizel harmanlanmış desteklerden yararlanmak 

isteyen üreticiler ile birlikte %2 seviyelerine kadar karışıma imkan tanımıştır 

(Anonim, 2022b).   Bu kanun aynı zamanda biyodizel üretimi için gerekli olan 

bu hammaddenin yerli üretimden sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Buradan 

hareketle yıllık dizel yakıt tüketimini 25 milyon ton olarak düşünürsek 

biyodizel üretimi için yıllık 500 bin ton yerli üretim hammaddeye ihtiyaç 

vardır. Bu ihtiyacın tesbi bitkisinden elde edebilmek için yaklaşık 137.438 (ha) 

alanda tesbi bitkisi üretimi gereklidir. Bu alanın bozuk ormanlık sahalardan 

elde edilmesi mümkündür. Bu kadarlık alanın tarımsal ormancılık kapsamında 

bu bitki ile kapalı bir tesbi ormanı olarak düzenlenmesi, 3-5 yıllık bir zaman 

diliminde mümkündür. Böyle bir büyük alanda bu bitkinin yetiştiriciliğinin 

yapılması işçiliğe, nakliyeciliğe, yağ sektörüne, hayvan beslemeye, yağa dayalı 

sanayiye, biyoçeşitliliğe, küresel ısınmanın engellenmesi çalışmalarına, 
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erozyon kontrolüne hâsılı çok geniş bir katma değere ulaşmanın yolunu 

açacaktır.   

Sadece insan ve hayvan gıdası olarak değil birçok sanayi kolunun da 

hammaddesi olarak kullanılan yağlı tohumların son zamanlarda enerji kaynağı 

olarak da kullanılması yağ açığını daha da artırmıştır (Uçum ve ark, 2015). 

Türkiye’nin yağ ihtiyacının sadece %45’inin yerli üretimden karşılanabildiği 

gibi tarımı yapılan bitkilerin verim ve yağ oranı ne kadar artırılırsa artırılsın 

mevcut ekim sahaları ile Türkiye’nin ihtiyacı olan bitkisel yağ üretimine 

ulaşılması mümkün görünmemektedir. Biyodizel üretimi için gerekli olan 

bitkisel yağda hesaba katılırsa gerekli yağ ihtiyacı açığının daha da yüksek 

olacağı anlaşılacaktır (Yılmaz ve ark, 2015). Buradan hareketle ormanlık 

alanlardan elde edilebilecek tesbi yağının ekonomik potansiyelinin ne kadar 

büyük olduğu daha bariz görülebilir.  

 

2.2. Sosyal Potansiyel 

Türkiye genç bir nüfusu sahiptir. Dolayısıyla çalışma hayatına her yıl 

önemli bir işgücü katılmaktadır. Bu işgücünün kendine yeten bir iş sahibi 

olması sağlıklı ve huzurlu bir toplum inşasında çok önemlidir. Gelişmiş ülke 

olmanın temel vasıflarından birisi de işsizlik oranlarının en düşük seviyede 

olmasıdır. Bunu sağlamanın yolu üretimden geçer. Sadece %2’lik bir biyodizel 

için gerekli hammaddeyi üretmek için 137.438 (ha)’lık sahada üretim yapmak 

ve üretilen hammaddenin mamül hale gelmesi için önemli bir işgücüne ihtiyaç 

duyulacaktır. Bu işgücünün atıl vaziyette bulunan toprak kaynaklarını üretime 

kazandırması her bakımdan önemli kazançlara ulaşmanın yolunu açacaktır. 

 

2.3. Ekolojik Potansiyel  

2.3.1.  Tıbbi ve Aromatik Bitki Olarak 

Bitkide bulunan reçine akdeniz havzasında geleneksel tedavi usullerinde 

solunum yolu hastalıklarına karşı antiseptik olarak kullanılmaktadır. Meyve 

kabuğunda americaninA, egonololeat, egonol-2”’- metil butanoat, 

egonolgentiobiside ve homoegonolgentiobiside tespit edilmiştir (Pazar ve 

Akgül, 2015). Tapınaklarda tütsü olarak ve histeri, cilt hastalıkları, zührevi 

hastalıkları, soğuk algınlıklarına karşı tedavilerde kullanılmakta ayrıca akciğer 

tedavilerinde de faydalanılmaktadır (Duke, 1929).  Kadınlar için menopoz, 

erkekler için prostat ve kardiyovasküler sağlık tedavilerinde bütün dünyada 
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bitkiler oldukça fazla tercih edilmektedir (Kartal ve Erdem, 2012). Türkiye’de 

de tesbi bitkisinin halk tarafından prostat tedavisinde kullanıldığı ileri 

sürülmektedir. Oflas’a (1973) göre eczacılık, boya sanayi ve parfümeride de 

kullanılmaktadır. Ayrıca bit ilacı, narkotik özelliğe sahip olduğu için balık 

avında, Girit, Rodos ve Kıbrıs’ta köylüler tarafından nebatın reçinesinin kamış 

tüplere koyarak tütsü olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Temizlik ürünleri 

için hammadde olarak kullanıldığı da söylenmektedir (Bağcı ve ark, 2016).   

 

2.3.2. Biyoçeşitlilik 

Son yıllarda biyoçeşitlilik, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliğin 

temel konusu olarak gündeme oturmuştur (Demir, 2013). Çevre meselelerinin 

ilk halkası diyebileceğimiz biyoçeşitlilik sonu küresel ısınmaya kadar giden 

birçok düzensizliğin hem kaynağıdır hem de meselenin giderilmesinde önemli 

bir ipucudur. Biyoçeşitliliğin devam etmesi halinde ekolojik denge ideal 

durumdadır diyebiliriz. Bu çeşitliliğin devamlılığında da en önemli canlı türü 

çok yıllık çalı ya da ağaç formundaki bitkisel canlılıktır. Eğer bir ekosistemdeki 

orman dokusu canlı ve sağlıklı ise bu sahanın hem toprakaltı hem de toprak 

üstü canlılığı dinamiktir. Tesbi bitkisinin çalı formunda olması toprak 

alanlarının hem yüzeyini hem de içinde yaşayan her türlü canlının da ve tek 

yıllık bitkiler içinde sığınak olacaktır.  

 

2.3.3. Çevresel Koruma ve Peyzaj Bitkisi Olarak 

Çölleşme sadece ülkemiz için değil 110 ülkede yaşayan 1.2 milyar insanı 

etkileyen son derece önemli bir ekosistem meselesidir. Özellikle 21. yy’da 

insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında gelen “iklim 

değişikliği ve küresel ısınma ile başlıca arazi bozulum sebepleri olan çölleşme, 

su ve rüzgâr erozyonu çoraklaşma arasında zincirleme bir reaksiyon 

süregelmektedir. Arazilerimizin %62.15’inde eğim dikliği %12’den, 

%47.98’inde ise %20’den daha fazladır. Arazilerimizin %37.2’sinin işlemeli 

tarıma uygun olmayan 0-20 cm toprak derinliğine sahiptir. Topraklarımızın 

sadece %14’ünde organik madde kapsamı %2’den fazla, %64’ünde %1’den az. 

Organik maddeler toprakların yapısal mukavemetlerini artırması bakımından 

da önemlidir. Toprağın bitki örtüsüyle kaplı olması erozyonu azaltan en önemli 

faktörlerden biridir (Saygın ve ark, 2015).  Erozyonu oluşturan faktörlerin en 

önemlisi arazilerin ve bitkilerin yanlış kullanımıdır.  Özellikle son 30 – 40 yılda 
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tarıma müsait olmayan birçok sahanın tarım arazisi haline getirilmesi 

erozyonun hızlanmasını tehlikeli boyutlara taşımıştır (Acar, 1997).   

Bundan dolayı orman alanlarının büyük bir kısmı bozuk hale gelmiş, 

toprak üstü diri ve ölü örtü tabakası azalmış veya kaybolmuştur (Gülçür, 1993). 

Tesbi bitkisinin çalı formunda olması ve olumsuz sahalarda, yörelerde, taşlık 

kayalık yerlerde rahatlıkla yetişmesi iyi bir erozyon ve heyelan önleyici bitki 

olarak tanımlanmasını mümkün kılmaktadır (Şekil 4). Baraj havzalarının, dere 

kenarlarının erozyondan korunması hem barajların ekonomik ömrünü 

uzatmakta hem de yeşil alanların çoğaltılmasını sağayacaktır.  

 

Şekil 4: Tesbi çalısının erozyona ve biyoçeşitliliğe katkısı 

 

2.3.4. Küresel ısınma 

Hükümetlerarası iklim değişikliği paneli “IPCC” senaryolarına göre 

21.yy sonuna kadar küresel manada yüzey sıcaklığının 1.5 - 2°C artacağı ve bu 

artışın gerekli tedbirler alınmazsa gelecek zamanlarda da artacağı, bu artışların 

tropikal ve subtropikal kuşaklarda diğer bölgelere göre daha yüksek olacağı, bu 

artışların bazı bölgelerde yağışları artırıp erozyon heyelan, sel gibi felaketlere 

sebebiyet verirken, Akdeniz havzasında %20 nispetinde kuraklıklara sebep 

olacağı ifade edilmektedir (Alkemade vd.,  2009; Özgen vd.,  2015). Bu teoriye 

göre Türkiye’nin güneyinde tarım ve su kaynaklarında ciddi bozulmalar 

meydana gelebilecektir. Bunlar tarım alanlarının sular altında kalması, erozyon, 

heyelan, okyanus kenarlarında hortum, tsunami gibi büyük hadiseler, tatlı su 
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kaynaklarının kaybı gibi bütün insanlığı olumsuz etkileyecek faaliyetler 

meydana gelebilecektir (Duygu ve Cısdık, 2011). Tesbi bitkisi menfiliklerin 

çözümü için yeşil alanların çoğalmasını ekonomik olarak ve kısa zamanda 

sağlayacak bir bitkidir. 

 

3. SONUÇ 

2 gen, 5 mikro gen ve 3 farklı bitki coğrafyasının kesiştiği bir noktada 

bulunması hasebiyle çok zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Türkiye’nin bu 

zenginliği yeteri kadar değerlendirebildiğini söylemek zordur. Bu kadar büyük 

bitki çeşitliliğine rağmen Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkisel drog ihracatı 

ancak 25 milyon dolar civarındadır. 200 civarında bitkisel drog talebinin sadece 

70 ile 100’ünü karşılayabilmektedir. Bu hammaddelerin endüstride işlenerek 

drog, öz, organik ya da kimyevi ürünler olarak ihracatı yapılması durumunda 

önemli katma değerler oluşturacaktır. Bu katma değerler biyoçeşitlilikten, 

erozyondan korumaya; farmakolojiden, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve 

tarımsal faaliyetlerden, endüstriyel üretime kadar birçok sahayı olumlu 

etkileyerek ülke ve toplum refahının gelişimine kalıcı ve ciddi katkılar 

sağlayabilecektir.   

Tesbi bitkisinin tıbbi ve aromatik bitki kaynağı olmasından, yenilenebilir 

enerji kaynağı olmasına kadar bir çok alanda faydalanılma imkanı vermesi tam 

da bu manada ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıca bitkinin Güneydoğu Anadolu, 

Akdeniz, Ege, Marmara ve Orta Karadeniz bölgelerinin 1000 m rakımlı 

yükseltilerine kadar, güney yamaçlarında kurak ve kıraç alanlarda yetişebiliyor 

olması da bu bitkinin yetiştiriciliğinin yapılmasında ciddi bir teşvik hususudur. 

Kalkınma, Tarım ve Orman bakanlıklarının oluşturacağı ortak bir heyetin 

belirleyeceği bozuk ve makilik ormanlık sahaların tarımsal ormancılık 

bağlamında tesbi bitkisi üretimine tanzim edilmesi yukarıdaki bilgiler ışığında 

değerli bir üretim fırsatı oluşturacaktır.  
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GİRİŞ 

Günümüzde tıbbi ve aromatik bitkiler kozmetik, ilaç, tarım, tekstil, gıda 

ve boya gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu bitkilerin tedavi amaçlı 

kullanımı ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre değişiklik göstermektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde insanların %80’ i bitkisel ürünlerle tedavi 

olmaktadırlar.  

Orta Doğu, Asya ve Afrika’da bulunan bazı ülkelerde bu oran %95’ lere 

kadar çıktığı görülmektedir; bu oran gelişmiş ülkelerde daha da azalmaktadır. 

ABD’de bu oran %42, Almanya’da %40-50 civarlarında, Avustralya’da %48 

ve Fransa’da %49 civarında olduğu belirtilmiştir (Göktaş ve Gıdık, 2019; 

Dogan, 2021). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) araştırmalarına göre tedavi amaçlı 

kullanılan tıbbi bitkilerin sayısı 20.000 civarındadır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 

2011).  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanlarını aşağıdaki şekilde 

özetlemek mümkündür: 
 

a) En önemli kullanım alanlarından birisi olan uçucu yağ üretimi için 

hammadde olarak kullanılmaktadırlar (Temel vd., 2018). 

b) Gıda endüstrisinde ve sektöründe baharat olarak kullanılmaktadır. 

(Bayram vd., 2010). 

c) Alkolsüz veya alkollü içeceklerde, ayrıca sigara üretiminde tıbbi 

aromatik bitkilere yer verilmektedir (Varlı vd., 2020). 

d) Gıda takviyelerinde faydalanılmaktadır (Varlı vd., 2020). 

e) Çok sayıda kozmetik maddenin, boya, oda spreyi, dezenfektan gibi 

maddelerin üretiminde kullanılmaktadırlar (Varlı vd., 2020). 

f) Etlik kanatlı hayvanların beslenmesinde de tıbbi aromatik bitkilere yer 

verilmektedir (Adıyaman ve Ayhan, 2010). 

g) Tedavi amaçlı kullanım alanları da vardır. Özellikle çaylar, ekstreler, 

pomat, tentür, merhemler üretilerek tıbbi amaçlı kullanılmaktadırlar 

(Göktaş ve Gıdık, 2019).  
 

Tıbbi amaçlı kullanımlarını daha ayrıntılı inceleyecek olursak; 

Bitkilerin hastalıkların tedavi edilmesinde kullanımı, insanlık tarihinin 

çok eski zamanlarına dayanmaktadır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2013; Yazici 

ve Yılmaz, 2021). Günümüzde bitkisel tedavi yöntemlerine ‘fitoterapi ya da 

alternatif tıp’ da denilmektedir. Fitoterapi terimi ilk defa Henri Lenclerc’ 
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(1870-1953) adlı Fransız bir doktor tarafından kullanılmıştır ve doğal kaynaklı 

ilaç hammaddelerini inceleyen Farmakognozi bilim dalının bu maddelerin, 

sentetik ilaçlarla kıyaslandığında çok daha az yan etkiye neden olduğunu 

desteklemesi, Fitoterapinin gelişmesini sağlamıştır (Göktaş ve Gıdık, 2019).  

Bitkisel doğal maddeler, hala daha gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal 

toplumların gelenek ve kültürlerinin önemli bir parçasıdır (Njume vd., 2009). 

Bu toplumlarda yaşayan insanların %80’i temel sağlık gereksinimleri için 

genellikle bitkisel kaynaklı geleneksel ilaçlara başvurmaktadırlar. 

Farmakolojik olarak üretilen modern ilaçlara da bakıldığında bu ilaçların etken 

maddelerinin %25’inin bitkisel kaynaklı olduğu görülmektedir. Ayrıca, 

sentetik ilaçların etken maddeleri de tıbbi ve aromatik bitkilerden izole edilen 

kimyasalların yapısal benzerleridir. Toksik etkilerin azlığı, maliyetlerinin az 

olması ve doğal olarak üretilmiş olmaları nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde de tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep artış göstermektedir (Sekar 

ve Kandavel, 2010).  

Günümüzde tıbbi bitkiler çok sayıda hastalığa karşı kullanılabilen 

maddelerin doğal hammaddesidir (Vital vd., 2010; Dogan, 2021). Bitkilerin 

çoğu insanlarda önemli biyolojik etkileri bulunan birçok kimyasal madde 

içermektedirler (Njume vd., 2009). Bitkiler tarafından sentezlenen alkaloid, 

flavonoid, tanin, terpenoid, kinin, berberin gibi kimyasallar çeşitli 

hastalıklarının tedavilerinde sıklıkla kullanılmaktadır (Hussain, 2011).  

Son zamanlarda bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle antibiyotik 

direncine sahip mikroorganizmaların sayısında ciddi artış olmuştur bu nedenle 

enfeksiyonların tedavisi de güçleşmiştir. Bu sebeple tıbbi bitkilerin, ilaçlara 

alternatif olarak kullanılması önerilmektedir (Yarnell ve Abascal, 2004). Bu 

konuda yapılan bazı araştırmalarda, tıbbi bitkilerin tedavi edici özelliklerinin 

sahip oldukları tek bir maddeden değil; çok sayıda maddenin sinerjik etkisinden 

kaynaklanabileceğini bundan dolayı da tek bir antibiyotikle başa çıkılması güç 

olan mikroorganizmalara karşı koyarak daha etkin bir tedavi sağlayabildiklerini 

belirtilmiştir (Shanthi-Sree vd., 2010).  

Doku ve hücrelerin oksidatif hasara karşı korunması ve taze ve 

kronikleşmiş yara iyileşmesi süreçlerinde antioksidan özellik gösteren 

maddelerin topikal uygulamasının yarar sağlayacağı da çeşitli araştırmalarda 

gösterilmiştir (Kumar vd., 2007).  Yapılan bir çalışmada, deneysel olarak 

gastrik ülser meydana getirilmiş ratlara Terminalia arjuna ekstraktı 
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uygulandığında ülser yarasının iyileşmesini serbest radikalleri süpürmek 

suretiyle hücreleri koruyarak teşvik ettiği gözlenmiştir (Devi vd., 2007). 

Tedavi amaçlı kullanılan bitkiler Özellikle çaylar, ekstreler, pomat, 

tentür, merhemler şeklinde kullanılmaktadırlar (Göktaş ve Gıdık, 2019). 

Bitkisel ilaç çeşitleri; 
 

a. Galenik preparatlar: eliksir, alkola, pomat, tentür, ekstre, hidrola.  

b. Hazır ilaçlar: gargara, kompres, losyon, krem, sargı, parfüm, solüsyon, 

şampuan, yağ, yakı, tütsü. 

c. Tıbbi amaçlı kullanılan çaylar. Halk arasında özellikle çay şeklinde 

tüketim oldukça fazladır (Göktaş ve Gıdık, 2019; Yazici vd., 2020). 

Tıbbi çay türleri; 
 

1) İnstant çaylar, 

2) Granüle çaylar, 

3) Poşet çaylar, 

4) Paket çaylar olarak gruplandırılabilir.  
 

Bitkisel çaylar, bir bitkiden hazırlanabileceği gibi birkaç bitkinin 

karışımından da hazırlanabilmektedir. Bu çayların hazırlanırken, hazırlanma 

zamanlarına mutlaka dikkat edilmeli, bitkisel etkileri ve dozunun da önemli 

olduğu göz ardı edilmemelidir (Göktaş ve Gıdık, 2019). 

 

1. TIBBİ AMAÇLI KULLANILAN ÇAYLARIN 

HAZIRLANIŞ YÖNTEMLERİ 

1.1.Demleme (İnfüzyon) Yöntemi 

Bu yöntemle çay hazırlamak için, 25 g kadar genellikle kurutulmuş bitki 

üzerine, 1 litre kaynamış su eklenir ve kabın ağzı kapatılarak 10 dakika 

civarında dinlendirilir, süzüldükten sonra içilir. Genellikle demleme (infüzyon) 

yönteminde bitkinin yaprak ve çiçek karışımları kullanılmaktadır (Göktaş ve 

Gıdık, 2019). 

 

1.2.Kaynatma (Dekoksiyon) Yöntemi 

Bu yöntemle çay hazırlanması için, 25 g kadar genellikle kurutulmuş 

bitki üzerine, 1 litre soğuk su eklenir ve kabın ağzı kapatılarak 30 dakika 

civarında kaynatılır. Sonrasında süzgeç yardımı ile süzülerek içilir. Demleme 



TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR I | 62 

 

yönteminden farklı olarak bu yöntemde sert dokusu olan kabuk, kök, meyve 

kısımların etken maddelerinin de çaya nüfuz edebilmektedir (Göktaş ve Gıdık, 

2019). 

 

1.3.Oda Sıcaklığında Hazırlama (Maserasyon) Yöntemi 

Maserasyon yöntemde, yapısında müsilaj bulunan ve ısı ile bozulan 

maddeler barındıran droglardan çay hazırlanabilmektedir. Bitkisel droglar bir 

kaba konulur ve üzerine oda sıcaklığında su ilave edilir. Oda sıcaklığında bir 

gece bekleyen çay sonrasında süzülerek içilir (Göktaş ve Gıdık, 2019). 

 

2. BİTKİSEL İLAÇ HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ 

2.1.Lapa Hazırlama 

Lapa hazırlamada, pişirilerek püre haline getirilmiş patates ve ekmek 

kullanılmaktadır. Ekmekler ısıtılıp patatesler ezildikten sonra içerisine sıvı 

ekstre eklenip karıştırılır. Karışım bez içine konularak istenilen bölgeye 

uygulama yapılır. Dikkat edilmesi gereken nokta şudur; soğuk lapa 25-30 

dakika uygulanırken, sıcak lapa 10-15 dakika kadar uygulanır (Göktaş ve 

Gıdık, 2019). 

 

2.2.Ekstre Hazırlama 

Bitkisel drogların çözünen kısımları uygun bir çözücü vasıtası ile alınır 

ve çözelti hazırlanır. Ardından hazırlanan çözeltiden çözücü uçurulur (Göktaş 

ve Gıdık, 2019). 

 

2.3. Bitki Suları Hazırlama 

Bitkiler taze iken sıkılıp süzülür. Elde edilen sular buzdolabında 1 hafta 

kadar saklanabilir (Göktaş ve Gıdık, 2019). 

 

2.4.Tıbbi Yağ Hazırlama 

Haricen kullanılan yöntemlerden birisidir. Zeytinyağı gibi yağların içine 

kudret narı, kantaron, papatya, sedef otu gibi bitki drogları konularak 14 gün 

civarında güneşte bekletilir, sonrasında bir bez vasıtasıyla süzülerek kullanılır 

(Göktaş ve Gıdık, 2019). 
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2.5.Merhem Hazırlama 

Bitki drogları havan yardımı ile ezilip toz haline getirilir ve içine biraz 

sıvı yağ eklenerek ezmeye devam edilir. Sonrasında üzerine eşit miktarlarda 

vazelin ve lanolin azar azar eklenir ve karışımın iyice karışması sağlanır. 

(Göktaş ve Gıdık, 2019). 

 

2.6.Tentür Hazırlama 

Kuru yada taze bitkinin üzerine seyreltilmiş alkol eklenir ve 1-2 hafta 

kadar bekletilerek kullanılabilir (Aytaç ve Yiğen, 2016). 

 

3. SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR 

Serbest radikaller, son yörüngelerinde bir veya birden fazla 

ortaklanmamış elektrona sahip olan oldukça kararsız yapıdaki atom ya da 

moleküllerdir (Ali vd., 2008). Bu kararsız yapıdaki maddeler hücrelerde 

eksojen ya da endojen kaynaklı oluşabilen çok etkin moleküllerdir (Mercan, 

2004). Oksijen kaynaklı serbest radikaller, reaktif oksijen türleri (ROT) olarak 

adlandırılırlar ve aerobik organizmaların mitokondrilerindeki elektron taşıma 

zinciri veya fagositoz gibi normal metabolik süreçlerde de devamlı 

oluşmaktadır (Albayrak vd., 2010). ROT’leri diğer serbest radikaller kararsız 

yapıları nedeni ile hücrelerde karşılarına çıkan protein, karbohidrat, lipit ve 

nükleik asitler gibi hücresel yapılara saldırarak bunların yapılarında 

bozulmalara neden olmaktadır.  

Antioksidanlar ise bu serbest radikallere karşı çalışan moleküllerdir. 

Normalde hücrelerde serbest radikaller ve antioksidanlar arasında bir denge 

bulunur. Bu dengenin serbest radikaller lehine bozulması oksidatif stres olarak 

adlandırılır (Mercan, 2004).  Yani, antioksidanlar oksidatif stresin ortadan 

kaldırılmasında organizmalara yardımcı olan bileşiklerdir.  

Antioksidanlar enzimatik ve non-enzimatik olarak 2’ye ayrılarak 

incelenebilirler. Non-enzimatik antioksidanlar arasında en çok antioksidan 

kapasiteye sahip bileşikler flavanoidler, flavonlar, isoflavonlar, antosiyaninler, 

kateşinler, isokateşinler kumarin ve lignandır (El-Agbar vd., 2008). Çevre 

bilincinin arttığı ve de sentezlenerek üretilen doğal olmayan maddelerin 

etkilerinden uzak durulmaya çalışılan bu dönemde, bitkisel kaynaklı 

antioksidanlar, oldukça önemli bir yer edinmeye başlamıştır (Okan vd., 2013). 
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3.1.Antioksidanların Sınıflandırılması 

Antioksidan maddeler, temelde eksojenler ve endojenler olarak ikiye 

ayrılarak incelenebilirler. Bu antioksidanların bazıları hücrelerde enzim görevi 

gördükleri için enzimatik antioksidanlar olarak adlandırılırlar. Non-enzimatik 

antioksidanlar ise çok sayıda besinsel kaynaktan elde edilebilen ve besinlerde 

yaygın olarak bulunan maddelerdendir. Besinlerden alınan antioksidanlara 

polifenoller, mineraller, vitaminler, organosülfür bileşenleri ve karotenoidler 

örnek olarak verilebilir (Ratnam vd., 2006). Antioksidanların sınıflandırılması 

ayrıntılı olarak Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1: Antioksidan bileşenlerin sınıflandırılması (Wootton ve Ryan, 2011). 

 

3.2.Antioksidan Analiz Yöntemleri 

Antioksidanlar bu kadar önemli bileşikler olduğu için onların analizleri 

de önem kazanmaktadır.  

Antioksidan kapasitenin ölçülmesi için geliştirilen çok sayıda yöntem 

bulunmaktadır (Albayrak vd., 2010). Genellikle bu yöntemlerde, antioksidan 

aktivite ölçümü, reaksiyon kinetiği oranıyla ilişkilendirilerek yapılırken, 

antioksidan kapasite ölçümü, reaksiyon termodinamiği yapılmaktadır. Bu 
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metotlar farklı kaynaklarda direkt ve indirekt, enzimatik ve non-enzimatik, 

canlı dışı ve canlı içi şeklinde sınıflandırılmaktadır. Ancak en fazla kabul edilen 

sınıflandırma şekli elektron transfer (ET) temelli ve hidrojen atomu transfer 

(HAT) temelli olan ölçüm metotlarıdır (Özyürek vd., 2011). HAT temelli 

metotların çoğu, azo-bileşiklerin bozulmasıyla meydana gelen peroksil 

radikalleri için antioksidan ve substrat rekabetine dayanan yarışmalı 

reaksiyonlardır. ET temelli metotlar ise antioksidan bileşiğin oksidan molekülü 

indirgenme kapasitesini renk değişimiyle ölçmektedir (Albayrak vd., 2010). 

Genellikle ET reaksiyonları, çözücü ve pH'ya bağlı ve yavaş şekilde 

gerçekleşirken; HAT reaksiyonları, çözücü ve pH’nın etkilerinden kısmi olarak 

daha bağımsız ve kısa zamanda gerçekleşmektedir (Apak vd., 2007). 

Bu yöntemlere ayrıntılı bakacak olursak; 

a. Oksijen Radikal Absorbans Kapasitesi Yöntemi (ORAC) 

ORAC bitkilerin antioksidan kapasitesini ölçmede sıklıkla kullanılan bir 

yöntemdir. ORAC analizi daha çok floresein üzerinde kullanılmaktadır (Okan 

vd., 2013). Bu yöntemde peroksi radikal üreticisi olarak 2,2-azobis (2-

aminopropan) dihidroklorit ya da Cu2+-H2O2 hidroksi radikal sağlayıcısı olarak 

ve okside edilebilir protein maddesi olarak da beta-fikoeritrin kullanılmaktadır 

(Ali vd., 2008). Bu metot temelde 37 ºC’deki 2,2-azobis (2-aminopropan) 

dihidroklorit’in uyarılması ile peroksi radikallerine karşı antioksidan temizleme 

yeteneğinin ölçümüne dayanır. Yöntemde ışıma probu olarak floresein 

kullanılmaktadır. Işımadaki azalma bizlere peroksi radikalleriyle reaksiyon 

sonucu floresein’in bozulma derecesi ile ilgili bilgi vermektedir (Ciz vd., 2010). 

Bundan dolayı bu yöntem her zaman tek başına yeterli gelmeyebilir (Somogyi 

vd., 2007). 

b. Toplam Radikal Yakalayıcı Parametre Yöntemi (TRAP)  

TRAP yöntemine özellikle son yıllarda antioksidan kapasite ölçmede 

sıklıkla başvurulmaktadır. Bu metotda 2,2-azobis (2-aminopropan) 

dihidroklorit’den peroksi radikali üretilir. Sonrasında oksitlenebilir 

materyaldeki oksidasyon, reaksiyon süresince tüketilen oksijen miktarının 

ölçülmesiyle izlenir. Bu oksidasyonu, materyaldeki antioksidanlarca 

yavaşlatılır. Bu sürecin uzunluğu standart olarak kullanılan Trolox ile 

karşılaştırılır ve materyalin antioksidan kapasitesi ile ilişkilendirilir (Ali vd., 
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2008).  Işıma probu olarak R-fikoeritrin kullanılır. Metotun en önemli 

dezavantajı gereken zaman boyunca oksijen elektrodunun uç noktalarının 

stabilizasyonunun sağlanamaması, bu nedenle de belirli zaman aralıklarında 

bakıma ihtiyaç duyulmasıdır (Apak vd., 2007). Ek olarak, zaman alan kompleks 

bir metot olup, fazlaca tecrübe gerektirebilmektedir (Prior vd., 2005). 

c. Krosin Beyazlatma Yöntemi 

Klorometrik bir yöntem olan bu metotta tekli bileşenler ve kompleks 

yapıların analizi yapılabilmektedir (Albayrak vd., 2010). Otooksidasyon 

yoluyla karotenoidlerin renkleri açılır. Oksidasyon süreci ısı, peroksil 

radikalleri ya da ışık yoluyla ile başlatılır. Rengin açılması radikallere hidrojen 

atomu verebilen antioksidanlarca engellenebilir ya da azaltılabilir. β-karoten 

sıklıkla hedef olarak kullanılır ancak, rengini 470 nm’de kaybetmesi, birkaç 

yolla meydana gelebilir. Bundan dolayı elde edilen sonuçları yorumlanmak 

zordur. Krosinde ise renk açılması sadece radikal oksidasyonu yoluyla oluşur. 

Bu sebeple β-karotenden daha çok tercih edilmektedir (Büyüktuncel, 2013). 

d. Toplam Oksiradikal Süpürme Kapasite Yöntemi (TOSC) 

TOSC yöntemi 2,2′ azobis(2-amidinopropan) diklorür bileşiğinden elde 

edilen peroksil radikalleri, α−keto−γ−metilbutirik asit’i yükseltgeyerek etilen 

açığa çıkarmasını temel alır. Etilen numune içindeki antioksidan miktarına 

bağlı olarak oluşmaktadır. Oluşan gazın azalışından, antioksidan kapasite tayini 

yapılmaktadır (Ali vd., 2008).   

e. Diklorofloresin-diasetat Yöntemi (DCFH-DA) 

Diklorofloresin-diasetat Yöntemi TRAP metodunu temel almaktadır. 

Peroksil radikali üretmek için 2,2′ azobis(2-amidinopropan) diklorür substrat 

olarak da Diklorofloresin-diasetat kullanılmaktadır. Süreçte oluşan 

Diklorofloresin yüksek floresan özellik göstermektedir. Bu nedenle, 

Diklorofloresin miktarı florometrik ve spektrometrik olarak ölçülebilmektedir 

(Ali vd., 2008).   

f.Troloks Eşiti Antioksidan Kapasite Yöntemi (ABTS ya da 

TEAC) 

Troloks Eşiti Antioksidan Kapasite analizinde 2,2’-azinobis(3-

etilbenzotiyazolin-6-sülfonik asit) (ABTS)’in persülfatla oksidasyonuyla 
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ABTS•+ meydana getirilir. Bu yöntem antioksidan maddeler tarafından 

ABTS’nin renginin kaybolması esasına dayanır. Trolox, vitamin E’nin suda 

çözünen analoğudur ve bu metotta referans standart olarak kullanılır. Troloks 

Eşiti Antioksidan Kapasite yöntemi bitkilerin antioksidan özelliklerinin 

tayininde sıklıkla başvurulan bir metotdur (Büyüktuncel, 2013). 
 

g. 2.2.-Difenil-1-pikrihidrazil Radikal Süpürme Kapasite 

Yöntemi (DPPH) 

2.2.-Difenil-1-pikrihidrazil radikal süpürme kapasitesi ölçüm yöntemi 

antioksidan kapasitenin doğal ekstraktlarda ölçülmesinde sıklıkla başvurulan 

bir metotdur. DPPH•’nin rengi Koyu menekşedir. Ticari olarak bulunan 

DPPH•, ABTS•+ gibi deneyden önce hazırlanmak zorunda değildir. Bu yöntem 

DPPH•’nin antioksidan maddelerce bir redoks reaksiyonuna bağlı şekilde 

süpürülmesi esasına dayanmaktadır. Koyu menekşe renginde olan metanolik 

DPPH çözeltisinin rengindeki açılma spektrofotometre ile ölçülür 

(Büyüktuncel, 2013). Basit, hızlı ve çok sayıda numunenin radikal süpürme 

kapasitesini ölçmek için farklı örneklerin çözünürlüklerine elverişli bir 

yöntemdir. Ama oksijene, ışığa ve kirliliğe oldukça hassastır bu nedenle 

kullanımında sınırlamalar olabilmektedir (Mot vd., 2011). 
 

h. Cu (II) İyonu İndirgeyici Antioksidan Kapasite Yöntemi 

(CUPRAC) 

Bu metot temel olarak incelenmek istenen örnekteki antioksidanlar 

tarafından Cu(II)’nin Cu(I)’e indirgenmesine dayanmaktadır. Yöntemde, 

Neokuproin’in (Nc ya da 2,9-dimetil-1,10-fenantrolin Cu(II) ile oluşturduğu 

Cu(II)-Nc kompleksinin, Cu(I)-Nc şelatına indirgenme yeteneğinden 

yararlanılmaktadır. Fenantrolin kompleksleri suda oldukça düşük çözünürlüğe 

sahip olduklarından dolayı organik çözücülerde (etanol gibi) çözünmelidirler. 

Polifenollerin CUPRAC değerleri TEAC değerlerine benzerdir (Büyüktuncel, 

2013). CUPRAC metodunun avantajı reaktantların kolay kullanılabilmesi ve 

stabil olması, pH’ın kolay ayarlanabilmesi, basit ve düşük maliyetli olması, 

hidrofilik antioksidanlara ek olarak lipofilik antioksidanlar için de 

uygulanabilmesidir (Özyürek vd., 2011). 
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i. Demir (III) İyonu İndirgeyici Antioksidan Gücü Yöntemi 

(FRAP) 

FRAP metodunda demir (III)’in indirgenme kapasitesi ile antioksidan 

toplam miktar analizi yapılmaktadır. Fe(III)’ün, tripiridiltriazin (TPTZ) ile 

reaksiyonunun sonucunda meydana gelen Fe(III)-TPTZ kompleksi antioksidan 

maddeler tarafından koyu mavi renkli Fe(II)-TPTZ kompleksine 

indirgenmektedir. Elde edilen sonuçlar troloks eşiti şeklinde ifade edilir 

(Yıldız, 2007).  

Kafeik asit, ferulik asit gibi bazı polifenollerin daha yavaş hareket 

etmesinden dolayı FRAP sonuçlarına ulaşılması uzun sürebilmektedir. Metot 

sadece demir iyonunu temel aldığından fizyolojik ve mekanik antioksidan 

aktivite için uygun değildir. Ama, diğer yöntemlerle kıyaslandığında daha ucuz, 

basit ve hızlıdır (Prior vd., 2005). 
 

j.Folin-Ciocalteu Ayıracı ile Toplam Fenolik Yöntemi (FCR) 

FCR metodu toplam fenol miktarının analizi için geliştirilmiştir. Bu 

metot fenolik ve diğer indirgeyici bileşiklerden molibdenyum’a elektron 

transfer edilmesi temeline dayanmaktadır. Oluşan mavi renkli kompleks 

spektrofotometrik yolla ölçülür. Gallik asit genellikle standart olarak 

kullanılabilse ve sonuçlar gallik asit eşiti olarak verilebilse de son çalışmalarda 

kaffeik asit, tannik asit, protokateşik asit, klorojenik asit, ferrulik asit ve vanilik 

asit de kullanılmaktadır (Prior vd., 2005).  

Bitkisel ekstraktların ve gıdaların antioksidan kapasitelerinin analiz 

edilmesinde basit, güvenilir ve tekrarlanabilir bir yöntemdir ve ayıracı ticari 

olarak satılmaktadır. Ancak, uzun zaman alması rutin uygulamalarda zorluk 

çıkarmaktadır, lipofilik bileşikler için uygulanabilen bir yöntem değildir 

(Albayrak vd., 2010). 

 

4. BAZI ÖNEMLİ ANTİOKSİDAN BİTKİLER 

4.1.Adaçayı (Salvia officinalis L.) 

Adaçayının başlıca kullanım alanları aromaterapi, baharat, sabun, 

parfümeri, boya, kozmetik ve gıda endüstrisidir. Ayrıca sinek ve güve kovucu 

etkisi de bulunmaktadır. Antibakteriyel özelliğinden ve menopoz dönemindeki 

rahatsızlıkların hafifletilmesinde sağladığı yararlardan dolayı tıbbi amaçlı 

kullanımı da mevcuttur (Güler vd., 2015; Doğan, 2020). Sineol, adacayındaki 
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temel aktif bileşiktir. Adaçayı bitkisinin yapraklı kısımları %0.5-2.5 oranında 

uçucu yağ ihtiva etmektedir. Bu yağda α-, β-thujon, okaliptol, boril asetat, 

borneol, gibi bileşenler bulunmaktadır. Soğuk algınlığı, nezle, boğaz 

rahatsızlıklarında antiseptik ve fungusit etkisi nedeniyle kullanılmaktadır (Varlı 

vd., 2020). 

4.2. Aloe vera (L.) Burm.f.  

Aloe vera, etken madde olarak antrasen türevleri taşımaktadır. 

Farmakolojik olarak aktif maddeler özellikle jel ekstratlarından konsantre 

edilmektedir. Aloe vera bitkisi aralarında enzim, vitamin, şeker, mineral, 

saponin, lignin, salisilik asit ve aminoasitlerin de bulunduğu çok sayıda aktif 

bileşen içermektedir. Göstermiş olduğu antioksidan özellikler, yapısında bolca 

mevcut olan A, C, E, B12 vitaminleri ile folik asit ve kolinden 

kaynaklanmaktadır (Deveci vd. 2016). 

Yapılan çalışmalar Aloe vera’nın yüksek antioksidan özelliğe sahip 

olduğu ve Glutatyon-S-transferaz, Glutatyon peroksidaz, Katalaz, Süperoksit 

dismutaz gibi antioksidan enzimlerin aktivitesini arttırdığı; bu sayede de lipit 

peroksidasyonunu inhibe ettiği göstermiştir (Rajasekaran vd., 2005).  

Aloe vera bitkisi yanık tedavisinde de uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

Özellikle 1. ve 2. Derece yanıkların tedavi sürelerini epitel oluşum hızını 

arttırarak kısalttığı belirlenmiştir. Ayrıca vaskularizasyonu sağladığı, 

fibroblastları uyararak kollajen sentezi ile epitelizasyonu arttırdığı, anti-

inflamatuar, anti-mikrobiyal ve nemlendirici etkilere sahip olduğu da 

bilinmektedir (Maenthaisong, 2007; Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2013). 

 

4.3. Anason (Pimpinella anisum) 

Anason bitkisi %1-6 oranında uçucu yağ içermektedir. Anasona kendine 

has kokusunu sağlayan trans-anetoldur. Anason bitkisindeki uçucu yağ balgam 

söktürücü, sindirim sistemi düzenleyici, antidepresan özelliğe ve iltihap 

kurutucu etkiye sahiptir (Hajyzadeh vd., 2017). 

 

4.4. Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) 

Biberiye yapraklarında karnosik asit, rozmarinik asit ve karnosol gibi 

güçlü antioksidanlar bulundurmaktadır. Bunlara ek olarak epirozmanol, 

rozmanol, rozmaridifenol, izorozmanol ve rozmadial de yer almaktadır. 

Biberiyenin sahip olduğu antioksidan etki, türüne, hasat zamanına, gördüğü 
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işlemin tipine ve gelişme ortamının çevresel faktörlerine bağlıdır (Çoban ve 

Patır, 2010).  

Biberiyenin antioksidan aktivitesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, 

biberiyenin ya direkt kendisi (yaş veya kurutularak) veya uçucu yağı ya da 

değişik ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilen ekstresi kullanılmıştır. Yönteme 

göre ve araştırılan maddeye göre elde edilen sonuçlar farklılık göstermektedir. 

 

4.5. Dağ çayı (Sideritis sp.) 

Türkiye florasında büyük öneme sahip olan Sideritis cinsine ait türler 

halk arasında genellikle “Dağ çayı, Yayla çayı” olarak adlandırılır. Bu türler 

incelendiğinde yağ asitleri, diterpenoid, kumarin ve flavonoid grubundan 

bileşiklerin mevcut olduğu görülmüştür. Bu nedenle dağ çayının antimikrobiyal 

ve antioksidan etkisi ile alakalı çok sayıda çalışma yapılmıştır (Tunalıer vd., 

2002; Deveci vd., 2016).  

Yapılan bir çalışmada, yüksek oranda fenolik içeriğe sahip bazı Sideritis 

türlerinin serbest radikal süpürücü etki gösterdiği, bu sayede de lipit 

peroksidasyonunun inhibisyonunda etkili olduğu belirtilmiştir (Tunalıer vd., 

2002). Koleva vd. (2002) tarafından yapılan bir araştırmada Sideritis scardica 

türünün Butil Hidroksi Tolüen (BHT) ile kıyaslanabilecek derecede serbest 

radikal süpürücü etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.  

 

4.6. Çemen Otu (Trigonella foenum-graecum) 

Çemen otu tıpta, eczacılık, gıda ve kozmetik alanlarda sıklıkla kullanılır. 

Birçok ilde tarımı ve ihracatı yapılan Çemen otu bir baharat bitkisidir (Küçük 

ve Gürbüz, 1999). Özellikle tohumu gıda endüstrisinde şekerleme ürünleri, 

ekmek, çeşniler, alkollü içecekler, dondurma, şurup, jelatin, çeşitli soslar, 

pudingler, sakızlar, turşular, çorbalar, salatalar, şekerli kremalar ve et 

ürünlerinde kullanılmaktadır. Çemen otu tohumu önemli miktarda mineral 

madde, vitamin, protein ve %6.5 oranında sabit yağ içerir (Wu vd., 2020). 

İçerdiği vitaminler ve diğer kimyasallardan ötürü antioksidan etkiye sahip 

bitkiler arasında yer almaktadır (Varlı vd., 2020). 

 

4.7. Ihlamur (Tilia cordata) 

Özellikle kış mevsimlerinde çokça tüketilen bir bitki olan. Ihlamur uçucu 

yağlar bakımından oldukça zengindir. İçeriğindeki aromatik yağlar kozmetik 
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ürünlerinde, gıdalarda, temizlik ürünlerinde ve bazı ilaçlarda kullanılır (Koç ve 

Fakir, 2019). Uçucu yağı sineol, kafur, linalol, timol, karvon, anetol, geraniol, 

karvakrol, ve farnesol gibi bileşenleri içerir. Ihlamur bitkisi flavonoidler 

(astragalin, hiperozit, izokersitrin gibi kemferol ve kersetol heterozitleri ve 

bunların esterleri), kafeik asit, klorojenik asit, gibi fenolikler ve musilaj 

maddeleri bakımından da zengindir. Sahip olduğu bu bileşikler sebebiyle 

antioksidan, antienflamatuar, antidepresan, sedatif, ve antimikrobiyal etkiye 

sahiptir (Toker, 1995). 

 

4.8. Isırgan otu (Urtica dioica L.) 

Isırgan otu, Urticaceae familyasına ait olup; Türkiye’de özellikle 

tüketilen türü Urtica dioica’dır. Yakıcı tüylerinden dolayı taze yapraklarının 

deriyle teması sonucu deride yanma ve kızarıklık meydana gelir. Isırgan otu; 

flavonoidler, bitki sterolleri, klorofil, bitki enzimleri, kumarinler, 

fenilpropanlar, potasyum tuzları, terpenoidler, vitamin C ve kalsiyum 

içermektedir (Gözüm vd., 2003). Bu maddeler sayesinde antikanserojen, 

antiinflamatuvar, antioksidan ve antiviral etki göstermektedir bildirilmektedir 

(Fijalek vd., 2003). Antioksidan savunma sistemini güçlendirmektedir ayrıca 

da artan lipit peroksidasyonunu da azaltmaktadır. Isırgan otunun sulu 

ekstraksiyonu ile ilgili yapılan bir çalışmada α-tokoferolden daha çok 

antioksidan aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir (Kanter vd., 2003). Yapılan 

başka bir çalışmada da Urtica dioica’nın oksidatif stres sürecine karşı 

sitoprotektif etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Cetinus vd., 2005).  

 

4.9.Kekik (Thymus sp., Origanum sp.) 

Gıdalarda yaygın olarak kullanılan (özellikle baharat olarak) kekiğin 

lezzet, aroma verici özellikleri ve muhafaza edici etkileri bulunmaktadır. 

Kekik, önemli uçucu yağ bitkilerindendir ve uçucu yağlarında timol ve 

karvakrol baskın bileşenler mevcuttur (Bayar ve Çınar, 2020). Bu bileşenlerin 

varlığından dolayı güçlü antimikrobiyal aktivite sunar ve patojen 

mikroorganizmalarla mücadelede, soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonlarının 

tedavisinde kullanılırlar (Kaskatepe vd., 2017).  

Timol ve karvakrol kekiğe antioksidan özellik kazandıran fenolik 

bileşiklerdir (Deveci vd., 2016). Yapılan bir araştırmada, Thymus leucostomus 

var. Argillaceus, Thymus leucotrichus var. Leucorichus ve Thymus 
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brachychilus türlerinden elde edilen uçucu yağlarının antioksidan kapasiteleri 

araştırılmış ve α-tokoferol ile kıyaslanmıştır (Öztürk vd., 2002). 

 

4.10. Kimyon (Cuminum cyminum) 

Baharat olarak yaygın kullanılan kimyonun en önemli kullanım alanı et 

ve et ürünleridir. Sos yapımlarında, bazı özel aromalı peynirlerde, ekmek ve 

kek gibi pastane ürünlerinde de kullanılmaktadır (Polat ve Yüksel, 2006). 

Kimyon bitkisinin tohumu %1.5-4 arasında uçucu yağ ve sabit yağ içerir. En 

önemli aktif bileşiği kumin aldehitdir. Uçucu yağı en çok kozmetik 

endüstrisinde kullanılmaktadır (Kızıl vd., 2003). Uçucu yağ edesinden sonra 

bitkiden geriye artan posa da hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. E 

vitamini açısından zengin olduğundan dolayı antioksidan bitkiler arasında yer 

almaktadır. Antioksidan diğer bileşenlerinden olan kuersetin ve luteolin 

sayesinde de yüksek kolesterolden korunmaya yardımcı olmaktadır (Varlı vd., 

2020). 

 

4.11. Karahindiba (Taraxacum officinale) 

Taraxacum officinale tıbbi alanda karışım halinde ya da bireysel olarak 

kullanılabilmektedir. Taraxacum officinale bitkisinin idrar söktürücü, 

antieflamatuar ve antiromatizmal özelliklerine ek olarak yapısında bulunan 

flavanoidler ve türevleri sayesinde antioksidan özellikleri de mevcuttur. 

Antioksidan etkiye sahip bu bileşenler bitkinin meyve, kök ve yapraklarında 

bulunabilir. Bu bileşenlerin içinden en önemlileri luteolin, kaffeik asit, luteolin-

7-glukozit, kumarik asit ve klorojenik asittir (Hu ve Kitts, 2005). 

 

4.12. Lavanta (Lavandula sp.) 

Lavanta, önemli uçucu yağ bitkilerindendir (Kara ve Baydar, 2011). 

Uçucu yağ bileşenlerinin miktarı tür, genetik özellikler, iklim, toplanma ve 

işlenme şekilleri gibi faktörlere bağlıdır. Borneol, limonen, α-terpineol, 

lavandulil asetat, terpinen-4-ol, sineol, karyofilen ve farnesen lavanta uçucu 

yağında bulunan maddelerdir. Bunlara ek olarak bulunan linalool ve linalil 

asetat yağın kalitesine etki etmektedir. Lavantanın çiçeklerinden elde edilen 

uçucu yağın oldukça özellikle kozmetik sektöründe yaygın bir kullanım alanı 

bulunmaktadır (Arabacı ve Bayram, 2005). Yanık ve kızarıklığa karşı Cilt 

tedavilerinde lavanta yağının olumlu etkileri vardır. Merkezi sinir sistemi 
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üzerinde Lavanta yağının, uyarıcı etkisi bulunduğundan stres önleyici, 

sakinleştirici olarak da kullanılmaktadır. Antiseptik ve antibiyotik etkisinin 

olduğu da bilinmektedir (Varlı vd., 2020). 

4.13. Nane (Mentha sp.) 

Nane bitkisinin özellikle yapraklarında rosmanirik asit, flavonlar, kafeik 

asit ve klorojenik asit bulunmaktadır. Ayrıca elde edilen uçucu yağda mentol, 

mentol esterleri ökaliptol, (-) limonen, (-) B-karyofillen gibi maddeler de 

içermektedir. Uçucu yağ miktarı ve bileşenleri yetiştirilen ırka ve yetişme 

koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Yapılan bir araştırmada değişik 

Mentha L. Taksonlarının antioksidan kapasiteleri ortaya konulmuştur. Buna 

göre Mentha longifolia L. subsp. typhoides’in en yüksek antioksidan kapasiteye 

sahip olduğu gösterilmiştir (Öztürk vd., 2002). 

 

4.14. Rezene (Foeniculum vulgare) 

Rezene tıbbi açıdan önemli bitkilerden birisidir. Halk arasında süt 

arttırıcı, gaz giderici ozelliklerinden dolayı yaygın kullanıma sahiptir. Yapılan 

araştırmalarda rezeneden elde edilen uçucu yağın antimikrobiyal ve antioksidan 

etkilerinin de olduğu belirlenmiştir (Karayel, 2019). Rezene uçucu yağının esas 

maddesi transetanol’dur (%60-70). Bunlara ek olarak estragol, anisaldehit, 

limonen, α-fenkon, karvon ve cis-anetol de uçucu yağda bulunan 

kimyasallardandır (Yeşilbağ, 2018). 

 

4.15. Reyhan (Ocimum basilicum) 

Gıda sanayisinde geniş bir kullanım alnı alan özellikle baharat 

karışımlarında, sirkelerde, şekerlemelerde ve bazı alkolsüz içeceklerde 

kullanılmaktadır. Reyhan bitkisi %0.3-1.0 arasında uçucu yağ içermektedir. 

Reyhandan kaliteli ve verimli bir ürün elde etmek adına biyoaktif bileşenleri 

üzerinde etki göstermesi bakımından bitkinin hasat edildiği döneme dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Uçucu yağ antimikrobiyal etkinin yanında antioksidan 

etki de göstermektedir (Sönmez vd., 2019). Reyhan içerdiği öjenol adı verilen 

bir bileşik başta olmak üzere sahip olduğu antosiyaninler ve beta-karotenle 

sayesinde hücre hasarına yol açabilen serbest radikallerin etkileriyle 

mücadeleye yardımcı olur ve kalp hastalığı, kanser, diyabet  ve artrit  gibi çeşitli 

rahatsızlıklara olan riski azaltır (Varlı vd., 2020). 
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4.16. Papatya (Matricaria sp., Anthemis sp.) 

Papatya farmasötik, gıda ve kozmetik endüstrilerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra alternatif tıptaki kullanımı da halk arasında 

oldukça yaygındır. Çiçeklerinin temel bileşenleri, kersetin, patulin, apigenin, 

lutein ve glikozidleridir. Çiçeklerden elde edilen uçucu yağın ana bileşenleri α-

bisabolol ve oksitleri, kamazulen’dir (Murti vd., 2012). Papatyadan elde edilen 

kimyasallar ile yapılan araştırmalar papatyanın, antioksidan, antimikrobiyal, 

antienflamatuvar, kolesterol düşürücü, spazm çözücü, antimutajenik ve 

yatıştırıcı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sindirim sistemi ve uyku 

düzeni üzerinde de düzenleyici etkileri bulunmaktadır. Bu etkileri içerdiği 

apigenin sayesinde gerçekleştirdiği düşünülmektedir (Varlı vd., 2020). 

 

4.17. Yeşil Çay (Camellia sinensis L.) 

Theaceae familyasına ait çok yıllık bir bitki olan siyah çayın fermente 

edilmemiş şeklidir yeşil çay. Bu nedenle de antioksidan özellik gösteren 

polifenoller yeşil çayda bozulmamıştır. Bu polifenoller kuru çayın % 35’ini 

meydana getirmektedir. Özellikle kateşinlerin içinde bulunduğu flavonoidlerce 

zengin bir içeriğe sahiptir. Taze bir çay filizinde epikateşingallat (ECG), 

epigallokateşingallat (EGCG), epikateşin (EC) ve epigallokateşin (EGC) bol 

miktarda bulunmaktadır. Kateşinler, lipit hidroperoksit oluşumunu önlemenin 

yanı sıra serbest radikalleri süpürücü etkilere de sahiptir. Ayrıca antioksidan 

enzimlerin aktivitelerini de arttırmaktadırlar. Ek olarak, lipit peroksidasyonu 

sonucu oluşan malondialdehit seviyesini de önemli ölçüde engellemektedir 

(Yılmaz, 2010).  

Yeşil çayın, artritis, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve diğer 

metabolik rahatsızlıkların oluşumunu engellediği ya da geciktirdiği 

bildirilmiştir. Kateşinlerin kanserin oluşum evrelerini inhibe ettiği, kimyasal 

karsinojenlere karşı koruma sağlandığı, koroner kalp hastalıklarına karşı 

koruyucu olduğu bilinmektedir. Kateşin ve polifenollerce zengin bir içeriğe 

sahip yeşil çayın, antioksidan aktivitesinin vitamin E ve C’den daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir (Deveci vd., 2016). 
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5. SONUÇ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler geleneksel olarak halk hekimliğinde 

kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, iltihap önleyeci veya kanser riskinin 

azaltılması gibi terapötik etkileri olan doğal şifa ilaçları olarak 

kullanılmaktadır. Ek olarak, ilaç endüstrisi, ilaç sentezi için ajan olarak aktif 

kimyasal maddelerin varlığından dolayı tıbbi ve aromatik bitkilerden 

yararlanılmaktadır. Antioksidan bileşenlerin koruyucu etkilerinden dolayı katkı 

maddesi olarak gıda ve kozmetik endüstrisi için de bu bitkiler değerlidirler. 

Dünyada yaygın olarak kullanılan antioksidan etkiye sahip en önemli tıbbi ve 

aromatik bitkilerin yer aldığı familyalar Lamiaceae (biberiye, adaçayı, kekik, 

mercanköşk, fesleğen, kekik, nane, balsam), Apiaceae (kimyon, rezene, 

kimyon) ve Zingiberaceae (zencefil, zerdeçal)’ dır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin 

antioksidan özellikleri türe, çeşide, çevre koşullarına, iklimsel ve mevsimsel 

değişimlere, coğrafi bölgelere, olgunluk derecesine, yetiştirme koşullarına ve 

hasat sonrası işlemler gibi diğer birçok faktöre bağlıdır. Ek olarak, fenolik 

bileşikler gibi mevcut antioksidanların bileşimi ve konsantrasyonu, antioksidan 

etkisi ile ilişkilidir. Antioksidan kapasitenin uygun şekilde belirlenmesi için 

ekstraksiyon tekniği, koşulları, kullanılan solvent ve özel analiz metodolojisi 

önemlidir. 
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GİRİŞ 

Fonksiyonel gıdalar, besleyici etkisi ile beraber sağlık üzerinde 

potansiyel olarak yararlı etkilere sahip, hastalık riskini azaltan ve hastalıklardan 

koruyan, fiziksel performansı ve ruhsal durumu olumlu etkileyen gıdalar olarak 

tanımlanmaktadır (Margaret 2002; Frewer et al 2003; Hasler ve Brown 2009). 

Gıdalar içerdikleri makro, mikro besin öğeleri ve doğal yönleri ile farklı 

fonksiyonel özellikler gösterebilmektedir. Bazı gıdalarda bulunan biyoaktif 

bileşenlerin, çeşitli sağlık problemlerine engel olabileceği öngörülmektedir 

(Aslan 2019). Diğer yandan, gıda içerisine çeşitli probiyotikler, prebiyotikler, 

vitaminler, oligosakkaritler, çoklu doymamış yağ asitleri, antioksidanlar, 

fenolik maddeler, besinsel lifler, fitoöstrojenler, bitki sterolleri, sülfür gibi 

bileşenler eklenerek de gıdalar fonksiyonel hale getirilebilmektedir (Meral vd., 

2012). 

Üzümsü meyveler yumuşak, sulu, küçük meyveli, çoğunlukla çalımsı 

bazen de ağaç formunda olan üretimi son yıllarda artış gösteren gıdalardır  

(Ağaoğlu 1986; Tosun ve Yüksel, 2003). Yaban mersini botanik olarak üzümsü 

meyveler grubuna dâhil olan bir meyvedir. Yaban mersini, Vaccinium cinsi 

Ericaceae familyasından renkli meyvelere sahip çok yıllık çiçekli bir bitkidir 

(Luby vd., 1999). Yüksek boylu çalı formundaki yaban mersini, alçak boylu 

çalı formundaki yaban mersini ve tavşan gözü yaban mersini olmak üzere 

kültürü yapılan üç türü bulunmaktadır (Çelik, 2006). Yaban mersini, 

karbonhidrat, vitamin ve mineral açısından zengin olduğu için besleyiciliği 

yüksek bir kaynaktır (Liu vd., 2015). Ayrıca içerdiği lifler açısından da önemli 

bir diyet lif kaynağıdır (Michalska ve Lysiak, 2015). Antioksidan, askorbik asit 

ve antosiyanin konsantrasyonlarının oldukça yüksek olması ve fazla miktarda 

fenolik maddeleri içermesi ile (Prior vd., 1998) fonksiyonel gıda olma özelliği 

taşıyan yaban mersininin sağlıkla ilişkisi, içerdiği farklı biyoaktif bileşenlere 

dayanmaktadır (Smith vd., 2000).  

Bu çalışmada yaban mersinin besinsel ve fonksiyonel özellikleri 

incelenmiş olup; gıdalarda kullanım alanları hakkında bilgi verilmiş ve gıda 

özelliklerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. 
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1. YABAN MERSİNİNİN FONKSİYONEL BİLEŞENLERİ 

VE ETKİLERİ 

Yaban mersinine beslenme açısından bakıldığında; fonksiyonel içerikleri 

yanında genel olarak su ve şekerler, özellikle glikoz ve fruktoz bakımından 

zengindir. Ancak galaktoz ve ramnoz gibi diğer şekerler de sıklıkla fenolik 

bileşiklerle ilişkili şeker parçaları olarak bulunabilir. Bunlarla birlikte yüksek 

miktarda organik asitler (örneğin sitrik ve askorbik asitler), mineraller (örneğin 

fosfor, potasyum ve magnezyum) ve lif, özellikle pektinleri içerir (Prior vd., 

2001; Vrhovsek vd., 2012). İçerdiği besinsel ve fonksiyonel bileşenlerin 

miktarları çeşit, iklim gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (Kalt, 1996). 

Yaban mersini; fenolik bileşenler, flavonoidler ve antosiyaninler 

açısından zengin içeriğe sahiptir (Kähkönen vd., 2001; Zheng ve Wang, 2003; 

Tosun ve Yüksek, 2003; Değirmencioğlu vd., 2017; Calvano vd., 2019; 

Häkkinen vd., 2020). Yaban mersininin fonksiyonel bileşenleri Tablo 1’de 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde de yaban mersininin flavonoidleri, 

antosiyaninleri, fenolik bileşenleri önemli oranlarda içerdiği, antioksidan 

kapasitesinin yüksek olduğu görülmektedir. Yaban mersininden izole edilen 

antosiyaninler, kersetin ve resveratrol gibi izole edilmiş biyoaktif özler, 

antioksidan, anti-inflamatuar, kanser hücresi bloke etme ve kalbi korumada 

etkiler göstermektedir (Kalt ve McDonald, 1996). Yaban mersini takviyesinin 

yaşa bağlı davranışsal eksiklikleri giderebileceği (Carey vd., 2014), idrar yolu 

enfeksiyonlarını önleyebileceği (Jepson ve Craig, 2007), beyin yaşlanmasını 

geciktirebileceği (Goyarzu vd., 2004), hiperglisemiyi azaltabileceği (Murray, 

1997; Grace vd., 2009), kanseri önleyebileceği (Skupień vd., 2006; Neto, 

2007), insülin duyarlılığını iyileştirebileceği (Vuong vd., 2009; Lee vd., 2018),  

bağırsak florasını iyi yönde değiştirebileceği (Lee vd., 2018) ve anti-

anjiyogenik özellik gösterdiği (Atalay vd., 2003) yapılan deneysel çalışmalar 

ile kanıtlanmıştır.  

 

1.1. Antioksidan Etkisi 

Serbest radikaller; son yörüngesinde bir veya daha fazla eşleşmemiş 

elektronu olan moleküllerdir. Vücudun oksijen kullanımı ile birlikte mitokondri 

tarafından doğal olarak üretildiği gibi ayrıca endojen ve eksojen kaynaklarınca 

da üretilebilirler. Eşleşmemiş elektronlardan dolayı kararsız yapıdadırlar. Diğer 

moleküller ile reaksiyona girerek kararlı duruma geçmek isterler (Karabulut ve 
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Gülay, 2016). Vücudun aerobik metabolizması ile süperoksit anyonu, hidrojen 

peroksit ve hidroksil radikallerinin oluşumu gerçekleşir. Buna bağlı olarak 

oksidasyon oluşumuyla lipitler, proteinler ve nükleik asitlerin yapıları olumsuz 

etkilenir. Ateroskleroza, vazospazmlara, kanserlere, travmalara, felce, astıma, 

kalp krizine, yaş pigmentlerine, dermatitlere, kataraktogeneza, retina hasarına, 

hepatite, karaciğer hasarına ve yaşa bağlı periodontitislere sebep olur (Lee vd., 

2004). Antioksidanlar ise oksidasyonu önleyerek antikanserojen etki göstererek 

ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltıcı rol oynar. Fenolik bileşikler; bitki 

dokularında yaygın olarak bulunan, sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olan 

ikincil metabolitler olmakla birlikte antioksidan özellik gösteren yapılardır 

(Meral ve Doğan, 2006; Pap vd., 2021). Bu bileşikler, fenolik asitler, 

flavonoidler, tanenler, antosiyaninler, flavonlar, flavan-3-oller, kumarinler gibi 

çeşitli gruplarda ve ayrıca farklı alt gruplarda sınıflandırılabilir (Goodwin ve 

Mercer, 1992; Pap vd., 2021). Fenolik bileşikler ile birlikte askorbik asit (C 

vitamini), karotenoidler ve E vitamini de bitkiler âleminde en yaygın 

karşılaşılan antioksidanlardır (Larson, 1998). Fenolik bileşenler gibi askorbik 

asit de serbest radikalleri tutarak hücrenin DNA'sını koruyup kanser oluşumunu 

engeller (Durmaz, 2018). Yaban mersini birçok fenolik bileşiği, askorbik asit 

ve flavonoidleri içerdiği için antioksidan içeriği yüksektir (Cao vd., 1995; 

Meyer vd., 1998; Yıldız vd., 2015). Yaban mersini; antioksidan kapasiteye 

katkıda bulunan antosiyaninler, mirisetin, klorojenik asit, ellagik asit ve 

prosiyanidinler de dahil olmak üzere bir dizi fenolik madde içermektedir (Kalt 

vd., 1999; Değirmencioğlu vd., 2017; Cervantes vd., 2020). Antosiyaninler, 

antioksidan kapasitesine önemli bir etki sağlamaktadır (Borges vd., 2010).   

Yaban mersini çayının hidroksisinnamik içeriği ile zengin bir antioksidan 

olduğu ispatlanmıştır (Durmaz, 2018). Antioksidan içeriği ile ayrıca kanser, 

diabet ve serebrovasküler hastalıklar gibi bazı kronik hastalıklara karşı 

koruyucu özellik gösterir (Wu Kalt, 2002).   

 

1.2. Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıkları Önleyici Etkisi 

Obezite; vücuttaki yağ oranının artması sonucunda sağlık sorunlarının 

oluşmasına sebep olan tıbbi bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık; uyku apnesi, 

kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet ve bazı kanserler olmak üzere çeşitli 

hastalıklara yatkınlık oluşturmaktadır (Haslam ve James, 2005). Obezite ile 

artan diyabet; kan damarları, kalp, sinirler, gözler ve böbrekler dahil olmak 
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üzere ana organ ve dokuların yapısında ve işlevinde ciddi ve yaşamı tehdit eden 

komplikasyonlara yol açabilecek değişikliklere neden olabilir (Musso vd., 

2010). Yaban mersini, insülin direnci olan aşırı kilolu veya obez yetişkinlerde 

tokluk hiperglisemiyi ve hiperinsülinemiyi iyileştirmektedir (Calvano vd., 

2019). Wu vd., (2018)’ tarafından 60 fare ile 12 hafta boyunca yapılan 

çalışmada; farelere yüksek yağlı diyetle birlikte yaban mersini takviyesinin 

yapılması neticesinde farelerin vücut ağırlık artışının %55,4 oranında 

engellendiği bildirilmiştir. Ayrıca aynı çalışma sonucunda yaban mersininin 

oksidatif stres ile iltihabı hafifleterek, enerji harcamasını hızlandırıp diyete 

bağlı obeziteyi iyileştirdiği de belirtilmiştir.  

Kardiyovasküler hastalıklar; dünyada hala önde gelen ölüm ve sakatlık 

nedenidir (Miller vd., 2019). Yaban mersini, yüksek yağlı diyetin kalpte sebep 

olduğu endotelyal disfonksiyonu iyileştirebilmektedir (Rodriguez-Mateos vd., 

2013). Yapılan bazı çalışmalarda flavonoidlerin, fenolik bileşenlerin kalp 

hastalığını önlediği bildirilmiştir (Stein-berg, 1992; Hertog vd., 1993; Kanner 

vd., 1994).  

 

1.3. Kanser Önleyici Etkisi 

Yaban mersininde bulunan antosiyaninler ve ellagik asit gibi fenolik 

maddeler; serbest radikallerin DNA’ya verdiği hasarı azaltıp, kansere karşı 

koruyucu etki göstermektedir (Durmaz, 2018). Yaban mersini flavonoidlerinin, 

genel olarak ekstrasellüler matriks bozulmasını azaltabildiği, matriks bozucu 

enzimlerin aktivitesini de etkili bir şekilde azaltma yeteneğine sahip olduğu, bu 

yüzden tümör oluşumunu kontrol etmede önemli olabileceği öngörülmektedir 

(Matchett vd., 2005). Tümör oluşumunu engellemede ve tümör yükünü 

azaltmada önemli rol oynadığı, yapılan fare deneyleri ile kanıtlanmıştır 

(Ravoori vd., 2012). İçerdiği fenolik maddelerden biri olan kuarsetinin meme 

kanser hücreleri üzerinde apoptoza sebep olarak hücre döngüsünü durdurup, 

kanser oluşumunu önlemektedir (Choi vd., 2001). Kuarsetinin kanser 

hastalıklarını önlediği de yapılan farklı çalışmalar ile kanıtlanmıştır (Avila vd., 

1994; Staedler vd., 2011). Yaban mersininin diyete eklenmesi, vücudun 

onarımında görev alan öncül (progenitör) hücrelerin artışını da sağlamaktadır 

(Montales vd., 2012).  Skupień vd., (2006) tarafından yapılan çalışmada; yaban 

mersini yaprakları ekstraktının HL-60 (promyelositik lösemi) hücre hattına 
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çilek ve ahududu özütlerinden daha etkili olduğu ve kanseri önleyebileceği 

bildirilmiştir.  

 

1.4. Anti-inflamatuar etkisi 

Yaban mersinden izole edilen antosiyaninler, kersetin ve resveratrol gibi 

biyoaktif özler, anti-inflamatuar etki göstermektedir (Kalt ve McDonald, 1996). 

Yaban mersininin içerdiği fenolik maddelerin, mikrobiyal metabolizmanın bir 

sonucu olarak, bağırsaklarda anti-inflamatuar olarak etkisi bulunmaktadır 

(Russell vd., 2007). Yaban mersininin içerdiği antosiyaninler, retina damar 

tıkanıklığını antioksidan ve anti-inflamatuar mekanizmalar yoluyla 

önlemektedir (Huang vd., 2018). 

Yapılan hayvan deneyleri sonucu, yaban mersini ham ekstresinin anti-

inflamatuar aktivite gösterdiği ve tüketimiyle inflamatuar bozuklukların 

tedavisine faydalı olabileceği kanıtlanmıştır (Torri vd., 2007). 

 

1.5.Anti-Diyabet Etkisi 

Diyabet, kronik, kişinin yaşamını maddi-manevi olumsuz etkileyen, 

farklı komplikasyonları olan, yaşam süresini olumsuz etkileyen, sürekli takip 

edilmesi gereken önemli bir rahatsızlıktır (Bayrak ve Çolak 2011). Yaban 

mersininin diyete ilave edilmesi, kan şekerini yaklaşık %27 oranında 

düşürmektedir (Abidov vd., 2006). Sidorova vd., (2017) tarafından yapılan 

çalışma sonucunda da yaban mersini yaprağı ekstresinin tüketimi kan şekeri 

seviyesinde önemli bir düşüşe sebep olduğu gözlemlenmiştir. Hayvan deneyleri 

ile yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar görülmektedir (Yamasaki vd., 

2015).  

 

1.6.Diğer Etkileri 

Yaban mersini; kanser, diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon, obezite ve 

osteoporoz gibi yaşa bağlı kronik hastalıkları önleyebilmesi yanında, idrar yolu 

enfeksiyonlarının önlenmesi için de iyi bir kaynaktır (Chen vd., 2010). 

Vendrame vd. (2006) tarafından yapılan gönüllü tüketicilere 6 hafta toz içecek 

olarak yaban mersini verilen çalışma sonucunda, yaban mersini içeceğinin 

düzenli tüketiminin bağırsak mikrobiyotasının bileşimini olumlu yönde 

değiştirebileceği bildirilmiştir. Ayrıca serum kolestrolü düşürüp, insülin 

direncini azaltmaktadır (Wu vd., 2018). Kara (2016) tarafından yapılan iskemi 
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reperfüzyon (İ-R) hasarına yaban mersininin koruyucu etkisinin incelendiği 

çalışmada, yaban mersini tüketiminin İ-R hasarının önlenmesinde ve kısa süreli 

tedavisinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Yaban mersini aktif bileşenleri 

ayrıca karaciğer yağlanmasını önlemektedir (Yuji vd., 2013). 

 

Tablo 1: Yaban mersinin fonksiyonel içerikleri 

 

Fonksiyonel bileşenleri Miktar  

 

Kaynak  

Flavonoidler (mg/100 g) 

Kuersetin 

Toplam flavonol      

Antosiyanin  (mg/100 g)        

Cya-3-glu 

Pel-3-glu 

Toplam antosiyanin             

 

0.7 

16.00 

 

8.2 

1.6 

9.8 

Cervantes vd., 2020 

Fenolik bileşenler (mg/kg) 

Gallik asit 

Vanilik asit 

Kumarik asit 

Siringik asit  

Ferulik asit  

Flavonoidler (mg/kg) 

Mirisetin  

Kuersetin 

Kamferol 

Resveratrol  

Antosiyanin (mg/kg) 

Cya-3-glu 

Malvidine-3-O-glu 

 

0.87-36.82 

9.25-532.97 

1.81-20.05 

28.79-995,15 

4.13-24.87 

 

43.06-91.98 

1.62-6.93 

0.79-1.72 

0.70-1.01 

 

70.94-781.26 

212.93-4433.19 

Değirmencioğlu vd., 

2017 

Fenolik bileşenler (mg/100g) 

Gallik asit 

Kafeik asit 

Kumarik asit 

Toplam fenolik asit  

Flavonoidler (mg/100 g) 

Kateşin 

Epikateşin 

 

0.68 

6.29 

0.14 

6.78 

 

2.10 

8.35 

Yıldız vd., 2015 
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Resveratrol 

Mirisetin 

Marin 

Kuersetin 

Kamfero 

Toplam flavonoid 

1.19 

4.16 

0.63 

1.03 

0.78 

18.25 

Flavonoidler (mg/kg) 

Toplam flavonol 

 

169 

Häkkinen vd., 2020 

Antioksidan miktarı μmol Troloks 

/g numune) 

Toplam fenolik asit (mg/ g) 

0.53-183.76  

 

0.12-12.13 

Ceylan vd., 2017 

Antioksidan miktarı μmol Troloks 

/g numune) 

Toplam fenolik asit (g/ kg) 

Toplam antosiyanin (g/ kg) 

Toplam hidroksisinamik asit 

Toplam flavonol 

20.05-73.1 

 

2.02-5.86 

0.50-5.86 

0.35-1.10 

0.31-1.20 

Howard vd., 2003 

Toplam antosiyanin (mg/ g) 

Toplam flavonol 

Antioksidan miktarı μmol Troloks 

/g numune) 

 

0.02-0.3 

12.24-11.11 

2.87-5.21 

Zorzi vd., 2020 

Askorbik asit  3mg/100mg 

 

5-16.4 mg/100mg 

 

Graff ve Upton, 2001 

Prior vd., 1998 

 

 

Toplam Flavonoid (mg /g) 

Kuersetin 

Toplam Fenolik (mg/100 g) 

Toplam Antosiyanin(mg/kg) 

Antioksidan Kapasite(μmol TE/g 

numune) 

 

2.99 

1180.08 

28,36 

41,23 

Yörük, 2019 

 

2. YABAN MERSİNİNİN GIDALARDA KULLANIMI  

Gıda tüketicileri, artan bilinçlenme ile, birlikte tükettikleri gıda 

ürünlerinin içeriğine dikkat etmeye başlamıştır. Tüketici beklentilerinden biri 

de çeşitli fonksiyonel özellikler ile zenginleştirilmiş gıdalar olmaktadır. 



TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR I | 92 

 

Ürünlerin fonksiyonel özelliklerini arttırmak için çeşitli tahıl unları, meyve ve 

sebze lifleri ve unları, yağlı tohumlar ve bunlardan elde edilen yağ ve unlar gibi 

farklı katkılar bu amaç doğrultusunda kullanılabilmektedir. Bu bağlamda yaban 

mersini de fonksiyonel özellikleri ile gıda sektöründe birçok farklı sanayi 

dalında kullanım alanı bulmuştur. 

Pirinç unu ile üretilen kek formülasyonuna %2-8 oranlarında yaban 

mersini tozu ilave edilmesiyle kek örneklerinin hacminin olumsuz 

etkilenmesine rağmen antioksidan aktivitesi %13,6’dan, %78,8’e yükseltmiştir. 

Duyusal olarak da daha çok beğenildiği belirlenmiştir. (Lee ve Lee, 2013). 

Benzer olarak kek formülasyonlarına farklı (%0, %10, %15, %20 ve %30) 

oranlarda yaban mersini suyu ilave edilerek incelenen çalışma sonucunda, 

yaban mersini suyu içeriği arttıkça hacim miktarının azaldığı, sertlik ve 

yapışkanlık değerinin arttığı, duyusal değerlendirmede ise %20 oranında yaban 

mersini suyu içeren keklerin daha çok beğenildiği görülmüştür (Hwang ve Ko, 

2010). Yapılan farklı bir çalışmada, muffin kek formülasyonuna  %24 

oranlarında yaban mersini tozu ilavesinin; diyet lif içeriğini 5 kat, toplam 

fenolik madde içeriğini 2,3 kat; antioksidan aktivite değerini ise yaklaşık 8 kat 

arttırdığı görülmektedir (Işık vd., 2017). %24 yaban mersini ilaveli keklerin, 

100 g tüketilmesi ile yetişkin bir bireyin diyet lif ihtiyacının %19,63’ü 

karşılanabilmektedir. %8 ve %16 yaban mersini ilavesi, keklerin duyusal 

değerlendirmesini olumsuz etkilememekle birlikte; %24 yaban mersini ilaveli 

keklerde tekstür ve çiğnenebilirlik puanları düştüğü için kek formülasyonuna 

daha fazla oranlarda yaban mersini kullanımı önerilmemektedir (Işık vd., 

2017).  

Kurabiye örneklerine farklı oranda yaban mersini tozu (%5, %10 ve 

%15) ilavesi, yaban mersini tozu artışına bağlı olarak örneklerin antioksidan 

miktarını önemli ölçüde arttırmaktadır (Kim vd., 2012). %0, %1, %3, %5 ve 

%7 yaban mersini katkılı kurabiyelerin kalite özelliklerinin incelendiği 

çalışmada, yaban mersini ilavesiyle kurabiyelerin pH değeri ile renk 

değerlerinden L ve b değerlerinin azaldığı; a değerinin arttığı bildirilmiştir. 

Yaban mersini ilavesiyle, örneklerin çap ve kalınlıkları da artmış; sertlikleri ise 

azalmıştır. Yaban mersininin %3 ve %5 oranlarında kullanılmasıyla, duyusal 

değerlendirme de en yüksek puanları aldığı belirtilmiştir (Ji ve Yoo, 2010). 

Bisküvi üretiminde %5 oranında yaban mersini kullanımı, örneklerin kül, yağ, 
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lif miktarlarını, fenolik madde içeriklerini ve antioksidan aktivitelerini 

arttırarak ürünlere fonksiyonel bir özellik kazandırmaktadır (Aksoylu, 2012).  

Yaban mersini tozu ile hazırlanan atıştırmalıkların, yaban mersini oranı 

artışına paralel olarak, toplam polifenol içeriğinin ve DPPH (2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil) radikal süpürme aktivitesinin arttığı tespit edilmiştir. Duyusal 

değerlendirmede, %9 yaban mersini oranı ile üretilen atıştırmalıkların renk 

açısından daha yüksek puanlar aldığı, diğer duyusal parametrelerin 

etkilenmediği, bu yüzden yaban mersini tozunun duyusal özellikleri olumsuz 

etkilemeden yeni ve fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesinde 

kullanılabilir olduğu görülmektedir (Han ve Chung, 2013). 

Hwang vd., (2018) tarafından yapılan çalışmada, süt içeriğine farklı 

oranlarda (%10, %20, %30, %40 ve %50) yaban mersini starteri ilave edilerek 

sütlü ekmek üretilmiştir. Çalışma sonunda hamur hacmi, ekmek hacmi, özgül 

hacim ve pişme kaybının en yüksek; sertlik, yapışkanlık ve çiğnene bilirliğin 

en düşük olduğu bildirilmiştir.  Ayrıca sütlü ekmek üretiminde en uygun yaban 

mersini starter  miktarının %30-40 olduğu belirtilmiştir.  

Yaban mersini tozu, ekmek hamuruna farklı oranlarda (%3~9 arasında 

değişen) ilave edildiğinde, oran artışına paralel olarak örneklerin pH, ekmek 

hacmi, özgül hacim, hamur hacmi ve pişme kaybı değerleri azalırken, ekmek 

ağırlığı ve sertliği artmaktadır. %6 yaban mersini içeren ekmekler duyusal 

olarak çok beğenilirken; bu orandan fazlasının beğeniyi azaltması nedeniyle 

kullanılmaması önerilmiştir (Lee vd., 2014). 

Choi (2013) tarafından yapılan çalışmada, yaban mersinli starter içeren 

tava ekmeklerinin ağırlığının kontrole göre daha yüksek, hacim, özgül hacim 

ve pişme kaybı oranlarının kontrole göre daha düşük olduğu bildirilmiştir. 28 

derece ve 7 gün depolama sürecinde yaban mersinli starter içeren ekmeklerde 

küf gelişimi gecikmiştir. Doğal olarak fermente edilmiş %50 oranında yaban 

mersinli starter içeren ekmekler, kabul edilebilir duyusal özelliklere sahip 

olduğu için yaban mersininin fermente edilmiş ekmek yapımında maya yerine 

çok daha faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Yaban mersini suyu, yoğurt sosu için farklı oranlarda (%0, %10, %15, 

%20 ve %25) kullanıldığında, artışa paralel olarak sitrik asit, malik asit ve 

süksinik asit içerikleri artarken; tartarik asit, laktik asit ve asetik asit içerikleri 

ve tatlılık azalmıştır. Bununla birlikte, antioksidan aktivitesinin oran artışına 

bağlı olarak yükseldiği belirlenmiştir. Yoğurt soslarında %20 oranında yaban 
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mersini suyu kullanımının duyusal olarak daha çok beğenildiği ve ilave 

edilebilecek en iyi oran olduğu bildirilmiştir (Lee ve Lee, 2012). Yaban 

mersininin %0, %12,5, %25 ve %37,5 oranlarında kullanılması, meyve 

oranındaki artışla birlikte, genel olarak örneklerin pH, kül, yağ, protein, 

viskozite ve Hunter L değerlerinde azalmaya sebep olmuştur. Yaban mersini 

ilaveli yoğurtların duyusal açıdan beğenilirliği yüksek olup; kontrol yoğurduna 

yakın puanlar aldığı gözlemlenmiştir (Cinbaş, 2005). Yoğurt dondurmasına 

ilave edilen yaban mersinin, dondurma örneklerinde; pH, kuru madde, yağ, 

protein, kül, viskozite ve hacim değerlerinde artışa sebep olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca yaban mersini oranlarının artışı, yoğurt dondurmalarının mezofil aerop 

bacteri (MAB), Streptococcus salivariusssp thermophilus ve koliform 

sayılarının azalmasına sebep olarak antimikrobiyal özellik göstermesini 

sağlamıştır. Duyusal değerlendirmede en yüksek puanı %30 yaban mersini 

pulpu ilave edilen örneklerin aldığı bildirilmiştir (Durak, 2006). 

Deve sütüne farklı oranlarda (%0, %5, %10, %15) yaban mersini pulpu 

ilavesiyle üretilen dondurmaların incelendiği çalışmada, yaban mersini 

ilavesinin artışıyla dondurma örneklerinin titrasyon asitliğinin arttığı, pH 

değerlerinin azaldığı görülmüştür. Meyve artışına bağlı olarak dondurmaların 

sertlik değerlerinde artış gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, meyve ilavesinin 

artışına paralel olarak erimeye karşı olan direnç azalırken, fenolik madde 

içerikleri ve antioksidan aktivitesinde artış olduğu belirlenmiştir. Aynı 

çalışmada, %10 yaban mersini içeren dondurmaların duyusal olarak 

beğenildiği, dondurmanın fonksiyonel özelliği arttırılarak yeni bir ürün elde 

edildiği bildirilmiştir (Sayar, 2020). Farklı bir çalışmada %0, %15, %30 ve %45 

oranlarında yaban mersini pulpu, kefir dondurmasında kullanılmıştır. 

Formülasyonda yaban mersini artışıyla dondurmanın titrasyon asitliği ile 

erimeye karşı olan direnci artarken; pH, kül, azot, kuru madde, yağ, hacim ve 

viskozitesinde meyve pulpu ilavesinden kaynaklanan bir azalma saptandığı 

belirlenmiştir. Yaban mersini ilavesi ile mikrabiyal aktivitenin azaldığı 

kanıtlanmıştır (Aliyev, 2006).  

Yaban mersini ilavesiyle üretilmiş makgeolli için, üretim aşamasında, 

fermantasyon sırasında, yaban mersini oranına bağlı olarak pH miktarı artış 

göstermiştir. Aynı çalışmada, alkol içeriğinin kontrol grup örneklerine göre 

daha düşük olduğu; duyusal değerlendirmede ise %20 yaban mersini içeren 

örneğin renginin en az beğenildiği belirtilmiştir. Genel lezzet ve tat açısından 
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önemli farklılıklar olmazken, %10'dan daha az yaban mersini içeren 

makgeollide, duyusal puanlamaların daha yüksek olduğu görülmüştür (Jeon ve 

Lee, 2011). Yaban mersini şarabının, yüksek konsantrasyonlarda fenolik 

bileşikleri içerdiği, antioksidan kapasitesinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu 

şaraptan yaban mersini sirkesi üretilerek, sirke içeriğinde de fenolik 

bileşenlerin yüksek olduğu, sirkenin yüksek antioksidan içeriğine sahip olduğu, 

Bacillus subtilis ve Salmonella enterica’a karşı antimikrobiyal özellik 

gösterdiği tespit edilmiştir (Fonseca vd., 2018). Benzer olarak farklı bir 

çalışmada, konsantre yaban mersini sirkesinin, antimikrobiyal aktivite, pH ve 

toplam asitlik değerlerinin yüksek olduğu ve potansiyel bir fonksiyonel gıda 

olarak yaban mersininden yararlanılabileceği görülmektedir (Oh vd., 2017). 

Haykır (2018) tarafından yapılan çalışmada, yaban mersininden sirke yapımı 

ile, yaban mersini meyvesinin antioksidan kapasitesinin arttığı, ayrıca üzüm 

sirkesine göre daha fazla antioksidan kapasiteye sahip olduğu, benzer şekilde 

fenolik madde içeriğinin de fermantasyonla arttığı bildirilmiştir. Yaban mersini 

sirkesi, içerdiği klorojenik asit, kuersetin, ellajik asit ve kuersetin-3-galaktosit 

gibi fenolik bileşikler sayesinde önemli antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bununla 

birlikte kolesterol düşürücü, kanser önleyici, sindirim düzenleyici, antidiyabet, 

antioksidan ve beyin işlevlerini artırıcı özellikleriyle birlikte yaban mersini, 

kardiyovasküler hastalıkları da önlemesi sayesinde fonksiyonel bir gıdadır 

(Tomar vd., 2020).  

Geleneksek bir ürün olan tarhanaya yaban mersini ilavesi, fenolik madde 

içeriğini önemli miktarda arttırmış, antioksidan kapasitesini yükseltmiş, 

duyusal değerlendirmede kıvam, koku, tat, renk, aroma ve genel beğeni 

parametrelerinin yüksek puanlar almasını sağlamıştır (Şemşimoğlu, 2019). 

Balık köftesi üretimi için uygulanacak formülasyona, %1 ve %2 

oranlarında yaban mersini ekstraktı ilave edilerek; örneklerin bazı kalite 

özelliklerinin incelendiği çalışmada, yaban mersini ekstraktı ilaveli örneklerde 

mezofilik aerob ve maya-küf sayılarının azaldığı, raf ömrün uzadığı 

bildirilmiştir (Kaya, 2019).  

 

3. SONUÇ  

Yaban mersininin besinsel ve fonksiyonel özellikleri ,birçok faktörden 

(cins, yetiştiği bölge, kulanım şekli ve miktarı vs) etkilenmesine rağmen; yaban 

mersini genel olarak flavonidleri, antosiyaninleri, fenolik bileşenleri, 
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vitaminleri (askorbik asit) ve mineralleri yüksek oranda içermektedir. İçerdiği 

bu bileşenler sayesinde beslenme açısından değerli ve ayrıca fonksiyonel 

özelliklere sahip bir gıda olma özelliğindedir. Üretilecek ürünlerin sağlık 

açısından zenginleştirilmesini amaçlayan, fonksiyonel ürün geliştirmeye 

çalışan araştırmacılar, yaban mersinin bu özelliklerini kullanarak, yaban 

mersinini unlu mamul sanayinde kek, bisküvi ve ekmek üretiminde, farklı 

atıştırmalıklarda, yoğurt ve dondurmalarda, sirke üretiminde, balık köfte 

formülasyonunda, tarhana ve alkollü içkilerde kullanmaktadırlar. Yaban 

mersini, farklı gıda gruplarında kullanılarak, ilave edildiği gıdanın fiziksel, 

kimyasal, mikrabiyal ve tekstürel olarak özelliklerini etkileyebilmektedir.  

Genel olarak, eklendiği gıdalarda besinsel içeriklerin artmasını sağlaması 

nedeniyle yeni bir fonksiyonel gıda üretmek için kullanılabilir.  
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GİRİŞ 

Pancratium maritimum L. kromozom sayısı n=11 (Fernandez vd., 2000) 

olan, çok yıllık, otsu, soğanlı ve beyaz kokulu çiçekleri olan bir bitkidir 

(Mabberley, 2008). Pancratium cinsi Kanarya Adaları’ndan Akdeniz’e, 

Tropikal Asya ve Batı Afrika’nın güneyine yayılmıştır. Amaryllidaceae 

familyası Türkiye’de 5 cins ve 28 tür, 33 taksonla temsil edilmektedir. Bu 

grubun içerisinde bulunan Pancratium maritimum L. dünyada 21 türe sahiptir 

(Kelkit ve Akçal, 2020). Bu türlerin 7’si Akdeniz, 4’ü Afrika ve 10’u Asya’da 

bulunmaktadır (De Castro vd., 2012; Sanaa vd., 2012). Bu tür içinde yer alan 

bitkiler Karadeniz, Atlantik, Akdeniz ve Hazar Denizi kıyıları boyunca 

yayılmıştır. Akdeniz Bölgesinde Pancratium maritimum L., Pancratium 

foetidum Pomel, Pancratium linosae Soldano & F. Conti, ve Pancratium 

illyricum L. dahil olmak üzere 4 Pancratium türü tanımlanmıştır. Türkiye’de 

ise doğal olarak yetişen tek Pancratium türü kum zambağı olarak bilinen 

Pancratium maritimum L.’dur (Baytop, 1984; Giovino vd., 2015). Doğal 

yayılış alanı Kırklareli, İstanbul, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, 

Trabzon, Antalya, Mersin ve Adana kıyılarındadır (Sanaa vd., 2012; Gümüş, 

2015).  

1. KUM ZAMBAĞININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Kum zambağı lale, nergis gibi çok yıllık soğanlı bir geofit türüdür (Pierik 

1987; Şirin ve Kanmaz 2017). Gerçek soğanları küremsi oval, çevresi 14-16 cm 

ve tuniklidir (Çelikel, 2014). Bitki boyu 30-60 cm arasında değişmektedir. 

Bitkinin kök sistemleri kumlu topraklarda yaklaşık olarak 80 cm derinliği kadar 

inmektedir (Grassi vd., 2005). Yeşilimsi mavimsi uzun şerit biçiminde mumsu 

yaprakları vardır. Çiçeklerinin sapı, yapraklar kadar veya yapraklardan daha 

kısadır. Çiçekleri beyaz, kokulu sap başına 3-15 adet olup, bitki 30-60 cm’ye 

kadar yayılmaktadır. (Berkov vd., 2004; Grassi vd., 2005). Türkiye’de Haziran-

Ekim olmak üzere genelde yazın başlayıp yaz sonuna uzanan çiçeklenme 

dönemine sahiptir (Berkov vd., 2004; Şirin ve Kanmaz 2017). Bir çiçek 15-20 

tane tohum üretebilmektedir. Havalandırma parankimasının çapının geniş 

olması nedeniyle tohumlar siyah ve hafiftir (Şekil 1). 50 mg ağırlığndadır 

(Grassi vd., 2005). P. maritimum L. rüzgar ve kuşlar tarafından yayılımı 

sağlanan, kurağa ve tuzluluğa dayanıklı bir bitkidir (Grassi vd., 2005; Sanaa 

vd., 2012). Kum zambağı güneşli, iyi drene edilmiş ve 5°C’ye kadar düşük 
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sıcaklıklardan zarar görmeyecek kumlu toprakları seven bir bitkidir (Korkmaz 

ve Çelikel, 2013). Genotipik ve fenotipik özellikleri açısından bakıldığında 

yüksek çeşitliliğe sahip bir tür olması kumlu topraklar, kumul kıyılarda ve 

bazen kayalık uçurum kenarlarında dahi kolonileşmesine olanak sağlamaktadır 

(Giovino vd., 2015). 

 

 

 

 

 

Şekil 1: İğneada sahilinde bulunan doğal popülasyona ait kum zambağı (Pancratium 

maritimum L.) bitkisi ve olgunlaşmış tohumları (Şerifcan İnançlı tarafından 

fotoğraflanmıştır.) 

2. KUM ZAMBAĞININ BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

ve TIPTA KULLANIMI 

P.maritimum L. gösterişli ve güzel kokan çiçekleri kesme çiçek ve dış 

mekan süs bitkisi olarak kullanımın yanında, içerdiği alkaloitler ve flavanoidler 

sayesinde farmakolojide de kullanıma açık bir bitkidir (Bogdanova vd., 2009; 

Berkov vd., 2004). Bu zamana kadar yapılmış çalışmalarda P.maritimum L. 

türünde yaklaşık 40 çeşit alkaloit olduğu saptanmıştır (Şener vd.,1994; Berkov 

vd.,2004; Sanaa vd., 2012). Bu alkaloitlerin bazıları anti-tümör (pankratistatin 

ve ungiminorin), antiviral (likorin), antikolinesteraz (galantamin) ve analjezik 

(likorin ve galantamin) aktivitelere sahiptir (Berkov vd., 2004). Soğan, yaprak 

ve çiçeklerinde bulunan alkaloitler, homolikrin ve tazettin tipi bileşikler, 

tiramin, likorin ve hemantamin bileşiklerinin bazı kanser türlerine karşı etkisi 

de saptanmış ve ilaç sanayinde kullanım potansiyelini artırmaktadır (Berkov 

vd., 2004). Bitkinin içermiş olduğu likorin alkoloidi ağır akut solunum 

yetmezliği ile ilişkili korona virüsü (SARs-CoV), HIV-1, çocuk felci virüsü, 

koksakie virusü, kızamık virüsü ve herpes simpleks virüsüne karşı engelleyici 
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etkisinin olduğu yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir (Berkov vd., 2004). 

Bulgaristan’ın Güney Karadeniz kıyısı boyunca doğal yaşam alanından 

toplanan olgun kum zambağı tohumlarından in vitro rejenerasyon yapılmıştır. 

In vitroda katı ve sıvı ortamda yetiştirilen üç yıllık kum zambağı bitkisinde 

yapılan kromotografik analizleri sonucunda likorinin in vitro koşullar altında 

üretilen tek alkaloit olduğu tespit edilmiştir (Bogdanova vd., 2009). Tunus’da 

bulunan tehlike altındaki bu türden alınan örneklerden başarılı bir şekilde elde 

edilen alginik asit ve türevleri de gıda, tekstil ve ilaç endüstrilerde 

kullanılmaktadır (Sanaa vd., 2012). Ayrıca, P. maritimum L. özleri insektisit ve 

akarisit olarak kullanılmaktadır (Abbassy vd., 1998). Georgiev vd., (2010)’ nın 

yaptığı çalışmada kültür ortamında üretilen kum zambağı bitkisinin 

sürgünlerinden elde edilen eksplantlarından ve kültüre alındığı sıvı ortamdan 

alınan örneklerde farklı yapısal tiplerde yirmi iki bileşik, tespit edilmiştir. 

Eksplantlarda belirlenen baskın bileşikler tiramin, likorin ve hemanthamin 

tipindeyken, sıvı kültür ortamında esas olarak likorin tipi bileşiklerin 

bulunduğu bildirilmiştir. 

3. KUM ZAMBAĞI ÜRETİMİ 

Doğada nadir olarak bulunan kum zambağı bitkisi, son yıllarda artan 

insan aktivitelerinin ve küresel iklim değişimin sonucunun olumsuz 

etkilenmektedir (Sciandrello vd., 2014). Bu sebeple ekosistem önemli ölçüde 

farklılaşmıştır. Kentleşme ve turizmin gelişmesiyle beraber doğal yaşam alanı 

sahillerin fazlaca bir bölümünün plaj olarak kullanılması, bilinçsiz, aşırı bitki 

sökümü ve soğanlarının toplanması neslinin devamını tehlikeye sokmaktadır 

(Zahreddine vd., 2004; Sciandrello vd., 2014; Gümüş, 2015). Kum zambağı 

bitkisinin Türkiye, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde tehlike altında 

olduğu bildirilmiştir (Georgiev vd., 2010). Kumul sahiller, tehlike altında olan 

habitatlar arasında en tehlikeli alanlardan bir tanesidir. Özellikle Carpobrotus 

acinaciformis (L.) gibi bazı istilacı türlerin yayılışının artması sonucu kum 

zambağı gibi daha az rekabetçi türlerin doğal yaşam alanını azaltmıştır 

(Giovino vd., 2015). Kum zambağının neslinin tehlike altında olması ile türün 

popülasyonu azalmakta ve yaprak, sürgün, çiçek gibi organların boyut ve 

sayılarında da azalma görüldüğü bildirilmektedir (Şirin ve Kanmaz 2017). Kum 

zambağının doğal yaşam alanlarında sürdürülebilirliğinin sağlanması, süs 

bitkisi olarak kullanımı ile tıbbi açıdan ham madde ihtiyacı konvansiyonel 
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üretimin dışında daha hızlı ve sayıca fazla üretimin gerekliliğini ortaya 

koymuştur.  

1990 yılında yapılan bir çalışmada doku kültürünün, soğanlı bitkilerde 

vejetatif olarak hızlı ve çok miktarda çoğaltılabilmesine olanak sağlayan bir 

üretim şekli olduğunu belirlemişlerdir (Squires ve Langton 1990). Tüm bu 

nedenlerle kum zambağının tahrip edilen doğal yaşam alanlarının iyileştirilmesi 

ve kumul alanların bitkilendirilmesi amacıyla, türün hızlı çoğaltımı için in vitro 

tekniklerin kullanımı ve geliştirilmesinin gerekli olduğunu belirtilmiştir (Nesi 

vd., 2009).  
 

4. KUM ZAMBAĞINDA IN VİTRO ÇOĞALTIM 

ÇALIŞMALARI 

In situ tohum çimlendirme çalışmaları da (Balestri ve Cinelli 2004; 

Kelkit ve Akçal 2020) yapılmıştır; fakat tohumdan çimlenme oranının ve bu 

oranda fide üretiminde düşük kalması ve üretim kapasitesinin sınırlı oluşu in 

vitro üretimi desteklemektedir. Bu türde yapılan ilk in vitro çoğaltım çalışması 

ikiz pul eksplantı kullanılarak Dragassaki vd. (2003) tarafından yapılmıştır. Bu 

çalışmanın ardından farklı araştırıcılar soğan pul yaprak eksplantıyla (Gümüş 

ve Ellialtıoğlu 2006; Nesi vd., 2009), tohumla (Bogdanova vd., 2008; 

Nikopoulos ve Alexopoulos 2008; Şirin ve Kanmaz 2017) in vitro soğancık 

üretimi ve ardından dış ortamda adaptasyon çalışmaları yapılmıştır. In vitro 

kallus tohum çimlendirme (Yasemin vd., 2018) çalışmaları, tohumlar in vitroda 

çimlendirildikten sonra farklı eksplantlar aracılığıyla kallogenez (Daneshvar 

vd., 2017) çalışmaları da yürütülmüştür. Farmakolojik açıdan önem teşkil eden 

alkaloit vb. bileşiklerin üretiminde de in vitro çoğaltım teknikleri kullanılmıştır 

(Bogdanova vd., 2009; Georgiev vd., 2014).  
 

5. MATERYAL VE YÖNTEM 

   5.1. Kum Zambağı Tohumlarını In Vitro Çimlendirme 

Bu çalışma ile Trakya Bölgesi Kırklareli İli Demirköy İlçesi İğneada 

Beldesi doğal yaşam alanından toplanan kum zambağının mikro çoğaltımı ile 

in vitro koşullarda soğancık üretimi gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

sayede nesli tükenmekte olan kum zambağı popülasyonunun yetiştirilmesi için 

alternatif bir bakış açısının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Doğal yaşam 

alanındaki kum zambağı bitkilerinden toplanan ve 6 ay boyunca ± 4˚C’de ve 
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karanlık ortamda bekletilen tohumlar sterilizasyon aşamasına geçilmeden önce 

1-2 damla/100 ml ticari bulaşık deterjanıyla yıkandıktan sonra yaklaşık 3 saat 

boyunca akan çeşme suyu altında bırakılmıştır ve ardından dış kabuklarından 

ayrılmıştır. Dış kabuklarından ayrılan tohumlar %70’lik etil alkol içinde 15 sn 

süre ile tutulduktan sonra %60 ticari sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisinde 

15 dk süreyle steril edilmiştir. Sterilizasyon işlemi bittikten sonra yine 

manyetik karıştırıcı üzerinde 3 × 5 dk steril saf su ile durulanmıştır (Daneshvar 

vd., 2017). Tohumlar, durulama işlemi bittikten sonra steril kâğıt üzerine 

alınarak kurumaları için bir süre bekletilmiştir. Yüzey sterilizasyonuna tabi 

tutulan tohumlar in vitro soğancık gelişiminde kullanılmak üzere tohumlar yeni 

bir çimlendirme ortamına (0 MS) alınmıştır (Şekil 2). Çimlenme ortamı 4.4 g 

MS + 30 g sukroz ve 6.5 g agar (Plant agar) eklenerek hazırlanmış ve 121ºC 1 

atm basınçta 15 dakika şeklinde otoklav sterilizasyonu yapılmıştır. 

Sterilizasyon işlemi tamamlanan ve fazla nemden uzaklaştırılan tohumların 

steril pens yardımıyla her tüpe birer tohum gelecek şekilde ekim işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Ekim işlemi gerçekleştirildikten sonra kültür kapları bitki 

büyütme odasına alınarak düzenli periyotlarla çimlenme durumları ve gelişim 

verileri alınmıştır. In vitro sürgün denemeleri 3 tekerrürlü olarak yapılmıştır. 

Çalışmalardan elde edilen verilerin istatistiki değerlendirmesi SPSS-22 

istatistik programında One -Way Annova post hoc. testlerinden Duncan testi ile 

yapılmıştır (Snedecor ve Cochran, 1982). 

 

Şekil 2: Pancratium maritimum L. tohumlarının 0 MS besin ortamına ekimi 

 



TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR I | 114 

 

   5.2. Kum Zambağında In Vitro Soğancık Gelişimi 

Hazırlanan MS besin ortamları otoklavdan çıkarıldıktan sonra steril 

kabin içerisine alınmıştır (Murashige ve Skoog 1962). Tüplerde çimlenen kum 

zambaklarından 4 farklı eksplant [boğum, soğan, yaprak ve kisby (bazal tabaka: 

kök ile soğanın birleştiği yer)] (Şekil 3) steril koşullarda alınmıştır. Soğancık 

gelişimi için 4 farklı bitki büyüme düzenleyicisi içeren ortama (1 mg L-1 BAP 

+ 0.5 mg L-1 2,4-D, 2 mg L-1 BAP + 0.5 mg L-1 2,4-D, 1 mg L-1 BAP + 0.5 mg 

L-1 NAA, 2 mg L-1 BAP + 0.5 mg L-1 NAA) her bir petriye 5 eksplant olmak 

üzere 3 tekerrürlü kültüre alınmıştır (Şekil 4). 

 

Şekil 3: In vitro soğancık gelişimi için kullanılan eksplantlar 

 

Şekil 4: Besin ortamına ekim yapılmış Pancratium maritimum L. eksplantları 

 

6. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Pancratium maritimum L. tohumlarında yapılmış in vitro çimlendirme 

literatürlerine bakıldığında farklı ortamlarda çimlenmede ortak olarak başarı 

sağlandığı görülmektedir. Panayotova vd. (2008) olgun P. maritimum L. 
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tohumlarının 8 g L-1 su + agar içeren ortamda hızlı bir şekilde çimlendiğini; 

buna nazaran tohumun rekalsitran bir tohum olması nedeniyle düşük 

rejenerasyon oluşturduğunu bildirmişlerdir. Nikopoulos ve Alexopoulos (2008) 

P. maritimum L. tohumlarının, farklı konsantrasyonlarda (0, 1, 2, 5, 10 mg L-1) 

GA3 içeren yarı katı (4 g L-1 + 30 g L-1 sakkaroz) MS besin ortamında 70 gün 

sonunda %75-90 oranında çimlendiğini vurgulamışlardır. Ek olarak GA3’in 

çimlenme üzerine etkisinin olmadığı, yüksek dozların ise çimlenme üzerine 

geciktirici etkisi olduğu tespit edilmiştir. Gümüş ve Ellialtıoğlu (2006) in 

vitroda aşılması güç olan sorunlardan biri olan sterilizasyon oranı %40 ve 

altında olduğu için istenilen çimlenme yüzdesine ulaşılamadığı belirtilmiştir. 

Şirin ve Kanmaz’ın (2017) çalışmasında tohumlar su + agar içeren ortamda 

%29.58-58.75 çimlenme oranına ulaştığı belirtilmiştir. Yasemin vd. (2018) üç 

farklı besin ortamında yapmış oldukları in vitro çimlendirme çalışmaları 

sonucunda en iyi çimlenme oranını (yaklaşık %90) yarı katı (4 g L-1 + 30 g L-1 

sakkaroz) MS besin ortamından elde etmişlerdir.  Bu çalışmada ise 0 MS (7 g 

L-1 + 30 g L-1 sakkaroz) besin ortamında tohumlarda ilk çimlenme ortalama 15 

gün sonra gerçekleşmiştir. Ortalama 60-90 gün sonunda bitkilerin tamamında 

rejenerasyon tamamlanarak eksplant alınacak duruma gelmiştir (Şekil 5).  

 

Şekil 5: Eksplant alımı için yeterli boyuta ulaşan çimlenmiş Pancratium maritimum l. 

bitkileri  

In vitro koşullarda çimlenen tohumlardan elde edilen bitkiciklerden MS 

besin ortamında kültüre alınan eksplantlar 4°C’de karanlıkta 7 gün boyunca 

bekletilmiştir. Daha sonraki aşamada beyaz floresan ışığı altında 16 saat ışık ve 

8 saatlik karanlık fotoperiyotta 24°C’de tutulmuştur. 
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Başlangıçtan itibaren 14 günün sonunda eksplant hacimlerinde artış 

olmuş ve 21 gün sonrasında eksplantlar aynı ortamda alt kültüre alınmıştır. Alt 

kültürde yaprak eksplantı hariç diğer üç eksplantta şişme başladığı 

gözlenmiştir. 42 günün sonunda en iyi gelişimin görüldüğü ortamın 1 mg L-1 

BAP + 0.5 mg L-1 2,4-D içeren MS besin ortamındaki eksplantlarda 

gerçekleştiği görülmüştür ve soğancık oluşumu başlamıştır.  42. gün sonunda 

oluşan soğancıklar 0 MS ortamına aktarılmış ve bu ortamda 28-30 gün boyunca 

kültüre alınan eksplantlar üzerinde soğancıklar büyüyüp belirgin hale gelmiştir. 

Bu aşamada her bir soğancık kesilerek ayrılan soğancıkların çapının 

büyümesini sağlamak için 60 g L-1 sukroz içeren MS ortamında yeniden alt 

kültüre alınmıştır. Sonuçlardan elde edilen veriler varyans analizine tabi 

tutulmuştur (Tablo 1).  

Bazal tabaka eksplantında kavanoz başına soğancık sayı ortalaması 

2.00±1.00 ile 8.00±2.64 arasında bulunmuştur. Soğancık oluşum sayısı en az 2 

mg L-1 BAP+0.5 mg L-1 NAA içeren MS besin ortamında bulunmuştur. En fazla 

soğancık oluşma sayısı da 1 mg L-1 BAP+ 0.5 mg L-1 2,4-D içeren MS besin 

ortamında tespit edilmiştir. Dragassaki vd. (2001) BA içeren veya içermeyen 

MS besin ortamında her bir eksplanttan 3-4 adet adventif soğancık elde edildiği 

bildirilmiştir. Gümüş ve Ellialtıoğlu (2006) 0.2 mg L-1 KNAA + 1.0 mg L-1 

BAP %6 sakkaroz içeren MS besin ortamında ortalama 2.4 oranında soğancık 

oluşumu sağlanabildiği bildirilmiştir. Bu çalışmalara (Dragassaki vd. 2003; 

Gümüş ve Ellialtıoğlu 2006)’nın sonuçlarına en yakın sonuç bazal tabaka 

eksplantına yapılan uygulama sonrasında eksplant başına soğancık sayısı 

ortalaması 0.40±0.20 ile 1.60±0.53 arasında olarak bulunmuştur. 2 mg L-1 

BAP+0.5 mg L-1 NAA içeren MS besin ortamından eksplant başına en az 

soğancık oluşum sayısı elde edilirken, 1 mg L-1 BAP+ 0.5 mg L-1 2,4-D içeren 

MS besin ortamından en fazla soğancık oluşum sayısı elde edilmiştir. 
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Tablo 1: Kum zambaği bitkisinde farklı kombinasyon ve konsantrasyondaki bitki 

büyüme düzenleyicileri ve farklı eksplantlar kullanilarak in vitro ortamda soğancık 

gelişimi 

Besin ortamı 

(mg L-1) 

/Eksplant  

Bazal Tabaka Soğan Boğum Yaprak 

A B A B A B A B 

1 BAP + 

0.5 2,4-D 

8.00a 1.6 a 6.30a 1.30a 3.00a 0.60a 0.00 0.00 

2 BAP + 

0.5 2,4-D 

2.30b 0.50b 3.30bc 0.70bc 1.70b 0.33b 0.00 0.00 

1 BAP + 

0.5 NAA 

2.30b 0,50b 4.00b 0.80b 1.70b 0.33b 0.00 0.00 

2 BAP + 

0.5 NAA 

2.00b 0.40b 2.00c 0.40c 3.00a 0.60a 0.00 0.00 

P 0.00 0.00 0.45 - 

** Her sütunda farklı küçük harflerle gösterilen ortalamalar Duncans çoklu testine göre; 0.01 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak farklıdır. 

A: Kavanoz başına gelişen soğancık sayısı 

B: Eksplant başına gelişen soğancık sayısı 

 

Soğan eksplantı uygulamasında kavanoz başına soğancık sayı ortalaması 

2.00±1.00 ile 6.30±1.52 arasında elde edilmiştir. 2 mg L-1 BAP+0.5 mg L-1 

NAA içeren MS besin ortamından en az soğancık oluşum sayısı elde edilirken, 

en fazla soğancık oluşum sayısı ise 1 mg L-1 BAP+0.5 mg L-1 2,4-D içeren MS 

besin ortamından elde edilmiştir. Bu testin sonuçlarına bakıldığında soğan 

eksplantına yapılan uygulamada eksplant başına soğancık sayı ortalaması 

0.40±0.20 ile 1.30±0.30 arasında değişmiştir. Eksplant başına 2 mg L-1 

BAP+0.5 mg L-1 NAA içeren MS besin ortamından en az soğancık oluşum 

sayısı elde edilirken, 1 mg L-1 BAP+0.5 mg L-1 2,4-D içeren MS besin 

ortamından eksplant başına en fazla soğancık oluşum sayısı elde edilmiştir. 

Boğum eksplantında kavanoz başına soğancık sayı ortalaması 2.00±1.00 ile 

6.30±1.52 arasında olduğu tespit edilmiştir. En az soğancık oluşumu 2 mg L-1 
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BAP + 0.5 mg L-1 NAA içeren MS besin ortamında bulunurken, en fazla 

soğancık oluşum sayısı ise 1 mg L-1 BAP + 0.5 mg L-1 2,4-D içeren MS besin 

ortamından bulunmuştur. Bu testin sonuçlarına göre eksplant başına soğancık 

sayı ortalaması 0.60±0.20 ile 0.60±0.00 arasında olduğu tespit edilmiştir.  

Eksplant başına en az soğancık oluşum sayısı 2 mg L-1 BAP + 0.5 mg L-1 NAA 

içeren MS besin ortamından elde edilirken eksplant başına en fazla soğancık 

oluşum sayısı ortalama 1 mg L-1 BAP + 0.5 mg L-1 2,4-D içeren MS besin 

ortamından elde edilmiştir.  

En iyi soğancık geliştiren eksplant 8.00±2.64 ile bazal tabaka 

eksplantında gözlemlenmiştir. Bunun yanında yaprak eksplantında yapılan 

denemelerde hiç bir gelişme görülmemiş ve 2 alt kültür (42 gün) sonunda 

yaprak eksplantları sararmaya başlamıştır. Sonraki denemelerde yaprak 

eksplantı kullanılmamıştır. Benzer şekilde Nikopoulos ve Alexopoulos 

(2008)’nın yaptıkları çalışmada 80 g L-1 sukroz ve 0.1 mg L-1 NAA içeren 

ortamlarda %93 soğan gelişim ile (ortalama ağırlık olarak 263 mg) en iyi sonuç 

elde edilmiştir. Şirin ve Kanmaz (2017)’de kum zambağının tohumlarını 

çimlendirme sonucu gelişen ilk kökler ve epikotil + kotiledon eksplantları 

kullanılmış ve bu eksplantlar 1.0 mg L-1 BAP + 0.l mg L-1 NAA içeren MS 

ortamına aktarılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda yalnızca kallus oluşumu 

gözlenmiş ve soğan elde edilememiştir. Diğer bir çalışmada Georgiev vd. 

(2011)’de kum zambağı bitkisinin olgunlaşmamış meyvelerini ikiye ayırarak 

1.15 mg L-1 NAA + 2 mg L-1 BAP içeren sıvı besin ortamında önce kallus 

oluşumunu, sonra başarılı bir şekilde sürgün geliştirmişlerdir ve elde edilen 

sürgünlerde alkaloit analiz çalışmaları yapılmıştır. Berkov vd. (2010) ise 

yaptıkları çalışmada kum zambağı bitkisinden kallus, sürgün ve bitkicik 

geliştirilmiş ve bu çalışmada en iyi ortamın 1 veya 4 mg L-1 2,4-D ve 2 mg L-1 

BAP içeren MS ortamı olarak belirlendiği belirtilmiştir. Ayrıca Nikopoulos ve 

Alexopoulos (2008) yapılan çalışmalarda yüksek konsantrasyonlardaki (50-80 

g L-1) sukrozun ve dışsal olarak uygulanan GA3’ün tohumlarda çimlenmeyi 

engellediği, NAA ve BA’in ise soğancık oluşum yüzdesini önemli oranda 

artırdığını belirtmişlerdir. Nesi vd. (2009), 6 g L-1 agar, 30 g L-1 sukroz ve BA 

ilave edilmiş temel MS besin ortamında kültüre alınan soğan pul 

eksplantlarından yaklaşık 60 gün sonra soğancık oluşumu meydan geldiği, 6 

aylık süre sonunda soğan başına 4-6 yeni bitkicik elde edildiği bildirilmiştir.  
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Şekil 6: a ve b) Bazal tabaka eksplantında 1 mg L-1 BAP + 0.5 mg L-1 2,4-D içeren 

ms besin ortamından elde edilen soğancıklar, c) 60 g L-1sukroz içeren MS besin 

ortamında çapının geliştirilen soğancıklar, d ve e) Dış koşullara alıştırılan soğanlar 

 

Elde edilen bitkilerin bitki büyüme düzenleyici içermeyen ortamda dış 

koşullara aktarıldığı ifade edilmiştir. Nesi vd. (2009)’nın çalışmasına benzer 

şekilde bu çalışmada 5 ay sonra in vitro ortamda gelişen soğanlar toprağa 

aktarılmıştır (Şekil 6). Gümüş ve Ellialtıoğlu (2006) ise soğancıkların dış 

koşullara adaptasyonunun ve canlığının sürdürülmesinin olumsuz 

sonuçlandığını bildirmişlerdir. 

In vitro soğancık geliştirme çalışmaları sonucunda elde edilen soğanlar 

öncelikle seraya, oradan sağlıklı gelişen fideler Tekirdağ Namık Kemal 

Üniversitesi ZİRAATBİYOTEK birimi koleksiyon bahçesine aktarılmıştır. 

 

7. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yukarıda açıklanan literatüre bakıldığında genel olarak geofitlerle 

yapılan doku kültürü çalışmalarında başarılı bir şekilde in vitro soğancık elde 

edilmektedir; ancak kullanılan bitki büyüme düzenleyicilerin dozu ve 

inkübasyon süreleri gelişen soğancık sayısını etkilemektedir. Diğer taraftan in 

vitro doku kültürünün farklı yöntemleriyle elde edilen soğancıkların dış 

koşullara alıştırma süreci uzun ve zaman alıcıdır. Kum zambağında yapılan 

çalışmalara bakıldığında genelde başlangıç materyali olarak kum zambağı 
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tohumları kullanılmış ve çimlenen tohumlardan eksplant elde edilerek soğancık 

üretimi sağlanmıştır. Bununla beraber elde edilen soğancıkların çapının 

büyütülmesi diğer soğanlı bitkilerde olduğu gibi zaman alıcı bir süreç olarak 

açıklanmıştır. Soğancıkların toprağa aktarıldıktan sonra dış koşula alışma 

sürecinin iklim kontrollü seralarda yapılması gerektiği, yoğun ve düzenli 

bakıma ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Doğal koşullarda kum zambağı bitkisi 

vejetatif olarak yılda 2-3 adet soğancık oluşturduğu göz önünde bulundurulursa 

in vitro teknikler vejetatif çoğaltıma önemli bir alternatif olmaktadır. Bu sayede 

hem bu bitkiye karşı oluşan talepler karşılanmış olur hem de doğadaki aşırı 

sökümlerin önüne geçilip nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkinin 

sürdürülebilirliği sağlanarak anavatanı olan bölgelere geri kazandırmak adına 

önemli bir adım sayılır. 
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GİRİŞ 

Kentsel nüfusun hızlı artmasıyla birlikte yaşam koşulları insanları 

doğadan koparmaktadır (Gülgün vd., 2014; Yazici ve Ünsal, 2019; Yazici ve 

A. Sağlamer, 2019). Kentleşme olgusu ve çevre bilinciyle kentlerde yeşil 

alanlara verilen önem ve doğa ile bütünleşmeyi her fırsatta değerlendirme isteği 

de artmaya başlamıştır (Gülgün vd., 2013; Yazici ve Gülgün, 2020; Akça vd., 

2019). Özellikle yaşam alanlarında kullanılan iç mekân süs bitkileri, doğa ile 

insanın etkileşimini artırmaktadır. İç mekânda kullanılan süs bitkileri; 

mevsimsel değişiklikleri, yıl boyunca canlı kalmaları ve çeşitli renklere 

bürünmesi, renk, koku, form, yaprak ve gövde yapıları ile kullanıldıkları 

mekânların daha çekici ve canlı hale gelmesini sağlamaktadır (Baturlar, 2011; 

Yazici, 2020; Akça, 2021). 

Aynı zamanda mekânın işlevine bağlı olarak kullanılan süs bitkileri, 

objelerin gizlenmesi veya keskin hatların yumuşatılması gibi birçok nedenle iç 

mekân tasarımlarında tercih edilmektedir. Aynı zamanda iç mekân süs bitkileri; 

gürültüyü filtre etmeleri, tozu tutmaları, parlama ve yansımayı önlemek 

suretiyle ışığı kontrol altına almaları ve havayı temizlemeleri nedeni ile 

ekolojik işlevleri açısından önem arz etmektedir (Yazgan vd., 2009; 

Zencirkıran vd., 2018). 

Son yıllarda özellikle yeşil alanın yeterli olmadığı yerlerde, doğal 

çevreyi kentsel alanla birleştiren iç mekân duvar bahçe sistemleri ön plana 

çıkmaktadır. Bu sistemler, iç mekânlarda yaşam kalitesini iyileştirmenin etkili 

bir yolu olmaktadır. Yaşam alanlarının ise kaynakları akıllıca kullanıldığı, geri 

dönüştürüldüğü, temiz, güvenli, erişilebilir ve sağlıklı yer olması 

gerekmektedir (Malec, 2012; Ely ve Pitman, 2014). Özellikle ev, okul ve iş 

yerlerinde kullanılan bitkiler, hem estetik hem de işlevsel özellikleri ile daha 

yaşanabilir mekânların oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. 

20. Yüzyılın ikinci yarısında yapılan araştırmalarda ise, doğa göz önüne 

alınarak yapılan iç mekan tasarlamanın, insan yaşam kalitesi üzerinde olumlu 

etkileri olduğu bildirilmiştir (Ulrich, 1984; Kellert, 2005; Husti vd., 2015). 

Diğer çalışmalarda, iç mekânların süs bitkilerinin bulunmasının hafızayı ve 

konsantrasyonu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ve daha iyi üretkenlik 

sağlayabileceğini destekleyici yöndedir. Ofislerdeki iç mekân bitkileri, 

çalışanların zihinsel yorgunluktan kurtulmasına ve stres düzeyini azaltarak 
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verimliliklerinin artmasına yol açmaktadır (Dijkstra vd., 2008; Husti vd., 2015; 

Akça, 2021). 

Günümüzde hızla artan kentleşmenin sonucunda değişen çevrenin görsel 

niteliğinin geliştirilmesi, insanların estetik ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması 

açısından daha önemli hale gelmiştir. Açık yeşil alanların azalması, insanları 

her geçen gün daha fazla bina arasında zaman geçirmek zorunda bırakmaktadır. 

Bu nedenle son yıllarda kentlerin çevre düzenlemelerinde yeşil alanlara daha 

çok yer verme, doğa ile bütünleşme ve doğal kaynakların korunması en önemli 

konulardandır. Bu bağlamda, çalışma kapsamında, iç mekânlarda duvar bahçe 

sistemlerinde kullanılan süs bitkileri ve yapısal özellikleri değerlendirilmiştir. 

 

1. İÇ MEKÂNLARDA DUVAR BAHÇE SİSTEMLERİNİN 

KULLANIMI 

Duvar bahçe sistemleri, bitkilerin bir yapı cephesinde tutunarak, 

sarılarak veya yapısal bir materyal ile yaşam alanı oluşturması sonucunda 

gerçekleştirilen bitkisel bir tasarımlardır. Son zamanlarda dikey bahçe 

sistemleri Fransız bitki bilimci Patrcik Blanc’ın bu konuda yapmış olduğu 

projelerle gündeme gelmiş olsa da, tarihi,milattan öncesine kadar 

uzanmaktadır. (Kanter, 2014). Tırmanıcı bitkiler ise, yüzyıllardır çeşitli 

uygulamalı ve dekoratif sanatlarda kullanılmıştır. Üzüm yetiştiriciliğinde, 

bitkiyi dik tutabilmek amacıyla ilk yapısal eleman olan çardaklar, M.Ö. 1500 

yılında Mısırlılar tarafından inşa edilmiştir (Elinç, 2007; Kanter, 2014). Yeşil 

sanat eserlerinin ilk tanımları o zamanlardan gelmektedir. 20. Yüzyılın başında 

ise mimariyi doğa ile birleştirmek için yaygın olarak tırmanıcı bitkilerin 

kullanıldığı görülmektedir. Kentleşmenin artmasıyla, bitkisel tasarımlar 

doğaya yakınlık sorunun çözümünde etkili bir yöntem haline gelmiştir. 

Türkiye’nin ilk dikey bahçesi, İstanbul’da Siemens Dikey Bahçe 

çalışması olup, tarihi bir binanın cephesinde farklı bitki türünden olmak üzere 

toplamda 4000 adet canlı bitki kullanılarak yapılmıştır. Türkiye’de dikey 

dış mekan uygulamalarının yanı sıra iç mekan uygulamaları da 

bulunmaktadır (Çelik vd., 2015). Ülkemizde dikey bahçe 

uygulamalarında panel ve modüler sistem çok fazla tercih edilmektedir. 

Dikey bahçelerde bitki türü bakımından daha çok tırmanıcılar, sarıcılar 
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ve dağınık formdaki çalılar kullanılmıştır (Yüksel, 2013; Çelik vd., 

2015). 

   
Şekil 1: Doğal bitki duvarları (URL-2) ve yeşil cephe örnekleri (URL-3) 

 

Dikey bahçe uygulamalarının, farklı kültürlerde gerek estetik, gerekse coğrafi 

şartlardan korunmak için kullanıldığı görülmüştür (Kalay ve Özen, 2021). 

Duvar bahçe sistemleri (dikey bahçeler), son yıllarda özellikle yeşillik için 

yeterli alanın olmadığı yerlerde, doğal çevreyi kentsel alanla birleştiren ilginç 

mekânsal tasarım yöntemi haline gelmiştir (Şekil 2). Bu, özellikle yeşil 

duvarların önemli bir rol oynadığı konut ortamı için büyük bir sorun teşkil 

etmektedir. İnsanlar ekonomik nedenlerle de olsa doğayla iç içe olmak isterler, 

ancak sıkışık, büyük yığınlar içinde yaşamak zorunda kalırlar. Yaşam kalitesini 

iyileştirmenin etkili bir yolu, bina kotlarında iç mekân süs bitkileri ile çeşitli 

biçimlerde bitki yaşamının tanıtılmasıdır (Malec, 2012). 

 

 

Şekil 2: İç mekân duvar bahçe uygulama örnekleri (URL-1). 

Dikey bahçeler, soğuk, çıplak duvarların birçok bitki türüne büyüme fırsatı 

verebileceğinin kanıtıdır. Her duvar, belirli bir bölgeye özgü florayı 

gösterebilir. Uygun bitki seçimi, birçok farklı türe küçük bir alanda birlikte 
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büyüme imkanı verebilir. Duvar bahçelerinin genellikle toprağa ihtiyaç 

duymaması, su maliyetinin düşük olması, kafeslerin taşınabilir olması, kirlilik 

sağlamamasıyla beraber, ortama ferahlık katması, monotonluktan uzak olması 

ve insanları içsel anlamda olumlu etkilemesi, duvar bahçelerinin değerini daha 

da artırmaktadır. 

 

Şekil 3: Yaşayan duvar örnekleri (URL-4) 

 

2. DUVAR BAHÇE (DİKEY BAHÇE) UYGULAMA 

YÖNTEMLERİ 

Duvar bahçe sistemleri; yaşam duvarları, yeşil duvarlar, dikey yeşillikler 

ve hatta yeşil cepheler olarak da ifade edilmektedir. Duvar bahçe sistemi, çeşitli 

bitkilerin toprak köklü, duvar malzemesinin içine gömülmüş veya cephe 

boyunca yapılmış panellerde yetiştirildiği bir sistemdir (Tzortzi- Georgi ve 

Labbio, 2019). (Şekil 2). 
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Şekil 4: İç mekân duvar bahçe uygulama yöntemleri 

 

Bu sistemler bitki türüne, sulama tekniğine, büyüme ortamlarına ve 

yapım tekniğine göre sınıflandırılabilir. Duvar bahçe sistemlerinde en çok 

rastlanılan sınıflandırma, yapım tekniğine göre sınıflandırmadır. Buna göre; 
 

• Doğal bitki duvarları, 

• Yeşil cepheler, 

• Yaşayan duvar sistemleri olmak üzere üç grupta toplanmaktadır (Mir, 

2011; Timur ve Karaca, 2013; Kanter, 2014). (Şekil 3.; Şekil 4). 
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Tablo 1: Dikey bahçe sınıflandırılması (Mir, 2011; Timur ve Karaca, 2013; 

Kanter, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Keçe kullanarak yapılmış bitki uygulamaları 

 

 

 

 

DİKEY BAHÇE 

Doğal Bitki 

Duvarları 

Doğal 

yüzeyler 

Yapay 

yüzeyler 

Toprağa 

dikim 

Yeşil Cepheler 

Saksıya 

dikim 

Yaşayan duvar 

sistemleri 

Modüler 

sistem 

Keçe 

yüzeyli 

sistem 
Mineral yün 

tabanlı sistem 

Köpük tabanlı 

sistem 
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Şekil 6: Modüler sistem kullanarak yapılmış dikey bahçe uygulaması 
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3. İÇ MEKÂN DUVAR BAHÇE SİSTEMLERİNDE 

KULLANILAN SÜS BİTKİLERİ VE YAPISAL 

ÖZELLİKLERİ 

İç mekan duvar bahçe sistemlerinde kullanılan süs bitkilerinin; olumsuz 

koşullara dayanıklılık, değişen ekolojik koşullara duyarlılık, kap ve saksılarda 

iyi gelişim göstermesi ve yeşil aksamını koruması gibi özellikleri taşıması 

gerekmektedir (Baturlar, 2011). 

Süs bitkilerinin iç mekanda kullanımında oluşturulan bitki 

kompozisyonlarında, ekolojik isteklerin birbiri ile uyumlu olmasına dikkat 

edilmelidir. Özellikle bitkilerle grup tasarımları yaparken; güneşi seven bir 

bitki ile gölge isteyen bir bitki bir arada kullanılmaması, bitkilerde dinlenme 

dönemlerinin olup olmadığı gibi özelliklerin bilinmesi gerekmektedir. 

Kullanılan süs bitkilerinin bu özellikleri bilinmezse, oluşturulan tasarım 

başarısız olacaktır (Ürgenç, 1998; Başaran ve Eroğlu, 2017). İç mekandaki bitki 

tasarımlarında kullanılacak türlerin ekolojik özellikleri kadar estetik özellikleri 

de önem arz etmektedir. İç mekânda kullanılan süs bitkileri; yıl boyunca canlı 

kalmaları, farklı renk, çiçek, yaprak ve gövde formları ile mekânların daha canlı 

ve çekici hale gelmesini sağlamaktadır. 

İç mekân duvar bahçelerinin işlevsel özellikleri; 
 

• Enerji tasarrufu sağlama, 

• Yer kazanımı, 

• Ses izolasyonu, 

• İyi hissettirme, 

• Verimli çalışma ortamı sağlama, 

• Tarım alanı oluşturma, 

• Estetik görünüm kazandırma, 

• Farklı tasarımlar oluşması, 

• Reklam platformu oluşturma imkânı sağlamaktadır (URL-5). 
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Tablo 2: İç mekân duvar bahçe sistemlerinde kullanılan bazı süs bitkileri ve yapısal 

özellikleri 

Bitki türleri 

Duvar Bahçe Sisteminde Kullanılan Yapısal 

Özellikleri 

Yaprak 

rengi 

Yaprak 

formu 

Çiçek 

rengi 

Çiçek 

formu 

Acaciacognata 

 X   

Acorusvariegatus 

 X   

Adiantum spp. 

 X   

Aeschynanthusradicans 

  X X 

Aglaonema silver 

X    

Alocasia spp. 

X X  
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Tablo 2: İç mekân duvar bahçe sistemlerinde kullanılan bazı süs bitkileri ve 

yapısal özellikleri (devamı) 

Bitki türleri Duvar Bahçe Sisteminde Kullanılan Yapısal 

Özellikleri 

Yaprak 

rengi 

Yaprak 

formu 

Çiçek 

rengi 

Çiçek 

formu 

Anthurium andreanum 

  X X 

Aralia japonica 

 X   

Areca spp. 

 X   

Asparagusdensiflorus 

 X   

Aspidistra elatior 

 X   

Aspleniumnidus 

 X   
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Tablo 2: İç mekân duvar bahçe sistemlerinde kullanılan bazı süs bitkileri ve 

yapısal özellikleri (devamı) 

Bitki türleri Duvar Bahçe Sisteminde Kullanılan Yapısal 

Özellikleri 

Yaprak 

rengi 

Yaprak 

formu 

Çiçek 

rengi 

Çiçek 

formu 

Aucubajaponica 

X    

Bambusa var. nana 

 X   

Begoniarex 

X X   

Calathearoseopict cv. 

dottie 

X X   

Calathearufibarba 

X X  
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Tablo 2: İç mekân duvar bahçe sistemlerinde kullanılan bazı süs bitkileri ve 

yapısal özellikleri (devamı) 

Bitki türleri 

Duvar Bahçe Sisteminde Kullanılan Yapısal 

Özellikleri 

Yaprak 

rengi 

Yaprak 

formu 

Çiçek 

rengi 

Çiçek 

formu 

Caladiumbicolor 

X X   

Chlorophytumcomosum 

X X   

Chlorophytumlaxum 

X X   

Codiaeumvariegatum 

X    

Cordylinefruticosa 

X X   
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Tablo 2: İç mekân duvar bahçe sistemlerinde kullanılan bazı süs bitkileri ve 

yapısal özellikleri (devamı) 

 

 

Bitki türleri 

Duvar Bahçe Sisteminde Kullanılan Yapısal 

Özellikleri 

Yaprak 

rengi 

Yaprak 

formu 

Çiçek 

rengi 

Çiçek 

formu 

Diffenbachiaspp. 

X 
   

Dracaena der. var. lemon 
lime 

 

X 
 

X   

 
Dracaenamarginata cv. 

tricolor 

X 
X   

Epipremnumaureum 

X    

 
Ficusmacleilandii var. alii 

 X   
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Tablo 2: İç mekân duvar bahçe sistemlerinde kullanılan bazı süs bitkileri ve 

yapısal özellikleri (devamı) 

Bitki türleri Duvar Bahçe Sisteminde Kullanılan Yapısal 

Özellikleri 

Yaprak 

rengi 

Yaprak 

formu 

Çiçek 

rengi 

Çiçek 

formu 

 
Ficusbenjamina 

 X   

 
Ficuspumila 

 X   

 
Ficuselastica 

 X   

 
Ficuslyrata 

 X   

 

Ficusrepens 

 X   
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Tablo 2: İç mekân duvar bahçe sistemlerinde kullanılan bazı süs bitkileri ve 

yapısal özellikleri (devamı) 

 

Bitki türleri Duvar Bahçe Sisteminde Kullanılan Yapısal 

Özellikleri 

Yaprak 

rengi 

Yaprak 

formu 

Çiçek 

rengi 

Çiçek 

formu 

 
Fittoniaspp. 

 X   

 
Hederahelix 

X 
X   

 
Helxinesolerolii 

 X   

 
Hoyacarnoca var. bella 

  X X 

 
Maranthaleuconeura 

X 
X  

 

 

 
Monsteradeliciosa 

 X   
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Tablo 2: İç mekân duvar bahçe sistemlerinde kullanılan bazı süs bitkileri ve 

yapısal özellikleri (devamı) 

Bitki türleri Duvar Bahçe Sisteminde Kullanılan Yapısal 

Özellikleri 

Yaprak 

rengi 

Yaprak 

formu 

Çiçek 

rengi 

Çiçek 

formu 

 
Nephrolepisexaltata 

 X   

 
Phalaonopsisspp. 

  X X 

 
Philodendronerubescens 

 X   

 
Philodendronscandens 

 X   

 
Platyceriumbifurcatum 

 

 

 X   

 
Rhoeodiscolor 

X    
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Tablo 2: İç mekân duvar bahçe sistemlerinde kullanılan bazı süs bitkileri ve 

yapısal özellikleri (devamı) 

Bitki türleri Duvar Bahçe Sisteminde Kullanılan Yapısal 

Özellikleri 

Yaprak 

rengi 

Yaprak 

formu 

Çiçek 

rengi 

Çiçek 

formu 

 
Rhynchospermumjasminoid

es 

 X X  

 
Sansevieriaspp. 

X 
   

 
Scindapsuspictus 

X 
   

 
Scheffleraarboricola 

X 
X   

 
Spathiphyllumwallisii 

  X  

 
Stromanthesanguinea cv. 

X X   
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlasının şehirlerde 

yaşamasıyla birlikte doğa kentleşmiş ortamlarda farklı şekillerde yer almıştır. 

Doğanın günlük yaşamamıza dâhil edilmesinde kullanılan sistemlerden biri ise 

duvar bahçe sistemleri (dikey bahçeler)’dir. 

Başarılı bir dikey bahçe oluşturulmak isteniyorsa; kullanılacak bitkilerin 

mekânla ve birbirleri ile uyumu göz önüne alınarak tasarımlar yapılmalıdır. 

Canlı bitkilerin kullanıldığı duvar bahçe sistemlerinde, özellikle iç mekan 

Tablo 2: İç mekân duvar bahçe sistemlerinde kullanılan bazı süs bitkileri ve 

yapısal özellikleri (devamı) 

Bitki türleri Duvar Bahçe Sisteminde Kullanılan Yapısal 

Özellikleri 

Yaprak 

rengi 

Yaprak 

formu 
Çiçek 

rengi 
Çiçek 

formu 

 
Syngoniumpodophyllum 

 X   

 
Tillandsiacyanea 

 X X X 

 
Tradescantiazebrina 

X    

 
Zamiazamioculcas 

 X   
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uygulamalarında ısı, ışık, ve nem şartlarına uygun bitki seçimi yapılmalıdır 

(Başaran ve Eroğlu, 2017). Kompozisyonlarda genellikle sarılıcı, yayılıcı ve 

ufak boylanan çalı türleri kullanılmaktadır. Ayrıca mevsimlik bitkileri kullanıp 

sonrasında yenileriyle değiştirmek de mümkündür.  

İç mekanlarda kullanılacak süs bitkilerinin; genelde kullanıldığı mekanın 

sahip olduğu ekolojik faktörlere, yapısal ve işlevsel özelliklerine ve mekanın 

teknik imkanlarına göre seçilmesi gerekmektedir. 
 

- Mekânın yetiştirme ortamı faktörleri; ışık, sıcaklık, nisbi rutubet ve 

yön, 

- Mekânın yapısal özellikleri; şekli, boyutu (ölçüsü), rengi, dokusu, 

- Mekânın işlevsel özellikleri; konut, otel, büro, fabrika, kreş gibi 
 

Mekâna ait bu faktörler incelendikten sonra bitkiye ait estetik özellikler 

(renk, doku, şekil, ölçü) düşünülerek gerek soliter ve gerekse grup 

bitkilendirilmelerinde kullanılacak bitkilere karar verilmelidir (Ulus, 1993). 

Duvar bahçe sistemlerinin hem görsel hem de işlevsel özellikleri ile kent 

yaşamına yeni bir soluk getirdiği söylenebilmektedir.  
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GİRİŞ 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği kıskacındaki Dünya’nın geri 

döndürülemez kayıplara uğramaması için tarımsal üretimde yeni stratejilere, 

taktiklere ihtiyaç olduğunu söylemek zor olmasa gerek. Gelişmeler 

göstermektedir ki insanın vazgeçemeyeceği tek konu tarımdır. Çünkü tarım 

onun temel yaşam ihtiyaçları olan gıda, ısınma ve barınma gibi hususların temel 

kaynağıdır. İnsan uzaya gitmeden yaşayabilir, “lüks” diye tanımladığı bütün 

ihtiyaçlardan vazgeçebilir, kültür ve medeniyet kavramları olarak inşa ettiği 

bütün algıları unutabilir ama karnını doyurmadan, vücut ısısını koruyamadan 

ve hâsılı emniyetli bir barınak kurmadan yaşamını devam ettiremez. Bütün bu 

ihtiyaçlar içinde temel gereklilik tarımsal üretimdir.   

 1980’li yıllardan beri çevre kirliliğine dikkat çeken bilim adamlarının 

çabalarıyla enerji kullanımı ve çevre arasındaki münasebetlere devlet 

yöneticileri de ister istemez ilgi göstermeye başlamışlardır. İlk başlarda sadece 

“entelektüel şuur” ve “aşırı hassasiyet” ile “malul” olarak görülen çevre 

çalışmalarında dünyanın değişik yerlerinde meydana gelen çevre facialarının 

görülmesi ve bilişim sektöründeki gelişmelerle bu türlü haberlerin bütün 

dünyaya anında ulaşması çevre meselelerini çok daha mühim hale getirmiştir. 

Önceleri sadece çevre kirliliğine yol açmamak adına kullanımının hem 

miktar olarak hem de kalite olarak belirli sınırlamalarda olması gerektiğine 

vurgu yapılan kömür, petrol gibi fosil yakıtların zamanla tükeneceğine dair 

yapılan tahminlerde eklenince; alternatif enerji kaynakları mefhumuna ilgi daha 

da artarak günümüzde çok daha hayati bir seviyeye ulaşmıştır (Adıgüzel, 2019). 

Bir diğer önemli konu ise enerji erişim güvenliğidir. 1973 yılında Dünya 

genelinde meydana gelen enerji buhranı o zamana kadar akaryakıta dayalı olan 

enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin siyasi bir gereklilik olarak da önemini 

hissettirmiştir (Yorkan, 2009).   

Alternatif enerji kaynakları olarak su, rüzgâr, yeraltı sıcak su kaynakları 

ve güneş gibi yenilenebilir enerji imkanları öne çıkmıştır ve her geçen gün bu 

enerji kaynaklarında yapılan çalışmalar hem nicelik hem de nitelik olarak 

artmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği (AB)’inde 2019 yılında tüketilen 

toplam enerjinin %19.7’si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanırken 2020 

için planlanan %20’lik seviyeye neredeyse 2019 yılında ulaşılmıştır. 

Yenilenebilir enerji kullanımı, AB ülkelerinde 2004 yılında %9.6 iken, 16 yılda 

neredeyse iki kattan fazla büyüyerek %20’lere ulaşmıştır. Bu rakamlar İsveç 



TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR I | 152 

 

(%56.4), Finlandiya (%43.1), Danimarka (37.2) ve Potekiz (30.6) gibi 

ülkelerde çok daha büyük seviyelere ulaşmıştır. Bu çerçevede AB 2030 yılı 

hedeflerini %32’ye çıkarmıştır (Bekar, 2021). Bu rakamlardan yenilenebilir 

enerji kaynaklarının ne kadar büyük katma değerlere sahip olduğu 

anlaşılmalıdır. Çünkü kurulumundan kullanımına kadar birçok kesim ve sektör 

bu üretim-tüketim bandından refah sağlamaktadır.  

Bu kaynakların içinde tarımsal hammaddelerden elde edilen enerji de son 

yıllarda büyük önem kazanmıştır.  Tarımsal ürünlerden elde edilebilen biyogaz, 

biyobenzin (etanol) ve biyodizel gibi yakıtlar hem çevre dostu olmaları hem de 

yenilenebilir olmaları bakımından önemli bir enerji kaynağı olarak önemi daha 

da fark edilmekte ve dolayısıyla üzerinde araştırmalar, çalışmalar ve yatırımlar 

artarak devam etmektedir. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri belirli zaman 

aralıklarında bu yakıtların kullanımını artıracak politikaları fiiliyata geçirmek 

için ciddi çalışmalar yapmaktadırlar. Bunun gereği olarak biyokütle 

enerjilerinde de tüketim hedeflerini %30’a çıkarmışlardır. FAO ve OECD 

ülkeleri 2022 yılına kadar yağlı tohum üretiminin %15’ini biyodizel üretiminde 

kullanılacağı ve biyodizel ile ethanol kullanımını %70 oranında artıracağını 

hedeflemektedir. Yine Hindistan’ın bu hedef doğrultusunda pamuk üretimini 

2022 yılına kadar %25 oranında artıracağı öngörülmektedir (Cesur, 2021). 

Farklı biyokütle kaynaklarından üretilen peletler başta Avrupa ve Kuzey 

Amerika’da olmak üzere birçok gelişmiş ülkede ısınma için de 

kullanılmaktadır. 2018 yılında biyodizel ve ethanol üretimi 10 milyar litre 

artarak 154 milyar litreye ulaşmıştır. 2024 yılına kadar özellikle ABD, Çin ve 

Brezilya’da üretimin %25 kadar artacağı hesaplanmaktadır (IEA, 2021)  

İsviçre 2023 yılında fosil yakıtları tamamen yasaklayacağını on yıllar 

evvelinden ilan etmiş ve benzer şekilde diğer AB ülkeleri de belirli oranlarda 

biyoyakıt kullanacaklarını ve her geçen zaman içerisinde bu miktarı 

artıracaklarını taahhüt altına almışlardır. Öyle ki Brezilya benzin tüketiminin 

%80’ini bitkisel kaynaklardan elde etmektedir (Akalın ve Seyrekbasan, 2015). 

Enerji kaynaklarını düşündüğümüzde ülkemiz bilindiği üzere fakir 

ülkeler içindedir. Kullandığımız sıvı ve gaz yakıtların neredeyse tamamını 

dışarıdan almaktayız. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı bakımından da 

iyi durumda değiliz. Türkiye ile AB arasında gümrük birliği olduğu malum. Bu 

anlaşmaya göre Türkiye AB’nin çok büyük önem verdiği Yeşil Mutabakat 

uygulamalarına kayıtsız kalması mümkün olamaz. AB bundan sonra başta 
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ticaret olmak üzere bütün ilişkilerinin miladını bu yeşil mutabakat esaslarına 

göre yürütmek isteyecektir. Yani AB ile ihracata devam etmek isteyen 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması neredeyse bir 

mecburiyettir. Zaten Türkiye enerji fakiri bir ülke olması bakımından da 

yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla emek ve zaman ayırmak 

durumundadır.  

Türkiye iklim bakımından orta kuşak ikliminde bulunmakta olduğunu 

biliyoruz. Bu kuşak en uygun tarımsal üretim yapabilecek bir imkânı bize 

sunmaktadır. Bize düşen “bu alanları nasıl daha iyi şartlarda kullanabiliriz” 

sorusunun cevabını bulabilmektir.  Küresel iklim değişikliği teorilerinin de 

konuşulduğu günümüzde orta kuşakta bulunan arazilerin daha verimli 

kullanılması hem kendi imkânlarımızın hem de dünyanın daha refahlı bir 

seviyeye ulaşması bakımından önemli.  

Türkiye topraklarının çok büyük bir kısmı tarıma elverişli alanlardır. 

Fakat sulama bakımından yeterli altyapıya sahip olmadığımızdan dolayı 

tarımsal üretimde en önemli belirteç sudur. Ne yazık ki tarımsal üretime müsait 

olan sahalarımızın çok az bir kısmını sulayabiliyoruz. Bundan dolayı sulama 

alt yapıları için gerekli yatırımları yaparken bir yandan da kuru tarım sistemi 

içerisinde en verimli tarım yapmanın yollarını da araştırmalıyız. 

Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynakları bahsinde önemi her geçen 

gün daha iyi ortaya çıkan biyokütle enerjisi için gerekli olan hammaddelerin 

tespiti, bunların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli olan yaklaşımların 

tanımlanmasına dönük düşünceler ifade edilecektir.    

1. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN HAYAT 

DÖNGÜSÜNE ETKİLERİ 

Küresel ısınma mefhumunu insanın Dünya’nın yaratılış değerlerini 

olumsuz etkileyen faaliyetleri sebebiyle atmosferin ortalama sıcaklığının, 

canlılığı olumsuz boyutlarda etkileyecek derecede sapması olarak 

tanımlayabiliriz. Bu ısınma iklim hadiselerini değiştirmekte ve bu değişikliğin 

neticesinde de Dünya’da yaşayan insan dahil bütün canlıların varlığını riske 

sokan hadiseler meydana gelmektedir. Küresel ısınma sebebiyle, iklim 

değişikliği kaçınılmazdır.  

Sanayi devrimiyle beraber Dünya’nın muhteviyatı ciddi, belki de geri 

döndürülemez değişikliklere uğradı (Yaman ve Gül, 2018). Çünkü geleneksel 
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dönemlerde Dünya kaynakları yenilenebilir seviyede kullanılırken, makinenin 

icadıyla beraber büyük değişimlere yelken açıldı. Böylece geleneksel olarak 

hayvan enerjisinden faydalanılırken, onunla mukayese edilemeyecek bir 

endüstriyel döneme girilerek, bu dönemde, neredeyse son iki yüzyılda ondan 

önceki üç bin yılda kullanılamayan Dünya kaynakları kullanılmış oldu. Yapılan 

gelecek tahminlerine göre 1 milyon hayvan ve bitki türü gelecek olan 10 

yıllarda yok olacaktır. Türlerin yok olma hızı geçmiş 10 milyon yılın 

ortalamalarına göre 100’lerce kat daha hızlı olmaktadır. Böyle giderse bitki ve 

hayvan türlerinin (deniz ve kara) %25’i yok olma tehlikesi altında, 5.9 milyon 

karasal tür yaşaması için gerekli şartlar bozulduğu için nesli yok olmakla yüz 

yüzedir. Uçamayan karasal memelilerin %47’si, amfibi türlerin %40’ı, denizel 

türlerin ve mercan resiflerinin %33’ü ve kuşların %23’ü yok olma riski 

altındadır (Gülcan, 2021). İnsanlık farkında olmadan büyük bir kısır döngünün 

içinde yuvarlanmaya başlamıştır. Bir yandan tüketilen Dünya, büyük maddi 

zenginliklerin birikimini getirirken, bu birikim aynı zamanda kendini daha da 

büyütmek için Bilimsel faaliyetlere yatırım yapılmasını tetiklemiştir. Yapılan 

yatırımlar sayesinde hızla gelişen bilimsel çalışmalar Dünya’nın daha da çok 

tüketilmesine yol açmıştır.  Bu kapsamda biyolojiden, kimyaya; matematik 

bilimlerinden, coğrafyacılığa kadar birçok yenilikler hızla birbirini takip 

etmiştir. 

Hayvan gücüyle günlük en fazla 30-40 km’lik mesafelere gidebilen, en 

fazla bir hayvanın götürebileceği yüklerle iş yapabilen insanlık, endüstriyel 

dönemle beraber nicelik ve nitelik bakımından çok büyük miktarlarla iş yapar 

hale gelmiştir. Önce kömürün, sonra da petrol ve türevlerinin enerji kaynağı 

olarak kullanılmaya başlanması, yüzyıl önceki insan ufkunun hayal bile 

edemeyeceği işlere imza atılmasını sağlamış durumdadır. Gelinen noktada 

insanlık uzayın derinliklerinde ilerlemeye devam etmektedir.  

Bu durum daha evvel ulaşılamayan sahaların tüketilmeye başlanması, 

tüketim arttıkça da üretimin artması gibi bir kısır döngüye yol açmıştır. 

Kimyasal alanda ki çalışmalarla tarımsal üretimde de ciddi artışlar meydana 

gelmiştir. Biyolojide ki çalışmalar genetik yenilikleri getirmiştir. Hâsılı 1789 

yılının endüstriyel devriminin başlangıcı olarak kabul edersek ondan neredeyse 

bir yüz yıl sonra Dünya tanınamayacak bir hale gelmiştir. Özellikle enerji 

kaynaklarına sahip ülkeler büyük bir refaha ulaşmış durumdadır. 21. yüzyılda 

olmamıza rağmen enerjiye sahip olan gelişmiş ülkeler zenginlik içinde 
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yaşarken ekonomik yönden fakir ülkeler hala açlık, sefalet içinde hayatta kalma 

mücadelesi vermektedir. Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için ciddi 

çalışmalar yapılmazsa Dünya varlığı, geri döndürülemez kayıplara uğrama riski 

altında kalacaktır (Inobeme, 2022). Bu riskler deniz ve okyanusların 

sıcaklığının artması ve asit oranının yükselmesi sebebiyle su canlılarının yaşam 

şartlarının bozulması, buzulların erimesi sebebiyle deniz seviyesinin artması ve 

bunun kıyı bölgelerindeki tarımsal üretim alanlarının sular altında bırakması ve 

en nihayetinde ekosistemin bozulması ve biyoçeşitliliğin kaybı gibi birbirine 

sebep sonuç ilişkisi içinde bağlı riskler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Nihayetinde bu kayıplar küresel seviyede gıda arzı ve güvenliği meselesini 

getirecek ve belki de büyük göçler ve kültürel soykırımlar meydana 

gelebilecektir (Kaya, 2017). Görüleceği üzere bütün bu meseleler birbirine sıkı 

sıkıya bağlı, biri diğerinin sebebi ve haliyle birbirinden ayırt etmeden topyekûn 

mücadele edilmesi gerekli meselelerdir. Bu meseleler ciddiyetle değerlendirilip 

ekosistem dengesi oluşturulmazsa Dünya’yı büyük bir felaket beklemektedir.   

 

3. ÇEVRE 

Bütün bu olumsuzluklar yaşanırken bir şeylerin yanlış gittiğini gören 

bazı bilim adamları “çevre” kavramına dikkat çekmişlerdir (Karaman, 2018). 

Sanayi devrimiyle beraber insan ve hayvan gücü yerine kömürden elde edilen 

buhar gücüyle çalışan fabrikalara dayalı yeni üretim muhteviyatının sebep 

olduğu çevre kirlilikleri, ilk defa, İngiltere şehirlerinde görülmeye başlanmıştır. 

Bundan dolayı 1863 yılında İngiltere’de ilk kez hava kirliliği ile mücadele 

başlatılmıştır. Bu kapsamda “Alkali Metallerin kullanımına İlişkin” yasa 

çıkarılmıştır. 1900’lerden itibaren durum daha da ciddileşmiş ve hava kirliliği 

yanında toprak ve su kirliliklerinin de farkına varılmaya başlanmıştır 

(Kahraman, 2021). 1950’li yıllarda dönemin ağır sanayi merkezlerinden olan 

İngiltere’nin Liverpol şehrinde 12.000’den fazla insanın ölmesi önemli bir 

milat olmuştur (Tarhan, 2018). Yine tarımsal üretimin artışı için kullanılan 

gübre, ilaç ve muhtelif büyüme düzenleyici hormonlar gibi kimyevi araçların 

insan sağlığına ciddi olumsuzluklar getirdiğinin tespitinden sonra çevre üzerine 

yapılan çalışmalar hız kazanmıştır.  

1962’de Biyolog Rachel Carson’un DDT kullanımının çevreyi olumsuz 

etkilediğini belirten çalışmalarla, tabiatın olumsuz kullanılması, tarım ve gıda 

çalışmalarında yapılan yeniliklerin ilaç, hormon gibi kimyasalların insan 



TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR I | 156 

 

sağlığına olumsuzlukları bir şeylerin yanlış gittiğini düşündürmeye başlamıştır. 

Çalışmalar ilerledikçe çevre kirliliği boyutlarının bütün küreyi kapsadığı ortaya 

çıkmıştır. Bir fabrikadan atmosfere bırakılan zararlı gazların komşu ülkelere 

hatta bütün Dünya’ya olumsuzluk oluşturduğu anlaşıldığında, çevre 

meselesinin çok büyük boyutlara ulaştığı fark edilmiştir. Bir sanayi bölgesinden 

çevreye bırakılan herhangi bir atığın binlerce km ötelerdeki sahaları ya da canlı 

hayatını zarar verdiği artık sıradan bir bilgidir. Gelinen noktada hava, su ya da 

toprakta oluşmuş olan kirlilikler değil, bu faaliyetlerin sebep olduğu nihai 

küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları konuşulmaya başlanmıştır.  

İlk başlarda entelektüel seviyede kalan çevre çalışmaları fosil enerji 

kaynaklarının sonsuz olmadığının fark edilmesiyle daha ciddi ve geniş 

mecralarda dillendirilmeye başlanmıştır. Evvelden bilim kurullarında 

konuşulan ve belki de teoride kalan görüşmeler artık devlet adamları 

seviyesinde çalışmalara yerini bırakmıştır. İki temel konu gündeme 

getirilmiştir. Birincisi çevrenin korunmasıdır, çünkü önlemler alınmadığı 

takdirde insanın sağlıklı yaşayabileceği bir ortam maalesef kalamayacaktır. 

Çevrenin bu hale gelmesinin temel sebebi de enerji kaynağı olarak kullanılan 

fosil yakıtlardır. Yani kömür ve petrol enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların 

konutlarda, sanayi tesislerinde kullanılmasıyla beraber atmosferde ciddi 

bozulmalar meydana gelmiştir. İkincisi bu olumsuzlukların önlenebilmesi için 

insanlığın elindeki tek silah belki de enerji kaynaklarının değiştirilmesidir. Bu 

da yani yenilenebilir enerji kaynakları ile gerçekleştirilebilir. Vakit geçmeden 

bu hususta yapılacak çalışmalar azami seviyelere çıkarılmalıdır. Çevre 

felaketlerinin önüne geçmek gibi bir mecburiyet olmasa bile fosil yakıtların 

bitecek olması, yeni enerji kaynaklarının bulunmasını mecburi hale getiren 

diğer bir temel olgudur.    

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulmaya çalışıldığı 1951 ve 1957 

yıllarında imzalanan kurucu anlaşmalarda “çevre” diye bir mesele yoktur 

(Budak, 2004). Avrupa’da ilk olarak ortaya konulan “çevre eylem planlarının” 

yapıldığı 1973 yılına kadar Avrupa’da çevre politikasından bahsedilmemiştir 

(Duru, 2007). Ancak 1960’lı yılların sonlarında “çevre” mefhumuna vurgu 

yapılmaya başlanmıştır. Çevre ’ye dikkat edilmeden ekonomik kalkınmadan ve 

toplum gelişiminden bahsedilemeyeceği kanaati ön plana çıkmaya başlamıştır. 

1972 yılında Birleşmiş Millet’ler (BM) bünyesinde Stockholm Konferansı 

düzenlenmiş olup, ilk defa bu konferansta “BM Çevre Programı” 
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oluşturulmuştur (Haftacı ve Soylu, 2007). Devamında Roma kulübünce 

hazırlattırılan “Büyümenin Sınırları” adlı raporla Avrupa Birliği ve Çevre 

politikalarının zemini oluşturulmaya çalışılmıştır (Meadows vd., 1972). Ancak 

1986 yılında imzalanan ve 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe giren “Avrupa Tek 

Senedinde” çevre sorunlarına geniş bir değerlendirme getirilmiştir. Bu tarihten 

sonra çevre meselesine Avrupa Birliği’nde her yapılan toplantıda biraz daha 

derinlik kazandırılmıştır. 1991 yılı Maastrich toplantısı, 1997 yılı Amsterdam 

zirvesi ve 2000 Lizbon stratejisi gibi muhtelif toplantı ya da zirvelerinde 2010 

yılına kadar yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin %22 seviyesine 

çıkarılması, hayatın her sahasında çevre hassasiyetinin gösterilmesi, sera gazı 

salınımının hissedilir derecede azaltılması, biyolojik çeşitlilik kaybının 

durdurulması ve geliştirilmesi gibi konular ana hedefler olarak tespit edilmiştir 

(Kılıç, 2007). 2015 yılında 195 ülkenin katılımıyla yapılan ve COP 21 adıyla 

bilinen Paris İklim Zirvesi 120 ülkenin devlet başkanı onayı ile kabul edilen 

Paris Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Bu anlaşmaya göre AB 2030’a kadar 

karbon emisyonlarını %30 azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını %27’ye 

yükseltme hedeflerini koyarken; İngiltere, İrlanda, Monaco ve Belçika 2050’ye 

kadar karbon emisyonlarını %85-90 arasında azaltmayı hedeflediğini 

belirtmiştir. Danimarka ve İsveç gibi ülkeler ise fosil yakıtları tamamen 

sıfırlayacaklarını belirtmişlerdir.   

 

4. ENERJİ BİTKİLERİ MEFHUMUNUN GEREKLİLİĞİ 

İnsanlığın gelmiş olduğu üretim tüketim sarmalının bütün canlılar için 

büyük bir tehdit haline geldiğini söylemek artık sıradan bir bilgidir. Fosil 

yakıtların oluşturduğu bu tehdidin yanı sıra, rezervlerinin de yakın zamanda 

bitecek olması Dünya’nın geleceği için büyük bir meseledir (Zengin vd., 2020). 

Zira gerek oluşmuş olan refahın devamlılığı gerekse de asgari varoluş şartları 

için gerekli olan enerji arzının devam etmemesi insanlık için büyük bir facia 

olacaktır. Bütün bu risklerden kurtulmanın yolu “yenilenebilir enerji” 

kullanımıdır. Toplumların artık tercih hakkı kalmamıştır. Bağımsızlığını ve 

refahını devam ettirmek isteyen ülkeler için yenilenebilir enerji kaynakları 

olmazsa olmaz tek şart haline gelmiştir. Artık temel enerji yatırımları rüzgâr, 

güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji üzerine yapılmaktadır.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi de biyoyakıtlardır. 

Yenilenebilir enerji kaynağının tanımında yüz yıllık bir zaman dilimi vardır. 
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Yani kullanımından sonra yüzyıllık bir zaman diliminde tekrar meydana 

geliyorsa o kaynak yenilenebilir kaynaktır. Biyokütle enerjisi dediğimiz enerji 

kaynakları da bu bakımdan yenilenebilir enerji kaynaklarına dâhil edilmektedir. 

Zira bitkiler ve hayvanlar âlemini meydana getiren canlı gurubu neredeyse bir 

yıl içerisinde kendini yenileyen, her yıl kendini üreten bir değerdir. Bu enerji 

kaynağı özellikle gelişmiş ülkelerde yoğun olarak kullanılmaktadır (Drobniak 

vd., 2022).  

Bitkisel üretim tarımsal üretimin temellerinden biridir. Bu üretim 

yapılırken bitkiler kullanım ya da değerlendirme bakımından farklı öbekler 

altında tasnif edilmektedir. Tarla bitkileri, bahçe bitkileri, süs bitkileri gibi 

gruplandırılmakla beraber tahıllar, yem bitkileri, yağ bitkileri, nişasta ve şeker 

bitkileri gibi de daha alt tasniflere tabi tutula gelmiştir. Bu tasnifler ister botanik 

çalışmalarda olsun, isterse sanayi ihtiyaçlarına göre olsun yapılacak çalışmalara 

katkı sağlamak gayesiyle yapılmıştır.  

Önemli bir enerji potansiyeli oluşturması bakımından biyokütle 

enerjisine konu olacak bitkilerin de yeni bir başlık altında tasnif edilmesi 

elzemdir. Oluşturulacak enerji bitkileri kavramı altında bu manada 

değerlendirilebilecek bitkilerin bilimsel olarak incelenmesi ve yapılacak 

çalışmalarla fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespiti, yetiştirilecek sahaların 

ve yetiştirme esnasında kullanılacak kaynakların belirlenmesi yapılarak 

ekonomiye kazandırılması istihdamdan küresel ısınma ile mücadeleye kadar 

birçok katma değer üretimine katkı sağlayacaktır. Dünya’nın geleceğinde çok 

hayati bir seviyeye gelen yenilenebilir enerji kaynaklarının içinde önemli bir 

öbeği oluşturan biyokütle enerjisini geliştirmek ve iyi bir istikamet verebilmek 

için “enerji bitkileri” mefhumunun da tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi 

yapılacak çalışmalar için önemli bir çerçeve oluşturacaktır. Türkiye’nin bitkisel 

tabiatında 174 familyaya ait 1251 cins ve 12.000’den fazla tür ve tür altı 

taksonu olduğu bilinmektedir. Bir kıta olan Avrupa kıtasında da 12.000 kadar 

bitki taksonu olduğu düşünüldüğünde Türkiye’nin yalnız başına Avrupa 

kıtasındaki kadar bitki varlığına sahip olması büyük bir zenginliktir. Bu kadar 

geniş varlığın ise sadece 500 kadarından ekonomik olarak faydalanılabildiği 

tahmin edilmektedir (Kendir ve Güvenç, 2010). Ekonomik olarak faydalanılan 

bu 500 bitkinin daha çok gıda ve tedavi gayesiyle kullanıldığını düşünürsek 

gıda olarak kullanılması mümkün olmayan birçok bitkinin enerji hammaddesi 

olarak kullanılabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır.  
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Enerji bitkileri çok geniş bir bitki gurubu olarak tanımlanabilir. Gıda 

kaynağı olarak kullanılamayan bitkilerin enerji bitkisi olarak kullanılabilecek 

bir kavram altında toplanarak bilimsel çalışmalara konu edilmesi önemli katma 

değerler oluşturabilecektir. Tabiatta insan gıdası olarak kullanılan bitki 

türlerinin çok üzerinde bitki tür ve toplulukları vardır. Bunların birçoğunun 

enerji değeri oluşturduğu gerçektir. Bu bitkilerin tarım dışı sahalarda 

yetişebiliyor olması da çok daha önemli bir özelliktir. 

Malum olduğu üzere insan nüfusu her türlü tedbirlere rağmen artışını 

devam ettirmektedir. Gelişmemiş toplumlarda (Asya, Afrika) ise insan nüfusu 

hala yüksek oranlarda artmakta ve bütün gelişmiş ülkeler içinde bir risk 

oluşturmaktadır. Bu durum gıda güvenliği, can ve mal emniyeti gibi hayatın 

temel alanlarında birçok olumsuzluğun temelini oluşturmaktadır. 

İnsan nüfusu artmaya devam ederken tarımsal alanlar yerinde saymakta 

hatta kişi başına düşen toprak miktarı gerek nüfus artışından gerek barınak 

ihtiyaçları ya da endüstriyel tesis ihtiyaçları için olsun devamlı azalmaktadır. 

Azalmanın da ötesinde tabiata yapılan olumsuz müdahaleler sebebiyle kullanım 

kalitesi de bozulmaktadır.  

Sadece toprak mı? Topraktan daha hayati olan hava ve su kaynaklarımız 

da hem nicelik hem de nitelik bakımından kötüye gitmektedir. Çünkü bütün 

canlılığın temeli su ve havadır. Mesela, İnsan vücudundaki su oranının %70 

dolaylarında olduğu ve bu oranda meydana gelen küçük azalmaların bile 

ölümcül neticelerinin olduğu düşünülürse suyun önemi ortaya çıkmaktadır 

(Anonim a, 2015). I. ve II. Dünya savaşları bilindiği gibi enerji kaynaklarının 

paylaşımı üzerine olmuştur. Ancak günümüzdeki durum çok daha feci bir hal 

almaktadır. Enerjisi olmayan bir insan canlılığını devam ettirebilir ama su ve 

gıdası olmayan insanın normali koruyamayacağı aşikardır. Günümüze kadar 

toprak ve su kaynakları bir şekilde insana yeterli gelebiliyordu ama gelecekte 

bunun mümkün olmayabileceği kuvvetle muhtemeldir. Bundan dolayı yeni 

kaynakların bulunması gerekmektedir. İşte tarım dışı alanlarda yetişebilen 

bitkiler bu bakımdan çok kıymetlidir. Ormanlık alanlar malum tarımsal 

üretimde özellikle makinalı tarım yapılması mümkün olmayan alanlardır. Aynı 

zamanda bu sahalarda yetişebilen bitkiler susuzluğa oldukça tahammüllü 

bitkilerdir. İşte böyle bir vasatta bu bitkilerden odun dışında da ekonomik verim 

elde edilebilmesi çok büyük katma değer oluşturacaktır. Ormanlık alanlarda 

tabi olarak yetişebilen onlarca belki de yüzlerce bitki türünden enerji üretimi 
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kapsamında faydalanılması mümkündür. Bu bitkilerin envanterinin çıkarılarak 

faydalanılabilecek özelliklerinin belirlenmesi “enerji bitkileri” biliminin temel 

konusu olacaktır. 

 

4.1. Yeşil Alanların Sulamasında Kullanılan Damla Sulama 

Sistemleri 

Türkiye’de ormanlık alanların %53’ü bozuk ve baltalık vasfındadır 

(Cesur vd., 2018). Bu bozuk ve baltalık alanlarda yetişebilen bitkilerin 

ekonomik verim vermesiyle bu alanlarda yapılabilecek tarımsal faaliyetler 

istihdamdan, enerji üretimine; erozyon kontrolünden, biyoçeşitliliği korumaya 

kadar birçok katma değer oluşturacaktır. Her geçen gün önemini iyice 

hissettiren küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede bu alanların yeşil 

bitki örtüsüne kavuşturulmasıyla çok önemli faydalara ulaşmamızı 

sağlayacaktır. Ormanlık alanlarda yetişebilen bitkilerin bu şekilde ekonomiye 

kazandırılmasının çok büyük katma değerler oluşturma potansiyeli olması bu 

konunun üzerinde yoğun bir şekilde durmamızı Dünya’nın selameti 

bakımından elzem kılmaktadır. Ormanlık alanlarda yetişebilen bitkiler 

sayesinde gıda kaynakları üzerinde oluşan baskılarında azalması sağlanacaktır. 

Çünkü ormanlık alanlarda yetişebilen bitkiler olumsuz alanların en verimli 

şekilde kullanımını da mümkün kılmaktadır. Daha önemlisi bu alanlarda 

yaşayan bitkilerin yaz mevsiminde su ihtiyacı duymadan ekonomik verimde 

bulunması önemli bir avantajdır. Türkiye ormanlarında her yıl yapılan bakım 

çalışmaları neticesi 7 milyon m3 kadar orman atığı ve tarımsal üretim sonrası 

yaklaşık 56 milyon ton zirai atık olduğu bildirilmektedir (Saraçoğlu, 2008). Bu 

ürünlerin ekonomiye kazandırılması enerji tasarrufu bakımından çok büyük 

değerlerdir. Bu miktar kadar enerji kullanımının azalması da her bakımdan 

fayda sağlayacaktır.  

Bozuk ya da çıplak ormanlık alanların boş kalmasının sebebi aşırı ağaç 

kesimi ve hayvan otlatma gibi kullanımdır. Bu alanların koruma altına alınarak 

bitkisel üretimin yaygınlaştırılmasının yanında bazı bitkiler bakımlı orman 

örtüsü altında da yetişebilmektedir. Mesela tesbi çalısı (Styrax officinalis L) 

%60 -70 oranında ki gölgeliklerde, çam ağaçlarının alt kademelerinde yetişerek 

ürün verebilmektedir (Yeşilyurt ve Cesur, 2020). Tarımsal üretim için bu çok 

önemli bir özelliktir. Bu sayede aynı sahada hem kereste ormancılığı devam 

edebilecek hem de gölgeliklerde yetişen bitkilerin tarımı ile ilave katma değer 
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elde edilebilecektir (Demiray vd., 2013). Tesbi çalısı bitkisi bu özelliğiyle de 

Türkiye için ciddi bir ekonomik zenginliktir. Geniş bitki tür zenginliğimiz 

içinde yapılacak çalışmalarla bu bitki özelliklerine sahip başka bitkilerde 

bulunabilecektir.  

 

4.2 Sulak alanlarda enerji tarımı 

Enerji bitkileri başlığı altında faydalanabileceğimiz bir başka bitki 

gurubu ise sulak alanlarda, çayırlarda, göllerde, dere yataklarında hatta 

denizlerde yetişebilen bitkiler olacaktır. Geleneksel tarım diyebileceğimiz 

tarımda bitkilerin belli bir eğim içerisinde de olsa makinalı tarım yapılabilen, 

yaz mevsiminde sulanma imkânı var ise sulanabilen alanlarda yapılan tarımda, 

genellikle insanların ihtiyaçları olan ürünler yetiştirilmektedir. Bu alanların 

artan nüfusu beslemekte zorlandığı, Dünya’nın birçok yerinde gıda arzı 

noksanlığı sebebiyle açlık sıkıntıları yaşandığı da malumdur. Dolayısıyla 

yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminde ormanların, sulak alanların yani 

tarım dışı alanların kullanılması gıda arz güvenliği, küresel ısınma ve iklim 

değişikliği ile mücadele başta olmak üzere birçok katma değer sağlama 

potansiyeli taşımaktadır. Dere, nehir yatakları, göl çevreleri, bataklık 

diyebileceğimiz taban suyu yüksek alanlarda yetişebilen birçok bitki türü 

bulunmaktadır. Bu bitki türlerinden de enerji bitkisi olarak faydalanılabilir. Bu 

sayede hem bu alanların ekonomiye kazandırılması sağlanacak, hem de birçok 

tarımsal girdi (toprak işleme, sulama) harcamalarından tasarruf edilecektir.  

Bu kapsamda son yıllarda ön plana çıkan mikroalg (yosun) tarımı 

üzerinde durulması Türkiye için de çok önemli olacaktır. Algler botanik 

tanımlamada tek hücreli bitkiler olarak sınıflandırılmaktadır (Şekil 1). 

 

            

Şekil 1: Yosuna (Mikroalg) ait mikroskop görüntüleri (Anonim c, 2022) 
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Yosunlar çok eski zamanlardan beri değişik gayelerle kullanılan 

bitkilerdir. Güney Amerika’da yapılan kazılarda 12.000 yıl önce Pasifik kıyıları 

boyunca dağılım gösteren algleri toplayarak gıda ve ilaç hammaddeleri olarak 

kullandıkları, Havai adalarında 4000 yıldır yetiştirildiği ve 40 farklı deniz 

yosununun gıda, ilaç ve dini merasimlerde kutlama araçları olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Uzak Doğu’da da binlerce yıldır alglerden faydalanıldığı 

etnobotanikçiler tarafından ifade edilmektedir (Mouritsen, 2013). Alglerin en 

az 4000 yıldan beri Avrupa toplumlarında da kullanıldığı bilinmektedir 

(Anonim b, 2022). Vikingler 9. ve 10. yüz yıllarda İzlanda’ya yapmış oldukları 

seferlerde alglerin Eskimolar tarafından çeşitli şekillerde kullanıldıklarını 

öğrenmişlerdir. 1660’ların sonlarına doğru Avrupa’da sabun ve cam üretiminin 

hammaddeleri olan soda ve potasyumun, Fucus spp., Ascophyllum spp. ve 

Laminaria spp.’nin küllerinden elde edilmeye başlanmıştır (Ak, 2015). Ayrıca 

geleneksel tıb, gıda ve sanayi dallarında hammadde olarak kullanılan yosun 

türlerinin yüksek yağ oranlarına sahip olan türlerinin yenilenebilir enerji 

kaynağı olarak da kullanılmasına başlanmıştır (Ohshima, 1998; Cirik ve Cirik, 

2011). Yosunlardan (Schizochytrium sp.) elde edilen yağlardan, bütünüyle 

(B100) biyodizel üretmek mümkün olduğu gibi, diğer yağlarla B20, B30 gibi 

değişik oranlarda karıştırılarak da biyodizel üretiminin mümkün olduğu birçok 

araştırmacı tarafından tespit edilmiştir (Jones ve Harrison, 2014; Ge vd., 2022) 

100.000’e yakın yosun türünden üzerinde çalışılan bazıları Spirulina, 

Chlorella, Dunaliella ve Phaeodactylum tricornutum gibi türlerdir (Ananthi 

vd., 2021). Yosunlardan enerji elde edilmesinin en önemli elverişliliklerinden 

bazıları tarım dışı, kıraç alanlarda üretiminin yapılabilmesi, tatlı ya da deniz 

sularında yetişebilen türlerinin bulunması, su ve iklimin müsait olduğu hemen 

her yerde yetiştirilebilmesidir (Pugazhendhi vd., 2020). Güneş ışığını en iyi 

şekilde değerlendirip biyokütleye dönüştürmesi ve karbondioksit (CO2) 

emiliminin yüksek olması küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede 

de küresel çapta önemli bir araç olacaktır (Williams ve Laurens, 2010). CO2 

emiliminin yüksek olmasının yanında farklı endüstriyel atıklardan fosfor, azot 

ve şekerler kolayca yosun üretiminde kullanılarak çevre korumaya çift yönlü 

katkı sağlamaktadır (Girard vd., 2014). Yosunların antioksidan özelliği 

sebebiyle kozmetik sanayinde de aranan bir ürün olduğu bilinmektedir 

(Bonnefond vd., 2016) 
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Dünyada bulunan 100.000 tür içerisinden yağ verimi en yüksek olan 

türlerinin tespit edilip, üretim materyali olarak kullanıma alınması bitkisel 

kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi için belki de en önemli hammadde kaynağı 

olacaktır. Chlorella zofingiensis, Chlorella protothecoids, Schizochytrium 

limanicum gibi türlerin kuru maddelerinin %50’sinden fazlası yağ olarak tespit 

edilen türlerdir (Chen vd., 2018). Yosunların bu yüksek yüksek potansiyelinin 

harekete geçirilmesi halinde biyodizel üretimi için ihtiyaç duyulan bitkisel 

yağlar üzerindeki arz talep dengesizliğini de düzenleyebilecek ve maliyetlerin 

düşürülmesine katkı sağlayacaktır. 

Tablo 1: Algler ile bazı yağ bitkilerinin hektara yağ veriminin mukayesesi (Çılgın, 

2015) 

Ürün Hektar başına elde edilen yağ (kg/ha) 

Mısır 172 

Kanola 1190 

Palmiye 5950 

Aspir 779 

Soya 446 

Ayçiçeği 952 

Mikroalg (%30 yağ) 58.700 

Mikroalg (%70 yağ) 136.900 

 

Tablo 2: Yağ oranı yüksek bazı yosun türleri ve yağ oranı (Çılgın, 2015) 

Yosun Yağ oranı (%) 

Chlorella protothecoides 60-75 

Botryococcus braunii 25-75 

Dunaliella tertiolecta 36-42 

Monallanthus salina 22-25 

Phaeodactylum tricornutum 20-35 

Tetraselmis sueica 12-32 

Isochrysis sp. 7-33 

 

Tablo 1’e göre halen tarımsal üretim desenlerinde üretimi yapılan bazı 

yağlı tohumlu bitkilerin hektar başına verdiği yağ oranı ile yosun tarımından 

elde edilecek yağ oranları mukayese edildiğinde yosundan bir hektardan elde 

edilen yağ oranının diğer kültür bitkilerinden elde edilen yağ oranları ile 

mukayese edilemeyecek derecede yüksek olduğu görülecektir. Yağ oranı %30 
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olduğu tespit edilen bir yosun türünden elde edilen yağ miktarı 58 700 kg/hektar 

iken, yağ oranı %70 olan bir yosundan ise 13 6900 kg/ha yağ elde 

edilebilmektedir. Kültür bitkilerinden ise bu değerlere en yakın olan palmiye 

yağıdır ki o da sadece 5 950 kg/ha olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla arada 

çok ciddi bir verim farkı vardır. Çünkü yosunlar karasal bitkilere göre çok hızlı 

bölünürler ve ortalama 24 saatte bir sayılarını ikiye katlamaktadırlar (Çılgın, 

2015). Tıbbi gayeler içinde kullanılabilen yosunların kontrollü ortamlarda 140, 

ticari olarak da 50-60 yıldır yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu ürünün 

ticarileşmesi için birçok şirket çalışmalarda bulunmaktadır. Biyodizel için yağ 

oranları yüksek yosun türleri, biyohidrojen amaçlı yetiştirilecekse hidrojen 

üreten türler ve biyoetanol üretimi içinde karbonhidrat içeriği yüksek türlerin 

yapılacak ilmi çalışmalarla tespit edilmesi gerekmektedir (Elcik ve Çakmakcı, 

2017).  

Avrupa Birliği 2003/30/EC sayılı biyoyakıt direktifi ile 2010 yılında 

%5.75, 2020 yılında %10 ve 2030 yılında %27 oranında yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanımını ve bu sayede %40 oranında karbon emisyonunu 

azaltmayı hedeflemiştir. Bu direktife Türkiye’de katılmış ama uygulama süresi 

olarak 10 yıllık bir geçiş süreci verilmiştir. Dolayısıyla 2014 yılında %1, 2015 

yılında %2 ve 2016 yılında %3 biyodizel kullanımını EPDK tebliğine göre 

karara bağlamıştır. Bu yakıtın aynı zamanda Türkiye’de üretilen kaynaklardan 

elde edilmesi de söz konusu tebliğde ifade edilmiştir. Ne yazık ki AB ülkeleri 

belirledikleri hedefe ulaşırken, Türkiye yeterli hammadde temininde 

bulunamadığı için 25.06.2013 tarihli EPDK tebliği ile zorunluluk getiren bu 

tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır (Akman, 2015; Dağdelen, 2015). AB 

ülkelerine göre en fazla enerji bağımlılığı olan bir ülke olmasına rağmen, 

Türkiye bu tür imkânları yeterli hammaddeye ulaşamadığı için 

değerlendirememektedir. İşte yosunlardan yağ elde etmek bu açığı gidermek 

bakımından büyük bir fırsat. Türkiye’nin sahip olduğu gerek ırmak, dere gibi 

tatlı su kaynakları olsun, isterse de dört tarafının denizlerle çevrili olması 

hasebiyle tuzlu su kaynakları olsun, yosun tarımını değerlendirebilmesi için 

eşsiz fırsatlar sunmaktadır.  

Tablo 2’de ise yağ oranları tespit edilen yosun türleri sıralanmıştır. Bu 

sıralamaya göre en yüksek yağ oranı Chlorella protothecoides türünden %60-

75 olarak tespit edilmiştir. Tabiatta bulunan 100.000 binden fazla yosun 

türünden bu türden daha elverişli türlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalara 
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da devam edilmelidir. Bu amaçla yosun üretim reaktörleri geliştirilmiştir. 

Ekonomik, teknolojik imkân ve kabiliyetlere göre bu reaktörler değişik 

şekillerde düzenlenerek üretim yapılabilmektedir. Bu hem Türkiye için hem de 

bütün Dünya için önemli bir kaynak türü olarak her geçen gün daha da ön plana 

çıkmayı hak eden bir durumdur.    
 

5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER  

Nüfus artışı, tabî kaynaklarının hor kullanılması, savaşlar ve bunların da 

tetiklediği düzensiz göç hareketleri gibi hususlar sebebiyle, Dünya; gıda ve 

enerji konusunda ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. Artık herkesin önceliği gıda 

ve enerji güvenliği olduğu bir hakikattir.  

Türkiye Dünya’da cereyan eden bütün olumsuz hadiselerden etkilenen 

bir ülke olarak gıda ve enerji güvenliği hususunda devlet ve toplum hayatını 

idame ettirecek şartları sağlayacak politikaları hayata geçirecek çalışmaları bir 

an evvel yapması gerektiği sonucuna varılmaktadır  

Türkiye tabî kaynakları bakımından oldukça varlıklıdır. Dağları, ovaları, 

nehirleri, ormanları, sulak alanları, bitki türleri, vadileri ile hem kendine 

yetecek hem de Dünya insanlığına katkı sağlayacak varlıklara sahiptir. 

Yapılması gerekli olan bu kaynakların bilinçli bir şekilde üretime alınmasıdır.  

Enerji bitkileri başlığı altında oluşturulabilecek yeni bir bitkisel tarım 

bandıyla yapılabilecek üretim sayesinde bu zamana kadar ekonomik üretimde 

kullanılmayan bitkilerin üretime alınması bu sayede bu bitkilerin tür 

zenginliğinin korunmasını da sağlayacaktır. Elde edilecek yeni ürünler, mevcut 

tarımsal ürünler üzerindeki arz talep baskısını dengeleyecek, istihdamdan, 

çevre korumaya; erozyon kontrolü ve peyzaj çalışmalarından, küresel ısınma 

ve iklim değişikliği ile mücadeleye kadar birçok katma değer üretimi de 

sağlanmış olacaktır.    
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GİRİŞ 

Dünya genelinde 2020 yılı verilerine göre yaklaşık 79,5 milyon ha 

alandan 78,3 milyon ton yemeklik tane baklagil üretilmiştir. Tane baklagiller 

içerisinde en fazla tarımı yapılan ürün kuru fasulye olup 34,8 milyon ha alanda 

27,5 milyon ton üretilmiştir. 14,8 milyon ha alandan 15,08 milyon ton üretim 

ile nohut ikinci, 7,19 milyon ha alandan 14,6 milyon ton üretim ile bezelye 

üçüncü, 15,05 milyon ha alandan 8,9 milyon ton üretim ile börülce dördüncü, 

5,09 milyon ha alandan 6,53 milyon ton üretim ile mercimek beşinci ve 2,67 

milyon ha alandan 5,66 milyon ton üretim ile bakla altıncı sırada yer 

almaktadır. Ülkemizde ise 2019 rakamları ile 517,7 bin ha alandan 630 bin ton 

üretim ile nohut ilk sırada, 281,7 bin ha alandan 353,6 bin ton üretim ile 

mercimek ikinci sırada, 88,8 bin ha alandan 225 bin ton üretim ile kuru fasulye 

üçüncü sırada, 4,3 bin ha alandan 12,3 bin ton üretim ile bakla dördüncü sırada, 

2,3 bin ha alandan 2,1 bin ton üretim ile börülce beşinci sırada (Özkaya, 2013) 

ve 781 ha alandan 2,1 bin ton üretim ile bezelye son sırada gelmektedir (FAO, 

2022). 

Yemeklik tane baklagiller içerisinde dünya sıralamasında altıncı ve 

ülkemiz sıralamasında dördüncü olan bakla 2n:12 kromozom sayısı ile Vicia 

içerisinde V. narbonensis (2n:14) ile yakın bir akrabalık göstermesine rağmen 

melezlemelerde başarı elde edilememiştir (Maalouf vd., 2019). Yapılan bir 

çalışmada atasal kökeni tartışmalı baklaya ait bugün İsrail sınırları içerisinde 

kalan Carmel Dağı'nda yabani örneklerin varlığı tespit edilmiş olup 14.000 yıl 

öncesine tarihlenmiştir. Aynı çalışmada yabani çeşitliliğin 10.200 yıl önce 

neolitik çiftçiler için ilk evcilleştirmenin belgelendiği ifade edilmiştir (Caracuta 

vd., 2016).  

Faba adı Yunanca “yemek” anlamına gelen "φάγέώ” fiilinden 

türetilmiştir (Duc vd., 2010). Vicia faba L, paucijuga ve eu-faba olarak iki alt 

türe ayrılmaktadır. Daha sonraki alt türler tohum boyutuna göre üç alt türe 

ayrılmaktadır ki bunlar (Adsule ve Akpapunam, 1996);  
 

1. V. faba L. var. minör Beck: Küçük tohumlu bakla (Tick Bean) 

2. V. faba L. var. equine Pers: Orta boy tohumlu bakla (HorseBean) 

3. V. faba L. var. majo : Büyük tohumlu bakla (Broad Bean) 
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Bakla hem taze bakla hem de olarak insan beslenmesinde 

kullanılmaktadır. Diğer baklagillerde olduğu gibi, baklagilleri tahıllarla 

birleştirmek her ikisinin de protein kalitesini artırır. Araştırmalar en iyi 

karışımın %60-80 tahıl (buğday, mısır, pirinç) %20-40 bakla karışımı olduğunu 

göstermiştir. Proteinlerin sindirile bilirliği bakliyat grubunda %69-97 arasında 

değişirken, baklagil grubunda tripsin inhibitörü nedeniyle bu oran %50-60 

arasındadır (Saxena ve Varma, 1983).  

İnsan yiyeceği olarak kullanılmasının yanı sıra hayvan yemi olarak da 

kullanılabilir. Avrupa ülkelerinde yüksek protein içerikli soya fasulyesi 

yetiştirme olanaklarının sınırlı olması, protein içeriği yüksek hayvan 

yemlerinin üretiminde baklaya verilen önemi artırmaktadır. Bol miktarda 

bitkisel parça üreten bakla, silaj üretiminde de kullanılmaktadır. Ayrıca azot 

fiksasyonu yüksek olan bakla, yeşil gübre olarak toprak verimliliğinin 

artmasında büyük öneme sahiptir ve kışın yeşil gübre amaçlı yetiştirilen 

bitkilerden biridir. Yüksek tohum protein içeriğine (%25,4) ek olarak 

karbonhidrat oranı (%48,5) de yüksektir (Arora, 1963). 

Bitkiler, kendileri için en uygun koşullarda en iyi şekilde gelişir. Normal 

metabolizmanın esnekliğine bağlı olarak bitkiler, sürekli veya zamanla 

beklenmedik bir duruma gelseler de günlük ve mevsimsel değişiklikler 

karşısında büyümeye devam edebilirler. Süreç içerisinde gelişimlerini ve 

hayatta kalmalarını etkileyecek hastalıklar, hasarlar veya fizyolojik 

değişiklikler meydana gelebilir (Shao vd., 2008). Bu olumsuz koşullara neden 

olan faktörlere “stres” adı verilir.  

Bitkileri etkileyen stres faktörleri biyotik (bitkiler, mikroorganizmalar, 

hayvanlar ve antropojenik etkiler) ve abiyotik stres faktörleri (radyasyon, 

sıcaklık, su, gazlar, tuzluluk, mineraller, kültürel işlemler vb.) olarak ikiye 

ayrılır (Larcher, 1995). Bu derlemede yaygın olan abiyotik stres koşullarından 

sıcaklık (yüksek-düşük), kuraklık ve tuzun  bakla üzerine etkileri tartışılacaktır.  

 

1. BİTKİLERDE STRES MEKANİZMASI 

Sıcaklık (düşük veya yüksek), tuzluluk (su veya toprak), kuraklık, sel, 

ağır metaller ve radyasyon gibi etmenleri kapsayan abiyotik stres koşulları 

dünya genelinde önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Yer değiştirme 

yetenekleri olmayan bitkiler böylesi çevre koşullarında yaşamlarını 
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sürdürebilmek için dış uyarıları alma ve hücresel tepkileri içeren birtakım 

mekanizmalar geliştirmiştir (Gull vd., 2019). Bitkiler, farklı çevresel stres 

koşullarına tepki olarak gen ekspresyonu, metabolizması ve fizyolojisinde 

spesifik değişiklikler gösterdiğinden, bitki hücrelerinin çeşitli çevresel 

sinyalleri algılayabilmesi gereklidir. Stres sinyalleri, stres koşulları altında 

iyon, su dengesi ve hücresel stabiliteyi sağlamak için iyon ve su taşınması ve 

metabolik ve gen ekspresyonunun yeniden programlanması için kritik olan 

proteinleri düzenler (Zhu, 2016). Çok sayıda genetik, biyokimyasal ve 

moleküler çalışma, abiyotik stres tepkilerini düzenleyen faktörlerin birçoğunu 

tanımlamıştır ve abiyotik stresin stres algılama, sinyal iletimi, transkripsiyon, 

transkript işleme, translasyon ve translasyon sonrası protein modifikasyonlarını 

içeren çok seviyeli tepkileri bilinmektedir. Bu tepkiler, hücre duvarı, plazma 

zarı, sitoplazma, çekirdek, kloroplastlar, mitokondri, endoplazmik retikulum ve 

peroksizomlar dahil olmak üzere çeşitli hücresel yapılarda ve bölmelerde 

başlatılabilir (Şekil 1). Ayrıca, bazı tepkiler birden fazla stres etkeni için 

ortakken (aşırı birikmiş reaktif oksijen türlerinin (ROS) detoksifikasyonu gibi), 

diğerleri strese özgüdür (yüksek tuzluluk tarafından özel olarak indüklenen 

iyonik stres tepkileri gibi) (Zhang vd., 2021).  

Birçok kimyasal, bitki büyümesi ve gelişimi için kritik öneme sahiptir ve 

gen ekspresyon işleyişini modüle ederek ve çeşitli taşıyıcıları/pompaları ve 

biyokimyasal reaksiyonları düzenleyerek çeşitli stres sinyallerinin 

bütünleştirilmesinde ve akış aşağı stres tepkilerinin kontrol edilmesinde önemli 

bir rol oynar. Bu kimyasallar arasında kalsiyum (Ca2+), halkalı nükleotitler, 

polifosfoinosititler, nitrik oksit (NO), şekerler, absisik asit (ABA), jasmonatlar 

(JA), salisilik asit (SA) ve poliaminler bulunur. Ca2+, sinyal iletim yollarında 

her yerde bulunan çok önemli ikinci habercilerden biridir ve konsantrasyonu, 

stres sinyalleri de dahil olmak üzere uyaranlara yanıt olarak genellikle artar 

(Tuteja ve Sopory, 2008). 
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Şekil 1: Stres ve hücresel etki mekanizması 

 

Stres, çeşitli hücresel bölmelerde algılanır, bunu Ca2+ ve protein kinazlar 

gibi ikinci haberciler ve düzenleyici proteinleri içeren sinyal olayları takip eder. 

Proteinlerin translasyon sonrası modifikasyonları (PTM'ler), stres 

sinyalleşmesinde merkezi rol oynar. Stres sinyali, gen transkripsiyonu, RNA 

işleme, protein translasyonu ve PTM'lerdeki değişiklikleri tetikleyerek stres 

yanıtlarında çeşitli roller oynayan proteinlerin üretimi ve modifikasyonu ile 

sonuçlanır. PTM'ler, bu seviyelerden herhangi birinde işlev gören proteinlerin 

aktivitelerini düzenleyebilir (Zhang vd., 2021). 

Şekerler, aminoasitler, fotosentez etkinliğini ifade eden krebs döngüsü 

ara maddeleri gibi birincil metabolitler gen ekspresyonunun, protein 

etkileşiminin ve diğer farklı düzenleyici süreçlerin entegrasyonunu yansıtırlar. 

Birincil metabolitler stres toleransı ile ilişkili belirli kalıpları bulmak için 

abiyotik strese yanıt olarak bitkilerin moleküler fenotiplerinin çalışmasına 

başarıyla kullanılmaktadırlar. Birincil metabolitlerin aksine ikincil metabolitler 

daha çok cins ve türlere özgüdür ve antioksidanlar, Reaktif Oksijen Türleri 

(ROS) temizleyicileri, koenzimler, UV ve aşırı radyasyon koşullarına ve ayrıca 
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düzenleyici moleküller olarak belirli stres koşullarına yanıt verir. Ek olarak, 

çeşitli abiyotik stres koşulları tarafından ikincil metabolitlerin uyarılması, 

abiyotik ve biyotik stres tepkileri arasında bir bağlantı sağlayarak, biyotik 

tehditlere karşı etkili bir çapraz koruma mekanizması oluşturabilir. Ayrıca, gen 

ekspresyon verileriyle birlikte belirli metabolitlerin varlığı/yokluğu ve nispi 

birikimi, ıslah programlarında toleranslı ürün seçimi için doğru belirteçler 

(mQTL veya MWAS) sağlar (Arbona vd., 2013).  

Stres kavramı bitkilerde tolerans ve adaptasyon (dayanıklılık) kavramı 

ile yakından ilişkilidir. Tolerans geçici bir süreci ifade ederken adaptasyon 

kalıcı ve nesiller arası aktarımı içeren bir süreçtir. Bitkiler stres faktörlerine 

yönelik bazı stratejiler ortaya koymuşlardır ki bunlar, kaçış (strese maruz 

kalmadan yaşam döngüsünü tamamlama), önleme (morfolojilerini strese göre 

değiştirme (yaprak alanı veya stoma iletkenliğini azaltma gibi) ve tolere 

(etkileri görmezden gelme) stratejileridir (Sing ve Sharma, 2020).  

 

2. ABİYOTİK STRES KOŞULLARINDA BAKLA 

2.1. Bakla ve Yüksek Sıcaklık 

Yüksek sıcaklık stresi, dünya çapında bitki büyümesini, metabolizmasını 

ve üretkenliği sınırlayan önemli bir çevresel strestir. Bitkilerin yüksek sıcaklığa 

verdikleri tepkiler, stresin derecesi ve süresine ve bitki tipine göre değişir 

(Hasanuzzaman vd., 2013).  Geçici veya sürekli yüksek sıcaklıklar bitkilerde 

bir dizi morfo-anatomik, fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklere neden olur, 

bu da bitki büyümesini ve gelişmesini etkiler ve ekonomik verimde ciddi bir 

düşüşe yol açabilir (Wahid vd., 2007). Isı stresi hücre, doku ve organ 

seviyelerinde oldukça somut değişiklikler üretir. Isı stresine fotosentetik 

alışma, birincil ve ikincil metabolitlerin sentezi ve birikimi, stres proteinlerinin 

uyarılması, ısı stresine verilen başlıca adaptif tepkiler arasındadır. Isı stresine 

tepki olarak ifade edilen önemli genler arasında ısı şoku proteini genleri, 

dehidrinler, yaşlanma ile ilişkili genler, yeşil kalma (stay green) genleri 

bulunur. Isı stresi toleransı mekanizmaları olarak bitkiler, membran 

stabilitesinin korunmasını, ROS'un temizlenmesini, enzimatik ve enzimatik 

olmayan antioksidanların üretimini ve uyumlu çözünenlerin ayarlanmasını 

teşvik eder (Wahid vd., 2012).  
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On bakla genotipinde yapılan bir çalışmada bakla genotiplerinin ısı stresi 

altında morfolojik ve fizyolojik karakterizasyonunun belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda ısıya dayanıklı genotiplerin, artan 

antioksidan enzim aktiviteleri ile prolin içeriği birikimini artırarak daha iyi 

ozmotik uyum ve serbest radikallerden korunmaya sahip olabileceği sonucuna 

varıldı (Siddiqui vd., 2015a).   

Saksı koşullarında yürütülen başka bir çalışmada kışlık bakla çeşidi çiçek 

gelişimi ve çiçek açması sırasında 5 gün boyunca sıcaklık uygulamalarına 

(18/10; 22/14; 26/18; 30/22; 34/26 °C gündüz/gece) maruz bırakıldı. Tüm 

çiçeklerin gelişim evreleri stresten önce kaydedildi, bitkiler çiçekler arasında 

polen hareketini önlemek için böcek tozlayıcılardan uzak tutularak büyütüldü. 

Çalışma sonucunda strese duyarlılık açısından çiçek evreleri arasında farklılık 

bulundu. Sıcaklık stresinden en çok etkilenen çiçek evresinin ilk yeşil tomurcuk 

evresi olduğu görülmüştür (Bishop vd., 2016 a). 

Böceklerle tozlaşmanın baklada ısı stresini takiben verim kaybını 

etkisnin incelendiği bir diğer çalışma sonucunda 30 °C'de ısı stresinden 

kaynaklanan verim kaybı, tozlayıcılardan hariç tutulan bitkilerde (%15), 

bombus arısı tozlaşmasına (%2,5) kıyasla daha fazla görülmüştür. Sonuçlara 

göre bakla veriminin tozlayıcı bağımlılığı, kontrol sıcaklıklarında (18–26 °C) 

ve aşırı streste (34 °C) %16 iken, 30 °C'de ara ısı stresini takiben %53 

bulunmuştur. Araştırmacılar bu bulguların, ekinlerin tozlayıcı bağımlılığının ısı 

stresi ile değiştirilebileceğine dair ilk kanıtı sağladığını ve ısı dalgalarının 

olasılığı arttıkça böcek tozlaşmasının mahsul üretiminde daha önemli hale 

gelebileceğini belirtmişlerdir (Bishop vd., 2016 b). 

 Isı şokunun (42 °C) veya soğutma şokunun (5 °C) baklanın (Vicia faba 

L.) büyümesi ve bazı ilgili metabolik değişiklikleri üzerindeki etkisinin  

incelendiği bir araştırmada hem ısı hem de soğutma stresinin, büyüme hızında, 

membran stabilitesinde ve fotosentetik pigmentlerin (klorofil a, b ve 

karotenoidler) içeriğinde bir azalmaya neden olduğu, arrtan veya azalan 

sıcaklıkta K+ akışı ve UV absorbansı arttığı, hücre duvarı bileşenlerinin (pektin, 

selüloz, hemiselüloz ve lignin), hücre duvarı ile ilişkili proteinlerin, çözünür 

şekerlerin, nişastanın, toplam lipidlerin, glikolipidlerin, fosfolipidlerin ve 

sterollerin içeriğindeki önemli farklılıkların  aşırı sıcaklık tarafından 

indüklendiği belirtilmiştir (Hamada, 2001). 
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2.2.Bakla ve Düşük Sıcaklık 

Hem üşüme (20 °C'den az) hem de donma hasarını (0 °C'den az) içeren 

soğuk stresi hem bitki gelişimini hem de verimi etkileyen tarımsal bitkilerin en 

önemli abiyotik streslerinden biridir (Thakur vd., 2010). Soğuk stresi, ürün 

veriminin sürdürülebilirliği için ciddi bir tehdittir ve büyük ürün kayıplarına 

yol açabilir. Soğuk stresine yanıt olarak çeşitli fenotipik semptomlar arasında 

zayıf çimlenme, bodur fideler, yaprakların sararması (kloroz), yaprak 

genişlemesinde azalma ve solma yer alır ve doku ölümüne (nekroz) yol açabilir. 

Soğuk stresi ayrıca bitkilerin üreme gelişimini ciddi şekilde engeller. Soğuk 

stresinin en büyük olumsuz etkisi, ciddi membran hasarına neden olmasıdır. Bu 

hasar, büyük ölçüde, soğuk stresi sırasında donma ile ilişkili akut 

dehidrasyondan kaynaklanmaktadır. Soğuk stresi hücre zarındaki reseptör 

tarafından algılanır. Daha sonra, stres toleransına aracılık etmek için soğuğa 

duyarlı genleri ve transkripsiyon faktörlerini açmak için bir sinyal iletilir 

(Yadav, 2010).  

Çok sayıda bitki türü, soğuk stresiyle karşılaştığında fizyolojik veya 

hücresel bozulmalar gösterir. Soğuk stresi altında, bitkilerin olumsuz 

ortamlarda hayatta kalabilmeleri için hücre davranışını ve aktivitesini ve 

özellikle hücre zarının stabilitesini ve biyolojik aktiviteye sahip proteinin 

yapısını sürdürmesi gerekir. Bitkilerin sıfırın altındaki sıcaklığa maruz kalması 

bitki dokularında buz oluşumuna neden olur. Bitkilerin apoplastik 

çözeltisindeki daha yüksek aktif buz konsantrasyonları, daha yüksek bir donma 

noktasına yol açar ve sonuç olarak buz kristalleri önce bitki hücrelerinin hücre 

dışı boşluğunda oluşur. Hücrelerin dışında buz oluşumu, apoplastik çözeltinin 

su potansiyelini azaltır, bu da hücrelerden su akışına yol açar. Bu nedenle, 

hücresel düzeyde donma stresini genellikle dehidrasyon stresi takip eder. Buz 

kristalleri elektrolit sızıntısında artışa ve membran lipid faz değişikliklerine yol 

açacaktır. Donma devam ederken, ozmotik kuvvetler, hücre içi buz 

kristallerinin oluşumunu kolaylaştıran hücresel dehidrasyon üretir. Buz 

kristalleri bitki hücrelerini delebilir ve sitozol çıkışına yol açabilir ve sonuçta 

bitkilerin ölmesine neden olabilir (Ritonga ve Chen, 2020).  

Düşük sıcaklık stoma açılmasını engeller ve stoma kapanmasına neden 

olur. Soğuk iklime alışmış bitkiler, lipid bileşimlerinde, özellikle de zarlarda, 

genellikle belirgin değişiklikler sergiler. Soğuk stresi genellikle glisin betain ve 

prolin gibi ozmolitlerin yanı sıra ABA birikimine yol açar. Soğuğa alışma 
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sırasında ROS, NO ve Ca2+ gibi sinyal bileşenlerinin rolü henüz tam olarak 

belirlenmemiştir (Agurla vd., 2018).  Bitkilerdeki soğuk stres sinyali, CBF'ye 

bağımlı (C-repeat/drought-responsive element binding factor-dependent) ve 

CBF'ye bağlı yolun CBF regülonunu aktive ettiği CBF'den bağımsız 

transkripsiyonel yolu etkinleştirmek için iletilir. CBF transkripsiyon faktörü 

genleri, CBF promotörüne bağlanarak, yapısal olarak eksprese edilen ICE1 

(inducer of CBF expression 1) tarafından indüklenir. ICE1–CBF soğuk tepki 

yolu, çeşitli bitki türlerinde bulunur (Chinnusamy vd., 2010). 

Baklada yürütülen bir çalışmada çiçeklenme başlangıcından sonra 

üşütme uygulaması (8/4°C gündüz/gece 2 gün) yapılmış ve çiçeklenme, polen 

ve tohum oluşumları gözlemlenmiştir. Araştırma bulgularına göre üşüme 

uygulaması kontrol uygulamaya kıyasla daha fazla bakla oluşumuna ve daha 

hızlı bakla oluşumuna neden olmuştur. Üşümeye maruz kalan bitkilerde ilk 

tohum teşekkül süresi önemli ölçüde azalmış ve polen canlılığı artmıştır. Artan 

polen canlılığının ayrıca tohum oluşumu ile önemli bir pozitif korelasyon 

gösterdiği belirtilmiştir (Mobini vd., 2020). Tanen içeren ve içermeyen bakla 

hatlarında yapılan bir çalışmada, baklanın düşük verim ve pazarlanabilirlik ile 

sonuçlanan geç sezon don hasarı için yüksek risk altındaki bir ürün olduğu, 

donmaya maruz kaldıktan sonra, tanen içeren çeşitler sıfır tanenli çeşitlere 

kıyasla dondan zarar görmüş tohum oranlarının daha düşük olduğu ifade 

edilmiştir. Aynı çalışmada tanen içeren çeşitler, don hasarı nedeniyle ticari 

kalite düşürme riskini azaltabilir görüşü de sunulmuştur (Henriquez vd., 2017).  

Farklı bakla genotiplerinde ve Avrupanın 12 farklı lokasyonunda kışa ve dona 

dayanımı belirleme amacı ile yürütülen bir çalışmada yaprakların toplam yağ 

asidi bileşimi, prolin içeriği ve elektrolit sızıntısı analiz edildi. Tüm 

lokasyonlarda kışa dayanıklı beş genoitp belirlendi. Çalışmada kışa dayanım 

açısından  prolin içeriğine ve elektrolit sızıntısına bağlı yağ asidi değişiklikleri, 

tarla bazlı kışa dayanıklılıktan ziyade don toleransı ile daha güçlü bir şekilde 

ilişkili olduğu belirtildi. Aynı çalışmada don toleransı, yağ asidi bileşimi, prolin 

içeriği ve elektrolit sızıntısı, kışa dayanıklılık ile önemli ölçüde ilişkili olmasına 

rağmen, oldukça düşük korelasyon değerleri gösterdiği ifade edildi (Arbaoui 

vd., 2008). 
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2.3. Bakla ve Kuraklık 

Kuraklık, dünya çapında bitkisel üretimi sınırlayan en önemli 

kısıtlamalardan biridir. Ürün büyüme modelleri, bu sorunun gelecekte daha 

şiddetli olacağını öngörüyor. Kuraklık normal büyümeyi ve su ilişkilerini 

olumsuz etkiler ve bitkilerde su kullanım verimliliğini azaltır. Bununla birlikte 

bitkiler, hücresel ve tüm organizma seviyelerinde çeşitli fizyolojik ve 

biyokimyasal tepkilere sahiptir ve bu da onu daha karmaşık bir fenomen haline 

getirir (Farooq vd., 2012). Kuraklık çok boyutlu bir stres olduğu için fizyolojik, 

biyokimyasaldan moleküler seviyelere kadar çok çeşitli bitki tepkilerini 

tetikler. Kuraklık stresinin kaçınılmaz sonuçlarından biri, farklı hücresel 

bölümlerde, yani kloroplastlar ve mitokondrilerde reaktif oksijen türlerinin 

(ROS) üretimindeki artıştır. Bununla birlikte, bu gelişmiş ROS üretimi, hücre 

içi ROS içeriğini modüle eden ve hücrenin redoks durumunu belirleyen çok 

yönlü ve işbirlikçi bir antioksidan sistem tarafından sıkı kontrol altında tutulur. 

Ayrıca, stres altındaki ROS üretimi, savunmayı veya alışmayı tetikleyen bir 

alarm sinyali işlevi görür. Spesifik sinyal iletim yolları, örneğin, ikincil bir 

haberci olarak H2O2'yi içerir. Kuraklık altında ROS sinyali absisik asit (ABA) 

ve Ca2+ akışlarıyla bağlantılıdır. Moleküler seviyelerde, kuraklığa duyarlı 

birkaç gen, transkripsiyon faktörleri, aquaporinler, geç embriyogenezde bol 

proteinler, ısı şoku proteinleri ve dehidrinler tanımlanmıştır (Kaur ve Asthir, 

2017).       

Kuraklık koşullarında, azalan su potansiyeli ve artan hücre içeriği ABA 

(su eksikliğinde K+ iyonu pompalanmasını inhibe ederek stomaları kapalı 

tutar), hücre metabolizmasını düzenler. Prolin, glisin ve betain gibi maddelerin 

artması kuraklık stresine verilen başlıca moleküler tepkilerden biri olabilir. Su 

kaybına karşı hücre hacmini korumak için stres koşulları altında hücrelerde 

çözünen maddelerin birikmesine ozmotik adaptasyon denir. Kuraklık stresinin 

neden olduğu serbest radikaller, bitkilerde lipid peroksidasyonuna ve membran 

bozulmasına neden olur. Kuraklık stresi, antioksidan savunmaları ile Reaktif 

Oksijen Türlerinin (ROS) miktarı arasında oksidatif stresle sonuçlanan bir 

dengesizliğe yol açar. ROS, hücre içi sinyalleşme için gereklidir, ancak yüksek 

konsantrasyonda kloroplastlar dahil olmak üzere çeşitli organizasyon 

seviyelerinde hasara neden olabilir. ROS, lipid peroksidasyonunu başlatma ve 

proteinleri, lipidleri ve nükleik asitleri parçalama kapasitesine sahiptir (Fathi, 

ve Tari, 2016).             
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Su eksikliği (kuraklık), ürünün büyümesini ve verimini olumsuz yönde 

etkileyen başlıca abiyotik streslerden biridir. Bu değişiklikler esas olarak 

değişmiş metabolik fonksiyonlarla ilgilidir, bunlardan biri ya fotosentetik 

pigmentlerin sentezinin azalması ya da kaybıdır. Bu durum, fotosentezin 

karanlık reaksiyonları için bir enerji kaynağı olan ışık hasadı ve indirgeme 

güçlerinin azalması ile sonuçlanır (Jaleel vd., 2009). Kuraklık stresi, azaltılmış 

stoma iletkenliği nedeniyle CO2 asimilasyon oranlarını giderek azaltır. Yaprak 

boyutunu küçültür, gövde uzamasını ve kök çoğalmasını sağlar, bitki su 

ilişkilerini bozar ve su kullanım verimini düşürür. Fotosentetik pigmentleri 

bozar ve gaz değişimini azaltarak bitki büyümesinde ve üretkenliğinde 

azalmaya neden olur (Anjum vd., 2011). 

 Kuraklık (su stresi), düşük yağış, tuzluluk, yüksek ve düşük sıcaklıklar 

ve yüksek ışık yoğunluğu gibi çeşitli nedenlerle oluşur. Birçok bitki, kuraklık 

stresini tolere etmek için direnç mekanizmalarını geliştirmiştir, ancak bu 

mekanizmalar çeşitlidir ve bitki türlerine bağlıdır. Tipik olarak, bitkilerin 

kuraklığa toleransı ile ilgili mekanizmalar genel bir planı takip eder (su 

eksikliği durumlarında hücre homeostazını korumak için hücrelere su girişinin 

arttırılması). Kuraklıktan kaçınma ana stratejidir (Salehi-Lisar ve  

Bakhshayeshan-Agdam, 2016). 

Kontrol (Su yeter), hafif, orta ve şiddetli kuraklık koşullarında 10 bakla 

genotipinde yürütülen bir çalışmada bitki boyu, bitki yaş/kuru ağırlığı, yaprak 

alanı ve su içeriği, proline içeriği, toplam klorofil içeriği, malondialdehit 

(MDA), hidrojen peroksit (H2O2), aktif katalaz (CAT), Peroksidaz (POD), ve 

Süperoksit Dismutaz (SOD) içerikleri belirlendi. Çalışma sonuçları kuraklık 

stresinin incelenen tüm parametreleri azalttığı, bununla birlikte, kuraklık 

stresinin bazı  genotiplerin büyüme performansı üzerindeki bozucu etkisi, daha 

iyi antioksidan enzim aktiviteleri (CAT, POD ve SOD) ve  Prolinin  yaprak 

birikimi nedeniyle nispeten düşük olduğu görülmüştür (Siddiqui vd., 2015b).  

Baklaların (Vicia faba L.) kök gelişimi, sürgün büyümesi ve su 

kullanımı, kuraklık stresine morfolojik adaptasyonların doğası ve 

zamanlamasını belirlemek için yürütülen bir çalışmada 70. günden itibaren, 

tüm kuraklık stresi endeksleri en yüksek seviyesine çıktığı belirlendi. 

Çalışmada kuraklık stresinin ürünlerde boy artış oranını (yaklaşık 70. günden 

itibaren) yaprak alanı genişleme oranını azalttığı (69 ve 81. günler arasında) 

bununla birlikte kök büyümesini büyük ölçüde artırarak (yaklaşık 78. günden 



183 | TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR I 

 

itibaren) yaprak üretmek suretiyle strese tepki verdiği belirlenmiştir (Husain 

vd., 1990).  

 

2.4.Bakla ve Tuzluluk 

Bitkilerde tuz stresi, toprak çözeltisindeki aşırı tuzların bitki 

büyümesinin inhibisyonuna veya bitki ölümüne neden olduğu bir durumdur. 

Dünya ölçeğinde hiçbir toksik madde, bitki büyümesini tuzdan daha fazla 

kısıtlamaz. Tuz stresi bitki tarımı için artan bir tehdit oluşturmaktadır. Toprak 

tuzluluğunun çeşitli kaynakları arasında, yetersiz drenajla birlikte sulama en 

ciddi olanıdır, çünkü bir zamanlar verimli olan tarım arazilerinin kaybını temsil 

eder (Zhu, 2007).  

Doğası, özellikleri ve bitki büyüme ilişkilerine dayanarak                         

Szabolcs (1974), tuz stresine neden olan toprakları iki tipte gruplamıştır. İlki 

tuzlu topraklar olarak tanımlanmıştır. Bu tip topraklarda başlıca çözünebilir 

tuzlar olarak NaCl (tuz) ve Na2SO4 (Sodyum Sülfat) içerirken bazen de önemli 

miktarlarda Cl-, SO4, Ca+2 ve Mg+2 içerirler. Diğer toprak tipini de sodik 

topraklar olarak tanımlanmıştır.  Bu tip topraklarda genel olarak Na2CO3 

(Sodyum Karbonat) ile birlikte alkali hidroliz yapabilen Na+ tuzlarını 

içermektedir. 

Tuza toleranslı bitkiler, morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal 

değişiklikler dahil olmak üzere tuzluluğa alışmak için bir dizi adaptasyon 

uygular. Bu değişikliklerden bazıları kök/kanopi oranındaki ve klorofil 

içeriğindeki artış, su kaybını sınırlamak ve fotosentez sürecini korumak için su 

durumunun korunmasını içerir (Acosta-Motos vd., 2017). Bitkilerin yüksek tuz 

konsantrasyonlarına tepkisi karmaşık ve kapsamlıdır; doğru bir şekilde 

koordine edilmesi gereken birçok farklı süreci içerir. Aşırı tuz 

konsantrasyonlarının bitkiler üzerindeki etkisi ozmotik strese neden olur ve Cl– 

ve özellikle Na+ gibi toksik iyonların birikmesi nedeniyle iyonik bir 

dengesizlik oluşturur. Tuz stresi, özellikle Ca2+ ve K+ olmak üzere mineral 

homeostazı üzerinde de olumsuz etkiye sahiptir (Isayenkov, 2011).  

Tuzluluğun bir bitki üzerinde birçok farklı etkisi olduğu gibi, bitkilerin 

bu stresi tolere edebilmesi için de birçok mekanizma vardır. Bu mekanizmalar 

üç ana kategoride sınıflandırılabilir: birincisi, sürgün büyümesini azaltan ve 

sürgün Na+ birikiminden önce tetiklenen uzun mesafeli sinyallerle düzenlenen 

ozmotik tolerans; ikinci olarak, köklerde Na+ ve Cl− taşıma işlemlerinin 
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yapraklarda toksik konsantrasyonlarda Na+ ve Cl− birikimini azalttığı iyon 

dışlama ve son olarak, yapraklarda yüksek tuz konsantrasyonlarının bulunduğu 

ancak hücresel ve hücre içi düzeyde (özellikle vakuolde) bölümlere ayrıldığı 

doku toleransıdır (Roy vd., 20014). 

Tuz stresi bitkilerde iyonik strese, ozmotik strese ve ikincil streslere, 

özellikle oksidatif strese neden olabilir. Bu nedenle, bitkiler tuz stresine uyum 

sağlamak için hücresel iyonik, ozmotik ve reaktif oksijen türleri (ROS) 

homeostazını yeniden oluşturan sinyallere ve yollara güvenirler (Yang ve Guo, 

2018). Tuz stresi koşullarında büyüme azalmasının ilk aşaması, ozmotik bir 

etkiden kaynaklanır, bu su stresine verilen ilk tepkiye benzer ve çok az 

genotipik farklılık gösterir. İkinci aşamada ise yapraklardaki tuz toksisitesinin 

sonucu olarak daha yavaş gerçekleşir. İkinci aşamada, tuza duyarlı bir tür veya 

genotip, yapraklarda toksik düzeylerde tuz birikimini önleyememesiyle daha 

tuza toleranslı olandan farklılık göstermektedir. Çoğu bitki çimlenme sırasında 

tuza toleranslıdır, ancak çıkış ve vejetatif gelişme sırasında tuza duyarlıdır. Kök 

ve sürgün büyümesi tuzluluk tarafından engellenir, bununla birlikte, ilave Ca, 

büyüme inhibisyonunu kısmen hafifletir. Ca etkisi, K'ye karşı Na için plazma 

zarı seçiciliğinin korunmasıyla ilgili görünmektedir (Läuchli ve Grattan, 2007). 

Tuzluluk toleransı, topraktan tuz alımını ve bitki boyunca tuzun 

taşınmasını sınırlayan, kök ve sürgünlerdeki hücrelerin iyonik ve ozmotik 

dengesini ayarlayan ve yaprak gelişimini ve yaşlanmanın başlangıcını 

düzenleyen genlerden gelir (Munns, 2005). Bitkiler, tuz stresiyle başa çıkmak 

için etkili bir yanıt oluşturmak için stresin hem hiperozmotik bileşenini hem de 

iyonik Na+ bileşenini algılama yeteneğini geliştirmiştir. Bu iki duyusal yapı 

NaCl'ye verilen bazı tepkilerin ozmotik strese verilen tepkilerden farklı olduğu 

görülmektedir. Transkripsiyon faktörleri (genlerin transkripsiyonunu (kalıtım 

bilgilerinin kopyalanması) düzenlemek için DNA üzerinde belli bir diziye 

bağlanabilen bir proteinler) bitkilerin tuz tolerans seviyesini etkileyebilecek 

çeşitli genlerin ekspresyon seviyelerini düzenlemektedir. Arttırılmış tuzluluğun 

ozmotik bileşeninden kaynaklanan su potansiyeli azalmasına karşı koymak 

için, inorganik iyon alımı ve ozmolit sentezi ile ilgili genler yukarı regüle edilir. 

Bir dereceye kadar, bitkilerde bu strese tepki genlerinin transkripsiyonel 

düzenlenmesine hormon biyosentezindeki dinamik değişiklikler aracılık eder. 

Stres indüksiyonundan sonra ilk durgunluk dönemini bitki hormonları olan 

absisik asit (ABA), jasmonat (JA), gibberellik asit (GA) ve brassinosteroidlerin 
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(BR) seviyelerindeki değişikliklerle ilişkili olan bir büyüme geri kazanım fazı 

takip eder. Bir başka bitki büyüme düzenleyicisi olan ABA, yüksek tuz 

konsantrasyonları ile çevredeki ortamlara yanal kök uzamasını önler (Deinlein 

vd., 2014).   

Sodyum klorür (NaCl) konsantrasyonlarının (0.0, 60, 120, 240 mM) 

bakla (Vicia faba L.) fidelerinin büyüme, ozmotik potansiyel, klorofil içeriği, 

protein içeriği üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada tuz uygulamasının 

sonucunda her iki ölçüm döneminde de düşük ve orta konsantrasyonlarda bitki 

boyunda artışa, en yüksek konsantrasyonda ise azalmaya neden olduğu 

görülmüştür. Çalışmada düşük konsantrasyonda yaprak sayısında veya yaprak 

alanında önemli bir etki gözlenmezken, iki yüksek konsantrasyonda ve her iki 

ölçüm döneminde her biri için bir düşüş fark edilmiştir. Yine ölçüm 

periyodlarında sürgünün hem yaş hem de kuru ağırlıklarında artış görülmüştür. 

Aynı çalışmada yüksek (120-2040mM) tuz uygulamasının klorofil 'a' içeriğini 

önemli ölçüde azalttığı, on günlük tuz uygulamasından sonra klorofil 'b', toplam 

klororifil ve karotenoid içeriğini önemli ölçüde azalttığı da belirlenmiştir. 

Ayrıca tuzluluk stresinin etkisiyle iki ölçüm periyodunda protein içeriğinde 

artış gözlemlenmiştir. Birinci ölçüm periyodunda protein içeriği ile tuz 

konsantrasyonundaki artış arasında doğru orantılı, ikinci ölçümde ise ters 

orantılı bir ilişki bulunmuştur (Qados, 2011).  

Tuz stresi koşullarında selenyum (Na2SeO4) gübrelemesinin bakla (Vicia 

faba L.) gelişimine etkilerinin tespiti amacı ile yürütülen bir çalışmada iki adet 

bakla çeşidi (Black Lazer, Lazer), 3 farklı dozda tuz (0-4-8 dS/m) ve dört faklı 

dozda selenyum (Se) (0-0,05-0,1-0,15 mg/L) kullanılmıştır. Bitki Boyu (cm), 

Dal Sayısı (adet), Bitkide Bakla Sayısı (adet), İlk Bakla Yüksekliği (cm), Bakla 

Uzunluğu (cm), Baklada Tane Sayısı (adet), Klorofil İçeriği (µmol/m2), Ham 

Protein Oranı (%), Antioksidan İçeriği (Yaprak-Çiçek-Meyve (DPPH %)) ve 

L-Dopa (Yaprak-Çiçek-Meyve (mg/10g)) parametrelerinin incelendiği 

çalışmada tuz stresinin özellikle bitki boyunu kısaltıcı etkide bulunduğu fakat 

bu duruma selenyum uygulamalarının bir etkinliğinin olmadığı görülmüştür. 

Aynı çalışmada dal sayısı, bakla sayısı, ilk bakla yüksekliği, bakla uzunluğu, 

baklada tane sayısı ve ham protein oranları arasında önemli bir farklılık 

görülmezken diğer parametreler arasında önemli/çok önemli farklılıkların 

olduğu belirtilmiştir. Çalışmada tuz stresi koşullarında antioksidant ve L-dopa 
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içerikleri üzerine 0,15 mg/L Selenyum dozunun daha etkin olduğu sonucuna 

varılmıştır (Topuz ve Topal, 2022).  

Sodyum klorür (NaCl), sodyum sülfat (Na2SO4) ve potasyum klorürün 

(KCl) bakla (Vicia faba L. cv. Troy) büyümesi ve iyon konsantrasyonları 

üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışmada sırasıyla 100 mM NaCl veya 75 

mM Na2SO4 ile 15 gün izoozmotik uygulamadan sonra bitkilerin tepkileri 

incelenmiştir. Strese bağlı belirti olarak siyah, nekrotik lekelere dönüşen lokal 

ve klorotik olmayan solgunluk lekeleri görülmüştür. NaCl veya Na2SO4 

muamelesinin aksine, 100 mM KCl ile muamele edilen bitkiler bu semptomları 

göstermedi. Çalışmada strese bağlı belirtiler, en yüksek Na+ 

konsantrasyonlarını biriktiren ve en yüksek Na+/K+ oranlarını gösteren 

yapraklarda meydana geldi. Çalışma sonuçlarına göre baklanın noktasal 

nekrozundan K+ eksikliğine neden olan Na+ toksisitesinin sorumlu olduğu 

görülmektedir. Farklı olarak uygulamalar sonucunda klorotik semptomlar da 

meydana geldiği ve bu durumun Na+ ve Cl– konsantrasyonları klorotik 

yapraklarda ve izole edilmiş kloroplastlarda belirlendiği anlaşılmıştır. NaCl'ye 

maruz kaldıktan sonra yapraklarda klorofilin azalması, kloroplastlardaki 

yüksek Cl– konsantrasyonları ile açıklanabilir olduğu ve bununda yüksek Na+ 

konsantrasyonlarına bağlı olduğu söylenmiştir. Son olarak çalışmada Mg 2+ 

gübrelemesi ile klorotik toksisite semptomlarından kaçınılabildiği ifade 

edilmiştir (Slabu vd., 2009).  

Tuzluluk toleransı bakımından farklılık gösteren iki bakla çeşidi 

kullanılan bir araştırmada Na+, Cl- ve NaCl’ye verilen tepkilerin belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Bu amaçla ayrı ayrı Na+ Cl- ve NaCl içerikleri yüksek toprak 

koşulları hazırlanmıştır. Çalışmada bitkiler üzerinde büyüme, su kullanımı, 

iyonik bileşim, fotosentez ve klorofil floresanı ölçümleri yapılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre yüksek oranlarda Na+, Cl- uygulamasının bakla 

büyümesini azalttığı, bununla birlikte Na+’ dan ziyade Cl- dan daha fazla 

etkilendikleri görüldü. NaCl kaynaklı tuzluluğun Na+ ve Cl- birikimleri nedeni 

ile büyümenin azaldığı diğer bir bulgu olmuştur. Bir diğer bulguya göre Cl- 

birikimin fotosistem II deki yüksek Cl- un yapısal etkisi sonucu bozulan klorofil 

nedeni ile fotosentez kapasitesini ve verimi düşürdüğü söylenebilir (Tavakkoli 

vd., 2010).  
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GİRİŞ 

Beslenme, insanın hayatta kalması için birincil öneme sahiptir ve mahsul 

bitkileri ana besin kaynaklarından biridir. Dünya nüfusundaki düzenli artış, 

tarım ürünlerine ve tarım alanlarına olan ihtiyacı arttırmaktadır. Ancak hızlı 

kentleşme ve yapılaşma nedeniyle tarım alanlarının azalması, dünya nüfusunu 

besleyecek ürünlerin elde edilebilmesi için tarımsal verimliliğin artmasını 

zorunlu kılmaktadır. (Doğan, 2009; Alexandratos ve Bruinsma, 2012). Yüksek 

verimli tarımsal verimlilik çevresel, biyolojik ve teknolojik faktörlere bağlıdır. 

Biyolojik faktörler arasında bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların 

yanı sıra böcekler, yabancı otlar ve nematodlar yer almaktadır. Bu zararlı 

organizmalardan bazıları, tarımsal üretimde %100 verim kaybına neden 

olabilmektedir (Tandzi vd., 2020). Özellikle yüksek populasyonları, 

mücadelelerinin güçlüğü ve kimyasal mücadelede kullanılan etken maddelere 

dayanıklılık oluşturma potaansiyellerinin yüksek olması nedeniyle yabancı 

otlar ve bitki paraziti nematodlar en zararlı etmenler sınıfında kabul 

edilmektedir. 

4100'ün üzerinde türü bulunan bitki paraziti nematodları, tarımsal 

üretimde verim kayıplarına neden olan önemli zararlılardan biridir (Luc vd., 

2005; Decraemer ve Hunt, 2006; Nayba vd., 2012). Nematodlardan Xiphinema 

spp., Meloidogyne spp., Criconema spp., Trichodorus spp., Pratylenchus spp., 

Ditylenchus spp. dünyada meyve, sebze ve bağ alanlarında en önemli cinsler 

olarak bilinmektedir (Walter vd., 2008; Abd-Elgawad ve Askary, 2015). Meyve 

ağaçları ve bağ alanları için ekonomik zarar eşikleri Meloidogyne spp. için 20-

200 nematod/100 gr toprak (asma), Pratylenchus spp. için 25-150 nematod/100 

gr toprak (armut), Mesocriconema xenoplax için 38 nematod/100 gr toprak 

(şeftali), Xiphinema index için 18 nematod/100 g toprak (üzüm), Xiphinema 

pachtaicum için 10 nematod/100 g toprak (üzüm), Trichodurus spp. için 1-40 

nematod/100 g toprak (üzüm) olarak bildirilmektedir (Pinochet vd., 1976; 

Nyczepir ve Halbrendt 1993; Pscheidt, 1997; Quader vd., 2002). 

Yabancı otlar, bitki büyümesi için temel kaynak olan su ve besinler için 

başlıca rakiplerdir. Yabancı ot istilası yeni kurulan bahçelerde daha 

problemlidir çünkü genç fidanlar ve fideler yavaş büyümekte ve daha az 

gelişmiş kök sistemine sahip olmaları nedeniyle yabancı ot rekabetine daha 
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hassas dönemde bulunmaktadır. Yeni gelişmekte olan kısa kök sistemlerine 

sahip fidan ve fidelerin aksine, yabancı otlar daha gelişmiş kök yapıları ile derin 

toprak derinliklerine ulaşabilmekte, mineralleri ve suyu alabilmekte, kültür 

bitkilerinden daha hızlı büyüyebilmekte ve genç bitkilerin üzerini örterek 

ulaşabilecekleri güneş ışığı miktarını azaltabilmektedir. Yabancı otlar ayrıca 

kültür bitkilerinin büyüme için ihtiyaç duyduğu alanı da azaltır. Bununla 

birlikte kültür bitkilerinde zarar yapan birçok hastalık zararlı ve nematod türüne 

de konukçuluk etmektedir. Özellikle istilacı yabancı ot türleri daha hızlı 

yayılmakta ve zararı daha fazla olmaktadır. 

Nematodların yayıldığı ve yabancı otların istila ettiği geniş alanların 

teşhisi ve bu alanlardaki yoğunluk seviyelerinin belirlenmesi büyük alanlarda 

güçtür. Bununla birlikte özellikle nematodların topraktan izolasyonu ve 

teşhisinde teknik bilgi ve laboratuvar donanıma gereksinim duyulmaktadır. 

Birçok nematodun da teşhisinde PCR gibi moleküler yöntemler kullanıldığında 

maliyet oldukça yüksek olmaktadır. Yine dağlık alanlar gibi ulaşılamayan ve 

örnekleme yapılamayacak alanlarda da toprak ve bitki numunesi 

alınamadığından nematod ve yabancı ot tespiti ve teşhisi güç olmaktadır. Fazla 

sayıda ekiliş alanına sahip bölgelerde de yaygınlık durumu ve yoğunluk için 

çok sayıda tarladan yada bahçeden örnek alınması ve analiz yapılması 

gerekmektedir. Bu gibi durumlar sözkonusu olduğunda etmenle fiziksel olarak 

temas etmeden etmenin alandaki varlığını ve durumunu tespit etme yöntemi 

olan Uzaktan Algılama bölgedeki durum hakkında bilgi edinme ve mevcut 

yüksek zarar tespit edilmesi durumunda etkili mücadele yöntemiyle 

mücadeleye başlama imkanı sağlamaktadır (Lawrence vd., 2007). 

 

1.UZAKTAN ALGILAMA 

Uzaktan algılama (UA), yer, atmosfer veya uzaya yerleştirilmiş ölçüm 

cihazları kullanılarak, objelerle fiziksel temas kurmadan yeryüzüdeki objeler 

hakkında bilgi edinme teknlojisi olarak tanımlanmaktadır. Bu teknik 

yeryüzünden yansıyan elektromanyetik enerjinin uydular vasıtasıyla 

algılanması, belirlenmesi ve ölçülmesi teknolojisidir (Işık ve Çağatay, 2006).  

 

1.2. Uzaktan Algilamanin Tarihel Gelişimi  

Uzaktan algılamanın ilk kullanımı 1800’lü yıllara dayanmaktadır. 

1859’da balon üzerinde 365 metre yükselerek Paris yakınlarındaki küçük bir 
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köyün fotoğrafını çeken Gaspard Tournachon bu resimle birlikte dünyada 

uzaktan algılama dönemini başlatmıştır. 1860’lı yıllarda Amerika’da İç savaş 

döneminde havadan gözlem ve çekilen fotoğraflar yaygın olarak kullanılmıştır. 

Bu dönemde hava balonları, uçurtmalar ve güvercinlere makina takılarak 

görüntüler alınmıştır (Colwell, 1983) (Şekil 1).  

27 yıl sonra 1887’de Almanya’da fotoğraf çekimleri ve fotogrametrik 

teknikler kullanılarak orman alanlarının özellikleri belirlenmeye ölçümler 

yapılmaya başlanmıştır. Sonra 1889 Arthur Batut uçurtma üzerinden ilk hava 

fotoğrafını çekmiştir. 1903 yılında ise hava fotoğrafı çekmek amacıyla 

güvercinler kullanılmaya başlanmıştır. I Dünya Savaşının başlaması ile hava 

fotoğrafçılığı uçaklarla yapılmış ve II. Dünya Savaşında daha ileri teknikler 

kullanılmıştır. Sivil halk havadan fotoğrafçılığı ilk defa bu dönemde 

deneyimlemiştir (Lillesand ve Kiefer, 2000). Yine Amerika’da 1929 yılında 

sıvı yakıtlı olarak geliştirilen rokete fotoğraf makinası ve barometre takılarak 

fıratılmış ve havadan görüntüler çekilmiştir (Bilgi, 2007).  

 

 

 

Şekil 1: A) Dünya’da Çekilen Ilk Resim, B) Uçurtmaya Monte Edilen Kamera C) 

1900’lü Yıllarda Kullanılan Kamera D) Uçaklarla Görüntü Alımı E) Kamera 

Yerleştirilmiş Güvercinler (Url 1) 

 

1950’li yıllarda ise kızılötesi renkli fotoğrafçılık teknolojisi gelişmiş, 

tarımda bitki örtüsünün tanımlanması ve hastalıklı bitki tespitinde kullanılmaya 
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başlanmıştır. Bu dönemde radar teknolojisi ile ilgili çalışmalarda ilerleme 

kaydedilmiştir. Sonraki yıllarda ise uyduların kullanımına geçilmiştir. 

2. UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ 

Uzaktan Algılama Sistemleri yer, hava ve uzay bazlı olmak üzere 3 gruba 

ayrılmaktadır.  

 

2.1. Yer Bazlı Sistemler: 

Yer tabanlı platformlar arasında el kameraları (film veya dijital), vinçler, 

kara araçları, bağlı balonlar ve gözlem kuleleri sayılabilmektedir. Yere dayalı 

platformlar 50 metreye kadar yükseltilmiş uzaktan algılama verileri sağlamakta 

ve dar kapsama alanı olan düşük irtifa görüntüler elde etmek için 

kullanılmaktadır. Bu tür platformlar az maliyetli ve düşük irtifaları nedeniyle 

yüksek çözünürlüklü veriler elde edilmektedir (Şekil 2). 

 

 

 

Şekil 2: Yer Bazlı Bazı Uzaktan Algılama Sistemleri (Url 2) 

 

2.2 Uzay sistemleri:  

Bu sistemler uzay istasyonunun yanı sıra düşük seviyeli (700-1500 km) 

ve yüksek seviyeli (36.000 km) uyduları içermektedir. Bu tür platformlar, Bu 

platformlar kullanılarak geniş alanlar hakkında kısa sürede veri 

alınabilmektedir. 

Dünya’da ilk uzaktan algılama uydusu da 1972 yılında fırlatılmış ve 

uyduya Landsat-1 adı verilmiştir. Sonraki yıllarda Spot, İkonos ve Quick Bird 

gibi farklı uydular uzaya fırlatılmış ve kullanılmaya başlanmıştır.  

Yakın zamana kadar uzaya 6.600 uydu fırlatılmış, bunlardan 3.600'ü 

yörüngede kalmıştır. 1000 tanesi çalışır durumda olan bu uyduların 500 tanesi 

alçak Dünya yörüngesinde, 50'si orta yörüngede (20.000 km'de) ve geri kalanı 
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36.000 km'de sabit yörüngede bulunmaktadır (Anukwonke, 2015). Bu uydular 

günümüzde tarımda da birçok ülkede kullanılmaktadır.  

Uydular, Dünya çevresinde çeşitli yörüngelere yerleştirilebilir. Üç 

yaygın yörünge sınıfı, alçak Dünya yörüngesi (Dünyanın yaklaşık 160 ila 2.000 

km üzerinde), orta Dünya yörüngesi (Dünyanın yaklaşık 2.000 ila 35.500 km 

üzerinde) ve yüksek Dünya yörüngesidir (jeostatik) (Dünya'nın 35.500 km 

üzerinde). Jeostatik uydu, Dünya'nınkine (24 saat) eşit bir dönme periyoduna 

sahiptir, bu nedenle uydu her zaman Dünya üzerinde aynı konum üzerinde 

kalmaktadır. Bu uydu tipi haberleşme ve hava durumu verilerinin alınmasında 

kullanılmaktadır. Alçak Dünya yörüngesi, uydular gezegenin etrafındaki birkaç 

yörünge izini takip edebildiğinden, yaygın olarak kullanılan bir yörüngedir. 

Örneğin, kutup yörüngeli uydular, ekvator düzlemine yaklaşık 90 derece 

eğimlidir ve Dünya dönerken kutuptan direğe hareket etmektedir. Bu, uydudaki 

sensörlerin kutup bölgeleri de dahil olmak üzere tüm dünya için hızlı bir şekilde 

veri toplamasını sağlamaktadır. Birçok kutupsal yörüngeli uydu, Güneş ile 

eşzamanlı olarak kabul edilmektedir. Orta Dünya yörüngesindeki uydularda ise 

uydunun bir yörüngeyi tamamlaması yaklaşık 12 saat sürmekte ve uydu her gün 

ekvatordaki bir noktadan iki defa geçmektedir (NASA, 2022).  

Uzay mekiğinin yörünge yüksekliği 300 km, diğer yaygın uzaktan 

algılama uyduları ise tipik olarak 600 ila 1000 km arasında değişen daha 

yükseklikte kalmaktadır (Zhu vd., 2017). 

Uydular ve uçaklarla uzaktan algılamanın temel ilkeleri görsel 

gözlemlere benzer. Güneşten gelen enerji ışık dalgaları biçiminde yeryüzüne 

düşmektedir. Yeryüzüne gelen bu güneş ışınları güneşte çekirdek tepkimeleri 

ve atom parçalanması sonucu ortaya çıkan elektromanyetik radyasyondur. Işık 

bu elektromagnetik radyasyonun absorbe edilmesi mümkün olan en ışık 

partikülleri olan fotonların 2.9979 x 108 m/s hızda dalga halinde hareketleri 

sonucu oluşmaktadır. Fotonlar Güneş'ten yeryüzüne ulaşana kadar 8 dakika 20 

saniye yolculuk yapıp 149.6 milyon kilometre yol almaktadırlar. Fotonların 

hareketi sonrası oluşan dalgalarda iki tepe noktası arasındaki yatay mesafe 

dalga boyu olarak isimlendirilmektedir. Güneşten gelen ışınların dalga boyu 

300-2.600 milimikron (mµ) arasında değişmekle birlikte insanların gözle 

görebildiği ışınların dalga boyu ise 390-760 milimiktron olarak 

bildirilmektedir. Güneş ışınlarından gelen ve farklı dalga boylarındaki beyaz 

ışık prizmadan geçirildiğinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklere 
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ayrılmaktadır. Bu olaya elektromanyetik spektrum adı verilmektedir. Uzaktan 

algılamada gözle görülebilir olan 390-760 mµ dalgaboyu arasındaki gözle 

görülebilir ve infrared ışınlar kullanılmaktadır. Yeryüzüne düşüp yansıyan ya 

da nesnelerce absorbe edilen ışınlar uzayda uyduların sensörleri tarafından 

algılanmakta ve kaydedilmektedir. Daha sonra bu veriler yeryüzündeki alıcılar 

tarafından alınmakta ve işlenerek bilgisayara aktarılmaktadır (Şekil 3-4).  

 

 
Şekil 3: Uydu Bazlı Uzaktan Algılama Şematize Görüntüsü 

 

 

Şekil 4: Elektromanyetik Spektrum 
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Ülkemizde NOAA, Aster, Landsat, Spot 5-6 ve yerli uydumuz RASAT 

tarımsal verilerin elde edilmesinde kullanılabilmektedir (Şekil 5) (Doran ve 

Bağdatlı, 2014). 

 

 

Şekil 5: A) RASAT Uydusu Genel Görünüm B) LANDSAT Uydusu Genel Görünüm 

C) NOAA Uydusu Genel Görünüm D) SPOT Uydusu Genel Görünüm  

 

2.3. Hava Araçları 

Havadaki platformlar arasında uçaklar, helikopterler, insansız hava 

sistemleri (İHA), yüksek irtifa uçakları ve hava balonları sayılabilmektedir. 

Kullanılan uçaklar, yavaş (tek motorlu veya hafif çift motorlu), alçaktan uçan 

(30.000 feetten az) uçaklardan 30.000 feetin üzerindeki irtifalarda uçabilen 

daha hızlı (çift motorlu turboprop veya jet) uçaklara kadar çeşitlilik gösterirler. 

Havadaki platformlar 50 km'ye kadar yükseltilmiş uzaktan algılama verisi 

sağlayabilmekte ve atmosferik veri elde etmek için kullanılmaktadırlar, Konum 

belirleme, hassas tarım, yangın gibi acil durum müdahalesi ve haritalama gibi 

amaçlarla kullanılmaktadırlar. Günümüzde İHA’lar en yaygın kullanılan 

sistemlerdir. 

İnsansız hava araçları (İHA), insansız uçabilen ve uzaktan kontrol 

edilerek veri ve görüntü alma gibi faaliyetleri yerine getirebilen araçlar olarak 

tanımlanmaktadır (Şin, 2021). İHA’lar irtifa ve menzil, ağırlık ve kanat 
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yapısına göre 3 gruba ayrılmaktadır. İnsansız hava araçları sivil ve askeri 

amaçlı olarak kullanılmaktadır. Askeri amaçlı olanlar silahlı ve silahsız 

olabilmektedir. Sivil amaçlı kullanılanlar haritacılık, arkeoloji, ormancılık, 

tarım, inşaat, medya iletişim, lojistik, sivil savunma vb. işlerde 

kullanılabilmektedir (Şafak ve Ulvi, 2021; Şin ve Kadıoğlu, 2019).  

İrtifa ve menzile göre İHA’lar 7 gruba ayrılmaktadır (Tablo 1) (Chamola 

vd., 2007). 

 
Tablo 1. Farklı irtifa ve menzil büyüklüğüne sahip İHA’lar. 

İHA türü İrtifa  Menzil  

Elle kumanda <600 m <2 km 

Yakın <1.500 m <10 km 

NATO <3.000 m < 50 km 

Taktiksel <5.500 m < 160 km 

Orta irtifa uzun menzil <9.100m < 200 km 

Yüksek irtifa uzun menzil >9.100m - 

Hipersonik <15.200m < 200 km 

 

Kanatlara ve rotorlara dayalı olarak da İHA’lar gruplara ayrılmaktadır 

(Şekil 6) (Chamola vd., 2021). Kanat yapılarına göre İHA’lar sabit kanatlı ve 

döner kanatlı olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. Ülkemizde döner 

kanatlı İHA’lar 3-16 motorlu olarak tasarlanmaktadır (SHGM, 2019). 

 

• Sabit Kanat: Uçak tasarımına benzeyen sabit kanatlı İHA'lar  Sabit 

Kanatlı Hibrit VTOL: Daha uzun menzilli Hibrit İHA'lar 

• Döner kanatlı:Tek Rotorlu: Helikopter tasarımına benzeyen bir ana 

rotor ve kuyrukta diğer küçük bir rotor bulunan İHA'lar 

• Çok rotorlu: Birden fazla rotoru olan İHA'lar. tricopters, quadcopters, 

hexacopters ve octacopters gibi.  
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Şekil 6: Kanat ve Rotor Yapısına Göre İHA’lar (Chamola vd., 2007) 

 

Ağırlığa göre sınıflandırmada İHA’lar farklı isimler almaktadır (Şekil 7) 

(Chamola vd., 2007). 
 

• Nano: Ağırlığı 250 gramdan az olan İHA'lar 

• Mikro: Ağırlığı 250 gramdan fazla ve 2 kg'dan daha az olan İHA'lar 

• Küçük: Ağırlığı 2 kg'dan büyük ve ağırlığı 25 kg'dan az olan İHA'lar 

• Orta: Ağırlığı 25 kg'dan fazla ve 150 kg'dan daha az olan İHA'lar 

• Büyük: Ağırlığı 150 kg'dan fazla olan İHA'lar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

Farklı 

İHA 

türleri 
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Şekil 7: Mikro ve küçük İHA’lar (Cai vd., 2014) 

 

3.UZAKTAN ALGILAMA KATEGORİLERİ 

Uzaktan Algılama, sensörlere dayalı olarak iki kategoriye ayrılmaktadır 

(Şekil 8). 

 

3.1. Pasif Uzaktan Algılama 

Pasif uzaktan algılamada sensörler, nesne veya alanlar tarafından yayılan 

veya yansıtılan enerjiyi algılamaktadır. Pasif sensörler, Dünya yüzeyini 

aydınlatmak ve yüzeyden yansımayı tespit etmek için güneş radyasyonunu 

kullanmaktadır. Tipik olarak gözle görünür (430–720 nm) ve yakın infrared 

(NIR) (750–950 nm) ışık aralığındaki elektromanyetik dalgaları 

kaydetmektedirler. SPOT 5 gibi bazı sistemler de orta infrared (MIR) dalga 

boylarında (1580–1750 nm) görüntü elde etmek için tasarlanmıştır. Landsat, 
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SPOT, Pleiades, EROS, GeoEye ve WorldView uydularında pasif sensörler 

bulunmaktadır (Anonim, 2022). 

 

3.2. Aktif Uzaktan Algılama 

Kendi elektromanyetik enerji kaynağını kullanmaktadır. Sensör, nesneye 

radyasyon yaymakta ve dönüş enerjisi sensör tarafından ölçülmektedir. Bu 

sensörler, görünür ışık ve yakın infrared aralığındaki elektromanyetik dalgaları 

kullanmaktadır (Anonim, 2022). Bu sistemi kullanan alıcılar olumsuz hava 

koşullarından etklenmez, güneş ışığına gereksinim olmadığından gece de 

kullanılabilmektedir. Güneşten gelen enerjinin düşük olduğu dalgaboyu 

aralıklarında görüntü almaya imkan tanımaktadır. Aktif algılama 

sistemlerinden en bilinenleri SONAR, RADARveSAR ve LİDAR’dır.  

 

 

Şekil 8: A) Pasif uzaktan algılama B) Aktif uzaktan algılama şeması 

 

4.UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNDE GÖRÜNTÜ 

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 

Uzaktan algılama sistemlerinde görüntü için mekansal, spektral, 

zamansal ve radyometrik olmak üzere dört tür çözünürlük tanımlanmıştır.  

 

4.1. Mekansal (Konumsal) Çözünürlük 

 Dijital görüntüyü oluşturan piksellerin boyutlarıdır. Her piksel, tek bir 

nesne olarak kabul edilen arazi yüzeyindeki alanın boyutudur. Metre cinsinden 

yerdeki pikselin boyutunu ifade etmektedir. Konumsal çözünürlük azaldıkça 

nesnelerin görünümünde ayrıntılar artmaktadır (Yener, 2003) (Şekil 9). 
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Şekil 9: Bir Alanın Farklı Yüksekliklerden Mekansal Çözünürlük Görüntüsü (Colin 

Williams Url 3) 

 

4.2. Spektral Çözünürlük 

Spektral algılayıcılar görünür, yakın infrared ve orta infrared bölgelerde 

spectral algılamalar yapmaktadır. Spektral çözünürlük, algılanan bu dalga boyu 

aralıkları ile ilişkilidir. Algılama yapılan bant sayısı spektral çözünürlüktür. 

Aralık azaldıkça spektral çözünürlük artmakta ve aralık arttıkça kaba spektral 

çözünürlükten bahsedilirmektedir (Şekil 10) (Yener, 2003).  

 

 

Şekil 10: LANDSAT 5 uydu spectral çözünürlük bandları. Kumar, Url 4)  

 

LANDSAT 5’in Tematik Mapper (TM) algılayıcısının algıladığı spectral 

bantların tarımda kullanım alanları; 
 

- Band 1/ 0.45-0.52 µm (Mavi): Bitki su tüketimi, su alanlarının 

haritalandırılması, toprak ve bitki ayrımında kullanılmaktadır 
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- Band 2/ 0.52-0.60 µm (Yeşil): Bu bant mavi ile kırmızı arasındali 

klorofil absorbsiyon bölgesine karşılık gelmektedir ve sağlıklı bitki 

örtüsünü belirlemede kullanılmaktadır. 

- Band 3/ 0.63-0.69 µm (Kırmızı): Bu bant kırmızı klorofil 

absorpsiyon bandıdır. Sağlıklı yeşil bitki örtüsünü temsil etmektedir 

ve bitki ayrımında kullanılmaktadır. 

- Band 4/ 0.76-0.99 µm (Yakın infrared): Bitki örtüsünün ve bitki 

türlerinin tepitinde kullanılmaktadır. 

- Band 5/ 1.55-1.75 µm (Orta infrared): Bitkide su miktarına 

duyarlıdır. Topraktaki ve bitkideki su mikarını ve bitki örtüsünü 

göstermektedir. Bu nedenle kuralık ve stress çalışmalarında 

kullanılmaktadır. 

- Band 6/ 10.4 -12.5µm (Termal infrared): Su kirliliğinin 

belirlenmesinde, yetiştiricilik yapılan alanların tespitinde, toprak 

nemi saptanmasında kullanılmaktadır. 

- Band 7/ 2.08 -2.35 µm (Orta infrared): Hidrotermal haritalar 

oluşturulurken kayaların jeolojik oluşumu incelenirken 

kullanılmaktadır. 
 

 4.3. Zamansal Çözünürlük 

Uydunun aynı alanda arka arkaya iki defa algılama yapması arasında 

harcanan zaman olarak ifade edilmektedir (Şekil 11).  Zamansal çözünürlükte 

örneğin bitkilerde farklı gelişim dönemlerinde gözlemler yapılmakta bitkilerde 

farklar görüntülenebilmektedir. 

Şekil 11: Las Vegas Şehrinin Farklı Yıllarda Çekilmiş Görüntüsü (UNEP- Url 5)  
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4.4. Radyometrik Çözünürlük 

Radyometrik çözünürlük, her banttaki veri dosya değerleri sayısıdır yani 

kaydedilen enerjinin bölündüğü bit sayısıdır (Şekil 12) (Yener, 2003). 

 

 
Şekil 12: Bir Alanın Farklı Radyometrik Çözünürlükte Görüntüsü 

 

5. TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA  

Tarımsal üretimde uzaktan algılama şu amaçlarla kullanılmaktadır;  
 

• Mera envanterlerinin oluşturulması  

• Bitki türlerinin yetişme alanlarının haritalandırılması ve veri 

tabanlarının oluşturulması 

• Ürün sigortalama 

• Bitkilerde verim rekolte tespiti  

• Genetik kaynakların harita ve veri tabanlarının oluşturulması 

• Bitki örtüsü ve arazi kullanımının tespiti,  

• Üretim alanlarında hastalık, zararlı ve yabancı otların tespiti,  

• Sulama yapılan alanların tespiti 

• Erozyon gibi doğa olaylarının tespiti 

• Don gibi doğa olayları sonraı üründe meydana gelen hasar tespiti 

• Bitki gelişim dönemlerinin takibi, olgunluk takibi ve hasata karar 

verilmesi 

• Bitkilerde nem takibi, bitki besin elementi noksanlığı takibi 

• Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların takibi 

• Sulak alanlardaki denizlerdeki canlıların takibi 

• Kuraklık takibi 
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• Yaban hayat canlılarının takibi 

• Toprak nem, verimlilik takibi 
 

Tarımda vejetasyon ve bitki türü çalışmalarında 0,4 ve 2,7 µm dalga 

boyu aralığı kullanılmaktadır. Görünür bölgede yansıma az olmaktadır çünkü 

bitki yapraklarındaki pigmentler ışığı absorbe etmektedir. Yakın infrared 

bölgede ışığın absorbsiyonu daha az yansıma fazladır ve bitki türüne göre 

değişmektedir. Orta infrared bölgede bitkilerde yapraklarda nem oranı 

azaldıkça, infrared bölgede yansıtım artmakta, nem azaldıkça yakın infrared 

yansıma etkilenmektedir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak spectral 

çözünürlük belirlenmektedir (Kurucu, 2017). 

Şekil 13 te tarımda uzaktan algılamanın aşamaları gösterilmiştir. Buna 

göre Güneş (A), bitkilere (C) elektromanyetik enerji (B) yaymaktadır. 

Elektromanyetik enerjinin bir kısmı yapraklar aracılığıyla iletilmektedir. Uydu 

üzerindeki sensör, yansıyan enerjiyi (D) algılamaktadır. Veriler daha sonra yer 

istasyonuna (E) iletilmektedir. Veriler analiz edilmekte (F) ve saha 

haritalarında (G) görüntülenmektedir (Nowatzki vd., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13: Tarımda Uzaktan Algılama Aşamaları (Nowatzki  vd., 2017; Url 6).  

 

5.1. Yabancı Ot Çalışmalarında Uzaktan Algılama 

Hassas tarım ile entegre edilmiş uzaktan algılama teknolojisi tarımda 

günümüzün en umut verici uygulamasıdır. Bu teknoloji ile havadaki 

platformlar ve uygular ile uzaysal ve spektral çözünürlükte veriler 
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alınabilmektedir. Bu yöntem ile ürün gelişimi takip edilirken verime zarar 

veren yabancı ot istilası gibi belirli faktörler belirlenebilmektedir. 

Renkli ve renkli-infrared hava fotoğrafçılığı tarımda yabancı otları tespit 

etmek için kullanılmaktadır. Menges ve ark. (1985) bu yöntemin karışık 

populason halinde bir arada yetişen yabancı otları ekinlerden ayırt etmenin 

mümkün olduğunu göstermiştir. Yabancı ot popülasyonları ve kültür bitkisi 

arasındaki maksimum farkın yakın infrared (850 nm) ve görünür (550 nm) 

dalga boylarında olduğu bulunmuştur. Kültür bitkileri arasındaki yabancı 

otların bu şekilde tanınabilmesinin, klorofil içeriğindeki, yapraklarda renk, 

yaprak alanı ve hücreler arası boşluklardaki farklılıklar dolayısıyla mümkün 

olduğunu ön görmüşlerdir.  

Yine birçok çalışmada ekilebilir alanlardaki yabancı otların mekansal 

dağılımını belirlemek için uzaktan algılama sistemlerinden uydu hava bazlı ve 

yer bazlı sistemler kullanılmıştır (Larsson, 1993; Lamb, 2000a; Lamb, 2000b). 

Uzaktan algılama teknolojisinin yabancı otları algılamada başarılı olması için 

Lamb (2000b) iki gereklilik önerir: (1) Bitkiler, yer toprağı ya da bitki örtüsü 

tekstürü veya spektral yansıma arasında uygun farklar bulunmalıdır. (2) 

Uzaktan algılama cihazları yabancı ot bitkilerinin varlığını tespit etmek için 

uygun uzaysal ve spektral çözünürlüğe sahip olmalıdır.  

Yabancı otların kültür bitkilerinden ayırılması, herbisit dayanıklılık 

çalışmaları ve herbisit zarar tespiti çalışmalarında uzaktan algılama kullanımı 

ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Çalışmalarda genellikle İHA’lar ve bunlara 

monte edilmiş hiperspektral, RGB ve Multispektral kameralar kullanılmıştır 

(Esposito vd., 2021). Multispektral ve hiperspektral görüntülemede ultraviyole 

(UV), görünür bölge (VIS) ve infrared (IR) bölgelerinden fazla sayıda dalga 

boyunda görüntü alınıp uygun yazılımlara yüklenerek görüntü elde 

edilmektedir. Multispektral görüntülemede daha geniş alanlı ve 3-10 bant 

seçilerek her pilsel görüntü için bunlardan aldıkları ölçümleri kullanılmaktadır. 

Hiperspektral görüntülemede ise daha dar aralıklı ve çok sayıda bant (yaklaşık 

200) seçilmekte, bunlardan alınan enerji veriye dönüştürülerek görüntü elde 

edilmektedir (Akcebe ve Özen, 2015) (Şekil 14).  
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Şekil 14: DJI Phantom 4 model İHA ile arazide yabancı ot ve kültür bitkisi görüntüleme 

(Yeşil renk şeker pancarı; pembe renk yabancı otlar-Url 7) 
 

Yapılan bazı çalışmalar ve tespit edilen yabancı otlar Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2: Uzaktan algılama sistemlerinden İHA kullanılarak yapılan bazı çalışmalar 

(Pena vd., 2013; Zhang vd., 2020; Olson ve Anderson, 2021; Esposito vd., 2021). 

Kültür Bitkisi Yabancı Ot Bilimsel Adı Yapılan Çalışma 

- Amaranthus palmeri 

Glyphosate’a 

dayanıklı bitkilerin 

tespiti 

-  

Centaurea maculosa 

Gypsophila paniculata 

Phalaris minor 

Dactyloctenium aegyptium 

Digera arvensis 

Echinochloa colona 

Yabancı ot ayrımı 

Beta vulgaris 

Zea mays 

Hordeum vulgare 

Lens esculenta 

Pisum sativum 

Phaseolus vulgaris 

Carthamus tinctorius 

Cicer arietinum 

Bassia scoparia 

Conyza canadensis 

Chenopodium album 

Glyphosate dayanıklı 

bitkilerin tespiti 

Beta vulgaris 

Cirsium arvense 

Fallopia convolvulus 

Lolium multiflorum 

Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Cicer arietinum  - 
Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Glycine max 

Amaranthus palmeri 

Echinochloa crus-galli 

Digitaria sanguinalis 

Dicamba uygulaması 

sonrası bitki zararı 

tespiti 
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Kültür Bitkisi Yabancı Ot Bilimsel Adı Yapılan Çalışma 

Heliathus annuus 

Amaranthus blitoides 

Sinapis arvensis 

Convolvulus arvensis  

Chenopodium album  

Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Hordeum vulgare 
Cirsium arvense 

Tussilago farfara 

Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Lactuca sativa 

Senecio vulgaris 

Capsella bursa pastoris 

Sonchus spp.  

Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Sorghum spp. 

Amaranthus macrocarpus 

Portulaca oleracea 

Echinochloa crus-galli 

Malva spp. 

Cyperus rotundus 

Chenopodium album 

Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Triticum durum 

Avena sterilis 

Phalaris canariensis 

Lolium rigidum 

Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Triticum aestivum 

Cirsium setosum Descurainia 

sophia Euphorbia helioscopia 

Veronica didyma  

Avena Fatua 

Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Vitis vinifera Cynodon dactylon Yabancı ot ayrımı 

Allium cepa  - 
Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Zea mays  - Yabancı ot ayrımı 

Phaseolus vulgaris - Yabancı ot ayrımı 

Saccharum officinarum - Yabancı ot ayrımı 

Spinacia oleracea - Yabancı ot ayrımı 
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Tablo 2: Uzaktan algılama sistemlerinden İHA kullanılarak yapılan bazı çalışmalar 

(Pena vd., 2013; Zhang vd., 2020; Olson ve Anderson, 2021; Esposito vd., 

2021).devamı 

Sorghum spp. 

Amaranthus macrocarpus 

Portulaca oleracea 

Echinochloa crus-galli 

Malva spp. 

Cyperus rotundus 

Chenopodium album 

Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Triticum durum 

Avena sterilis 

Phalaris canariensis 

Lolium rigidum 

Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Triticum aestivum 

Cirsium setosum Descurainia 

sophia Euphorbia helioscopia 

Veronica didyma  

Avena Fatua 

Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Vitis vinifera Cynodon dactylon Yabancı ot ayrımı 

Allium cepa  - 
Yabancı ot-kültür 

bitkisi ayrımı 

Zea mays  - Yabancı ot ayrımı 

Phaseolus vulgaris - Yabancı ot ayrımı 

Saccharum officinarum - Yabancı ot ayrımı 

Spinacia oleracea - Yabancı ot ayrımı 

 

Yabancı otların tespitinde kızıl ötesi (NIR) veya NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) kameralar çoğunlukla kullanılmaktadır. NDVI 

kameralarından ise yabancı otlarda bitki örtüsünün belirlemesi, bitki gelişimi, 

bitki boyu ve yaprak alanı hesaplanması gibi parametreleri ölçmek için 

kullanılmaktadır (Özgüven, 2018). 
 

5.2.Nematod Çalışmalarında Uzaktan Algılama 

Uzaktan algılama, toprak elektrik iletkenliği (ECa) ve coğrafi bilgi 

sistemleri (CBS) kullanılarak nematodların heterojen dağılımlarını gösteren 

haritalar oluşturulabilmektedir.  

Nematod zararı sonucu bitkilerin kök fonksiyonlarının bozulması 

nedeniyle bitkilerde yapraklarda su, klorofil, carotenoid ve antosiyanin 

düzeyinde azalma meydana gelmektedir. Bu yapraklarda yansıyan 

elektromanyetiik spektrum veya yaprak sıcaklığı değişmektedir. Bu durumda 

NIR ve FIR (Kızılötesi sahte renkle görüntüleme) spektrumundaki yansıma 

kullanılarak bitkide nematod zarar siptomları görülmeden erken dönemde 
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nematodlar tespit edilebilmektedir. FIR görüntülemede sağlıklı yeşil bitki 

örtüsü, pozitif fotoğrafik şeffaflıkta kırmızı veya pembe görünmektedir 

(Hillnhütter vd., 2010). Bitki parazit nematodlarının tespitinde kızılötesi sahte 

renkle görüntüleme ilk defa turunçgillerde 1960'ların başında Norman ve Fritz 

(1965) tarafından Radophulus similis nematodunu tespit etmek için 

gerçekleştirilmiştir. Heald ve ark. (1972) ise FIR kullanarak pamuk tarlalarının 

havadan görüntüleri almışlar ve Rotylenchulus reniformis nematod türünü 

saptamışlardır. 

Yine spektroradyometre kullanılarak Rotylenchulus reniformis ile 

bulaşık bitkilerde 500-2500 nm dalga boyunda yapraklarda ışık yansımasının 

kontrole oranla daha düşük olduğu belirlenmiştir (Gausman vd., 1975). Sonraki 

yıllarda Berg (1980) kızılötesi sahte renkle görüntüleme yöntemiyle Almanya 

ve İtalya'daki nematodlu şeker pancarı tarlalarında, Heterodera schachtii ile 

enfekte olmuş semptomsuz alanları sağlıklı alanlardan ayırt edebilmiştir (Şekil 

15-16). 

 

Şekil 15: Heterodera schachtii İle Bulaşık Tarlanın A) RGB  B) Dijital IR termografik 

görüntüsü (Schmitz, 2005). 
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Şekil 16: A) Heterodera schachtii ile bulaşık tarlanın havadan IR görüntüsü B) 

Şekerpancarı tarlasında nematod bulaşıklık durumu (Yeşil düşük bulaşıklık; sarı 

yüksek bulaşıklık) (Schmitz vd., 2003). 

Yapılan bazı çalışmalar ve tespit edilen nematodlar Tablo 3’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 3. Uzaktan algılama kullanılarak yapılan nematod tespit çalışmaları (Nicolas vd., 

1991; Heath vd., 2000; Nutter vd., 2002; Lawrence vd., 2009; Hilnhütter ve ark, 2010; 

Martins vd., 2017; Hongan vd., 2019; Groover vd., 2020; Zibrat vd., 2021). 

Kültür Bitkisi Nematod Bilimsel Adı Yapılan Çalışma 

Beta vulgaris 
Ditylenchus dipsaci 

Heterodera schachtii 

Nematod bulaşıklık tespiti 

Solanum tuberosum 

Globodera rostochiensis 

Globodera pallida 

Meloidogyne luci 

Nematod bulaşıklık tespiti 

Gossypium hirsitum Rotylenchulus reniformis Nematod bulaşıklık tespiti 

Triticum aestivum Heterodera avenae Nematod bulaşıklık tespiti 

Glycine max 
Heterodera glycines 

Pratylenchus brachyurus 

Nematod bulaşıklık tespiti 

Coffee Meloidogyne spp. Nematod bulaşıklık tespiti 

Cynodon dactylon 

Belonolaimus 

longicaudatus 

Meloidogyne incognita 

Nematod bulaşıklık tespiti 

Forest tress 
Bursaphelenchus 

xylophilus 

Nematod bulaşıklık tespiti 

Phaseolus vulgaris - Nematod bulaşıklık tespiti 

Saccharum officinarum - Nematod bulaşıklık tespiti 

Spinacia oleracea - Nematod bulaşıklık tespiti 
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GİRİŞ 

Buğday (Triticum spp.), besin değeri, yüksek düzeydeki adaptasyon 

özelliği ve üretim açısından dünya genelinde en önemli ve temel tahıl 

ürünlerinden biridir. Bu durum birçok üreticinin gelirini sağlamasından, çok 

sayıda sanayi kuruluşunda hammadde olarak kullanılmasından, buğdayın uzun 

süre depolanmasından ve işlenmesinin diğer gıdalara göre daha kolay 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, buğday, gelişmekte olan 

ülkelerdeki bir milyardan fazla insan için tahıl proteinlerinin, öncelikli temel 

gıdaların kaynağı olup beslenme açısından yüksek içerik değerleri ile birçok 

ülkenin temel besin maddesi konumundadır (Figueroa vd., 2017). Ülkelerin 

beslenme alışkanlıkları, coğrafik konumlarına ve iklimlerine göre çeşitlilik 

göstermektedir. Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde buğday, Avrupa ülkelerinde 

patates ve Asya ülkelerinde çeltik tüketimi fazladır. Dünya ve Türkiye’de 

günlük besin kalorisinin sırasıyla %20 ve %50’sinden fazlası buğday ve buğday 

ürünlerinden karşılanmaktadır (Eğerci vd., 2021). 

Buğdayın anavatanı Türkiye'nin güneydoğusunu da içine alan, verimli 

topraklara sahip bir bölge olan ve Verimli Hilal olarak adlandırılan alandır 

(Atar, 2017). Günümüzde dünyada en az 120 ülkede 219 milyon hektar (ha) 

alanda yetiştirilen buğday her yıl, ha başına 3.5 tonluk üretim miktarı ile küresel 

düzeyde yaygın yetiştirilen ürünlerden biridir (FAOSTAT, 2020). Çin (134.2 

milyon ton), Avrupa Birliği (27 ülke; 126.6 milyon ton) Hindistan (107.5 

milyon ton), Rusya Federasyonu (85.8 milyon ton) ve Amerika Birleşik 

Devletleri (49.6 milyon ton), buğday üretimi açısından ilk beş ülke konumunda 

bulunmaktadır (FAOSTAT, 2020). Türkiye, dünya buğday üretimine yapmış 

olduğu %2.7’lik üretim payı ile ilk on (10) ülke arasındadır (FAOSTAT, 2020). 

Türkiye’de buğday veriminde son yıllarda dalgalanmalar görülmekle 

beraber, birim alan verim ortalaması dünya ortalamasının altındadır. Roth vd. 

(1984) tarafından yapılan bir araştırmada, verimdeki artışların ya genetik 

potansiyelin artırılması ya da verimi sınırlayan olumsuz faktörlerin 

azaltılmasıyla sağlanabileceği, verimdeki %100’lük bir artışın, %60’ının 

yüksek verimli yeni ıslah çeşitlerinin, %40’ının ise kültürel uygulamalardaki 

gelişmeler ile sağlanacağını bildirmişlerdir. Türkiye gibi potansiyel verime 

yaklaşamayan gelişmekte olan ülkelerde buğday veriminin artırılması ancak 

hastalıklara, zararlılara, kurağa ve soğuğa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi; 
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buğday tarımında ileri teknoloji materyallerinin daha yaygın kullanılması ve 

kültürel uygulama hatalarının en aza indirilmesi ile gerçekleşebilir. 

Dünyada buğdayın genetik verim potansiyeli, abiyotik ve biyotik 

faktörler nedeniyle engellenmektedir (Haile vd., 2012). Bu faktörlerin en az 

%25-30 oranında verim kaybına neden olduğu tahmin edilmektedir (Gill, 

2010). Besin eksikliği, kuraklık, sel, iklim değişikliği ve modern tarım 

teknolojilerinin düşük oranda benimsenmesi buğday verimini azaltan başlıca 

abiyotik faktörler arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, biyotik hastalık 

etmenleri arasında yer alan funguslar, buğdayda verimi en çok azaltan hastalık 

etmenleridir (Abebe vd., 2012). Funguslar, buğday ekim alanlarında kök, kök 

boğazı, gövde, yaprak ve başak hastalıklarını oluşturur. Genel olarak fungal 

patojenlerden toprak kökenli (Fusarium sp., Rhizoctonia sp., Pythium sp. ve 

Gaeumannomyces sp.) olanlar kök ve kök boğazında, hava kökenli (Puccinia 

sp., Blumeria sp., Ustilago sp. ve Zymoseptoria sp.) olanlar ise gövde (sap), 

yaprak ve başaklarda hastalıklara neden olurlar (Ayele vd., 2008). Sekonder 

inokulumu daha hızlı ve bol miktarda oluşturan hava kökenli fungal patojenler, 

toprak kökenli fungal patojenlere göre bitkileri daha kolay enfekte 

etmektedirler. Sap, yaprak ve başak hastalıklarına neden olan patojenler 

genelde hava kökenli etmenler olup, sap ve yaprak hastalıkları nedeniyle 

önemli ürün kayıpları meydana getirir.  

Bu bölüm, buğdayın fungal kaynaklı hastalıklarına, hastalık belirtilerine, 

hastalık teşhisine, epidemiyolojisine ve hastalık ile mücadele yöntemine genel 

bir bakış içermektedir.  

 

2. BUĞDAYDA BAŞAK HASTALIKLARI 

2.1.Sürme Hastalıkları 

Sürme, buğday başak hastalıklarından biri olup genel olarak kör, 

karadoğu, karamuk gibi isimlerle bilinmektedir. Sürme hastalığına Tilletia 

caries (syn. T. tritici) ve T. laevis (syn. T. foetida) Adi Sürme’ye neden olurken, 

T. controversa Cüce Sürme'ye ve T. indica Karnal Sürme’ye neden olur 

(Agrios, 2005). 

T. caries ve T. laevis neden olduğu Adi Sürme, buğdayın ekonomik 

öneme sahip başak hastalıklarından biridir (Kayım vd., 2022). Bu fungal 

etmenler ile enfekteli buğday başakları, sağlıklı buğday başaklarından süt olum 

dönemine kadar ayırt edilemez. Hasta bitkiler, sağlıklı bitkilere göre daha kısa 
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ve daha uzun süre yeşil kalmaktadır. T. controversa neden olduğu Cüce Sürme 

hastalığında bitkilerdeki kısalık daha belirgindir. Bu etmenler ile enfekteli 

başaklar, hafif mavimsi gri bir renge sahip olup sağlıklılara göre daha dik 

dururlar. Bununla beraber, kavuzlar içerisinde kör daneler oluşur. Ancak 

hastalığa toleransı yüksek olan çeşitlerde enfekteli daneler hiç belli olmaz. Bu 

sebeple, hastalığın teşhisinde kör danelerin parmakla ezilerek kontrol edilmesi 

ile gerçekleştirilir. Enfekteli buğday daneleri balık kokusuna sahip olup içinden 

etmenin siyah klamidosporları çıkar. Sürme sporları hasat sırasında sağlıklı 

buğday danelerine yapışır ve hastalığın kolayca tohumlarla yayılmasına olanak 

sağlamaktadır. Ağırlıkça %0.05 oranında enfekteli buğday danelerinden elde 

edilen un ve un ürünleri hastalığa karakteristik keskin, balik kokusuna sahiptir. 

Adi Sürme hastalığı ülkemizde buğday ekimi gerçekleştirilen her alana 

yayılmışken, Cüce sürme hastalığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha yaygın 

durumdadır. Hastalık etmenlerinin ana konukçusu buğday olmakla beraber 

çavdar ve birçok buğdaygil konukçu dizini arasında bulunmaktadır. 

Sürme hastalığının mücadelesinde kültürel uygulamaların yanı sıra 

kimyasal mücadele yöntemleri yaygın olarak kullanılır. Kültürel önlem olarak, 

buğdayın kışlık ekim zamanın erken, yazlık ekim zamanının ise geç yapılması, 

hastalığın çıkışını oldukça azaltmaktadır. Cüce sürme hastalık etmeni 

enfeksiyonlarını daha çok düşük toprak sıcaklığında gerçekleştirmektedir. 

Diğer taraftan, hastalık çıkışında en etkili kontrol ise, sertifikalı ve ilaçlı tohum 

kullanılmasıdır. Adi sürme hastalığının etmenlerini, Carboksin ve bazı 

benzimidazoller ile Difenoconazole etkili maddeye sahip fungisitler kontrol 

altına alabilir (Singhroha vd., 2017). Difenoconazole içeren bir tohum 

uygulaması cüce sürme hastalığını neredeyse tamamen kontrol altına alabilir, 

ancak Carboksin bu hastalık için etkisiz bir fungisittir (Singhroha vd., 2017). 

Buğday sapa kalkma öncesinde cüce sürme hastalık etmeni ile 

enfektelendiğinde sistemik bir fungisit uygulaması, hastalığın kontrol altına 

alınmasında etkili olacaktır. Buna ek olarak, uluslararası karantina (EPPO A1 

Listesi), T. indica gibi sürme hastalık etmenlerinin yayılışını sınırlar. Ayrıca 

hem Adi hem de Cüce sürme hastalığının kontrolünde mümkünse dayanıklı 

çeşit kullanımı teşvik edilmelidir, ancak dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

buğday çeşitlerinde virülenslik düzeyi birbirinden farklı olan ırklar mevcut olup 

sürme hastalık etmenleri tür içinde dahi oldukça değişkenlik gösterebilir. Bu 

nedenle sürme hastalığının mücadelesinde kültürel uygulamalar, kimyasal 
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mücadele ve dayanıklı çeşit kullanımını kapsayan entegre mücadele daha 

yaygın olarak tercih edilmektedir. 

 

2.2. Rastık Hastalığı 

Buğday rastığı, Basidiomycota bölümüne ve Ustilaginaceae familyasına 

ait olan Ustilago tritici'nin neden olduğu tohum kaynaklı bir hastalıktır. Bu 

hastalık dünyada buğdayın yetiştirildiği her yerde görülür. Hastalık adını yanık 

anlamına gelen ve Latince kelimeden türetilen Ustilago adından almıştır. 

Buğday bitkisi çiçeklenme evresinde bu hastalık etmeni ile enfekte olur ve 

hastalığa yakalanan danelerin içi, siyah teliosporlar ile dolar ve sonra 

patlayarak rüzgar gibi çevresel faktörler ile yayılış göstermektedir. Bu sebeple,  

hastalık nadir olarak insanlar tarafından yayılmaktadır. Hastalık etmeninin 

sporları hava ve yağmur sıçramalarıyla kolayca uzun mesafelere yayılabilir. 

Hastalık soğuk ve nemli bölgelerde yaygın olmakla birlikte nemsiz bölgelerde 

eşit verim kayıplarına neden olur (Kayım vd., 2022). Buğday rastık hastalığı 

çok büyük ekonomik kayıplara neden olmaz ama yine de tarladaki %2'lik 

hastalık %20'ye varan verim azalmasına ve tohumların bir sonraki ekime uygun 

olmamasına neden olabilir. Rastık hastalık etmeni, tohumla taşınan bir 

patojendir; olgun buğday danelerinin içini, siyah renkli teliosporlarla doldurur. 

Etmenin yaşam döngüsü, buğdayın çiçeklenme zamanında teliosporların 

stigma yoluyla yumurtalığa girmesiyle başlar (Kashyap vd., 2019). Sporlar, 

çiçek yumurtalığında çimlenerek misel oluşturur. Miselyum, dış belirtiler 

göstermeden embriyonun içinde hayatta kalır. Patojen sistemik olarak öncelikle 

bitkinin içinde sonra bitkiden bitkiye yayılır ve bu dönemde enfekteli daneler 

sağlıklı danelerden ayırt edilemez (Menzies vd., 2005). Daha sonra, bupdayın 

çiçeklenme döneminde rastık hastalık etmeni ile enfekteli başaklar siyahlaşmış 

görünümleri ile sağlıklı başaklardan kolaylıkla ayırt edilebilir.   

Tohumla taşınan bu fungal hastalık etmeni, embriyoda bir üretim 

sezonundan diğer üretim sezonuna kadar hayatta kalır ve bu da hastalığın 

yayılmasını kolaylaşır, ancak hastalığın kontrolü zorlaştırır. U. tritici tohum 

içinde korunur ve buğday bitkisinin büyüme noktası ile birlikte büyür (Nielsen 

ve Thomas, 1996), bu nedenle hastalık ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek 

için fiziksel ve kimyasal önlemler ile dayanıklı çeşitler kullanılabilir. Rastık, 

sertifikalı tohum, dayanıklı çeşitlerin kullanımı veya sistemik fungisitlerinin 

tohum uygulamalarında kullanılması yoluyla etkin bir şekilde kontrol altına 
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alınabilir. Sıcak su uygulaması, 1960'lara kadar tek pratik kullanılan yöntemdir. 

Rastık hastalık etmeninden buğday başaklarının korumak için sıcak su 

uygulaması oldukça etkili bir yöntem olarak günümüzde de kullanılmaktadır, 

ancak kullanımı zordur. Fakat sistemik bir fungisit olan Carboksinin keşfi 

hastalığın kimyasal mücadele yöntemi ile de kontrol edilmesini mümkün 

kılmıştır. Bu hastalığın kimyasal kontrolünde ayrıca Tebuconazole ve 

Carboksin + Thiram etkili fungisitlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

2.3. Fusarium Başak Yanıklığı  

Erken yanıklık ya da Uyuz olarak bilinen Fusarium başak yanıklığı, 

Fusarium cinsi içerisindeki patojenik türlerden kaynaklanır. Bunlardan en 

yaygın ve en saldırgan olan türler F. graminearum, F. culmorum ve F. 

avenaceum’ dur. Bu türlerin coğrafik dağılımları sıcaklığa ve neme bağlı olarak 

değişiklik gösterebilir (Wegulo vd., 2015). Başak yanıklık hastalığı, öncelikle 

çiçeklenme döneminde sıcak ve nemli iklim koşullarında meydana gelir (Parry, 

1995). Başak yanıklığına neden olan en yaygın tür F. graminearum (telemorf 

dönem: Gibberella zeae) olup bu türü F. culmorum takip eder (Singhroha vd., 

2017). Bu türler buğdayı enfekte eden diğer Fusarium türleri ve birçok çevresel 

faktör ile birlikte, şiddetli Fusarium başak yanıklığı hastalığının epidemilerinin 

oluşmasına neden olurlar (Brown ve Proctor, 2013) (http://scabusa.org/). Bu 

hastalık, küresel olarak buğdayın en ciddi ve tehlikeli çiçek hastalığıdır. ABD, 

Çin, AB, Birleşik Krallık, Afrika, Brezilya ve dünyanın buğday yetiştirilen 

diğer bölgelerinde, en az her dört veya beş yılda bir şiddetli Fusarium başak 

yanıklığı epidemisi meydana gelir (Figueroa vd., 2018). ABD'de Fusarium 

başak yanıklığından kaynaklanan verim kayıplarının 1990'ların başı ile 2008 

arasında 3 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir (Schumann ve 

D'Arcy, 2009). Buğday çeşitleri bu hastalığa çiçeklenmeden hemen önce ve 

sırasında yağmur yağması ile dahada hassas duruma gelir. Fusarium başak 

yanıklığı buğday çeşitlerinde üç temel soruna neden olmaktadır. Bunlardan ilki 

buğdayda verim ve kalitenin düşmesine neden olmasıdır. İkinci olarak ise 

kalitesi ve verimi düşük bir ürünün, hasadı ve ekonomik değeri düşer, yani 

buğdayın pazar değerinin düşmesine sebep olmaktadır. Son olarak ise 

buğdaylarda çeşitli mikotoksinlerin oluşmasına neden olarak insanlar, 

hayvanlar ve diğer organizmalar için büyük bir gıda güvenliği riskiyle beraber 
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sağlık güvenliğinde tehlike arz eder. Birçok ülkede, çeşitli son kullanımlar için 

izin verilen mikotoksin seviyelerinde yasal sınırlar mevcuttur (Varga vd, 2015). 

Fusarium başak yanıklık hastalığının başlakları enfekte etme süreci, 

diğer fungus-bitki etkileşimleriyle karşılaştırıldığında oldukça farklıdır. 

Enfeksiyonlar buğdayın çiçek evresinde direk girişle başlar ve bunu takiben 

enfeksiyon alanlarının oluşumuyla veya oluşumu olmadan çeşitli çiçek 

dokularına nüfuz eder (Boenisch ve Schäfer, 2011). Sonra hastalık 

enfeksiyonları, apoplastik bir biyotrof patojen gibi, hastalık belirtilerine neden 

olmadan canlı hücreler arasında ilerleyen hücre dışı hiflerle devam eder (Brown 

vd., 2010). Bu latent enfeksiyon evresi belirli bir süre devam eder. 

Semptomatik faz, fungal hifler  buğday hücrelerine girdiği zaman meydana 

gelir ve buna bağlı olarak da gözle görülür şekilde buğdayda ağartılmış 

(beyazlamış)  başaklar oluşur ve buna başakların ölümü eşlik eder. Buğday 

başağında hastalık etmeninin tam olarak kolonizasyonu ve takiben başaklardaki 

ağartma 10 ila 14 gün sürer (Brown vd., 2010). Ekmeklik ve makarnalık 

buğdayda başakların herhangi bir kısmı veya tamamı ağartılmış olarak 

görünebilir. Bu durum hastalığa toleranslık seviyesi düşük çeşitlerde oldukça 

dikkat çekicidir. Diğer semptomlar, uzun süreli yağışlı havalarda enfekte 

başaklarda ve kavuzlarda sıklıkla görülen mantarın pembe ila somon-turuncu 

spor kütlelerini içerir. Bu sebeple, tamamen enfekte olmuş ekmeklik ve 

makarnalık buğday çeşitlerinin başakları hafif solgun ve kavuzları donuk 

grimsi veya pembemsi renktedir (Kayım vd., 2022). 

Fusarium başak yanıklık hastalık etmenleri hem tohum hem de toprak 

kaynaklı oldukları için mücadelesi zordur. Kültürel önlemler, dayanıklı çeşit 

kullanımı ve kimyasal mücadele uygulamaları bir bütün olarak yapılır. 

Konukçu dizisinin ve toprak işlemenin buğday tarlalarında bu hastalığın 

bulunma oranını etkilediği bilinmektedir.  Buğdayda başak yanıklığına neden 

olan bazı Fusarium türlerinin konukçusu sorgum ve mısırdır. İnoklum miktarını 

azaltmak için eğer ekim nöbeti planlanacaksa bu iki bitki dikkate alınmalıdır. 

Son yıllarda toprak işlemedeki azalma, enfeksiyon için mevcut inokulum 

düzeylerini artırarak bölgesel Fusarium başak yanıklık hastalığının 

epidemilerinin artmasına katkıda bulunmuş olabilir. Ekim nöbeti ya da hasat 

kalıntısının iyi bir şekilde yönetilmesi, sonraki üretim sezonunda buğdaya 

bulaşabilecek aşırı inokulum miktarını azaltacaktır. Diğer taraftan, Başak ve 

kavuzlarda oluşan inokulum kaynakları, hastalığın mücadelesinde ayrı bir 
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problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu problemin çözümünde ise kademeli 

dikim ve/veya farklı olgunluklara yani farklı çiçeklenme zamanlarına sahip 

çeşitler, kayıpların önlenmesine yardımcı olabilir. Mümkünse nemi azaltmak 

ve dolayısıyla enfeksiyon süresini azaltmak için çiçeklenme sırasında 

sulamadan kaçınılmalıdır. Çiftçiler, Fusarium başak yanıklık hastalığına 

dirençli ya da oldukça toleranslı çeşitlerin ekimine teşvik edilmelidir. Bunlara 

ek olarak, Fungisit kullanımı Avrupa’da bu hastalığın mücadele stratejilerinde 

vazgeçilmez bir yöntemdir. Ancak çiçekleme döneminde uygulanan uygulanan 

triazol (DMI'ler) karışımları, Fusarium türlerinin triazollere karşı direnç 

geliştirmeleri sonucu olarak sadece yaklaşık %30-60 oranında hastalığın 

kontrolü sağlayabilir (McMullen vd., 2012; Fan vd., 2013). Olumsuz hava 

koşulları fungisit uygulamalarını geciktirdiğinde bu kimyasalların etkinliği 

daha da azalmaktadır. Bu zorluğa ek olarak, hem erken hem de geç çiçek açan 

kardeş bitkilerin tek bir uygulama ile etkin şekilde hastalıktan korunmasında 

teknik zorluklar mevcuttur. 

 

3. BUĞDAYDA YEŞİL AKSAM HASTALIKLARI 

3.1.Pas Hastalığı 

Buğdayın pas hastalıkları tarihsel olarak dünya çapında, üretimi 

ciddi olarak sınırlayan başlıca biyotik faktörlerden biri olmuştur (Saari 

ve Prescott, 1985). Buğday pası patojenlerine yönelik küresel yıllık 

kayıpların 4.3 ila 5.0 milyar ABD doları arasında değiştiği tahmin 

edilmektedir (Figueroa vd., 2018). Pas fungusları, büyüme ve üreme için 

canlı konukçu hücrelerden elde edilen besin kaynaklarına tamamen 

bağımlı olan zorunlu biyotrofik organizmalardır (Cummins ve 

Hiratsuka, (2004).; Duplessis vd., 2012). Pas türlerinin belirli 

konukçuları enfekte etme yetenekleri farklıdır ve bu farklılık onların 

sınıflandırılmasına da yansıtılır (Eriksson, 1894). Basidiomycota 

şubesinin Pucciniaceae familyası içerisinde bulunan Puccinia cinsi 

üyelerinin neden olduğu, sap, şerit ve yaprak pası olmak üzere üç buğday 

pası hastalığı vardır. Küresel olarak sarı pas (Puccinia striiformis f. sp. 

tritici), gövde pası (Puccinia graminis f. sp. tritici) ve yaprak pası 
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(Puccinia recondita f. sp. tritici), buğday ve diğer buğdaygillerin en 

önemli hastalıklarıdır (Roelfs vd., 1992; McIntosh vd., 1995). 

 

3.2. Sarı Pas (Puccinia striiformis) 

Buğdayda sarı pas hastalığına P. striiformis f. sp. tritici neden olur. Bu 

hastalık etmeni serin ve yağışlı hava koşullarına sahip ılıman bölgelerde 

oldukça yaygın olan bir patojen (Chen vd., 2014) olup buğdayda en erken 

görülen pas hastalığının nedensel etmenidir. P. striiformis buğday yapraklarının 

üst yüzeyinde makine dikişine benzer şekilde püstüller (ürediyum yatakları) 

oluşturması sebebiyle, bu hastalık çizgi pası olarak da bilinmektedir. 

Püstüllerin içinde, Çizgi pas hastalığının yayılmasında oldukça önemli olan 

üredosporlar (yazlık sporları) bulunur. Bu püstüler sarı ya da turuncu renklidir. 

İlkbaharda bu püstüllerdeki üredosporlar sağlıklı bitkileri enfekte ederek yeni 

ürediyum yatakları oluşur. İlkbahar sonunda ürediyum yataklarında, kışlık 

sporlar (teliospor) oluşur.  Hastalık etmeni yapraklarda görülse de bazen gövde 

ve başaklarda da görüle bilir. 

Çizgi pası, duyarlı çeşitlerde %100'e ulaşan verim kayıpları ile şu anda 

ekonomik açıdan en önemli buğday pas hastalığıdır (Chen, 2005). Dünya 

buğday çeşitlerinin yaklaşık %88'i, P. striiformis’ye duyarlıdır ve hastalığın yol 

açtığı küresel kayıplar yıllık yaklaşık 1 milyar ABD dolar iken (Beddow vd., 

2015; Wellings, 2011), Avustralya'da kayıpların 127 milyon Avustralya doları 

olduğu tahmin edilmektedir (Murray ve Brennan, 2009). 

Çizgi pası dünya genelinde 60'tan fazla ülkede rapor edilmiştir ve son 50 

yılda hastalık etmeni önemli düzeyde küresel bir dağılım göstermektedir 

(Beddow vd., 2015; Chen, 2005). P. striiformis’in yüksek sıcaklık derecelerine 

adapte olan agresif ırkları, bu hastalıktan az etkilenen bölgelere de dağılmıştır 

(Ali vd., 2014). Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika'da P. striiformis 

popülasyonları klonal gibi görünse de, bazı patojen popülasyonlarında önemli 

düzeyde genotipik çeşitlilik bulunmuştur (Chen vd., 2014). Bu tür polimorfik 

popülasyonlar, eşeyli üremenin yaygın göründüğü Himalaya, Batı Çin ve Orta 

Asya'da  daha belirgindir (Ali vd., 2014). 
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3.3.Yaprak Pası (Puccinia recondita) 

P. recondita, üç buğday pası hastalığının en yaygın olanıdır (Anikster 

vd., 1997; Bolton vd, 2008). Patojen, ılıman sıcaklıklara ve nemli koşullara 

sahip bölgelerde yaygındır. Enfeksiyonla ilişkili verim kayıpları, dane ağırlığı 

ve başak başına dane sayısındaki azalmaya bağlanmaktadır. Yaprak pasının 

neden olduğu verim kayıpları zamansal ve coğrafi farklılıklar gösterse de, 

hastalığın ekonomik önemi büyüktür (Kolmer, 2005). ABD'de 2000'den 

(2004).'e kadar, Yaprak pasının neden olduğu tahmini kayıplar 350 milyon 

ABD dolarını aşarken (Huerta-Espino vd., 2011). Avustralya'da bu hastalıktan 

dolayı kayıpların 12 milyon Avustralya dolar olduğu hesaplanmıştır (Murray 

ve Brennan, 2009). 

Yaprak pası, patojenin yüksek çeşitlilik göstermesi, sürekli olarak yeni 

virülenslik profillerinin ortaya çıkması ve patojenin çok çeşitli iklimlere yüksek 

adaptasyon sergilemesi nedeniyle sorunlu bir hastalıktır (McCallum vd., 2016). 

Hastalığın anavatanı, hem birincil hem de alternatif konakçıların (sedef otu) 

bulunduğu Orta Doğu'nun Bereketli Hilal bölgesindedir; bununla birlikte 

dünyanın birçok yerinde P. recondita popülasyonları klonal olarak gelişim 

göstermektedir (Bolton vd., 2008).  

Yaprak pasının yaşam çemberi, Çizgi pasının yaşam çemberi ile 

benzerlik gösterir. Ancak ara konukçuları farklıdır. Kışlık sporlar ilkbaharda 

çimlenerek bazidiosporları oluştururlar (Bolton vd., 2008). Bu sporlar sedef 

otlarını enfekte eder ve bu bitkilerde esidiyum yatakları oluşur. Esidiyum 

yataklarından rüzgar ile dağılan esiosporlar  buğdayları enfekte eder ve 

sonradan buğdayda yeniden oluşan ürediosporlar yeni enfeksiyonlara neden 

olur (Huerta-Espino vd., 2011). 

 

3.4. Gövde Pası (Puccinia graminis) 

P. graminis, buğdayda gövde (kara) pas hastalığının nedensel etmenidir. 

Bu etmen, diğer iki buğday pasından daha az görülmesine rağmen, dünyada 

kozmopolit bir dağılıma sahiptir (Leonard ve Szabo, 2005). Gövde yada başka 

bir deyişle kara pas, sıcak ve nemli koşulların hakim olduğu bölgelerde buğday 

bitkisinin yapraklarında, gövdelerinde ve başaklarında görülmektedir (Kolmer, 

2005; Singh vd., 2015). Gövde pasının neden olduğu verim kayıpları, bitkinin 

hangi kısımda görülmesi ile ilişkilidir. (Leonard & Szabo, 2005). Kara pas 

dünyanın birçok yerinde iyi kontrol edilmiş olmasına rağmen, Eğer, dayanıklı 
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çeşitler ile üretim yapılmadığını varsayan tahmin modelleri, küresel verim 

kayıbının şiddetli epidemiler altında yılda ortalama 6,2 milyon ton veya daha 

yüksek olacağını tahmin etmektedir (Pardey vd., 2013). Son yıllarda, P. 

graminis popülasyonlarında yeni virülens özellikleri geliştiğinden, kara pası 

önem kazanmıştır ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan buğday 

çeşitlerinin dayanıklılık açısından yetersiz olduğunu göstermiştir (Pretorius vd., 

2000; Singh vd., 2015). 1998'de Uganda'da Ug99 ırkının ortaya çıkması ve 

bunu takiben Afrika'da ve Orta Doğu'da coğrafik olarak yeni ırkların dağılım 

göstermesi, buğday üretimine yönelik yakın tehdidi göstermektedir (Singh ve 

diğerleri, 2015). Tahminler, dünyadaki buğday çeşitlerinin %90'ının Ug99'a 

duyarlı olduğunu ve gıda güvenliği konusundaki artan endişelerin haklı 

olduğunu göstermektedir (Singh vd., 2011).  

Gövde pasının yaşam çemberi, diğer iki pas hastalığının yaşam çemberi 

ile benzerlik gösterir. Ancak bu pas hastalığının da ara konukçusu farklıdır. 

Daha öncede belirtildiği gibi Kışlık sporlar ilkbaharda çimlenerek 

bazidiosporları oluştururlar. Bu sporlar berberis (yaban mersini) enfekte eder 

ve bu bitkilerde esidiyum yatakları oluşur. Esidiyum yataklarından rüzgar ile 

dağılan esiosporlar buğdayları enfekte eder ve sonradan buğdayda yeniden 

oluşan ürediosporlar yeni enfeksiyonlara neden olur.  

Buğday pas hastalığının mücadelesinde kültürel ve kimyasal 

uygulamaların yanı sıra dayanık çeşit kullanımı oldukça önem arz eder. Diğer 

taraftan obligat olan bu etmenlerin  mücadelesi ara konukçular dikkate alınarak 

planlanmalıdır. Pas hastalıklarının konukçuları yukarıda da belirtilfiği gibi 

kültür ve yabani buğdaygillerdir. Örneğin, Sarı pasının ara konukçuları buğday 

dışında arpa ve çavdar iken yaprak pasının ara konukçusu arpadır. Ekim nöbeti 

bu bilgiler doğrultusunda düzenlenmelidir. Diğer taraftan tarla içerisinde nem 

artışına neden olacak sık dikimden kaçınılmalıdır. Dayanıklı çeşit kullanımı 

teşvik edilmelidir. Aşırı inokulum oluşumunu önlemek için buğday zamanında 

ekim yapılmalıdır. Alternatif bitkiler ve ara konukçuların tarlada sanitasyonu 

yapılmalı ve diğer zararlılarla (böcek vb.,) mücadele edilmesi, hastalığın 

yoğunluğunun kontrol altına alınabilmesi için en önde gelen kültürel 

uygulamadır. Bunlarla beraber farklı paslara karşı dayanıklı/toleranslı çeşitlerin 

kullanılması, buğday paslarını kontrol altına almanın en etkili yöntemlerinden 

biridir. Ayrıca tek bir çeşidin veya yaygın kullanılan çeşitlerin 

yetiştirilmesinden kaçınılması tavsiye edilebilir. Fungisit kullanımı, bu 
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hastalığın epidemi yaptığı yıllarda, vazgeçilmez bir mücadele yöntemidir. 

Propiconazole, Tebuconazole, Thiophanate Methyl, Zineb ve Mancozeb etkili 

maddeye sahip fungisitler buğday paslarını kontrol etmek için kullanılabilir 

(Singhroha et al 2017). 

 

3.5. Külleme Hastalığı 

Buğday külleme etmeni, genel olarak kış sonu ile ilkbahar başlangıcında 

üretim alanlarında görülen,  obligat, biyotrofik bir Ascomycetes fungusu olan 

Blumeria graminis f. sp. tritici’dir. Bu hastalık, buğdayın herhangi bir yeşil 

aksamında ortaya çıkabilir, ancak genellikle en yaygın olarak alt yaprakların 

üst yüzeyinde görülür. Patojenin büyümesi, 10 ila 22°C arasındaki sıcaklıklar, 

yüksek bağıl nem (>%95), ağır azotlu gübrelemeler tarafından teşvik edilir 

(Jones ve Clifford, 1983; Parry, 1990). Semptomlar, yapraklarda ve diğer 

kısımlarda beyaz-gri pamuklu miselyumlar olarak ortaya çıkar. Miselyumun 

altında kalan yaprak bölümleri soluk sarı renklidir. Hastalık etmeni, miselyum 

üzerinde aseksüel sporlar ve daha sonra miselyumda gelişebilecek siyah renkli 

kleistotesyumlar içerisinde  eşeysel sporlar üretir. Külleme hastalığı, kardeş 

sayısı, tane sayısı ve tane ağırlığı gibi verim bileşenlerinde azalmaya neden 

olduğu bulunmuştur (Parry, 1990; Bowen vd., 1991). Buğdayda külleme hastalı 

nedeniyle, Rusya'da %10-15'e ve bazı durumlarda %30-35'e kadar verim 

kayıplarının oluştuğu bilinmektedir (Afonin vd., 2009). Bu etmen, kış gibi 

olumsuz koşulları, yazları yüksek tepelerde enfekteli bitki artıklarında ya 

miselyum ya da ascospor olarak geçirir. Primer enfeksiyonlar ascosporlar ile 

gerçekleşirken iken seconder enfeksiyonlar konidilerler ile oluşmaktadır.  

Külleme hastalığının mücadelesinde en ucuz seçenek, dirençli buğday 

çeşitlerini seçmek ve külleme hastalığının çıkışına uygun iklimsel özellikleri 

bulunduran ekim alanlarında, küllemeye hassas çeşitlerin kullanım oranını 

azaltmaktır.  Bununla beraber, Triadimefon  Propiconazole, Trifloxystrobin 

veya Metconazole gibi yeşil aksam fungisitleri külleme enfeksiyonunu kontrol 

etmek için kullanılabilir (Singhroha et al 2017). Yüksek düzeyde enfekte olmuş 

buğday üretim alanlarına, bir yıl sonra tekrar anıza ekim yapılmasından 

kaçınılmalıdır. Buğdayda bu hastalığın kontrolü için dengeli gübreleme 

yapılmalıdır. Özellikle yeterli potasyum gübrelemesi sağlanmalı (potasyum 

eksikliği ekinleri enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getirebilir) ve aşırı 

azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. 
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3.6. Septorya Yaprak Leke Hastalığı 

Zymoseptoria tritici (Syn. Septoria tritici) Dothideomycetes sınıfına ait 

(Testa vd., 2015) hemibiyotrofik bir mantar patojenidir (Kema vd., 2008; Choi 

ve Goodwin, 2011; Sánchez-Vallet vd., 2015; Duba vd., 2018) Z. tritici 

mantarının neden olduğu yaprak lekesi ilk olarak, Avrupa'da 1970'lerin 

sonlarında buğdayda önemli bir yaprak hastalığı olarak tanımlanmıştır (Shaw 

vd., 2007). Finci ve Yılmazdemir (1982)’in bildirdiğine göre, Bremer ve ark 

(1948), İren (1962), Özkan ve ark (1974), buğday yapraklarında leke meydana 

getiren SYL hastalığının Türkiye’nin tüm bölgelerinde yaygın olduğunu ve söz 

konusu hastalığın, uygun koşullarda, duyarlı çeşitlerde ekonomik zarar 

yapabilecek salgın bir hastalık olduğunu bildirmişlerdir. 

Z. tritici (Eşeyli dönem: Mycosphaerella graminicola)'nin neden olduğu 

yaprak leke hastalığı, Avrupa ülkelerinin çoğunda ve ekonomik olarak en fazla 

zarar veren buğday hastalığıdır (Kema vd., 2008; O’Driscoll vd., 2014; Torriani 

vd., 2015; Savary vd., 2019; Bellameche vd., 2020). Z. tritici nedeniyle 

dünyada milyonlarca ürünün kaybedildiği tahmin edilmektedir (Scharen, 

1999). Birçok ülkede SYL hastalığının epidemisi rapor edilmiştir (Ahmed vd., 

1995; Chungu vd., 2001; Hardwick vd., 2001; Chedli vd., 2018; Ünal vd., 2017; 

Eğerci vd. 2020; Hailemaraiam vd., 2020). Etmen buğdayın hem kalitesini hem 

de üretim miktarını azaltmaktadır. Özellikle nispeten yüksek yağış ve ılıman 

bölgelerde buğday verimini %40-50 varan oranlarında azalttığı birçok 

çalışmada rapor edilmiştir (Eyal, 1981; Berraies vd., 2014; Fones ve Gurr, 

2015). Günümüzde Avrupa’da fungal hastalıklara karşı her yıl 2.4 milyar 

dolarlık bir pazar bulunmakta olup bunun 1.7 milyar doları buğday fungal 

hastalıkları için ve bu bütçenin de %70 (1.2 milyar dolar)’i sadece septorya 

yaprak leke hastalığını kontrol etmekte kullanılmaktadır (Torriani vd., 2015). 

Z. tritici, ılıman, karasal ve yağışlı bölgelerde yetişen buğday için ciddi 

bir tehdit oluşturmaktadır (Hailemariam vd., 2020; Toropova vd., 2020). 

Özellikle ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) en zarar verici yaprak 

hastalıklarındandır [Ors vd., 2012; Bellameche vd., 2020). Dünyada Avrupa, 

Kuzey Amerika, Avustralya, Rusya, Kuzey Kafkasya, Urallar ve Ukrayna  gibi 

nemli ve ılıman bölgelerde, yüksek yağışlı ortamlarda hastalık daha da etkilidir 

(Fones ve Gurr, 2015; Palmer ve Skinner, 2002; Toropova vd., 2020). 

Hastalığın patogenezi, bir biyotrofik faz ve bir nekrotrofik fazdan 

oluşmaktadır (Fantozzi vd., 2021). Z. tritici bir buğday yaprağının yüzeyine 
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bulaştıktan sonra, enfeksiyon yaklaşık 10 gün boyunca semptomsuzdur ve bu 

süre zarfında mantar, stomadan girmeden önce yaprak yüzeyinde rastgele büyür 

(Fones vd., 2020). Daha sonra bitki dokusuna stomalar yoluyla girerek 

patojenik gelişimini başlatır (Steinberg, 2015). Hastalığın ilk infeksiyonu alt 

yapraklarda başlar, çevre koşullarına ve çeşidin duyarlılığına bağlı olarak üst 

yapraklara yayılır (Hailemariam vd., 2020). Belirtiler başlangıçta küçük, 

düzensiz, ortası açık saman sarısı veya kirli sarı renkte, yaprağın yeşil 

kısımlarından kesin sınırlarla ayırt edilen lezyonlardır (Odilbekov vd., 2018). 

Septorya yaprak leke hastalığının epidemileri, primer inokulum kaynağı olan 

pseudotesyumlardan salınan askosporların rüzgar ve yağmurla yüzlerce metre 

taşınarak ilk infeksiyonların gerçekleşmesi ile meydana gelmektedir 

(McDonald ve Martinez, 1990; Karisto vd., 2018). 

Z. tritici ile savaşımın başarılı olabilmesi için kullanılan yöntem veya 

yöntemlerin hem etkili ve hem de ekonomik olması gerekmektedir. Patojen ile 

savaşımda, kültürel ve biyolojik yöntemlerin yanı sıra özellikle dayanıklı 

buğday çeşitlerinin kullanımı söz konusudur (Zhang vd., 2002; Czembor vd., 

2010; Lynch vd., 2016; Mir vd., 2020; Eğerci vd.,2021). Ayrıca, kimyasal 

kontrol bu hastalığa karşı ortak bir stratejidir. Fungisit seçimini tam ve doğru 

yapabilmek için, fungisitin dayanıklılık oluşturma potansiyeli ve fungisitin 

etkinliği gibi kriterlerin göz önünde tutulması gerekir. Z. tritici’nin kimyasal 

kontrolünde maneb, mancozeb ve zineb gibi ditiokarbamatlar, chlorothalonil 

gibi aromatik fungisitler ve benomyl gibi benzimidazolleri içeren iyileştirici 

fungisitler yaygın olarak kullanılmaktadır (Saidi vd., 2012). Bununla birlikte 

1980'lerden itibaren hem koruyucu hem de iyileştirici olarak işlev gören 

cyproconazole, epoxiconazole, propiconazole, tebuconazole gibi azol grubu 

fungisitler ile triadimefon gibi sterol demetilasyon inhibitörleri (DMI'ler) 

Septorya yaprak leke hastalığının mücadelesinde yaygın olarak uygulanmıştır 

(Kuck ve Scheinpflug, 1986). Son olarak, geniş spektrumlu ve hastalık 

etmeninin fungisit direncini güçlü bir şekilde azaltan strobilurin fungisitleri, 

koruyucu ve iyileştirici uygulamalar olarak Z. tritici'yi etkin bir şekilde kontrol 

ettiği bilinmektedir (Gisi vd., 2000; Bartlett vd., 2002). 

 

3.7. Kök ve Kök Boğaz Çürüklük Hastalığı 

Buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına Fusarium spp. 

Gaumannomyces graminis, Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia cerealis ve 
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Pseudocercosporella herpotrichoides gibi mantarlar neden olmaktadır. Ayrıca 

bu patojenler tohum çimlenmesini ve fidelerde yanıklığa neden olmaktadır. 

Hastalığa neden olan bu mantarlar, toprak kökenli olup tohumla 

taşınabilmektedir. Tohumun çimlenmesinden başak çıkışının tamamlanmasına 

kadar geçen tüm zamanlarda bu fungusların ürettiği spor ya da diğer fungal 

yapılarla enfeksiyonlar gerçekleşir ( Akgül ve Erkılıç, 2008). Başlıca kök 

hastalıkları arasında Fusarium kök ve kök boğaz çürüklük hastalığı en yaygın  

ve dünya çapında tohum çimlenmesine  oldukça önemli düzeyde etkilemekte 

olup bu sebeplede verim kayıplarına neden olur (Burgess ve ark. 2001). 

Fusarium cinsi funguslar, içerdiği tür sayısının fazla, infekte ettiği 

konukçu dizilerinin geniş ve dünya üzerindeki farklı ekolojik ortamlarda 

varlıklarına rastlanabilir olmaları nedeniyle ayrı bir öneme sahiplerdir (Booth, 

1971). Bu cins içerisinde yer alan F. culmorum, F. pseudograminearum, F. 

avenaceum, F. acuminatum, F. crookwellense, F. poae, ve F. nivale türlerinin 

buğdayda kök, kökboğazı ve sap çürüklüğüne neden olan türler arasında yer 

almaktadır (Burgess vd., 2001; Cook, 2010;  Paulitz vd.,, 2002). Bu türler çok 

geniş bir konukçu yelpazesine sahiptir. Buğday ile birlikte pirinç, arpa, yulaf, 

mısırı, kuru fasulyeyi ve soya fasulyesi de etkiler (Bilgi vd., 2011). Buğday 

tohumların çimlenmeye başlamasıyla, Etmenin konidileri veya klamidosporları 

da çimlenir ve bu yapılar ilk enfeksiyonları gerçekleştirir. Bu infeksiyonlar, 

çoğunlukla toprağa yakın kökboğazı bölgesi veya kökboğazının hemen alt 

kısmındaki boğum aralarından başlamaktadır. Fide döneminde başlayan düşük 

seviyedeki infeksiyonlar bitkileri fazla etkilemezler. Ancak, ileri dönemlerde, 

artan transpirasyona bağlı olarak hızlı bir belirti gelişimi ortaya çıkmaktadır 

(Beddis ve Burgess, 1992). Hastalığa yakalanan bitkilerin kök, kökboğazı ve 

sap kısmında şeritler halinde uzayan ya da tüm silindiri tamamen sarmış 

kahverengi lezyonlar görülür (Karadeniz ve Erkılıç, 2016).  

B. sorokiniana tohumları enfekte ettiği zaman, buğday bitkisinin 

yapraklarında siyah noktalar seklinde lekelenmeler oluşur ve bu lekeler 

ilerleyen süreçte fide çürüklüğüne ve yanıklığına neden olur. Bu hastalık, 

danelerin embriyosunda kahverengiden siyahımsı renkte belirti oluşturur, dane 

ağırlığı artsada danenin kalitesi düşer (Singh vd., 2019). Bu enfekte tohumlar, 

bir sonraki sezon için ekilirse, tohum çimlenmesini azaltacak, fide ölümünü 

artıracak, fide çıkışını azaltacak ve sonuçta normal büyümeyi etkileyen bir 

faktör olarak ortaya çıkacaktır (Li vd., 2000). B. sorokiniana, kış gibi olumsuz 
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koşulları Cochliobolus sativus olarak bilinen teleomorf dönemde geçirir B. 

sorokiniana, conidia yoluyla eşeysiz olarak çoğalır (Gupta vd., 2018). 

R. cerealis’in neden olduğu kök çürüklük hastalığının karakteristik 

belirtileri buğdayın erken dönemlerinde başlar (Lemańczyk ve Kwaśna, 2013). 

Enfekteli bitkilerde ilk olarak gelişme geriliği göze çarpar. Bu etmen ile 

enfekteli buğday mat, mor ya da koyu yeşil bir renk alır. Bitkilerde kök gelişimi 

normalden daha az olarak gerçekleşir ve kökler kahverengi görünüme sahiptir. 

Gövde de sınırları belirgin oval lekeler oluşur. Bu sebeplede buğday 

tarlalarında fide, kök ve kökboğaz yanıklığı ile sap çürüklüklerini meydana 

getirir (Hamada vd., 2011). 

Hastalığın mücadelesinde kültürle ve tohum uygulamalrının yanı sıra 

dayanıklı çeşit kullanımı önerilmektedir. Bu funguslar hem tohum hem de 

toprak kökenli oldukları için, ekim nöbetiyle beraber iyi bir toprak işleme 

yapılmalıdır. Geçmiş dönemlerde bulunan bitki artıkları tarla içerisinden 

uzaklaştırılmalıdır. Özellikle yoğun bir şekilde Fusarium spp. ile enfekteli 

tarlalarda 2-3 yıllık ürün rotasyonları uygun olur. 
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GİRİŞ 

İngilizce forensic entomoloji olarak bilinen adli entomoloji, 

araştırmacılar tarafından kullanılır. Adli entomolojiyi; olay gerçekleştikten 

sonra post mortem interval- PMI ya da cesedin bulunması ile ölüm arasında 

geçen zamanın belirlenmesi sırasında yapılan adli çözümlemelerde böcek 

ekolojisi, davranışları, habitatları ve biyolojileri ile ilgili bilgilerin kullanılması 

olarak açıklayabiliriz (Açıkgöz, 2010). 

Adli olaylar bu şekilde araştırılırken olayda yaşlıların ihmali, çocuk ya 

da genç istismarı, cesedin bir yerden bir yere taşınıp taşınmadığı, cesette toksik 

ya da yasaklı maddelerin bulunup bulunmadığı ile bulgular için bu alandan ve 

ceset üzerinden toplanan böcekler sayesinde olay çözümlenirken kanıt 

oluşturmaktadır. Adli entomoloji ile ilgili çalışmaların Çin’de 13.yy’da  

kullanılmaya başlandığı bilinmektedir (Çam, 2003). Daha sonra ilerleyen 

yıllarda da adli kurumlarca bu yöntem başvurulan bir bilim dalı olmuştur.  

Çin’deki bir köyde 1235'te, Çinli Sung Tzu adlı araştırmacı boğazı kesilerek 

öldürülmüş bir kişinin olayında bütün köylülerin oraklarını toplamış ve orakları 

bekletmiştir. Cesetteki böceklerle oraklardaki böcekleri karşılaştırarak, katili 

bulmuştur (Tüzün ve Yüksel, 2007).   

Yaşayan her canlının ölümü kaçınılmaz bir gerçektir. Ölüm 

gerçekleştiğinde iki farklı şekilde olur. 

Birincisi somatik yani bedensel ölüm 

İkincisi ise hücresel ya da sellüler ölümdür. 

Somatik ölümde; solunum sistemimiz hariç, sinir sistemine bağlı tüm 

sistemlerin kalıcı olarak durur ve hukuken ölü kabul edilir. 

 Hücresel ölümde ise metobolizma ve solunum durur, devamında tüm 

hücreler ölerek, ölüm dediğimiz olay gerçekleşir (Anonim 2022a). 

Türkiye’de İlk defa adli entomoloji adli tıp alanında kullanılmıştır. 

(Isparta da 2003 işlenen bir cinayette 43 yerinden bıçaklanan bir vatandaşın 

cinayetinde herhangi bir delil bulunamamıştır. Polis hastanedeki otopside ceset 

üzerindeki böcek larvalarını toplamış ve saklamıştır. Dikkatli bir şekilde 

saklanan bu böcekler teşhis için Ankara üniversitesi Entomoloji 

Laboratuvarı’na gönderilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda ise cinayet 

çözülerek katil bulunmuştur. 

 Adli olaylardaki bazı ölümlerdeki bulgularla ile post mortem interval 

(PMI)’de uzmanlar ölüm zamanının belirlenmesinde farklı yömtemler 
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kullanılmakta fakat ancak zaman zaman bunlar güvenilir sonuçlar 

veremeyebilmektedir (Hancı, 2003). Bu nedenle bu yöntemlere yardımcı olarak 

adli entomoloji ve akarolojiden yararlanılmaktadır. 

Ölüm meydana geldiğinde vücut sıcaklığı değiştiği için ölüm zamanı 

tahmin edilebilir;   
 

a- Vücut sıcak, beden sert değilse ölüm 3 saaten önce 

b- Vücut sıcak beden sert, ölüm 3-8 saat arasında 

c- Vücut soğuk beden sert, ölüm 8-36 saat arasında 

d- Vücut soğuk, beden sert değil, ölüm 36 saatten fazla olmuş demektir. 
 

 

Adli tıp entomolojisinde eklembacaklıların en önemli özelliği, önemli leş 

besleyici olmalarıdır, yani insan dahil ölü olan tüm omurgalı canlıların 

bedenlerini yemeleridir. Bu şekilde beslenerek aynı zamanda ekosistemimizde 

değerli bir organik madde geri dönüşümü gerçekleştirirler (Anonim, 2022b). 

Ölüm gerçekleştikten sonra cesede ait kan, et, bağırsak muhtevası, kıl ve 

kemik iliği gibi organik atıklar farklı böcek gruplarını cezbeder (Tüzün ve 

Yüksel, 2007). Ölü vucuttaki farklı organların çürüme sürelerindeki farklılığa 

bağlı olarak diptera, coleoptera, lepidoptera ve acarina gibi takımlara ait türler  

farklı dönemlerde gelmeye başlarlar (Benekce, 2001). 

 

1. ADLİ TIP ENTOMOLOJİSİNDE BÖCEKLERİN 

KULLANILMA NEDENLERİ 

1.1.Ölüm zamanının belirlenmesi 

PMI ya da ölüm zamanının belirlenmek için iki yöntem kullanılır 

- Artropodaya ait cesede gelen türlerin süksesyonu ve çürüme ile ilgili 

evrelerin karşılaştırılması sonucu tahmin yapılarak uygulanan yöntem (Şekil 1). 

 -Diğeri ise; Öncelikle böceklerin biyolojileri incelenir ve cesette 

bulunan ergin öncesi dönemlerin yaşının hesaplanmasıyla ölüm zamanının 

belirlenmesi şeklindeki yöntemdir.  
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Şekil 1: İnceleme 

1.2. Cesedin Nerede Olduğunun Belirlenmesi 

Arthropda takımına ait farklı türlerdeki böceklerin habitat alanı ormam, 

çöl, şehir alanları, ev, göl, nehir gibi sulak yerler gibi farklı coğrafik yerlerde 

bulunurlar. Bazen cinayet işlendikten sonra cest farklı yerlere taınarak yeri 

değiştirlebilir. Böyle durumlarda çok önemlidir. Ceset bulunduğunda yeri 

değiştiyse üzerinde bulunan böceklerin ve fauna ile uyumu ise olayın çözümü 

için taşıma yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi verebilir. Bazen sadece belirli 

coğrafik alanlarda yaşayan spesifik türler vardır ve bunlar cesette görülürse, 

taşındığını ispatlayabilir. Elbette bulunan alanın adli böcek faunasının iyi 

bilinmesi ve uzmanlara ihtiyaç vardır. 

 

1.3. Çocuk ve Yaşlı İhmali ya da İstismarı 

Yaşam evrelerimizden biri olan çocukluk ve gençlik sonrası yaşlılık, 

dönemi başlar. Bu dönemde kronik hastalar, kaza ve yaralanmalara karşı zaman 

zaman yaşlılarımız bakıcıya gereksinim duyar. Aynı şekilde yeterince 

becerilerin gelişmemesi nedeniyle çocuklarda ihtiyaçlarını karşılamak için bir 

büyüğe ya da bakıcıya ihtiyaç duyar. Eğer bakıma muhtaç olan bu kişiler 

yeterince bakımı yapılmıyor, ihmal ve istismardan şüpheleniliyorsa, hastaların 

bazı bölgelerinde Bloww fly (Calliphoridae;Diptera) olarak adlandırılan 

sineklerin larvaları görülebilir.  Bu larvalar ne kadar süre ile ihmal olduğu 

konusunda bilgi verir.  

 



TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR I | 252 

 

1.4. Entomotoksikoloji 

Bazen yasaklı madde (uyuşturucu) kullanımı, kazara ya da bilerek alınan 

ilaçlar sonrası gerçekleşen ölümlerde toksik maddeler tanımlanır.  Bu şekilde 

ölmler sonunda yaşayan hastalarda kullanılan idrar ya da kan değerleri 

olmayacağı ya da ölüm sonrasında cesetteki çürüme sonrası saç, kemik iliği 

gibi dokular analiz için sağlıklı bir şekilde alınıp değerlendirilemeyeceği için,  

Bu sırada cesede gelen  ve leş yiyen böcek türleri toksikolojik analizi yapmak 

için alternatif bir yoldur. Böcekler çok kolay homojenize olmaları nedeniyle, 

toksikolojik analiz prosedürlerinde etkin olarak kullanılabilirler (Açıkgöz ve 

ark., 2002; Verme ve Reject, 2018) 

 

2. CESEDİN BOZULMA EVRELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Cesedin bozulma evreleri 

2.1.Başlangıç  

Bu evre ölümden sonra gelen birinci gündür. Vücttta fazla değişiklik 

yoktur, şişme, bozulma ve kokuşma olmaz. Başlangıç evresinde cesede a 

Diptera-Sinek takımından Sarcophagidae, Calliphoridae ve Muscidae 

familyaları ile  Hymenoptera takımındaki türler görülür. 
 

2.2.Şişme 

 Ölümden sonra ortalama olarak, 2-6 gündür. Cesedin karnı gözle 

görülür şekilde şişer ve aynı zamanda vücut açıklarından keskin kokulu sıvı 

akıntılar olur. Cesette bu dönemde Calliphoridaeler görülür. 

Başlangıç 

Şişme Aktif çürüme  
İleri çürüme  

Kuruma 
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2.3.Aktif Çürüme 

Ölüm gerçekleştikten sonraki 7-12 gün arasındaki dönemdir. Artık  

çürümenin aktif olarak görüldüğü bu dönemde koku belirgin hissedilir. Deri 

çürümenin olduğu kısımlarda siyahımsı bir renk alır ve burada beslenen 

böcekler tarafından da hasarlar görülür.  bu dönemde yine Diptera 

ve Coleoptera türleri görülür (Amendt vd., 2004; Kökdener ve Karapazarlıoğlu, 

2013). 

 

2.4. İleri çürüme 

Vücudun çürümesinin sonu da denilebilen bu dönem ölümden sonraki 

13-51. günlerdir. Koku azalı ama bunun yerine çürük peynir kokusu 

hissedilebilir. Bu dönemde cesette sadece  Coleopteradan leşçil böcekler 

görülür. 

 

2.5.Kuruma 

Kuruma ölümden sonraki 52-207 gün arasındaki everedir.  Artık 

vücuttaki yumuşak dokular ve et böcekler tarafından tamamen tüketilir. Geriye  

kurumuş deri kalıntıları, kemik, ve  saç kalır. Koku artık duyulmaz, cesette bu 

dönemde arı (Hymenoptera)’lar ile  Dermestidae (Coleoptera) familyasından 

böcekler görülmektedir. (Erzcinçoğlu, 1983, Goff ve Lord 2001). 

 

3.CESETTE BULUNAN BÖCEK TAKIMLARI 

3.1. Birincil Ceset Böcekleri 

 

 

Birincil yani cesede ilk gelen artropod, sineklerdir. Diptera takımına ait 

tüm familyalar tam başkalaşım geçirirler ve yumurtadan ergin oluncaya kadar 

tüm dönemleri teşhis için önemlidir (Goff ve ark., 1997). 

Musca domestica (Karasinek): Bu tür daha çok cesedin  yaralı kısımları 

ile vücut açıklıklarında bulunurlar. Larvalar toplu halde birarada bulunurlar bu 

nedenle sıcaklıkları ortamın sıcaklığından 10-15 °C daha yüksektir.  

TAKIM FAMİLYA 

Diptera Muscidae  
Sarcophagidae  
Calliphoridae 



TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR I | 254 

 

Calliphora vicina (Gök et sineği): Baş ve thorax siyah renkli, ventrali 

metalik mavi renktedir. Dişi 18 °C derecede yumurta bırakır, yumurtalar 1 

günde açılırlar.  Ortam koşulları uygunsa 5 gün sonra toprağın 1-2 cm 

derinliğinde pupa olurlar. Kadavralarda en çok bu tür bulunmaktadır. Ölü 

vücudunun açıklıkları ile, boğaz ve burun kısımlarında yer alırlar. Bu 

kısımlarda enzim salgılayarak beslenir ve vücudun alt tarafına da geçerler. 

Örnekleme yapılırken toprak numunesi alınıp adli tıpa gönderilmesi gerekir. 

Calliphora vomitoria: Bu tür ormanlık bölgelerde kuzey yarımkürede 

yaygın görülür. Ergin sinek boyu 7-13 mm’dir. Sineğin abdomeni metalik 

mavi, bacakları ise siyah renktedir. 

Sarcophaga carnaria (Boz et sineği): Boz et sineğinin thoraksında gri 

bantlar bulınur göz rengi kırmızıdır. Gök et sineği gibi burun boşluğu ve 

yaralarda bulunur. 
 

3.2. İkincil Ceset Böcekleri 

Takım Familya 

Coleoptera Dermestidae 

Lepidoptera Pyralidae 

 

Bu evrede cesette albüminoid maddelerin tüketilmesinden sonra ortaya 

yağ doku çıkmaktadır. Bu sırada yağlı maddeleri tüketmeyi seven Coleoptera 

(kın kanatlılar) takımından bazı türler cesede gelir. Bu takıma ait larvalar leş, 

gübre çürümüş organik maddeler ve bitki kalıntılarıyla beslenirler.  

Coleoptera; Dermestes lardarius (Deri böceği): Bu türde larvalar uzun 

kıl demetleri ile karakterize edilirler, tüyler kahverengidir. 35-80 günde larva 

dönemi,40-50 gün pupa dönemi sürer.  Daha çok cesedin adipoz (yağ ve bağ) 

doku ve derisinde olurlar. Yoğun olurlarsa 24 gün içinde tamamen deri kalmaz 

geriye sadece iskeleti kalır. 

Lepidoptera; Aglossa pinguinalis (Yağ kurdu): Halka ya da silindir 

şeklindeki larvalar tereyağı ve iç yağları içinde bulunur.  Dişi yumurtalarını 

temmuzda bırakır.  Cesede 6-9 ay içinde gelerek adipoz dokuda beslenir.  
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3.3. Üçüncül ceset böcekleri 

 

Takım Familya 

Diptera Muscidae  
Piophilidae 

 

Bu evrede cesette bazı albümonoid kazein fermantasyonu sonucu 

çürümüş peynir kokusu çıkmaya başladığı anda ikincil böcekler gibi üçüncül 

sırada yer alan böcekler cesede gelmeye başlarlar (Anonim 2022c). 

Helina vicina: Boyu 5 mm’dir. Açık alanlardaki yaprak ve çiçeklerde 

bulunurlar. Larvanın cesede gelip beslenmesi 10 ayı bulabilir.  

Piophilidae petasionis: Bu sineğin larvaları rahatsız edildiklerinde 

sıçrama hareketleri ie karakterize edilirler. H. vicinia gibi 10 ay sonra cesede 

gelerek ferrmente olmuş dokularında beslenir. 

 

3.4. Dördüncül Ceset Böcekleri 

 

TAKIM FAMİLYA 

Diptera Phoridae 

Coleoptera Silphidae  
Histeridae 

 

Diğer böcekler tarafından tüketilemeyen dokular, eset morluğu da denen 

siyahımsı bir mavi renge dönüşür ve amonyak kokuları yaymaya başladığı 

zaman bu grubun böcekleri artık cesede gelmeye başlar.  Bu grupta daha çok 

Coleoptera takımına ait türler gelirken, bazı sineklerde gelebilir. Cesede geliş 

zamanları ortalama 1-2 yıl olabilir.  

Bu türler; Phora atterima (Diptera), Silpha opscura (Coleoptera), 

Nicrophorus interruptus (Coleoptera) dahaçok köstebek gibi hayvanlarda 

görülsede, insan kadavrasında da bu türe rastlanmıştır ve Coleoptera 

takımından geceleri aktif Hister cadaverinus dördüncül böceklerdendir. 
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3.5. Beşincil Ceset Böcekleri 

 

TAKIM FAMİLYA 

Arachnidae Acarina 

 

Genellikle cesedin alt kısmında bulunurlar. Diğer grupta yer alan böcek 

türleri cesette kalış sürelerini tamamlamadan gelirler. Cesede geldikten kalan 

sıvı, bütün organik maddeleri tüketerek cesedin mumyalaşmasına neden 

olurlar. Öldükten sonra yaklaşık 2 ya da 3 yılda gelmekle birlikte, yukarıda 

açıklanan tüm evrelerde bulunabilirler ve diğer böcek türlerinin, anten ve vücut 

parçaları üzerinde cesede taşınırlar. İnsan vücudunda bulunan akarlar; 

Demodicidae familyasından-Demodex brevis ve Demodex folliculorum, 

Acaridae familyasından-Tyrophagus longior, Acarus immobilis ve 

Tyrophagus. putrescentiae ile Macrochelidae familyasıdan Glyptholaspis   

americana‘dır. 

 

3.6.Altıncıl Ceset Böcekleri 

 

TAKIM FAMİLYA 

Lepidoptera Tineidae  
Pyralidae 

Coleoptera Dermestidae 

 

Bu grupta yer alan türler akar grubunda yer alan türler işlerini bitirmeden 

kadavranın bazı kısımları kuruyup mumyalaşınca bu böcekler cesede gelerek 

tendonları, saçları, kılları kemirirler. Bu türler ceset dışında yünlü kumaş, kürk 

ya da doğal materyalli koleksiyonlarda da beslenirler. 

 

3.7. Yedincil Ceset Böcekleri 

 

TAKIM FAMİLYA 

Coleoptera Ptinidae  
Tenebrionidae 

  

Diğer gruptaki böceklerin nimf ve erginlerin kalıntılarıyla beslenir. 
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4. SONUÇ 

Dünyada ve Türkiye’de faali meçhul cinayet, terör ve şiddet suçlarının 

tespitinde adli entomoloji kullanılmaktadır. Bu dalın kullanılması ile deliller iyi 

toplanır ve analiz edilirse çözümler de gelecektir. Araştırma yapılırken 

buradan toplanan böceklerin üreme ve çoğalma bilgileri, başkalaşım ve 

değişimlerinin zamanı ve süresi belli olduğu için bunların bilinmesi ölüm 

olayının ne zaman işlendiği hakkında uzmanlara ipuçları vermektedir. Böcekler 

ölümden sonra geçen sürenin belirlenmesi için geçerli ve kullanışlı deliller 

olarak kullanılabilir. Doğru tespit oldukça önemlidir (Malgorn, 2001). Ayrıca 

coğrafi bölge, iklim, nem gibi faktörler de gözden kaçırılmamalıdır (Kökdener 

ve Karapazarlıoğlu 2013; Wells ve Lamote, 2010). 

Genellikle ceset üzerindeki böcek faunası olay yeri inceleme uzmanları 

tarafından göz ardı edilmekte   ya da delil olarak gözden kaçmaktadır.  
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GİRİŞ 

Günümüzde küreselleşme, teknolojik ilerlemeler ve üretim 

sistemlerindeki değişimler çok hızlı yaşanmaktadır. Bunların yanı sıra 

uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde kurum ve kuruluşlar arasında işbirlikleri 

ve ortaklıklar artmaktadır. Ulusal düzeyde her bölge ve şehrin kalkınması ve 

buna yönelik stratejilerin geliştirilmesi oldukça önemlidir. 

Dünyadaki birçok ülke, bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklarının 

önüne geçmeye çalışmaktadır. Bunu da çeşitli stratejiler, politikalar ve bazı 

araçlar geliştirerek yapmaktadır. Bölge ekonomisi açısından üretim ve buna 

bağlı olarak istihdamda artış yaşanmamasının başlıca nedeni bölgesel 

farklılaşmanın olmayışıdır. Bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında 

yereldeki üniversiteler ve tüm kurum ve kuruluşların gerekli rolleri birlikte, 

ortaklık ve işbirliği içinde üstlenmesi kalkınma hedefine ulaşmada gerekli 

olmuştur.  

Bölgelerin kalkınması, altyapı geliştirme ve bölge yatırımları gibi 

bölgesel gelişme politikaları ile gelişme hedeflerine ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

Günümüzde artık anlaşılmıştır ki bölgelerin ve illerin ekonomik, sosyal ve 

kültürel olarak kalkınmalarını sağlamak artık tek bir kurum veya kişinin 

üstlenebileceği bir sorumluluk ve görev değildir. Bunun için hem bölgedeki 

kurum ve kuruluşlar hem de merkezdeki kurum ve kuruluşlar bir arada, uzlaşma 

ve işbirliği içinde çalışmalıdır.  

Yükseköğretim kurumları birçok görevlerinin yanında bulundukları 

bölgenin kalkınmasında önemli roller üstlenmektedirler. Özellikle 

sanayileşmemiş, gelişmekte olan tarıma dayalı ekonomiye sahip ülkelerde bu 

durum daha önem kazanmaktadır. Üniversiteler hem küresel hem de bölgesel 

gelişmeleri takip ederek, sadece bulunduğu il’de değil bölgede etkili olmakta 

ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Bu bakımdan 

üniversiteler sadece ülke ekonomisini geliştiren kurumlar değil aynı zamanda 

süründürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlayan ve bunu sosyal ve kültürel 

olarak destekleyen bir rola sahiptirler (Dalğar vd., 2009). 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ülkemizde yeni kurulan 

üniversitelerin başta bulundukları şehir ve bölge ile bütünleşmesini sağlamak, 

belirli bir alanda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla iktisadi sosyal ve beşeri 

sermayeyi geliştirmek için çalışmalar yürütmektedir. YÖK ve Kalkınma 

Bakanlığı işbirliğiyle özellikle 2006 yılı sonrası kurulmuş üniversitelerin hem 
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kendi bölgelerine katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmaya 

teşvik etmek için yükseköğretim kurumlarına yönelik “Bölgesel Kalkınma 

Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması (Böl. Kal. Od. Mis. Fark. ve 

İht.) çalışmasını başlatmıştır. İhtisaslaşma Projesi kapsamında şuana kadar 22 

üniversite İhtisaslaşma programına dahil edilmiştir (YÖK, 2020).  

Bu çalışmada ülkemiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması kapsamındaki üniversitelerde dahil edilen 

tarım gıda ve hayvancılık alanları ile ilgili ihtisas alanları incelenecek olup 

üniversitelerde yapılan çalışmalar ve faaliyetler derlenecektir.  

 

1. TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN İHTİSASLAŞMA 

ALANLARI 

Dünyadaki hızlı gelişme ve dönüşümler, kurum ve kuruluşları yeni 

sistemler geliştirmeye zorlamaktadır. Yükseköğretim kurumları yani 

üniversiteler bölgesel kalkınmayı destekleyen en önemli birimlerdir. Kurulmuş 

oldukları il’de hem sosyo-kültürel hem de ekonomik anlamda etkileri büyüktür. 

İhtisaslaşma proğramı kapsamındaki üniversitelerde gerçekleşecek 

araştırmalar, bölgenin gelişebilecek alanlarını ortaya koyarak ekonomik 

gelişmeye katkıda bulunmaktadır. YÖK, tarafından bu güne kadar ihtisaslaşma 

kapsamına alınan üniversiteler ve alanları Tablo 1’de verilmiş olup, bu 

üniversitelerin 12’si tarım, gıda ve hayvancılık odak ihtisaslaşma alanı olarak 

belirlenmiştir.  
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Tablo 1: Program kapsamına dahil edilen üniversiteler ve ihtisas alanları 

 

Üniversite İhtisaslaşma Alanları 

Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık 

 Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik 

Bartın Üniversitesi Akıllı Lojistik ve Bütünleşik 

Bölge Uygulamaları 

Batman Üniversitesi Enerji 

 Bingöl Üniversitesi Tarım ve Havza Bazlı 

 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvancılık 

 Düzce Üniversitesi Sağlık ve Çevre 

 Giresun Üniversitesi Fındık 

Gümüşhane Üniversitesi Madencilik 

Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri 

 Iğdır Üniversitesi Katma Değeri Yüksek 

Tarımsal ürünler 

 Karanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hassas Tarım Uygulamaları ve 

Yenilikçi İşleme Teknolojisi 

 Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi 

 Kırklareli Üniversitesi Gıda 

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım ve Jeotermal 

Munzur Üniversitesi Stratejik Hammaddeler ve İleri 

Teknoloji Uygulamaları” 

 Muş Alparslan Üniversitesi Hayvancılık 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Doğal ve Kültürel Miras 

Turizmi 

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay 

 Siirt Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık 

Uşak Üniversitesi Tekstil, Dericilik ve Seramik 

 Yozgat Bozok Üniversitesi Endüstriyel Kenevir 

 

 

1.1. Artvin Çoruh Üniversitesi  

Artvin Çoruh Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 

"Böl. Kal. Od. Mis. Fark. ve İht. " temalı proje çalışması kapsamında, 

26.02.2020 tarih 3. çağrı döneminde “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” alanında 

pilot üniversite olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Tıbbi ve Aromatik 

bitkilerin kullanım alanlarının incelenmesi, doğal yayılış alanlarından 

toplanması, yetiştirilmesi, analizlerinin yapılması ile bu ürünlerin 
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biyosertifikalı ürüne dönüştürülmesi, nitelikli elemanlar yetiştirmek için bu 

konuda birçok kişinin eğitilmesi ve elde edilen ürünlerin piyasaya sunulması, 

hem il ve bölge, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmiştir 

(AÇÜ, 2022). 

Artvin ilinin yüzölçümü 729.994 hektardır. Arazilerin %54’ü orman, 

%22’si kültür dışı, %15’i çayır-mera, %9’u tarım arazileridir. Tarımsal 

işletmeler insan gücüne dayalı küçük aile işletmelerinden oluşmaktadır. 

Makinalı tarım yok denecek kadar az olup gübre ve zirai ilaç kullanımı çok 

azdır (Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2020). Tibbi ve Aromatik bitki 

çeşitliliği bakımından zengin bir floraya sahip olan il’de bitki çeşitliliği 

açısından 137 familyada 761 cins ve 2727 takson belirlenmiştir (Eminağaoğlu 

vd., 2015). 

İhtisaslaşma alanında gerçekleştirilecek faaliyetler ile son yıllarda tıbbi 

ve aromatik bitkilere olan ilginin artması (Doğan, 2021),  bölgenin ekonomik 

anlamda güçlendirilmesi ve sahip olduğu doğal zenginliklerin sürdürülebilir ve 

verimli bir şekilde değerlendirilmesine katkı sunacaktır. Üniversite bünyesinde 

tıbbi ve aromatik bitkiler ihtisaslaşma koordinatörlüğü ve birçok araştırma 

merkezleri kurulmuş faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

1.2. Bingöl Üniversitesi 

Bingöl Üniversitesi, 18 Ekim 2016 tarihinde Böl. Kal. Od. Mis. Fark. ve 

İht.  proğramı kapsamında 1. çağrı döneminde “Tarım ve Havza Bazlı 

Kalkınma” alanında pilot üniversite seçilmiştir. Bölgenin öz kaynaklarına 

uygun şekilde istihdam oluşturacak ve tarım-havza bazlı gelir getirici 

faaliyetlerin yaygınlaşması ve alt yapının iyileştirilerek halkın refah seviyesinin 

yükseltilmesi proğramın amaçlarıdır.  

Tarım ve hayvancılık Bingöl ilinin temel gelir kaynağıdır. İl’in toplam 

arazi varlığı 59.140 ha olup, 34.527 ha alan tarım arazisi olarak 

kullanılmaktadır (Özbay vd., 2015). Ekolojik yapısı ve doğal kaynakları 

bakımından il ve bulunduğu bölge önemli bir yapıya sahiptir. Tarım ve 

hayvancılık faaliyetlerinin geleneksel yöntemlerle yapılması, doğal 

kaynakların tahrip edilmesi, hastalık ve zararlılarla mücadelede yetersizlik bu 

sektörün gelişmesinin önünde engeller olarak söylenebilir. 

İhtisaslaşma kapsamında, bölgenin doğal kaynakları ve sosyo-ekonomik 

yapısı düşünülerek yapılan değerlendirmeler sonucunda, Arı ve Arı ürünleri ile 
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Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi konulu ana 

tema çalışma alanları belirlenmiştir. Üniversitede pilot üniversite koordinasyon 

merkezi oluşturulmuştur. Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi 

ve Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. 

Bu merkezlerde arıcılığın farklı konularında eğitim ve seminer çalışmaları 

düzenlenerek, arı ve doğal ürünler üzerine analiz çalışmaları yapılmakta, 

bölgenin sosyal kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmaktadır. İl’de ve 

bölgede tarım ve havza bazlı kalkınmasının amaçlandığı toplam 35 adet proje 

yürütülmektedir (BÜ, 2022). 

 

1.3. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Böl. Kal. Od. Mis. Fark. ve İht.  

proğramı kapsamında 1. çağrı döneminde “Hayvancılık” kalkınma alanında 

ihtisas üniversitesi olarak belirlenmiştir. Üniversite, hayvancılıkta Burdur ilinin 

mevcut potansiyellerini ortaya çıkararak bölge halkının ekonomik seviyesini 

artırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çiftlik yönetimi ve çiftçi eğitimi ve 

hayvan yetiştiriciliği ve hayvancılığa dayalı sanayi olmak üzere üç ana eksen 

temelinde, ıslah ile nitelikli hayvan ırklarının kazandırılması, yerli hayvan 

ırkların ıslahı ve geliştirilmesi, hayvan sağlığının korunarak et-süt veriminin 

arttırılması ve hayvansal sanayiye dayalı katma değer yaratılması 

hedeflenmektedir (MAKÜ, 2022). 

Burdur ili nüfusunun önemli bir kısmı tarım ve hayvancılık sektöründe 

çalışmaktadır. İl’de 15.635 işletmede büyükbaş hayvancılık yapılmakta, 

büyükbaş hayvanların %99.3’ü kültür ve kültür melezi ırkından oluşmaktadır 

(Burdur İl Tarım Orman Müdürlüğü, 2022).  

İhtisaslaşma proğramı kapsamında üniversitede, Bilgi Teknolojileri, 

Bilimsel ve Teknoloji, Genetik ve Embriyo Teknolojileri, Hayvancılık 

Sektöründe Dijital Teknolojiler, Hayvancılık Yenilikçi Projeler, 

Standardizasyon ve Belgelendirme,  Süt Ürünleri ve Teknolojisi, Tarım, 

Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları gibi birçok Uygulama ve Araştırma 

Merkezleri kurulmuştur. 

 

1.4. Giresun Üniversitesi 

Giresun Üniversitesi, 12 Kasım 2021 tarih 4. çağrı döneminde “Fındık” 

alanında Böl. Kal. Od. Mis. Fark. ve İht.  proğramı’na dahil edilmiştir. 
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Giresun ilinin ana geçim kaynağı tarım olup hakim ürün fındıktır. 

Toplam tarım alanının %71’inde fındık tarımı yapılmaktadır. Ülkemiz fındık 

alanının %17, üretimin %15’ne sahiptir. Bitkisel üretim gelirinin %90’nı fındık 

tarımı gelirinden oluşmaktadır (Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2014). 

İhtisaslaşma kapsamda fındık ile ilgili bilgi birikimi ve teknoloji 

aktarımının sağlanması, fındık yetiştiriciliğinin bilimsel yöntemlerle yapılması, 

laboratuvar araştırmaları, koordinasyon, eğitim çalışmalarının düzenlenmesi, 

kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar hazırlamak ve uygulamak proğramın 

amaçları arasında yer almaktadır. (GÜ, 2021). 

 

1.5. Iğdır Üniversitesi 

Iğdır Üniversitesi, YÖK tarafından, Böl. Kal. Od. Mis. Fark. ve İht.  

kapsamında 4. çağrı döneminde “Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler” 

alanında ihtisas üniversitesi olarak programa dahil edilmiştir.  

Üniversitede bu yöndeki çalışmaları koordine etmek ve raporlamak için 

katma değeri yüksek tarımsal ürünlerde ihtisaslaşma koordinatörlüğü 

kurulmuştur.  

Iğdır İl arazilerin %41’i çayır-mera, %33’ü tarım alanı, %26’sı 

kullanılmayan alan ve %1’i orman alanıdır. İlin başlıca geçim kaynağı tarımdır. 

Hububat, yem bitkileri, meyve ve sebze, hayvancılık ve arıcılık başlıca tarım 

faaliyetleri olarak sıralanabilir (SERKA, 2016). 

İhtisaslaşma kapsamda bölge ekonomisine katkı sunacak tarımsal 

ürünlerin Ar-Ge çalışmalarının yapılması, yetiştirilmesi, analizlerinin 

yapılması, tüm paydaşların etkin katılımının sağlanması için kongre, çalıştay 

ve toplantı gibi bilimsel etkinlikleri organize etmek, konusunda uzman kişiler 

yetiştirmek için eğitim çalışmaları düzenlemek amaçlanmıştır. Üniversitede 

çalışmalar kapsamında kurum ve firmalar ile işbirliği protokolleri 

imzalanmıştır. Tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve endüstriye kazandırılması, 

Iğdır yöresine has ekonomik değeri olan genotiplerin kültüre alınması, tıbbi ve 

aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, bitki 

zararlıları ile mücadele, hasat sonrası ürünlerin muhafazası gibi birçok proje 

yürütülmektedir (IÜ, 2022, Doğan, 2020). 
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1.6. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi YÖK tarafından 4. çağrı 

döneminde ‘Hassas Tarım ve Yenilikçi İşletme Teknolojileri’ alanında ihtisas 

üniversitesi olarak belirlenmiştir.  

Karaman ilinin toplam yüzölçümü 885.100 ha'dır. İl arazilerinin %38’i 

tarım arazileri, %22’si çayır mera arazisinden oluşmaktadır. İlin 329.286 ha'lık 

alanında bitkisel üretim yapılmaktadır. Bitkisel üretim yapılan bu alanların 

%79.91 tarla bitkileri üretim yapılmaktadır. Nadas alanı %5.37 'lik paya 

sahiptir. Tarım arazilerinin % 11’inde meyvecilik, %5’inde sebzecilik 

yapılmaktadır. Ülkemizin elma ağaç sayısı bakımından birinci, kuru fasulye 

üretiminin %15.5'i, nohut üretiminin % 4,18 'i ve şeker pancarı üretiminin % 

2,64'ü, dane mısır üretiminin %5.77 si il’de karşılanmaktadır. (Karaman İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2022). 

İhtisaslaşma kapsamda üniversite bünyesinde tüm çalışmaların 

koordinasyonunu ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 

“Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri 

Koordinatörlüğü kurulmuştur. İl’de ve bölgede gıda, tarım ve hayvancılık 

sektörünün faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerinin 

yaygınlaştırılmasını sağlamak, projelerin uygulamalarına katkı sağlamak, 

ihtisaslaşma hedefleri doğrultusunda akademik personelin çalışmalarını 

desteklemek ve teşvik etmek amaçlanmıştır (KMÜ, 2022).  

 

1.7. Kırklareli Üniversitesi 

Kırıkkale Üniversitesi, 23.01.2020 tarihinde YÖK İhtisaslaşma proğramı 

kapsamında 3. çağrı döneminde üniversitelerin bulundukları bölgeye olan 

katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek 

amacıyla “Gıda” odak alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlenmiştir. 

Gıda üretimi ve imalat sanayi Kırıkkale ilinin ekonomisinin temel 

alanlarıdır. İl’de bulunan işletmelerin büyük bir kısmını gıda, tarım ve 

hayvancılık alanları oluşturmaktadır. Süt ve süt ürünleri sektörü bölgenin 

kalkınmasında etkili olan ana gıda sektördür. Bölgenin sürdürülebilir olarak 

kalkınmasının sağlanması, rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi, konusunda 

uzman kişilerin yetiştirilmesi, üretim ve pazarlamada teknolojinin kullanımı, 

bu yönüyle projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.  
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Üniversite bünyesinde bu kapsamda çalışma planları hazırlamak, çeşitli 

bilimsel toplantıları ve projeleri organize etmek ve raporlaştırmak, ihtisas 

konusu ile ilgili yürütülecek AR-GE faaliyetlerini koordine etmek, bilimsel 

araştırmalar yapmak, üniversite ve sanayi arasında işbirliğine katkı sağlamak, 

için Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Gıda Ar-Ge İnovasyon ve 

Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Geleneksel ve 

Fonksiyonel Süt Ürünleri Geliştirme, Yerel Ürünlerin Tanıtılması, Bal ve Arı 

Ürünleri, Bölgesel Gıda Yan Ürünleri ve Atıklarının Değerlendirilmesi, 

Modern Gıda Ambalajlama Teknolojileri, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, 

Gıda’nın Dijital Dönüşümü ve İhtisaslaşma Alanında Pazarlama, Tanıtım ve 

Turizm projeleri ile ihtisaslaşma çalışmaları yürütülmektedir (KÜ, 2022). 

 

1.8. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, YÖK İhtisaslaşma proğramı 

kapsamında 1. çağrı döneminde “Tarım ve Jeotermal” odak alanında ihtisas 

proğramına dahil edilmiştir.  

Kırşehir, tarım ve hayvancılık üretimi için elverişli bir coğrafyada 

bulunmakta ve ekonomik olarak gelişmekte olan iller kategorisinde yer 

almaktadır. İlin toplam arazi varlığı 657.012 ha’dır. Kültür arazi varlığı %69.2, 

çayır-mera %19.2, orman fundalık %3.8, tarıma elverişsiz alan %7.82i 

oluşturmaktadır. Kırşehir’de şehirleşme oranı düşük iller arasındadır. Nüfusun 

%42’si kırsal alanda yaşamakta olup tarım ve hayvancılık için önemli bir 

potansiyel oluşturmaktadır. İl’de büyükbaş hayvancılığın önemli üretimi hacmi 

bulunmaktadır (Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2022). 

Üniversitede pilot tarım ve jeotermal koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Proğram kapsamında bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine, 

potansiyel enerji kaynakların etkin kullanımı, bölgenin tarihi ve kültürel 

değerlerin tanıtımına, eğitim, araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetlerin 

yapılması ve ihtisas alanı ile ilgili projeler yürütülerek il ve bölgesel ekonomik 

kalkınmanın artırılması amaçlanmıştır.  

Üniversite bölgesel kalkınmaya yönelik yürütmeyi planladığı proje 

konuları; 

✓ Kaba yem üretimi, 

✓ Ceviz odaklı kalkınma ve gelişim 

✓ Termal sahalarda kümelenme 
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✓ Terme sahasında jeotermal kaynağın temini ve proje sahalarına 

iletimi 

✓ Jeotermal kaynaklı rehabilitasyon merkezi 

✓ Sporcu sağlığı araştırma, uygulama ve termal rehabilitasyon 

merkezi 

✓ Pilot üniversite projelerinin eğitim ve tanıtımı (KAEÜ, 2022). 

  

1.9. Muş Alparslan Üniversitesi 

Muş Alparslan Üniversitesi, YÖK’ün Böl. Kal. Od. Mis. Fark. ve İht.  

Proğramının 12.12.2018 tarih 2. çağrı döneminde “Hayvancılık” alanında 

ihtisas üniversitesi seçilmiş, üniversite bu kapsamda hayvancılık projesi 

yönergesini yürürlüğe koymuştur.  

Muş ili’nin arazi varlığının %42’si tarım arazisi, %39’ü mera, %9’u 

orman, %8’i çayırlık, %2 tarıma elverişsiz arazisinden oluşmaktadır (Baytar, 

2021). Türkiye’de büyükbaş hayvan varlığı ile 15. sırada, küçükbaşta 12’inci, 

manda yetiştiriciliğinde 6’ncı, kaz yetiştiriciliğinde 3. sıradadır. İl’de ortalama 

yıllık 393 bin ton süt ve 17.500 ton kırmızı et üretimi yapılmaktadır. Yonca 

üretiminde Türkiye’de 4’üncü sırada olup, il kaba yem ihtiyacının %78’ini 

karşılamaktadır (TOB, 2022). 

Proğram faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla beş yıllık iş planları ve alt 

projeler hazırlanmıştır. Alt projelerin hayata geçirilmesi ile, hayvan 

yetiştiriciliği mesleki yeterliliklerin artırılması daha bilinçli ve ekonomik 

üretim, sığır ırklarının genetik kaliteleri,  çiğ süt ve karkas üretimin artırılması,  

hayvan ve hayvansal ürün ticaretinde canlılık, ahırların daha modern hale 

getirilmesi gibi başta il’de olmak üzere bölgeye birçok konuda faydalı yönleri 

olacaktır. Proğram kapsamında üniversitede, Türkiye’de Tarım Ürünleri ve 

Yem Bitkileri Üretiminin Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları,  II. Türkiye 

Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği, Muş Ovası Uluslararası 

Tarım Kongresi, 1. Uluslararası Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi gibi 

birçok akademik etkinlik yapılmıştır. Üreticilerin ve teknik elemanların 

mesleki becerilerinin artırılması için birçok kurum, kuruluş ve birlik ile 

görüşülmüş büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimleri verilmiştir 

(YÖK, 2020). 
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1.10. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ihtisaslaşma proğramının 2. çağrı 

döneminde “Çay” odak alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlenmiştir.  

Proğramın amacı, Türk çayını dünya ile rekabet edebilir hale getirerek 

bölgesel ve küresel bir aktör olmak, çay alanında şehir ve bölge ile 

bütünleşmenin sağlanması, bu alandaki çalışmaları koordine etmek ve 

raporlamak,  mevcut sorunları çözmenin yanında katma değer üretecek 

yenilikler ortaya koymak, bu sayede iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin 

geliştirilmesine katkı sağlamaktır (RTEÜ, 2022). 

Doğu Karadeniz Bölgesi üreticilerin sosyal, ekonomik ve çevresel 

boyutta önemli derecede etkileyen, istihdam oluşturmada, diğer sanayi 

kollarına ham madde temin etmede, katma değeri yüksek bir tarımsal üründür. 

Ülkemiz dünya çay üretiminde 6. sırada yer almakta olup ihraç ürünlerimizden 

biridir. Çay tarımını Rize ve Trabzon başta olmak üzere Artvin, Giresun ve 

Ordu illerinde iki yüz binde fazla kişi üretimini yapmaktadır. Türkiye’de 

toplam 836.109 da çay üretim alanından %67’si Rize, %20’si Trabzon, %11’i 

Artvin, ve %2’si Giresun ve Ordu illerinde bulunmaktadır (RTEÜ, 2019). 

Üniversite ihtisaslaşma kapsamında Çay İhtisas Koordinatörlüğünü 

kurmuştur. Bu kapsamda tüm paydaşlarla görüş ve öneriler almış, ülkemiz çay 

tarımının swot analizini yapmıştır. Bölge çayının kalite ve marka değerini 

artıracak eğitim faaliyetleri, çay ıslahı, çay üretiminde mekanizasyon ve alt yapı 

geliştirme gibi birçok konuda gruplar oluşturularak projeler hazırlanmıştır. 

 

1.11. Siirt Üniversitesi 

YÖK tarafından koordine edilen ihtisaslaşma proğramı kapsamı 2. çağrı 

döneminde Siirt Üiversitesi “Tarım ve Hayvancılık” alanında ihtisaslaşacak 

üniversite olarak belirlenmiştir.  

Üniversite çalışmalar için Tarım ve Hayvancılık İhtisaslaşma 

Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü ve uygulama ve araştırma merkezleri 

kurmuştur. Bu kapsamda Arıcılık, Bağcılık, Deney Hayvanları, Hayvan 

Sağlığı, Küçük ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Tarım Çalışmaları, Hayvan 

Islahı ve Genetik ve Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon konularında 

uygulama ve araştırma merkezleri kurulmuştur.  

Siirt ili GAP bölgesi ve Ilısu barajı havzasında yer almaktadır. İlin yeraltı 

kaynaklarının zenginliği ve İskenderun ve Mersin limanlarına uzanan 
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demiryolu bağlantısı, Ortadoğu pazarlarına yakınlığı ihracat için potansiyel 

barındırmaktadır. İl’de ticaret genel olarak tarım, hayvancılık ve el sanatlarına 

dayanmaktadır. Birçok tarımsal ürünlerin başta Tıbbi ve Aromatik bitkilerin 

yetiştirilebilmesi zengin bir çeşitlilik katmaktadır. Başlıca tarım ürünleri 

buğday, mercimek, pamuk, arpa, nohut, fıstık, nar ve üzümdür (DİKA, 2018). 

Proğram kapsamında Siirt fıstığı ve küçükbaş hayvancılık ana ihtisas 

konusu olarak belirlenmiş, hayvan sağlığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve 

ıslahı, arı yetiştiriciliği, model ahır uygulamaları, Siirt fıstığı yetiştiriciliğinde 

modern uygulamalar, tıbbi ve aromatik bitkiler, çayır-mera ve yem bitkileri 

üretimi gibi konularda birçok proje çağrısında bulunulmuştur. 

 

1.12. Yozgat Bozok Üniversitesi 

Yozgat Bozok Üniversitesi, YÖK tarafından 3. çağrı döneminde 

“Endüstriyel Kenevir” odak ihtisas alanı olarak belirlenmiştir.  

Yozgat Bozok Üniversitesinin daha fazla bilgi ve ileri teknolojinin 

üretildiği bir odak üniversite haline gelmesi ile Üniversitenin ve Yozgat’ın 

tanınırlığa katkı sağlamak programın önemli hedefleri arasında yer almaktadır. 

Kenevir katkılı tekstil, yem, gıda, enerji, kozmetik, sağlık destek ürünleri, 

inşaat gibi birçok çok alanda bilimsel çalışmalar yapmak, ürünler geliştirerek, 

sektörün hizmetine sunmak. Kenevire dayalı sektörlerin Yozgat’ta oluşmasıyla, 

Yozgat tarımının ve sanayisinin gelişmesini sağlamak, istihdamı arttırmak ve 

ekonomik olarak daha gelişmiş bir Yozgat oluşturmak. Çok amaçlı kenevir 

üretimi için mevzuat güncellemelerine katkı sağlamak hedefler olarak 

sıralanabilir.  

Üniversite proğram kapsamında çalışmalar yapmak için -tarım, gıda ve 

yem, -tıp, ilaç ve sağlık, -tekstil, selüloz kompozit, ve biyomalzeme, -

elektronik, makine ve enerji, -inşaat ve yapı malzemeleri, -temel bilimler, -

sosyal bilimler, mevzuat ve pazarlama gibi farklı disiplinlerde 7 araştırma 

grubu oluşturmuştur. Proğram hedefleri doğrultusunda Kenevir Araştırmaları 

Enstitüsü kurulmuş ve yönetmelik hazırlanmıştır. Enstitü Tarım ve Gıda, 

Malzeme ve Enerji, Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı olarak 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kenevir, Ülkemiz ve Yozgat’ın eski kültür bitkilerinden birisi olup, 

dünyada önemi ve kullanımı gittikçe artmaktadır. Endüstriyel kenevirin 

saplarından lif ve tohumundan yağ elde edilen, bitkinin diğer kısımları 
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değerlendirilebilen ekonomik değeri yüksek bir bitkidir. Ülkemiz ekonomisi 

için önemli olabilecek bu bitki, farklı kullanım alanlarına sahiptir. Bitkinin kök, 

sap, lif, çiçek, tohum, yaprak kısımları farklı sektörlerce kullanılabilmektedir. 

Gıda sektöründe kenevir esaslı birçok ürün yer almaktadır. Hayvan 

beslenmesinde ve rasyonlarda kenevir küspesi oldukça değerli bir yem 

kaynağıdır. Lifleri tekstil, dokuma ürünleri, iplik, ev tekstil ürünleri, ambalaj 

materyali vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Kenevirden elde edilen 

kannabinoidler (CBD, THC) birçok hastalığa ilişkin ilaçlarda hammadde olarak 

kullanılmaktadır (Yazici vd., 2020; Yazici ve Yılmaz, 2021). 

Üniversite bünyesinde çeşitli araştırma gruplarının yapacağı çalışmalara 

hammadde tedariki ve tarımsal bazı bulguları elde etmek amacıyla, kenevir 

araştırma alanlarına yasal izin süreçleri tamamlanarak, kenevir denemeleri 

kurulmuştur. Kenevir alanında sektörel işbirliği yapmak için birçok firma ile 

toplantılar yapılmış, iş birliği protokolü imzalanmıştır.  

Endüstriyel Kenevir İhtisaslaşma kapsamında yapılacak çalışmalar ile 

başta Yozgat ili ve izinli illerde kenevir bitkisinin üretimi, kenevir bitkisinin 

yüksek gelir getiren tarımsal bir ürün olarak yaygınlaşması ile bölgede kırsal 

gelişime ve tarım sektöründe istihdama katkı sunacaktır. Bitkiden elde edilecek 

ürünler, farklı sektörlerde kullanılarak üniversite-sanayi işbirliği ile Yozgat ili 

ve yöresinde bir kenevir sanayisinin oluşturulması sağlanacaktır (YOBÜ, 

2022). 

 

2.  SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Üniversitelerin önemi küresel rekabet ortamında giderek önem 

kazanmakta ve ülkeler üniversitelerini ihtiyaçlara yönelik politikalarını yeniden 

yapılandırmaktadır. Araştırma üniversitesi yaklaşımı ülkelerin ekonomisinin, 

bilimin ve teknolojinin gelişmesinde önemli yere sahiptir.  

Tarım sektörünün önemi dünyada giderek daha artmaktadır. Ülke 

nüfusun beslenmesi, istihdamı, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacı, 

ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkıda bulunması nedeniyle vazgeçilmez bir 

sektördür. Ülkemizde tarım sektörü toplam nüfusun %35’ini, istihdamın 

%45’ini, ekonomik gelirin %15’ini oluşturmaktadır (FKA, 2011). 

Son yıllarda ülkemizde Yükseköğretim Kurulu tarafından gündeme 

getirilen ihtisaslaşma ve üniversitelerin bulundukları bölgelere göre kendi 

aralarında farklılaşmaları noktasındaki yönlendirmesinin ayrı bir önem 
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kazandığını görmekteyiz. Belirlenen araştırma üniversiteleri için süreçler 

stratejik öneme sahiptir. Nitelikli yetişmiş insan gücü, kaynakların doğru 

kullanımı, doğru yönetim, üniversiteleri iyiden daha mükemmele taşımak, 

bölgesel ekonomiye etkinin artırılması araştırma üniversitelerinin çerçevesini 

oluşturmaktadır. Üniversitelerin içinde bulundukları il ve bölgenin sorunlarıyla 

ilgilenmesi ve her açıdan yol gösterici olması ilkesinden hareket eden Böl. Kal. 

Od. Mis. Fark. ve İht.  kapsamında üniversitelerde tarım gıda ve hayvancılık ile 

ilgili yapılan faaliyetler olumlu yönde ilerlemektedir. Ancak bu üniversitelerde 

gerek alt yapı, laboratuvar olanakları ve öğretim elemanları katkısı 

artırılmalıdır. Bölgesel kalkınmada rol alan kalkınma ajansları ve sivil toplum 

kuruluşları üniversitelerle işbirliğini artırmalı bu alanlara destek sunmalı ve 

üniversitelerde tarım gıda ve hayvancılık ile ilgili yeni ihtisaslaşma alanları 

açılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Nüfus artışı, hızlı ve düzensiz kentleşme, yaşadığımız alanların sağlıksız 

gelişmesine neden olmaktadır. Son yüzyılda küresel kentsel nüfus toplamı 1,5 

milyardan yaklaşık 6 milyara yükselmiş, diğer bir ifadeyle yaklaşık %15'ten 

%50'ye artmıştır (Deelstra ve Girardet, 2000). Günümüzde kentsel alan 

yoğunluğu giderek artmaktadır. Yoğun kentleşme, beraberinde kentlerde 

yaşayanların yeşil ile olan ilişkisini de giderek azalmaktadır. Düzensiz ve 

yönetimsiz kentleşme, kırsal – doğal alanları tehdit etmektedir. Dolayısıyla 

artan her türlü kirlilik ve trafik sıkışıklığı nedeniyle kentler canlılığını 

yitirmektedir (Gülgün vd., 2014). Bu bağlamda kentsel büyümeler ve insan 

nüfusunun metropol alanlarda yoğunlaşması ile ilgili sorunlar, modern 

topluklar için zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu zorluklardan 

ekonomik problemler başta olmak üzere konutların, yolların kentsel alt yapının 

genişlemesiyle doğal bitki örtüsü ve vahşi yaşam habitatları ve tarım 

arazilerinde azalma görülmektedir (Bolca, vd. 2007). Ayrıca kentsel 

genişlemeler yaşadığımız alanlarda açık yeşil alanları da tehlikeye atmaktadır. 

Gelişmiş kentlerde açık-yeşil alanların nitelik ve nicelikleri yaşam kalitesinin 

bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber gelişmişliğin ve 

toplum refahının bir göstergesi olarak ele alınmaktadır.  

Günümüzde artan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve çevre 

sorunları (hava ve su kirliliği, orman yangınları, aşırı kaynak kullanımı, su krizi 

vb.) sonucunda değişen yaşam koşulları, kentlerde ciddi tehditleri meydana 

getirmektedir. Kaynakların yanlış kullanılarak tüketilmesi ve çevre kirliği 

sorunlarının küreselleşmesiyle iyileştirme çalışmalarının bir sürece bağlı 

olduğu anlaşılmaktadır (Atıl, vd., 2005). Gelecekte olası senaryolara 

bakıldığında kentlerde yaşayanların kaynaklara ve enerjiye erişim zorluğu 

kaçınılmazdır. WWF (2020)’ye göre yaklaşık bir milyar insan iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerinden dolayı yüksek risklerle karşı karşıyadır. 

Buna bağlı olarak ekosistemleri ve ekosistemlerin faydalarını kaybetmekteyiz. 

Artık günümüzde özellikle iklim değişikliğinin yarattığı ve yaratacağı 

sorunlarla mücadelede doğaya yönelmek, doğadan yardım almak ve doğadan 

esinlenerek çözümler üretmek büyük önem kazanmıştır (Kaçmaz, 2021). 

Kentlerin geleceğe yönelik senaryolaştırılması kapsamında da vakit 

kaybetmeden olabilecek olan sorunlara yönelik doğa temelli çözüm önerileri 

getirilmesi ve bu çözümlerin hayata geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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Bu doğrultuda güncel çalışmalar, uygun ve alternatif bitki yetiştirme 

yöntemlerini gündeme getirmektedir.   

Bitkiler doğal ya da kültürel, bir dizi yöntemle üretilebilmektedir. Bu 

çalışma kapsamında da alternatif bitki yetiştirme yöntemleri ele alınmıştır. 

Özellikle atık geri dönüşümü ile az kaynak kullanarak ve çevreye olumsuz 

etkisi düşük şekilde bitki üretmeyi amaçlayan yöntemlere yönelim 

sağlanmıştır. Bunlara ek olarak, dikey bahçeler, çatı seraları, çatı bahçeleri, 

dikey çiftlikler gibi çeşitli yatay ve dikey yeşil alanların, kentlerde giderek 

artmakta olduğu konusuna da değinilmiştir. Son yıllarda yeşil altyapı terimi 

çerçevesinde çatı bahçelerinden çevre dostu yağmur suyu yönetim sistemlerine 

kadar tüm ekoloji temelli yaklaşımlar sürdürülebilir olarak 

değerlendirilmektedir (Temizel vd., 2021). Yeşil altyapı yaklaşımı; sadece 

doğal yaşam ortamlarını değil aynı zamanda kültürel yaşam ortamlarını, kırsal 

– kentsel – yerel ölçeklerde peyzajın bütünlüğünü sistemli bir şekilde 

sağlamaya dayanmaktadır (Gülgün Aslan ve Yazici, 2016). Ayrıca bu yaklaşım 

doğrultusunda kentlerde artan bitki örtüsü; biyolojik çeşitliliği destekleme, 

toprağı zenginleştirme, erozyonu azaltma, karbon tutma ve depolama, havayı 

serinletme ve temizleme, enerji tüketimini azaltma, gürültüyü filtreleme, 

rekreasyonel olanaklar sağlama gibi daha birçok işlevleri bulunmaktadır 

(Gülgün ve Akça, 2020). 

Kent içinde ve kent sınırında tarımsal faaliyetleri kapsayan ‘kentsel 

tarım’ kavramı, endüstriyel tarıma karşı bir alternatif üretim modelidir. Bu 

doğrultuda çalışma kapsamında kentsel tarım biçimleri ve tasarım kriterleri 

açıklanmaktadır. Ayrıca kentsel tarımın enerji verimliliği, çevresel ve sosyal 

sürdürülebilirlik yönünden önemi de vurgulanmaktadır.  

Bu çalışmada kentsel tarım uygulamaları açısından dikkat çeken 

Küba’daki Havana kenti örneklemi irdelenmektedir. Küba, Sovyet bloğunun 

dağılmasının ardından daha önce görülmemiş tarım ve gıda kriziyle 

uğraştığında kentsel tarıma yönelmiştir.  

 

1. ALTERNATİF BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ 

Kentsel alanların artmasıyla beraber tarım arazilerinde de önemli 

ölçülerde kayıplar oluşmaya başlamıştır. Bu kayıpları önlemek ve verimliliği 

arttırmak adına, alternatif bitki yetiştirme ve/veya tarım yöntemlerini geliştirme 

çalışmalarına ağırlık verilmesi, her geçen gün daha da önemli bir hal 
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almaktadır. Özellikle günümüzde Covid-19 pandemi salgınıyla birlikte 

alternatif tıp ya da hobi bahçeciliği altında yetiştiriciliği yapılan tıbbi aromatik 

bitkiler, önemli tarım ürünü olarak dikkat çekmektedir (Çolak vd., 2020; 

Yazici, 2020; Yazici ve Yılmaz, 2021).  

Kentlerde uygulanabilirliği açısından uygun olan alternatif tarım 

yöntemlerinin çoğu, verimli topraklar gerektirmemektedir. Topraksız tarım, 

organik tarım ya da susuz tarım gibi bitki yetiştirme ortamlarını; çatı bahçeleri, 

dikey bahçeler veya hobi bahçeleri gibi mekanlar oluşturarak kentlere bir 

sistem olarak dahil etmemiz, alternatif bitki yetiştirme teknikleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu sistemlerin kentlere entegrasyonu ile 

kentlilere, yaşayan ekosistemdeki tüm canlılara, biyoçeşitliliğin korunmasına 

ve sürdürülebilir kent olmasına doğrudan olumlu etkisi bulunmaktadır. Bitki 

yetiştirme ortamları organik ve inorganik materyaller olmak üzere iki başlık 

altında sınıflandırılmaktadır (Bingöl, 2019):  

 

 

Organik materyaller İnorganik materyaller 

Torf Perlit 

Hindistan cevizi lifi (Cocopeat), tozu Vermikulit 

Kullanılmış mantar kompostu Kaya yünü 

Talaş Kum ve çakıl 

Ağaç kabukları Zeolit 

Çiftlik gübresi Yanmış kil 

Çeltik kabukları Pomza 

Ağaç yontuları  

Yer fıstığı kabukları  

Sap ve saman  

 

Genellikle beton bloklar arasında veya taşlarla inşa edilen alçak duvarlar 

üzerindeki yataklarda üretimler için yumuşak toprağa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ancak bitki yetiştirme sürecinde genellikle toprakların verimsiz olduğu 

zamanlarda müdahale edilmeden işlenmesinin ya da verim alınmasının zor 

olduğu bilinmektedir. Bu aşamada organik materyaller kullanılmaktadır. 

Tablo 1: Bitki yetiştirme ortamları 
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Ayrıca kullanılan bu organik materyaller atık geri dönüşümü de 

sağlanmaktadır.  

 

 

Yetiştirme ortamlarında verimliliği arttırmak adına kentlerde çöp olarak 

atılan bazı malzemelerin geri dönüşümü sağlamak için oldukça önemlidir. Bu 

kapsamda kompost; doğal gübre olarak da adlandırılan, hayvansal ve bitkisel 

atıkların çürütülmesi ya da öğütülmesi işlemidir. Doğrudan gübre yerine 

geçmez ancak toprağın veriminin artmasına yardımcı maddeler bulundurduğu 

için toprağa birçok faydası vardır. Çiğ sebze artıkları, budanmış ağaç dalları, 

biçilen çimler, kabukları soyulmuş meyvelerin, çürütülmesi ve öğütülmesiyle 

toprağa en faydalı şekilde geri kazandırma işlemidir. Bu sayede normal 

şartlarda çöpe giden atıklar, toprağın nemli ve oksijenli ortamı içinde çözünerek 

organik gübre formunu kazanmaktadır. Kompost yapımında meyve, sebze 

atıkları/kabukları kurumuş dal, kurumuş yaprak, gazete kâğıdı, kağıt, karton 

kağıdı, saman, talaş, yumurta kabukları, biçilmiş çim, ot, kahve, çay posası, 

kuruyemiş kabukları gibi malzemeleri kullanılmaktadır. Kullanamayacağımız 

malzemeler ise; asitli atıklar, et ve süt ürünleri, çimlenmiş ya da çimlenmeye 

yakın tohumlar, yağlı atıklar, işlenmiş kağıtlar, naylon poşetler, kimyasal 

içerikli atıklar, narenciye kabukları olarak sıralanabilir (Unilever Food 

Solutions, 2022). 

 

 

Şekil 1: Kentsel teraslarda kompostlama (Kaynak: Unilever Food Solutions ve 

wehatetowaste)  
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2. KENTLERDE UYGULANABİLECEK ALTERNATİF 

TARIMSAL YÖNTEMLER  

Çalışmanın bu bölümünde peyzaj mimarlığı disiplininin kentsel ölçekte 

uygulamaları olan çatı bahçeleri, dikey bahçeler, hobi bahçeleri, kent bahçeleri, 

iyileştirme bahçeleri, permakültür gibi sistemlerde ele alınabilecek alternatif 

tarımsal üretim yöntemleri verilmektedir.  

Tarımsal üretimin alternatif yöntemleri ile ilgili verilen farklı kavramlar 

çerçevesinde permakültür kavramına değinmek de yerinde olacaktır. 

Permakültür (İng. Permaculture), sözlük anlamı hem kalıcı olan ‘permanent’, 

hem de tarım anlamındaki ‘agriculture’ kelimelerinin birleşiminden 

oluşmaktadır. Kavram ilk olarak, ‘Permakültür: Bir Tasarımcının El Kitabı, 

Permaculture – A Designer's Manual (1988)’ yazarı olan doğa bilimci Bill 

Mollison tarafından kullanılmıştır. Mollison’a göre permakültür (2002); 

peyzajların çeşitliliğine, sürdürülebilirliği ve esnekliğine sahip tarımsal olarak 

üretken peyzajların bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır. Doğa ile 

birlikte hareket ederek uzun süreli özenli gözlem ve belli bir sistem içerisinde 

bütün işlevsel süreçlerin devamlılığını sağlayarak kendi evrimlerinin 

gerçekleşmesine izin verme felsefesidir. Ayrıca bu kavram sosyal düzen ile 

doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda Mollison permakültürün etik ilkelerini şöyle 

sıralamaktadır; (1) Yeryüzüne özen gösterme; ekosistemlerdeki tüm yaşam 

sistemlerinin devamlılığı için gerekli koşulları sağlama, (2) İnsanlara özen 

gösterme; insanların gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarına sağlıklı ulaşmaları 

için gerekli kaynakları sağlama, (3) Nüfus ve tüketime sınır getirme; ihtiyaçları 

kontrol altına alarak tüm etik ilkeleri desteklemek olarak belirtmektedir.  

Organik tarım (İng. Organic farming), biyolojik çeşitlilik, biyolojik 

döngüler ve toprak biyolojik aktivitesi dahil olmak üzere tarımsal ekosistem 

sağlığını destekleyen ve iyileştiren bütünsel bir üretim yönetim sistemidir 

(Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2022). Bu tür bir 

üretim, biyolojik çeşitliliğin korunmasında tarımın rolünü güçlendirmenin bir 

yolu olarak görülmektedir. Organik tarım başlığında değerlendirebileceğimiz, 

organik bahçeler (Organopónicos or organoponics), Küba’da ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde Küba’da halen kentlerde organik bahçelere odaklanmaktadır. 

Sistem olarak organik bahçeler genellikle organik madde ve toprakla 

doldurulmuş alçak boylu beton duvarlardan oluşmaktadır. Üretim yapılan 
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ortamın yüzeyine damlama sulama hatları gibi farklı tekniklerde sulamalar 

kullanılmaktadır.  
 

Topraksız tarım (İng. Soilless agriculture or hydroponics agriculture), 

toprak olmadan bitki yetiştirme tekniklerine topraksız tarım adı verilmektedir. 

Yoğun tarımsal faaliyetler sonucu toprakların verimliliğinin azalması sebebiyle 

artan topraksız tarım teknikleri gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır. Bu 

yetiştirme tekniğinde bitki yetiştirme ortamı olarak yalnızca besin çözeltileri 

kullanıldığı gibi çeşitli organik ve inorganik katı materyallerden de yararlanılır. 

Bitki kökleri besin açısından zengin çözeltilerine batırılır (World Wide Fund 

for Nature, 2020).  

 

 

Topraksız tarımın amacı; bitkilerin gelişmesini besin solüsyonu 

yardımıyla sağlamak, bitkilerin besin maddesi ve su gereksinimlerini stres 

oluşturmadan karşılamak ve bunu en ekonomik bir şekilde gerçekleştirmektir. 

Topraksız tarım aslında örtü altı (özellikle seralarda) yetiştiricilikte 

uygulanmaktadır. Ancak insanlar küresel yaşam koşullarında değişikliklere yol 

açan sayısız sorunla karşı karşıya kalmaktadır (iklim değişikliği, tehlikeli 

bulaşıcı hastalıklar, artan kentleşme ve doğal kaynak birikimlerinin tükenmesi 

vb.). Bu kapsamda topraksız ya da hidroponik tarım, bu sorunların tarım 

sistemimize yönelik tehditleri azaltmak için güçlü bir potansiyele sahiptir. 

Ayrıca topraksız tarımın avantajları (Güngör, 2019): 

 

 

Şekil 2: Havana (Küba)’da küçük bir organik bahçe ve burada üretilen tarımsal 

ürünler, çiçekler (Kaynak: URL 1 ve URL 2)  
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• Topraksız tarım, sınırlı alanda yüksek popülasyonların beslenmesini 

sağlar 

• Konvansiyonel tarıma (veya alışılmış tarım) göre daha düşük enerji 

maliyetleri ve daha az su tüketir 

• Teknoloji sayesinde daha az işçilik maliyeti oluşur 

• Daha az sera emisyonu ile iklim değişikliği etkilerini azaltır 

• Birim alandan elde edilen kar, topraksız örtü altı tarım modeli, 

geleneksel tarım modellerine göre yaklaşık 50 kat daha kârlıdır. 

Ayrıca dikey bahçelerde uygulanan topraksız tarım arazinin daha iyi 

kullanılmasını sağlar 

Hügel kültür (İng. Hügelkultur) ya da yükseltilmiş bahçe yatakları 

olarak bilinen; odunsu malzeme, bahçe molozları ve uzun, tünel şekilli 

höyükler içinde düzenlenmiş toprak kullanarak bahçe ve peyzaj yatakları inşa 

etme yöntemidir. Bu yataklar üç boyutlu olduklarından, büyüyen bitkiler için 

ek alan yaratırlar. Toprak verimliliğini, su tutmayı ve toprak ısınmasını 

iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Böylece höyüklerin üzerinde veya 

yakınında yetişen bitkilere fayda sağladığı bilinmektedir (Chalker-Scott, 2017). 

Diğer bir ifadeyle dallar, yapraklar, kütükler, saman, karton, petrolsüz gazete, 

gübre, kompost bitkilerin yetişebileceği bir yatak haline getirip sebze/meyve 

üretebileceğimiz ortam olarak tanımlanmaktadır.  

Şekil 3: Topraksız tarım görselleri (Kaynak: World Wide Fund for Nature ve Princeton 

Student Climate Initiative)  
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Bu yöntemin uygulanması için en uygun ağaç türleri şunlardır: Alnus 

glutinosa (Kızılağaç), Malus domestica (elma), Populus tremula (titrek kavak), 

Betula pubescens (huş ağacı), Populus sp. (kavak), Acer sp. (akçaağaç), 

Quercus sp. (meşe), Salix sp. (söğüt - bitkinin öldüğünden emin olunmalıdır 

yoksa filizlenecektir). Kaçınılması gereken ağaç türleri: Acacia melanoxylon 

(siyah akasya – toprakta çözülmez), Juglans nigra (kara ceviz – toksin 

oluşturur), Sequoia sempervirens (sekoya - öz odun çürümez ve sekoya 

kompostu tohum çimlenmesini önleyebilir) olarak sıralanmaktadır 

(permaculture magazine, 2013).  
 

• Bitkileri yetiştirebildiğimiz dik yataklar, bahçede bitkiler için daha 

fazla yüzey alanı anlamına gelmektedir ve yükseklik, hasadı 

kolaylaştırmaktadır. 

• Ağaç odunları ya da kütükler ve dallar sünger görevi görür ve yağmur 

suyu depolar. Daha kuru zamanlarda (yaz mevsiminde) serbest 

bırakılır. 

• Saman balya bahçeleri daha az toprak, daha az su gerektirir ve ısı 

tutar. Saman parçalandıkça besinler bitkileri de beslemektedir. 

Ahşabın kademeli olarak çürümesi, bitkiler için tutarlı bir uzun vadeli 

besin kaynağıdır.  

 

Şekil 4: Hügelkultur höyüğünün şematik gösterimi (A = topraklı odun, B = 

yapraklar (muhtemelen çim), C = kompost, D = bahçe toprağı (gösterilmemiştir, 

erozyona ve kurumaya karşı koruma sağlayan malç üst tabakasıdır) (Kaynak: URL 

3 ve URL 4)  
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT VE KENTSEL TARIM  

Sürdürülebilirlik (İng. Sustainability), kavram olarak sanayi devrimi ile 

değişen dünya gündemine yerleşen, kalkınma düşüncesinin üretim ve tüketim 

gereksinimlerini arttırmasıyla ortaya çıkmıştır (Pınarcıoğlu ve Kanbak 2020). 

Güler ve Turan’a göre (2013) sürdürülebilirlik; bir toplumun, ekosistemin ya 

da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işleyişinin kesintisiz, bozulmadan, aşırı 

kullanımla tüketilmeden, devamlılığının sağlanabilmesi olarak açıklanabilir. 

Diğer bir ifadeyle; herhangi bir sistemin kaynaklarını tüketmeden belirsiz bir 

geleceğe dek işlevini sürdürmesi olarak tanımlanabilir (Ozmehmet, 2008).  

Geçmişten günümüze tarımın önemi, yönetici, tasarımcı, planlamacılar 

tarafından vurgulanmıştır. Mimar Frank Lloyd Wright, tarımsal üretimin yoğun 

olduğu kırsal alanları Broadacre City ile bütünleştirmiştir (Wright, 1958; 

Rasouli, 2012). Bu konsepte göre Wright, sadece kentsel veya banliyö 

alanlarını geliştirmekle kalmayıp insanı, ait olduğu yere, doğal çevreye (kentsel 

yoğunluk içinde koparıldığı toprağa) döndürmektedir (Şekil 6).  

 

Mimar Le Corbusier ise 1922 yılında Contemporary City önerisinde 

kenti üç farklı tarımsal üretim alanına bölmüş ve arazinin yönetimi için bir 

model önerisinde bulunmuştur (Le Corbusier, 1987; Rasouli 2012). Bu plan, 

kentlilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olup çevresel bağlamda rekreasyonel 

alanlar yaratma konsepti üzerine kurulmuştur. Le Corbusier’e göre bahsi geçen 

plan her yerde uygulanabilir (Dzwierzynska ve Prokopska, 2017). 

Şekil 6: Broadacre City kenti örneğinde kentsel tarım (Kaynak: Frank Lloyd 

Wright Foundation, 2022)  
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Hem kaynaklar hem de ürünler açısından kent ve tarım arasındaki 

ilişkileri vurgulayan farklı kentsel tarım (İng. urban agriculture) tanımları 

geliştirilmiştir. Bon vd. (2010); kentsel alanları, kentsel ve kırsal özellikleri bir 

arada bulunduran alanların sınırlarında ya da çevresinde tarımsal üretim ve 

diğer kullanımlar için (bitkilerin yetiştirilmesi ve hayvanların bakımının 

sağlanması) özelleştirilmiş alanlar şeklinde tanımlamaktadır. Kent ve kentsel 

tarım üzerine çalışmaları olan Luc J. A. Mougeot’a göre (2000); kent veya 

metropoldeki tüketicilerin taleplerine karşılık vermek üzere kentsel ve kentler 

arası alanlarda, toprak ve su üzerinde gıda üreten, işleyen ve satışlarını sağlayan 

bir sistemdir.  Kentsel tarım sürdürülebilir kentler içinde gelişme politikaları 

kapsamında kendi kendine yetebilen kentlerin yaratılmasında kullanılan önemli 

uygulamalardan biridir (Kaldjian, 2004; Kanbak, 2018). 

Kentsel tarım çeşitli tarım uygulamaları ve birçok işlevi beraber 

sergileyebilen dinamik bir süreçtir. Kentsel sistem içerisinde ekonomi, ekoloji 

ve gıda alanında parçası olan kentsel tarım, kent sınırları, banliyöler ve kentsel 

alanların entegrasyonunda da önemli önemli role sahiptir. Bu işlevlerinin yanı 

sıra, yerel kalkınmaya, yoksulluğun ve açlığın azaltılmasına, erişilebilir ve 

güvenli gıdaların desteklenmesine, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine ve 

kentsel atıkların/atık suların geri dönüşümüne de fayda sağlamaktadır (Kanbak, 

2018).  

Keskin ve Yıldırım (2019) kentsel tarımın işlevlerini dört başlık altında 

sıralamaktadır; ekonomik, ekolojik, toplumsal ve sağlıklı beslenme. İlk olarak 

Şekil 7: Kırsal ve kentsel tarım görselleri (Kaynak: URL 5 ve URL 6) 
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kentsel tarımın ekonomik işlevleri; aile ekonomisine olumlu etkilemektedir. 

Ayrıca iş olanakları yaratarak kentlerde yoksullukla mücadeleye katkı 

sağlamaktadır. İkinci başlık altında ekolojik işlevleri; tarımsal ürünleri 

üretildiği yerde tüketerek karbon ayak izini düşürmektedir. Böylece iklim 

değişikliğinin etkilerini (özellikle kentlerde yeşil alanların da artmasıyla) 

azaltmaktadır. Atık suların ve katı atıkların yeniden dönüştürülmesiyle doğanın 

korunmasına yardımcı olmaktadır. Toplumsal işlevi olarak; kentleşmenin 

olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Kamusal olarak kent bahçelerinin 

oluşturulmasını, atıl kalmış ya da terk edilmiş yapılar arası açık alanların 

yeniden kentsel mekan olarak kazandırılmasını, çocuklara sağlıklı ve yaratıcı 

oyun alanları tasarlanmasını sağlamaktadır. Son olarak kentsel tarımın sağlıklı 

beslenme işlevleri; sağlıklı, temiz ve taze gıdaya erişimi kolaylaştırır ve 

seçenekleri arttırır.  

 

4. KENTSEL TARIM UYGULAMALARI: HAVANA 

(KÜBA) ÖRNEĞİ 

Kentsel tarım, birçok sürdürülebilir kalkınma hedeflerini (örneğin gıda 

güvenliği, enerji verimliliği, atık yönetimi ve istihdam vb.) destekleyebilir 

nitelikte faaliyetlerdir. Küba’nın başkenti Havana, sebze ve meyve üretimini 

sağlayarak kentsel tarım uygulamalarında dünya lideri iyi bir uygulama örneği 

olarak gösterilmektedir. Küba’da tropikal iklim görülmektedir. Kuzey 

Atlantik'in yüksek basınç bölgesinden ve kışın kuzeydoğudan ve yazın doğu-

kuzeydoğudan gelen rüzgarlardan etkilenmektedir. Gulf Stream'in sıcak 

akıntılarının iklim üzerinde ılıman bir etkisi vardır. Yıllık ortalama yağış 

miktarı 1.335 mm'dir ve hem zamansal hem de mekânsal olarak çok düzensiz 

bir dağılıma sahiptir. Ortalama yıllık sıcaklık 24,5°C'dir ve çok az dalgalanma 

vardır: en soğuk ayında (Ocak) ortalama 26°C ve en sıcak ayında (Ağustos) 

28°C'dir. Haziran ve Kasım ayları arasında Küba, kuvvetli rüzgarları önemli 

ölçüde ekonomik ve insani zarara neden olan kasırgalara ve tropik fırtınalara 

sık sık maruz kalmaktadır (Food And Agriculture Organization of the United 

Nations, 2015). 
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1962’de başlayan ABD ambargosuyla Küba, Sovyet Bloğu’na dönmüş 

ve bütün Latin Amerika ve Karayipler’in en hızlı kalkınan ülkesi olmuştur. 

1980’lerde bulunduğu bölgede, tarım sektörünün ekonomiye doğrudan olumlu 

katkısı bulunmaktadır. Ayrıca bölgede makineli tarım ile en ileri ülke 

konumuna gelmiştir. Ancak yapılan tarımsal üretim yoğun tek ürün 

(şekerkamışı) üretimine bağlı ve tarımsal üretimde kullanılan malzemelerde 

ithalata bağımlı bir yapı sergilemekteydi (Kanbir, 2011).  

Havana'da kentsel tarımın gelişimi 1989'da önemli bir bileşenle 

başlamıştır.  Yerel yönetim tarafından kent içerisinde ve çevresinde devlete ait 

boş arazilerin üretim sağlamak amacıyla halka ücretsiz, olarak kullanma yetkisi 

verilmiştir. Küba’nın tarımdaki başarısı kentsel tarıma ve tarımsal 

sübvansiyonlara dayanmaktadır. 2007 verilerine göre Havana’da yaklaşık 

26.000 kent bahçesi bulunmaktadır. O dönemde bahçeler gıda tüketiminin 

%30’unu karşılamaktadır. Bu üretimle halk ucuza ve taze gıda ihtiyacını 

karşılayabilmektedir. Bugün organik tarım ve kent bahçeleri ile gıda sorunu 

çözümlendiği rahatlıkla söylenebilir. Küba, kentlerde yaklaşık 7.000 araziyi 

kent bahçeleri için kiralamıştır. Bunların 81.000 dönümü üretim için 

Şekil 8: Küba ve Havana’nın konumu 

Şekil 9: Havana, Küba (Kaynak: URL 7 ve URL 8) 
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doldurulmuştur. Blok binalarının aralarında (ya da Havana’da küçülen koloni 

evleri arasında) pilot arazi parçaları oluşturulmuştur. Bu türde 200 civarında 

bahçe vardır. Havana’da buralarda üretilen meyve ve sebzelerin %90’ı kendi 

halkına arz edilmektedir (Yiğit vd., 2007). Havana’daki Vivero Organoponico 

isimli kent bahçesi 0.7 hektarlık olup başarılı örnekler arasında gösterilmektedir 

(Şekil 10).   

 

 

2009 yılında, yalnızca Havana'da kentsel tarımda 35.000 hektardan fazla  

(87.000 dönümden fazla) arazi kullanılmaktadır. Havana'daki kentsel tarım ile 

gelişen istihdam 1999'da 9.000 olarak belirtilirken 2001'de 23.000'e ve 2006'da 

44.000'den fazlaya yükseldiği ifade edilmiştir (Koont, 2009). Gıda ve Tarım 

Örgütü (İng. Food and Agriculture Organization of the United Nations)’nün 

verilerine göre (2015): 2011 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 68.234 

milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Tarımsal faaliyetlerin GSYİH'ya 

katkısı 1991'de toplam ekonominin yüzde 13'ünden 2001'de yüzde 9'a ve 

2011'de yüzde 5'e düşmüştür. 2013 yılında, ekonomik olarak aktif toplam nüfus 

5.266.000 kişi ve ülke toplam nüfusunun %47'sidir. Tarımda ekonomik olarak 

aktif toplam nüfus 552.000 kişi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kentsel biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik uzmanları tarafından kentsel 

tarımın önde gelen bir modeli olarak kabul edilen Havana’nın kentsel tarım 

uygulamaları sistemine bakıldığında, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ani bir 

petrol kıtlığına yol açmasıyla yetersiz beslenme ve gıda kıtlığının başlamasının, 

Küba’nın kentsel tarım uygulamalarının da petrole bağımlı olmayan tarıma, 

Şekil 10: Havana, Vivero Organoponico kent bahçesi görselleri (Kaynak: URL 9 

ve URL 10) 
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hızlı bir şekilde adaptasyon sağlamasına sebep olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Erişilemeyen fosil yakıtlar ve tarım kimyasalları kırsal – endüstriyel tarımdan, 

ekolojik kentsel tarıma geçiş olarak nitelendirmek mümkündür (Keskin ve 

Yıldırım, 2019). Bunlara ek olarak kentsel tarım için arazi kullanımlarının 

planlanması ve tarımsal üretimlerin biyolojik çeşitliğine ilişkin politikaların 

belirlenmesi, Havana’da kentsel tarımın sürekli olarak genişlemesine ve 

gelişmesine yardımcı olmuştur (Thomas, 2012). 

 

Küba nüfusunun hemen hemen %20’si kentlerdedir. Bahçeler toplu ya 

da bireysel olarak işlenmektedir. Bahçeler devlet sahipliğinde küçük parseller 

halindedir. Birkaç metrekareden birkaç hektara kadar büyük olabilir. Ailelerin 

ihtiyaçlarına göre toprağa göre ürün seçilir (Yiğit vd., 2007). Kentsel tarım 

kapsamında kullanılan arazilerin işlenmesine bağlı olarak (Cruz ve Medina, 

2003): 

• Araziyi bir grup çiftçiye veya ücretsiz olarak kullanan bağımsız 

çiftçilere tahsis etmektedir. Alanı üreticiler tarafından tüketim için 

daha küçük parsellere bölmek ve fazla üretimi de marketler 

aracılığıyla satışını sağlamaktadır.  

• Arsaların, talep eden ve anonim kooperatif kurmuş bir gruba 

verilmesidir. Bu arazi hibesi, seçim yoluyla yapılır ve alanın optimum 

şekilde kullanılmalıdır (kooperatifin bu gerekliliğe uymaması 

durumunda izin geri alınır). Ayrıca hükümet tarafından sosyal bir 

öncelik olarak kabul edilen önceden belirlenmiş bir kullanıma 

Şekil 11: Havana, Küba kentsel tarım görselleri (Kaynak: URL 11 ve URL 12) 
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bağlıdır. Örnek olarak; meyve, kereste ağaçları, nişastalı kök bitkileri, 

tahıllar ve taze sebzeler vb. üretmek için bir kooperatif için tahsis 

edilmesi gösterilebilir.  

• İstisna olarak bu araziler, ayrılan kısmı mümkün olan en iyi şekilde 

kullanan çiftçi ailelere tahsis edilebilir.  

Kent yönetimi ayrıca çeşitli kurumların yardımıyla tohumlar, araçlar ve 

40.000'den fazla sulama kabının halka satışını da düzenlemiştir.  

Havana'da kentsel tarımın faydaları: 

• Artan halk sağlığı (özellikle gıdaya daha fazla erişilebilirlik ve 

sağlıklı beslenme) 

• Tüketicilere, zirai kimyasallar olmadan veya çok az zirai kimyasal 

madde kullanımıyla yetiştirilen sağlıklı tarım hayvancılık ürünlerini 

satın aldıklarının garantisi sağlanması 

• Arazinin tarımsal amaçlı kullanılmasına ilişkin resmi yetkinin geçici 

olduğu durumlarda bile, şehirdeki önemli sayıda boş arazi verimli bir 

şekilde kullanılmakta ve bu da şehirdeki yeşil kütleyi önemli ölçüde 

artırmaktadır (Ekonomik krizin ilk yıllarında atıl kalmış hatta çöplük 

haline gelen kentteki boş arazilerin çoğu artık çöplük olarak değil, 

tarımsal üretim için kullanılmaktaydı) (Cruz ve Medina, 2003) 

• Gıda tedarik zincirlerinin esnekliği  

• Kentte su ve atık yönetimi iyileştirme çalışmalarının uygulanması 

• Kentsel tarımın ve tarım kültürüne katkısının vatandaşlar arasında 

(çocuklar, gençler ve bitki yetiştirme ile ilgili bilgisi olmayan 

yetişkinlere) tanınırlık sağlaması  

• Kentte yaşayanlar için eğitsel ve psikolojik avantajlar sağlamaktadır 

• Biyoçeşitliliğin korunması (kentsel tarım, Küba’nın bir parçası olan 

ancak artık kırsal tarımda bulunmayan daha nadir bitki türlerini 

korumuştur. Örnekler arasında Maranta arundinacea L., Dioscorea 

alata ve meyve ağacı olan Muntingia calabura Lin. sayılabilir. 

• Tarımsal üretimde azaltılmış enerji kullanımı ve bununla beraber fosil 

yakıt kullanımının azaltılması, temiz bir çevreye doğrudan olumlu 

katkısı bulunması 
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• Kentte yaşayanlar için istihdam yaratması. 2003 yılı içerisinde, 

Küba'da kentsel tarım faaliyetlerinin yarattığı istihdamın 100.000 

üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Havana ile ilgili herhangi bir 

bilgi bulunmamaktadır (Cruz ve Medina, 2003) 

• Ayrıca tarımsal üretim girdilerinde (kimyasal, petrol vb.) 

bağımlılığının azaltılmasıyla iklim değişikliği olumsuz etkilerini 

azaltmaktadır. 

 

Bunlara ek olarak Havana, sürdürülebilir kentsel tarım için bir dizi 

uygulamaya yönelik yöntemler geliştirmektedir (Thomas, 2012) Bunlar 

aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir; 

• Organik tarıma teşvik: Kent sınırları içinde kimyasal pestisitleri 

yasaklamaktadır 

• Eski Havana gibi, şehrin en yoğun nüfuslu bölgelerinde de işlevsel ve 

uygulanabilir kentsel tarımı politikalarla desteklemektedir. 

• Kentsel tarım için kentsel arazi parsellerinin resmi tahsisi 

sağlanmaktadır. 

• Kentsel tarım için güvenilir tatlı su altyapısını ulaştırmaktadır 

• Yüksek kaliteli kompost, tohum, fidan araştırma ve geliştirmenin ya 

da önemli bir sorunun çözümü yerel yönetimler tarafından 

desteklenmektedir. 

• Tarımsal ürünlerin satışı için yerel pazarlarının kurulması da dahil 

olmak üzere kentsel tarıma katılım için güçlü teşvikler sağlamaktadır. 

 

Şekil 12: Havana kentsel tarım görselleri (Kaynak: Food And Agriculture Organization 

of the United Nations, 2020) 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sürdürülebilir kentler olmadan sürdürülebilir bir dünya da düşünmek 

olası değildir. Günümüzde kentsel ve kırsal alanlar arasında büyük ölçekli ve 

keskin sınırlar bulunmaktadır. Kırsal alanların tahribi ve doğal alanların yok 

edilmesi, sürdürülebilir, kendi kendine yetebilen ya da üretken kentlerin 

oluşmasına büyük engeller oluşturmaktadır. Dolayısıyla yaşadığımız kentlerde 

sosyal, ekonomik, çevresel ve mekânsal olarak yaşanabilir kentler inşa 

edilmelidir.  

Kentlerin kendi kendilerine yetebilmeleri, kırsal ve kentsel tarımsal 

üretim sistemleri arasında daha iyi bağlantılar kurmasının sayısız yolu vardır. 

Kentsel tarım bunlardan biridir. Sürekli üretken kentsel peyzajlar kapsamında 

değerlendirilebileceğimiz kentsel tarım, kentlerin yaşanılabilirliği ve 

devamlılığı için oldukça önem taşımaktadır.  

Yaşadığımız kentlerde yerel yönetimler, kentsel tarım ve üretimi teşvik 

etmek amacıyla yetiştiricilerden malzemeleri toplayıp ürünlerin dağıtımı 

konusunda gelişim sağlayabilir. Bunun gibi öneriler ekonomik olarak yerel 

kalkınmanın da sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.  

Küba’da yaşanan gıda krizi sayesinde kent-kır kavramının bütüncül 

olarak ele alınmasıyla hem sorunlara yönelik çözüm önerileri başarıyla 

uygulanmış hem de kent insanını doğaya yaklaştıracak bir adım atılmıştır. 

Dünya üzerinde endüstriyel tarımın devamlılığının sağlanabilmesi için fosil 

yakıtların kullanımı ya da petrol gibi gereklilikler sonsuz kaynaklar olarak 

değerlendirilemez. Özellikle iklim değişikliği ve çevre sorunlarının artmasıyla 

değişen yaşam koşulları alternatif üretim yöntemlerine geçişi zorunlu 

kılmaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmanın amaçları çerçevesinde 

iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim 

(yaşadığımız alanlarda geri dönüşüm ve atık yönetimi), barış ve adalet gibi 

konuların hep birlikte ele alınması gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Eski çağlardan beri birçok farklı amaçla süs bitkileri üretimi 

yapılmaktadır. Genel olarak süs bitkileri estetik, fonksiyonel ve ticari amaçlarla 

üretilen bitkiler olarak tanımlanabilir. Süs bitkileri sahip olduğu içerik 

sayesinde besleyici olarak ve tıbbı aromatik yönü ile tedavi edici olarak da 

yetiştirilmektedir. Bu özellikleri ile ön planda olan bu süs bitkileri için 

yenilebilir çiçekler kavramı kullanılmaktadır. Yüksek besin içerikleri, tat, 

estetik görünüm ve tıbbi etki özellikleri yenilebilir çiçeklerin Dünyanın birçok 

ülkesinde dikkat çekmelerini ve kullanılmalarını sağlamaktadır (Mlcek ve Rop, 

2011). Yenilebilir çiçeklerin türe bağlı olarak değişmekle beraber çiçeğin belirli 

bir kısmı veya tamamı tüketilebilmektedir. Örneğin, papatyaların çiçek 

tomurcuğu yenilebilirken güllerin sadece taç yaprakları yenilebilmektedir. 

(Luana vd., 2019).  

Her geçen gün gelişmekte olan teknoloji ve insanların bilinç 

düzeylerindeki artış sayesinde, insanların sağlıklı gıdaya verdiği önem ve bu 

konuda ki seçicilikleri artmaktadır. Yenilebilir çiçekler üzerinde yapılan 

çalışmalar, bu çiçeklerin vitamin, antioksidan ve anti kanstrojen değerlerinin 

yüksek olduğunu, kimyasal bileşimlerinden ötürü insan beslenmesinde önemli 

olduklarını göstermiştir (Rezende vd., 2019). Yenilebilir çiçekler bazı yemekler 

için ana bileşen olarak bazı yemekler için de tamamlayıcı bileşen olarak 

kullanılırken bazen de sadece dekoratif yönleri ile süsleme amacı için tercih 

edilirler (Prata, 2017). Yemeklerin tatlarının yanı sıra görsel güzellikleri tercih 

edilmeleri için önemli bir etkendir. Yenilebilir çiçekler de kullanıldıkları 

yemeklere estetik bir görünüm kazandırmakta ve yemeği daha ilgi çekici hale 

getirmektedir (Netam, 2021).   

Dünya nüfusu arttıkça gıda ihtiyacı artmakta, bu artış da sağlıklı 

beslenme konusunda ki kaygıların artmasına neden olmaktadır. Düzensiz nüfus 

artışı, kaynakların plansız ve hızlı tükenmesini beraberinde getirmektedir. Gıda 

ihtiyacının karşılanamaması ihtimali, insanları alternatif gıda kaynakları 

bulmaya ve sürdürülebilir çözüm önerileri almaya yönlendirmektedir (Turhan, 

2005). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan rapor, 

küresel gıda üretiminin %66’sının sadece dokuz mahsulden karşılandığını 

göstermektedir (Anonim, 2019). Özellikle iklim değişikliği ve küresel ısınma 

sorunlarından ötürü ana gıda olarak nitelendirilebilecek bu gıdaların 

üretimlerinde zorluklar yaşanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Dünya 
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üzerindeki yaşamın sürdürülebilir olması için planlamalar yapılmalı, insanların 

yaşam standartlarının düşmemesi için önlemler alınmalıdır. Tarımla ilgili 

yapılacak planlamalar içerisinde doğal kaynakların korunmasına ve genetik 

kaynakların daha bilinçli şekilde kullanılmasına önem verilmelidir. 

Biyoçeşitliliğin artması ve sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılamak için yabani 

türlerin kültüre alınması önemlidir (Morales vd. 2014; Benvenuti vd., 2017). 

Eski çağlardan beri çiçekler görsel güzellikleri ve kokuları için 

yetiştirilmişlerdir. Mevcut gıda kaynaklarının sürdürülebilirliğinin tehdit 

altında oluşu, farklı gıda kaynakları bulmayı gerektirince, besin içerikleri 

yönünden zengin olan yenilebilir çiçeklerin gıda olarak tüketimi önem 

kazanmıştır (Nowicka ve Wojdyło, 2019). Ayrıca, günümüzde, şehirleşmenin 

etkisiyle kentsel alanlarda yer alan tarım alanlarının azalması veya yok olması 

sonucu, kentlerde bulunan yeşil alanlarda tekrar yenilebilir peyzaj tasarımı 

yaklaşımı benimsenmiş ve yenilebilir bitkilerin kullanımı gündeme gelmiştir. 

Rengarenk çiçekleri ile bu amaçla kullanılabilecek en uygun bitkileri yenilebilir 

çiçekler olacaktır.   Başlangıç aşamasında olan yenilebilir çiçek üretimi 

(Takahashi vd., 2020)., özellikle sağlıklı beslenme şekline uygun olduğu için 

her geçen gün pazar payı büyüyen bir sektör halini almaktadır (Rop vd., 2012). 

Ünlü şeflerin yemeklerinde yenilebilir çiçeklere yer verişi, görsel güzellikleri 

ile yemek sunumlarında kullanımı, gurme pazarlarında küçük paketler halinde 

satılmaları, yenilebilir çiçeklerin tüketicilerin dikkatini çekmesini sağlamıştır 

(Luana vd., 2020).   

Yenilebilir çiçekler biyoçeşitliliği arttırırken yüksek besin içerikleri 

sayesinde, kültüre alınması gereken bitki toplulukları arasında yer alır. 

Yenilebilir yabani türlerin (Kucekova vd., 2013) ve çiçek olarak yetiştirilen 

yenilebilir süs bitkilerinin (Mlcek ve Rop, 2011) sayısı giderek artmaktadır. 

 

1. YENILEBILIR ÇIÇEKLERİN BİYOAKTİF MADDE 

İÇERİĞİ 

 Dünya geneline bakıldığında yenilebilir çiçeklerin üretim miktarı ile 

ilgili herhangi bir bilgiye rastlanamamaktadır. Yenilebilir çiçeklerin içerikleri 

ile ilgili her geçen gün sayısı artan çalışmalar, yemek tariflerinde bu çiçeklere 

yer verilmesi, bu çiçeklere verilen önemin artacağını ve pazar payının umut 

verici olduğunu göstermektedir (Takahashi vd., 2020). 
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Tablo 1: 24 farklı yenilebilir çiçeğin sahip olduğu fenolikler (Chen vd., 2015). 

 
Bilimsel Adı Fenolik İçeriği Bilimsel Adı Fenolik İçeriği 

Calendula 

officinalis L. 
• (+)-catechin 

hydrate 

• vanillic acid  

• caffeic acid  

• syringic acid 

epicatechin  

• erulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin 

Matricaria 

recutita 
• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• caffeic acid 

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Chamomilia • gallic acid  

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• caffeic acid 

• epicatechin 

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Myosotis 

sylvatica 
• gallic acid  

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate 

• syringic acid  

• epicatechin 

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Chimonanthus 

praecox (L.) 

Link 

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate 

• caffeic acid  

• syringic acid  

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Osmanthus 

fragrans 

(Thunb.) 

Lour. 

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid 

• syringic acid  

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin 

quercetin 

Chrysanthemu

m 

morifolium 

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

Paeonia 

lactiflora Pall. 
• gallic acid  

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  
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• caffeic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin 

quercetin 

• caffeic acid  

• syringic acid  

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Dendranthema 

morifolium 

(Ramat.) Tzvel 

(Huang 

shan gong ju) 

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• caffeic acid 

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Perennial 

chamomile 
• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• caffeic acid  

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Dendranthema 

morifolium 

(Ramat.) Tzvel 

(Jin ju hua) 

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• caffeic acid 

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Radix 

Gentianae 
• gallic acid  

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• caffeic acid  

• syringic acid  

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Dianthus 

caryophyllus 
• gallic acid  

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

Redartfulplu

m tea 
• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• syringic acid  
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• caffeic acid  

• syringic acid  

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Gomphrena 

globosa Linn. 
• vanillic acid  

• caffeic acid 

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Rosa rugosa 

Thunb (pink) 
• gallic acid  

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• caffeic acid  

• syringic acid  

• epicatechin  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin 

quercetin 

Hibiscus 

sabdariffa L. 
• gallic acid  

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• caffeic acid 

• syringic acid  

• epicatechin 

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Rosa rugosa 

Thunb 
• gallic acid  

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• caffeic acid  

• syringic acid  

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin 

• quercetin 

Jasminum 

sambac (L.) Ait 
• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid 

• rutin  

Rosmarinus 

officinalis L. 
• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• caffeic acid  

• syringic acid  
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• isoquercitrin  

• quercitrin 

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Lavandula 

angustifolia 

Mill. 

• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• caffeic acid 

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid 

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

Siraitia 

grosvenorii 
• protocatechui

c acid  

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid 

• epicatechin 

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin 

• quercetin 

Lilium brownii 

var. 

viridulum 

• (+)-catechin 

hydrate  

• vanillic acid  

• caffeic acid 

• epicatechin  

• p-coumaric 

acid  

• ferulic acid  

• rutin  

• isoquercitrin  

• quercitrin  

• quercetin 

  

 

Yenilebilir çiçekler ile ilgili yapılan çalışmaların pek çoğu bu çiçeklerin 

biyoaktif madde içerikleri ile ilgilidir. Yenilebilir çiçeklerin depolanması ile 

ilgili kısıtlı miktarda da olsa çalışma mevcuttur fakat yetiştiricilikleri 

konusunda şu ana kadar yapılmış hiçbir çalışma bulunmamaktadır. 

Yenilebilir çiçeklerin besin değerlerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan 

çalışmalar sayesinde bu çiçeklerin tıbbi değerlerinin ve besin içeriklerinin 

yüksek olduğu ortaya konmuştur. (Fernandes vd., 2017; Grzeszczuk vd., 2018).  
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Yenilebilir çiçeklerin çeşitli mineraller, esansiye yağlar, vitaminler, 

plifenol, karotenoid gibi biyo aktif maddelerce zengin oldukları belirlenmiştir 

(Deepika vd., 2014, Navarro-González vd., 2015, Grzeszczuk vd., 2016; 2018).  

Grzeszczuk vd., (2018) faklı yenilebilir çiçeklerin mikro ve makro besin 

elementlerini incelemiş ve incelediği yenilebilir çiçeklerin mikro ve makro 

elemenler açısından zengin bir kaynak olduğuna dikkat çekmiştir. Chen vd.( 

2015), 23 yirmi üç adet yenilebilir çiçek üzerinde yaptıkları çalışmada, bu 

çiçeklerin yüksek fenolik değere sahip olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Chanwitheesuk vd. (2005), yenilebilir çiçekler üzerine yaptıkları çalışmada, bu 

çiçeklerin yüksek antioksidan içerdiğini belirlemişlerdir. 2002 yılında Ukiva 

vd. ise bu çiçeklerin anti tümör etkilerinin olduğunu kanıtlamışlardır. Ayrıca bu 

çiçeklerin antienflamatuvar (Ukiya vd., 2006) ve antimutajenik 

(Wongwattanasathien vd., 2010) biyolojik ajanlar olarak yüksek etkiye sahip 

oldukları anlaşılmıştır. Yine yapılan bir çalışmada, on iki farklı yenilebilir 

çiçeğin antioksidan kapasitesi incelenmiş ve bu çiçeklerin meyve ve sebzelere 

kıyasla yüksek antioksidan içeriğine sahip oldukları gözlemlenmiştir 

(Benvenuti vd., 2016). Son zamanlarda, yenilebilir çiçeklerin yüksek tıbbı 

değere sahip olduğunu gösteren birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin; yenilebilir 

çiçeklerin, bir kalın bağırsak hastalığı olan ülseratif kolitin iyileşmesinde etkili 

olduğu (Meurer vd., 2019), eritrositte oluşan oksidatif sterse karşı koruma 

sağladığı (Yang vd., 2019), kanser oluşumuna karşı etkili olduğu (Nguyen vd., 

2019), antikolinerjik ve anti-hiperglisemik aktiviteye sahip olduğu (Nowicka 

ve Wojdyło, 2019) gözlemlenmiştir En çok kullanılan yenilebilir çiçeklerden 

biri olan latin çiçeğinin yüksek vitamin ve mineral değerinin olduğu, 

antioksidan, antiskorbutik, antibiotik,antikoagülan ve antikanstrojen 

özelliklerinin olduğu Açıkgöz’ün (2018) yaptığı derleme makalesinde 

belirtilmiştir. Yine yenilebilir çiçeklerden olan hodan bitkisinin (Borago 

officinalis) antispazmodik, antipiretik, afrodizyak, demülent ve idrar söktürücü 

özelliklerinin oduğu ve bu bitkinin beslenme açısından hem de gastronomik 

olarak insan yaşamına değer katacağına düşünülmektedir (Alçay ,2019). 

 

2. YENILEBILIR ÇIÇEKLERDE HASAT SONRASI 

İŞLEMLER 

Yenilebilir çiçeklerin hasat edildikten sonra görsel kalitelerini 

kaybetmeden muhafaza edilme süreleri kısıtlıdır. Yenilebilir çiçekler hasattan 
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sonra hızla kalite kaybı gösterirler. Landi vd. (2018), yaptıkları çalışma 

sonucunda, yenilebilir çiçeklerin hasattan sonra hızlı nem kaybı yaşadıklarını 

ve görsel kalitelerini hızla kaybettiklerini gözlemlemişlerdir. Nem içeriği düşük 

yenilebilir çiçeklerin daha uzun süre görsel kalitelerini koruduğunu 

belirtmişlerdir. 

Kelley vd. (2003), yaptıkları çalışmada depolama sıcaklıklarının 

yenilebilir çiçeklerin muhafazasına etkisini incelemiş ve türe ve sıcaklığa bağlı 

olarak yenilebilir çiçeklerin, 1 veya 2 hafta süreyle pazarlanabilecek kalitede 

depolanabileceklerini belirlemişlerdir.  Yenilebilir çiçeklerin depolanması ile 

ilgili yapılan çalışmada, farklı yenilebilir çiçekler 4 ºC derecede 8 gün 

depolanmışlar ve depolama sürecinde kalite kayıpları ve besin maddesi 

içeriklerindeki değişmeler belirlenmiştir (Landi vd., 2018). Çalışma 

sonucunda, depolama sonunda incelenen bütün çiçeklerin askorbik asit 

içeriğinin azaldığı, toplam fenol ve flavonoid içeriği açısından bitkilerin soğuk 

muhafazaya farklı tepkiler verdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca görsel kalite 

kaybının biyoaktif madde içeriğindeki kayıplardan daha hızlı olduğu, özellikle 

nem kaybının yüksek olmasının en önemli sorun olduğu vurgulanmıştır. 

Beş farklı yenilebilir çiçeğin depolanma süresi ile ilgili yapılan 

çalışmada, çiçekler -2.50C ile 200C arasında farklı sıcaklıklarda depolanmış ve 

depolanma sürecinde çiçeklerin görünümünde meydana gelen değişimler 

incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, 15 gün 00C ile 2.50C arasında 

depolanan 5 çeşit çiçeğin de görsel kalitelerini pazarlanabilir seviyede 

koruduğu gözlemlenmiştir. Depolama yapılan diğer sıcaklıklarda çiçek 

kalitesindeki değişimlerin farklılık gösterdiği görülmüştür (Kelley vd., 2003). 

Yenilebilir çiçeklerin depolanması ile ilgili yeterli sayıda çalışma 

bulunmamaktadır, yeni geliştirilen depolama tekniklerinin yenilebilir çiçekler 

üzerinde denenmesinin yenilebilir çiçek sektörüne önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir (Fernandes vd., 2018). 

Yenilebilir çiçekler dünyanın pek çok yerinde geleneksek yemeklerde 

kullanılmaktadır. Örneğin Hong Kong'da "gum jum choi" (altın iğneli sebze)  

olarak adlandırılan bir yemekte daylily (Hemerocallis lilioasphodelus L.) 

tomurcukları;  İtalya’da "Fritelle di Fiori d'Acacia" isimli yemekte şeker 

serpilmiş kara akasya (Robinia pseudoacacia L.) çiçekleri ve "Fiori di Zucca 

Fritti" isimli yemekte kızarmış kabak çiçekleri (Cucurbita pepo L.); Ortadoğu 

mutfağında ve dünyada ün kazanmış Türk Lokumunda gül suyu; Güney 
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Afrika’da etli bir güveç olan “waterblommetjiebredie” isimli yemekte su çiçeği 

(Aponogeton distachyos L); Şanghay'da soğuk yemeklerde, patates 

kızartmasında ve çorbalarda zambak soğanları (Lilium brownii. L.); Meksika 

ve ABD’nin güneybatısında farklı yemeklerde kabak (Cucurbita pepo) 

çiçekleri; popüler bir Karayip Noel içeceği olan “sorrel” yapmak için 

ebegümeci çiçekleri (Hibiscus rosa-sinensis L.); Guatemala mutfağında, farklı 

yiyeceklerde bir palmiye türüne ait çiçekler eskiden beri kullanılmaktadır 

(Fernandes vd., 2020).  

 

3. YENILEBILIR ÇIÇEKLERDE ÜRETİM VE TİCARET 

Yenilebilir çiçeklerin üretim ve ticaret miktarı hakkında yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Bu konuda sınırlıda olsa üretim yayan firmaların 

raporlarında bazı istatistikler rastlanabilmektedir. Örneğin Çin’de 2013 yılında 

üretilen yenilebilir çiçeklerin sadece %8’inin gıda ve tıbbı olarak kullanıldığı 

bildirilmiştir. ABD’de ‘Ozark Exotica’ isimli bir firma haftada 3600 yenilebilir 

çiçek ürettiğini rapor etmiştir. Meksika’da ‘Sweetfields’ firması 30 farklı 

yenilebilir çiçek ürettiğini ve kurduğu tesiste saate 1200 çiçeği kristalize 

edebildiğini kaydetmiştir. Brezilya’da ‘DRO Ervas e Flores’ isimli şirket 2010 

yılındaki kayıtlarında günde 35 kilo yenilebilir çiçek ürettiğini bildirmiştir. 

Yine Brezilya’da ‘Grupo Pão de Açúcar’ firması her ay ağırlıkları 7 ile 18 gram 

arasında değişen 300 tepsi yenilebilir çiçek sattığını ileri sürmektedir. 

İspanya’da ‘Sabor & Salud’ firması 70 farklı tür yenilebilir çiçek yetiştirdiğini, 

haftada yaklaşık 20 000 adet çiçek ürettiğini raporlamıştır. Yine İspanya’daki 

bir başka firma 2002 yılında 4000 kg yenilebilir çiçek ürettiğini raporlarında 

bildirmiştir. Avustralya’da ‘Blumenthal’s The Fat Duck’ firması Melbourne 

toptan satış pazarlarına haftalık yenilebilir çiçek verdiğini kaydetmiştir 

(Fernandes vd., 2020). Ülkemizde yenilebilir çiçek üretimi konusunda 

literatürde veya resmi kayıtlarda bilgi bulunmamakla birlikte, basında çıkan 

haberler göre Antalya’da bir firma 13 adet farklı yenilebilir çiçek üretmekte ve 

bunları lüks lokantalara iyi fiyatlardan satmaktadır.  

Yenilebilir çiçeklere verilen önemin artması ile beraber Dünya üzerinde 

pek çok girişimci, bu sektörün hacmini genişletmek, kalitelerini arttırmak, daha 

uzun süre muhafaza etmek ve ekonomik fayda sağlamak amacı ile çalışmalar 

ve yatırımlar yapmaktadır (Fernandes Saraiva vd., 2019). Bu durum 
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araştırıcılarında dikkatini çekmiş ve bilimsel dergilerde yenilebilir çiçekler 

konusundaki yayın sayıları artmaya bağlamıştır.  

Dünya genelinde yenilebilir çiçek pazarı büyümeye devam etmektedir. 

Pek çok ülkede yenilebilir çiçek sektöründen önemli gelir elde edilmektedir. 

Ülkemizin bu pazardan pay alabilmesi için bu tarım sektörüne gereken ilginin 

gösterilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak ilk önce bu bitkilerin 

tanıtılması, yetiştiriciliği, hasadı, hasat sonrası saklama koşulları konusunda 

çalışmalar yaparak bilgi birikimini sağlanması gerekmektedir. Ülkemizde 

yenilebilir çiçekler konusunda yapılan bir çalışma bulunmadığı için bu alanda 

çalışmalar yapmak ülkemizin bu alanda gelişmesine ve ticari boyutta da fayda 

sağlamasına olanak sunacaktır. 

Yenilebilir çiçek yetiştiriciliği çiçekçilik sektörüne önemli katkılar 

sağlayacak bir potansiyele sahiptir. Üreticilerin elde ettikleri net gelirin uzun 

dönemli olması, pazarlama güçlerinin arttırılması ve dış ticaretin geliştirilmesi 

sürdürülebilir tarımın temel ilkelerindendir. Gıda amaçlı çiçek yetiştiriciliği 

çiçek yetiştiriciliğine yeni bir bakış açısı kazandıracak ve ürün çeşitliliği ile 

yeni gelir kaynağı oluşturacak niteliktedir (Acikgoz, 2017).   

Yenilebilir çiçek yetiştiriciliği, büyük firmalar yanında, dünyada yeniden 

gündeme gelen aile işletmeciliğine de önemli katkılar sunabilecek bir üretim 

kolu olarak görülmektedir. Aile işletmeciliği şeklindeki yerel üretim taşıma 

maliyetini ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olduğu ve de gıda 

üreticisinin kalite kontrolünü, izlenebilirliğini ve şeffaflığını kolaylaştırdığı 

için küresel düzeyde ilgi çekmektedir. Yenilebilir çiçekler, yerel ekonomiyi 

canlandıracak, turizm gelirlerini artıracak yeni iş fırsatları yaratacak bu iş 

koluna büyük katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir (Natcvetova, 2019). 

Hepsinden önemlisi, yapılan pek çok çalışma sonucunda yenilebilir 

çiçeklerin biyoaktif madde ve diğer pek çok besin değeri açısından oldukça 

zengin içeriğe sahip oldukları belirlenmiştir. Böylesine faydalı bir gıdanın 

dünyada yaygınlaşarak insanların daha sağlıklı beslenmesine katkısı 

küçümsenmeyecek düzeyde olacaktır. 
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