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ÖNSÖZ  

Kırsal kalkınma, çiftlik hayvanlarının doğal ve yarı doğal koşullarda 

refahını geliştirmek için pratik yöntemler sağlayan veterinerlik bilimine 

sıkıca bağlıdır. Günümüzde hayvan besleme rasyonları hayvan sağlığı 

ve performansını iyileştirmek için farklı çeşitlilik ve seviyede yeni yem 

bitkisi, silaj ve diyet katkı maddeleri ilavesi içermeye başlarken, diğer 

yandan veteriner hekimler ve hayvan bilimcilerinin evcil hayvan 

davranışlarını biyosensörler gibi hassas teknolojik uygulamaları 

kullanarak tespit ve takip ettikleri bir ortamda sürekli akan bilgi, büyük 

bir veriye dönüşmektedir. Ayrıca ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklarda 

insan-hayvan-çevre arayüzleri ve ön tanı teknikleri, Covid-19 sonrası 

dönemde daha da önem kazanmaktadır. Yeni bitkisel türlerin ve biyotik 

ve abiyotik strese daha dayanıklı yerel popülasyonların kırsal tarımsal 

sistemlere adaptasyonu da hızla değişen hayvansal-bitkisel üretim 

sistemlerinin güncel konularına dönüşmüştür. 

Bu kitap bölümünde, bu konularda yapılmış yeni ve kıymetli bazı 

araştırma ve inceleme çalışmalarını ilgili alanlardaki okuyucular ve 

araştırıcılarla buluşturmaktan keyif almaktayız. Okuyucunun da ilgisini 

çekmesi dileklerimizle. 

Dr. Öğr. Üyesi Serap DOĞAN 

Zir. Yük. Müh. Nazlı KALENDER 
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GİRİŞ 

Ülkemizde, hayvancılığın önemli düzeyde kaliteli kaba yem açığı 

bulunmaktadır. Kaliteli kaba yem açığının kapatılmasında birim alanda 

yüksek biyokütleye sahip tür ve çeşitler önemlidir. Ülkemizde kaliteli 

kaba yem üretiminin önemli miktarı, silajlık mısırdan elde 

edilmektedir. Silajlık mısır, özellikle ülkemizin güney bölgelerinde, 

yani Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ekolojilerde genellikle ikinci 

ürün olarak yetiştirilmektedir. İkinci ürün koşullarında yetiştirilen 

silajlık mısırın, su tüketiminin fazla olması, üretimde birim maliyetlerin 

yüksek olmasının yanısıra, ikinci ürün koşullarında özellikle sap ve 

koçan kurdu gibi önemli ve yoğun zararlı popülasyonlarından dolayı 

hâsıl verim ve yem kalitesi düşük düzey kalmaktadır.  Silajlık mısırın 

verim ve kalitesindeki önemli düşüşlerin olması gibi nedenlerle 

üretimleri karlı olmamakta ve bu nedenle sürdürülebilir bir tarımsal 

faaliyet olamamaktadır. Bu durumda, kaba yem açığının 

kapatılabilmesi için mısırın yerini alabilecek, yüksek biyokütleye sahip 

ve yem kalitesi bakımından mısıra eş değer veya üstün olabilecek yeni 

bitki türleri ve çeşitlerinin, söz konusu ekolojilerde yeiştiriciliğinin 

yapılması önemli olacaktır. Yeni bitki türlerin başında birim alan verimi 

ve ot kalitesi yüksek inci darı tarımın yaygınlaşması önemlidir. İnci darı 

tarımı, ülkemizde yok denilebilecek düzeydedir ve bu bitki türünün 

üretiminin yaygınlaşması için, bitkinin tanınması ve yetiştiriciliği 

konusunda daha fazla bilginin olması önemlidir.  

İnci darı yetiştiriciliği ile ilgili eksik bilgilerin giderilmesi için bu kitap 

bölümünün yazılmasına ihtiyaç görülmüştür. Bu kitap bölümünde inci 
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darının ekonomik önemi, bitkisel özellikleri, yetiştirme tekniği ve yem 

kalitesi ile ilgil çalışmalar sunulmuştur. 

Darıların Dünya’da ve Ülkemizde Yeri ve Önemi:  

 

Özellikle son yıllarda artan sera gazları nedeniyle meydana gelen iklim 

değişikleri sonucu, abiyotik strese toleranslı yeni bitki türlerin üretime 

alınması ve yeni çeşitlerinin geliştirilmesi her geçen gün daha fazla 

önem kazanmaktadır. Darıların, kurağa ve yüksek sıcağa diğer ürünlere 

göre daha toleranslı olmaları ve çok amaçlı (gıda, yem ve enerji) 

kullanılmaları nedeniyle, ileriki yıllarda ülkemizde de üzerinde 

durulması gereken en önemli bitki türlerinin başında gelmektedir.  

Darı kelimesi, bir avuç dolusu şey anlamına gelen Fransızca "mille" 

kelimesinden türetilmiş binlerce tohum içerir (Taylor ve Emmambux, 

2008). Darılar, genel olarak iki ana gruba ayrılır: 

1. Major (büyük) darılar; sorgum [Sorgum bicolor (L.)] ve inci darı 

[Pennisetum glaucum (L. )] 

2. Minor (küçük) darılar; ragi darı [Eleusine coracana (L.) Gaertn.], 

kum darı [Panicumm miliaceum (L.)], cin darı (Setaria italica (L.) 

Beauv.), kodo darı (Paspalum scrobiculatum (L.))  ve Panicum 

sumatrense Roth ex. Roem. ve Schult’dır (Avcıoğlu vd., 2009; Meena 

vd., 2021). 

Darılar, Dünyanın tarımsal üretiminde 6. sırada yer almaktadır.  Darılar, 

Afrika ve Güney Asya ülkelerinde daha çok tane için, ABD ve Avrupa 

ülkelerinde ise kaba yem üretimi için yetiştirilen bitkilerdir. Dünya’da 

darı ekim alanı 32.24 milyon ha, tane verimi 90.0 kg/da ve üretimi ise 
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29.03 milyon ton’dur (FAOSTAT, 2018).  En fazla ekim alanı Afrika 

(20.7 M ha) olup, ardından Asya (10.9 M ha), Avrupa (0.4 M ha), 

Amerika (0.16 M ha) ve Okyanusya (0.03 M ha.) gelmektedir  (Meena 

vd., 2021). Üretim bakımından ise Hindistan (15.29 M ha)  ilk sırada 

yer alırken dünya darı ihtiyacının yaklaşık %26.6'sını karşılamaktadır 

(FAOSTAT, 2018).  Dünya darı üretiminde Hindistan’ı sırasıyla Nijer 

(7.03 M ha), Sudan (3.75 M ha), Nijerya (2.7 M ha), Mali (2.15 M ha), 

Burkina Faso (1.39 M ha) ve Çad (1.22 M ha) izlemektedir. İnci darı ve 

küçük taneli darılar, Dünya’da 93 den fazla ülkede yetiştiriciliği 

yapılmaktadır (Meena vd., 2021).  

Asya ve Hindistan (Batı ve Merkez Hindistan) dünyada inci darı 

üretiminin en fazla yapıldığı bölgelerdir. Hindistan ve Afrika'nın kurak 

ve yarı kurak bölgelerinde 26 milyon hektardan fazla alanda üretimi 

yapılmaktadır. Hindistan, hem ekim alanı (~8.5 milyon ha)  hem de 

üretim (~9.0 M ton) bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır ve 

tane verimi 106.9 kg/da’dır (Agriculture Statistics, GOI, 2014). İnci 

darı, Hindistan’ın sulanan bölgelerinde yazlık yetiştirildiğinde verim ve 

kalitesi daha yüksek olmaktadır. 

İnci darı [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.,] tarihsel olarak ABD'de 

yem üretimi ve sığır otlatmak için yetiştirilmiştir. İnci darısı, Afrika 

ve Hint kıtasında yaşayan yaklaşık 90 milyon insanın beslenmesinde 

temel tahıl kaynağı olarak tüketilmesi yanı sıra yem ve yakıt olarakda 

yaygın biçimde kullanılabilmektedir (FAO, 2000).    

Yirmibirinci yüzyılda, meydana gelen küresel ısınmaya bağlı iklim 

değişiklikleri ile birlikte, yüksek sıcaklık ve su stresi, tarımsal üretimi 
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kısıtlayan ana faktörler olarak görülmektedir. Ancak artan dünya 

nüfusu ile artan gıda fiyatları ve diğer sosyoekonomik etkilerde dikkate 

alıdığında, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşayan dar gelirli 

insanların beslenmeleri ve gıda güvenlikleri için gelecekte büyük bir 

tehdit beklemektedir (Saleh vd., 2013). Tüm bu durumlar dikkate 

alıdığında kuraklığa dayanıklı en önemli bitkilerden olan darı, Afrika 

ve Asya’nın yarı kurak bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilmekte ve bu 

bölgelerde yaşayan insanlar için önemli bir karbonhidrat ve protein 

kayağı oluşturmaktadır. 

Sorgum ve küçük taneli sıcak mevsim buğdaygil bitkileri olarak 

adlandırılan darılar, yazlık çok yıllık buğdaygil türlerinden daha yüksek 

çimlenme oranına sahipler ve bir yetişme sezonunda çok biçim 

vermektedir.  Bu nedenle, birim alandan daha yüksek biokütle ve tane 

vermi elde edilmesi, sürdürülebilir tarımsal faaliyetler açısından bu 

türlerin önemini artırmaktadır. Ayrıca iyi bir silaj bitkisi olmaları 

nedeniylede, hayvancılık için üzerinde durulması gereken en önemli 

bitki türlerinin başında gelmektedir.  

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC, 2007) 4. Değerlendirme 

Raporuna göre Türkiye, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en 

çok etkilenecek bölgeler arasında bulunan Akdeniz Havzası’nda yer 

almaktadır. İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların artması, su 

kaynaklarının azalması, suya olan talebi önemli ölçüde artıracaktır. 

Nüfus artışı ve endüstriyel gelişmeler ile su stresi daha da etkili 

olacaktır. Anılan durum, Türkiye’de tarımdaki su kullanımının 

azaltılmasını zorunlu kılacaktır. Ayrıca, küresel ısınma nedeniyle 
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topraklarda tuzluluk-alkalilik gibi sorunlar da ortaya çıkacak ve 

sürekli de artacaktır (Kanber vd., 2010). Yukarıda bahsedilen 

nedenlerden dolayı, bölgemizde yazlık dönemde çok farklı amaçla 

tarımı yapılabilecek C4 bitkilerinin üretiminin artırılması önemli 

olacaktır. 

İnci darı (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.), kendi doğası gereği iklim 

değişikliklerini tolere edebilmekte olup, kuraklığa ve yüksek 

sıcaklıklara karşı da diğer ürünlere göre daha dayanıklıdır. Tuzlu ve 

asitli topraklara tolerans gösterebilme özelliği nedeniyle de marijinal 

alanlara adapte olabilecek potansiyele sahiptir. İnci darı, diğer tahıllarla 

karşılaştırıldığında daha az hastalık ve zararlı sorunu olması nedeniyle, 

farklı üretim sistemlerine uygun olabilmektedir (Jukanti vd. 2016). 

Tanelerinin glütensiz ve glisemik index değerlerinin düşük olması, 

çölyak ve diabet hastalarının beslenmesinde ve farklı sağlık amaçları ile 

de kullanılmaktadır.  Dünya genelinde yapılan projeksiyonlarda, darı ve 

sorgum üretiminin, 2000-2050 yılları arasındaki en hızlı büyüme 

oranına şahit olacağını ortaya koyuyor  (Nelson vd., 2009).  

İnci Darının Bitkisel Özellikleri ve Tarımsal Açıdan Önemi 

 İnci darı (Pennisetum glaucum), Poaceace familyası, Panicoideae alt 

familyası, Penicillarium bölümüne bağlı, diploid (2n = 14) kromoza 

sahip, yabancı döllenen ve yüksek oranda heterosise sahip bir buğdaygil 

bitkisidir (Gill, 1991; Andrews ve Kumar, 1992; Upadhyaya vd., 2008). 

İnci darı adaptasyonu, verim bileşenleri, çeşitli tarımsal adaptasyon ve 

beslenme özellikleri ile genetik tabanı geniş olan bir bitki türüdür. Islah 

çalışmalarında açık tozlama ve melezleme gibi farklı iki yöntemde 

http://www.feedipedia.org/node/5477
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kullanılabilirken, melezleme ile daha yüksek verim elde edilmektedir.  

İnci darısı, bir kısa gün bitkisi olup, gün uzunluğunun 12 saat ve günlük 

ortalama sıcaklığın 28-30°C olduğu iklim koşullarının, bitki büyümesi 

için uygun olduğu bildirilmektedir (Bidinger ve Rai, 1989). İnci darı, 

dik büyüyen, 3-5 m‘ye kadar boylanan, çoklu ve yüksek kök 

yoğunluğuna sahip (Rosolem vd, 2001), çok sap oluşturan, küçük taneli 

sıcak mevsim C4 bitkisidir. İnci darı, ana sapın yanı sıra, aynı bitkiden 

birçok sap oluşturan, sapları ince ve 1-2 cm kalınlığında, yaprakları 

koyu yeşil ve 8 cm’ye kadar varan genişliktedir. Çiçek durumu, silindir 

şeklinde başak benzeridir. Tohumlarının bin tane ağırlığı 5-11 g 

arasında değişmektedir.    

İnci darı, kuraklığa dayanıklı tahılların başında yer alsa da susuz 

koşullarda yetiştirilmesi mümkün değildir (Taylor vd., 2006; Lee vd., 

2012). Yıllık yağışın 40.6-66.0 cm olduğu bölgede yetiştirilebilmesine 

rağmen, 2000-2700 m yüksekliğin olduğu ekolojilerde daha fazla 

büyüyemeyeceği bildirilmektedir (Hannaway ve Larson, 2004). Yarı 

kurak koşullarda, yağışın çok düşük (≤300 mm) veya düzensiz olduğu 

ekolojilerde yetişebildiği, sorgum ve mısırdan daha fazla verim 

azalmasına neden olabilecek alanlarda hayatta kalabileceği 

bildirilmektedir (Dendy, 1995). Söz konusu tür, çok sıcak ve kurak 

koşullarda yetişen sorguma göre de nispeten daha az su tüketmektedir 

(Singh ve Singh, 1995).  

Derin bir kök sistemine sahip olan inci darı, topraktaki besin 

maddelerinden iyi faydalanabilmekte ve toprağın derin katmanlarındaki 

besin maddelerinin toprak yüzeyine taşınabilmesini de sağlamaktadır. 
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Böylece, kedinden sonra ekilecek ürüne, iyi bir toprak bırakmaktadır 

(Hannaway ve Larson, 2004).  

Hastalık ve zararlılı yönünde ise diğer tahıllara göre daha az sorunla 

karşılaşılmakta ve biyotik streslere karşı toleranslı olması nedeniyle 

farklı üretim sistemlerine uygun olabileceği bildirilmektedir (Devi vd., 

2011; Jukanti vd., 2016).Jukanti vd., 2016). 

Darıların, herhangi bir fizyolojik büyüme aşamasında kuraklık 

meydana gelebilir. Darılar, yalnızca öngörülemeyen iklim gibi çeşitli 

abiyotik faktörlere dayanmakla kalmayıp; sınırlı ve düzensiz yağış ve 

besin maddesi bakımından zayıf topraklarda, ancak aynı zamanda 

birçok biyolojik tarımsal kısıtlamadan biraz daha az etkilenirler 

(Sharma ve Ortiz, 2000; Maqbool vd., 2001).  

Kuraklık bitkinin herhangi bir büyüme aşamasında meydana gelebilir, 

ancak terminal (çiçeklenme sonrası) veya sezon sonu kuraklığı, 

çiçeklenme öncesi kuraklık stresten daha önemlidir (Rai vd., 1999). İnci 

darı, diğer tahıllara göre nispeten düşük su gereksinimi nedeniyle kurak 

ve yarı kurak bölgelerdeki başlıca yem bitkilerinden biridir (Taylor vd., 

2006; Rostamza vd., 2011). Afrika ülkelerinde kuraklık darı üretimi 

için en önemli streslerden biri olarak kabul edilmektedir (Matanyaire, 

1996; Gebretsadik vd. 2014). Hindistan’da sulu koşullarda, yazlık 

olarak yetiştirildiğinde daha yüksek verim ve daha kaliteli tahıl ürünü 

elde edilebilmektedir. Kısa bir vejetasyon süresine sahip olan ve 

kuraklık stresine karşı yüksek tolerans gösterebilme özelliği nedeni ile 

inci darı, iklim ve toprak isteği bakımından sorgum ve mısır 

yetiştiriciliğinin yapılamıyacağı bölgelerde, gıda ve yem üretimi için 
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sorgum ve mısıra alternatif bir üründür (Burton, 1983). Hava ve toprak 

sıcaklıklarındaki artış, çeşitli nedenlerden dolayı verim azalmasına 

neden olur.  

Darı üretimini kısıtlayan başlıca abiyotik stres faktörleri; nem, 

topraktaki yetersiz besin, tuzluluk, alkalilik, asitlik gibi toprak kaynaklı 

ve sıcaklık gibi iklim kaynaklıdır. İnci darı, kuraklık ve sıcaklık stresine 

toleranslılığının yanı sıra, tuzlu ve asitli topraklarda da yetiştirilebilme 

özelliği nedeniyle, marijinal alanlarda da yetiştiriciliği 

yapılabilmektedir.  İnci darı, pH 4'e kadar düşük asitli toprakları tolere 

edebilir, ancak kireçli topraklarda iyi gelişme göstermemektedir. İnci 

darının, asit kumlu toprakları tolere ettiği ve tuzlu topraklarda yetiştiği 

bilinmektedir (FAO, 2011). Ribadiya vd. (2018), farklı çeşit ve tuz 

konsantrasyonları (2, 4, 6 ve 8 dS/m) ile yürüttüğü araştırmada; tane 

veriminin çeşitlere göre değiştiğini ve ot veriminin farklı olmadığı, 

ancak tuz konsantrasyonun 2 den 8 dS/m’a arttığında tane veriminde % 

43, ot veriminde ise % 29 azalma olduğunu bildirmişlerdir. Toprak 

tuzluluğu ve yetersiz drenaj, bitkinin fide çıkış aşamasında ciddi şekilde 

etkilemektedir (Macharia vd., 1994). Darı,  düşük toprak verimliliği ve 

düşük organik karbon, tuzluluk ve alkalilik ve marijinal alanlarda 

yetiştirildiği için verim düşüklüğüne neden olmaktadır. Thomas vd. 

(2018), kuru madde veriminin büyük oranda çevre koşullarına (toprak 

verimliliği nemi, sıcaklık) ve çeşitlere bağlı olduğunu bildirmektedirler. 

Düşük pH ve düşük verimliliğe sahip kumlu topraklarda yüksek 

sıcaklık koşulları altında iyi yetişir, suya ve iyi yönetime iyi yanıt 

verirken, hiç veya çok az girdiye ihtiyaç duyar (Kumar, 1989). Genel 

olarak ürün, toprak verimliliğinin düşük olduğu ve besin maddelerinin 
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yağışa bağımlı olduğu kuraklığa maruz kalmış alanlarda olanlar da 

dâhil olmak üzere, tarımının zor yapıldığı koşullar altında yetiştirilir 

(Gill, 1991). 

Şekil 1’de (Resimlerde) görüldüğü Adana koşullarında yetiştirilen inci 

darı populayonları ile yürütülen denemelerde, Şekil 2’de ise yine Adana 

koşullarında hibrit çeşitlerin tek bitki görüntülerinde görüleceği üzere, 

bitki 4 m ‘nin üzerinde bitki boyuna sahip olmaktadır. Diğer resimlerde 

de görüleceği üzere daha düşük bitki boyuna sahip genotiplerin daha 

çok tane amaçlı yetiştirilmektedir. Bitkinin başak şekli ve başakta tane 

doldurmuş başaklar görülmektedir (Şelil 2 ve 3). 

  

Şekil 1. Adana ikinci ürün koşullarında ot tipi İnci darı bitkisinin vejatatif dönemi 
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Şekil 2. Adana koşullarında İnci darısı hibritlerinin genel görünümü 

 

  

Şekil 3. Adana ekolojik koşulların tane amaçlı yetiştirilen İnci darının salkım 

(başak) durumu 
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Şekil 4. Adana ekolojik koşullarında farklı renkli ve salkıma sahip İnci darı 

populasyonları  

İnci Darının Biyokütle Potansiyeli 

İnci darı, Afrika ve Asyada öncelikli olarak tane amaçlı olarak 

yetiştirilir. Tane hasadından sonra kalan hasat artıkları, yem olarak da 

değerlendirildirilmektedir (Yadav vd., 2012).  Saf olarak yetiştirildiği 

gibi, börülce (Vigna unguiculata) ve laplap fasulyesi (Lablab 

purpureus) gibi tek yıllık yazlık baklagillerle yem amaçlı karışım 

şeklinde de yetiştirilmektedir (Cook vd., 2005). İnci darı, biçimden 6-8 

gün sonra tekrar büyür ve yetişme sezonu içerisinde iki biçim verir 

(Banks ve Stewart, 1998). Verimi kısıtlayan kurak koşullarda  inci 

darısı verim değeri diğer tahıllar ile karşılaştırıldığında;  inci darısının 

birim alan verimi sorguma eşdeğer, mısırdan ise daha yüksek 

olmaktadır (Singh ve Singh, 1995; Maman ve ark., 2004).  
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Ot amaçlı yetştirilecek çeşitlerin bitki boyunun yüksek olması, 

yapraklılık ve sap sayısının fazla olması istenmektedir. Hassan vd. 

(2014), Pakistan koşullarında farklı çeşitler ile yürütmüş oldukları 

araştırmada, çeşitlere göre değişmekle birlikte bitki boyunun 178.4-

262.4 cm, hasıl veriminin 870-1440 kg/da, kuru madde (KM) veriminin 

169-347 kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Jaster vd. (1985), 

kurak koşullar altında (150 mm yağış) sorgumdan 3.6 ton/ha KM 

alınırken, inci darıdan 4.6 ton/ha KM verdiğini bildirmiştir. Yüksek 

verimli çeşitlerden 1046-1114 kg/da kuru madde üretebilmektedir 

(Newman vd., 2010).  Mweuet vd. (2016), Kitui/Kenya’da farklı 

genotiplerle yürütmüş olukları araştırmada, yıllara ve genotiplere göre 

değişmekle birlikte sap veriminin 3030- 1033 kg/da arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Messman vd. (1992), yaptıkları bir çalışmada darının 

serin nemli bir sezonda 6.9 t/ha verim alındığını bildiriken, Banks ve 

Stewart (2003) 12 t/ha KM alındığını bildirmişlerdir. Morales vd. 

(2015), Meksika’da 3 farklı inci darı ve iki farklı hasat dönemi 

(çiçeklenme ve tane doldurma) ile yürütmüş olduğu çalışmasında; KM 

veriminin 2.16-2.76 ton/ha arasında değiştiği, hasat  dönemleri ve 

çeşitler arasında bir farkın olmadığı,  aynı araştırıcılar 175 mm yağışdan 

daha az koşullarda 2.3 t/ha KM ve %14 ham protein alındığını 

bildirmekteler. En yüksek hasıl veriminin  inci darısında 55 t/ha 

olduğunu, sorgum-sudan otu, tane sorgum ve yemlik sorgum 

verimlerinden %45 daha yüksek bulunduğu bildirilmektedir (Bishnoi 

vd.,1993).   

Ülkemizde de inci darı ile yapılan çalışmalar çok kısıtlı olmasına 

rağmen, son yıllarda bu bitki ile ıslah ve adaptasyon çalışmalar 
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başlanmış (Tübitak projeji devam etmekte, Şırnak Üniversitesi) ve bu 

konuda yapılan çalışmalar özetlenmiştir. 

Çukurova ve GAP koşullarında yürütülen çalışmalarda; Dağtekin 

(2019) Çukurova koşullarında bazı inci darı populasyonları ile 

yürütmüş olduğu çalışmada; popülasyonların  bitki boyunun 174-449 

cm, bitki başına kardeş sayısının 5.4-15.2 adet, ana sapta yaprak 

sayısının 8.4-22.2  adet, yeşil ot ağırlığının 562-7808 g/bitki, kuru ot 

ağırlığının 498.8-2869.9 g/bitki, yaprak oranın %12.0-43.7 arasında 

değiştiği saptanmıştır. Sayğıdar (2021), GAP ikinci ürün koşullarında 

yürütmüş olduğu araştırmada;  çeşitlere göre değişmekle birlikte; bitki 

boyunun 198.0-341.0 cm, ana saptaki yaprak sayısının 11.13-15.66 

adet/sap, sap sayısının 9.94-13.29 adet/bitki, kuru madde oranın 

%26.47-33.35, hâsıl (yaş ot) veriminin 5937.5-12571.4 kg/da ve kuru 

madde (KM) veriminin ise 1847-3666 kg/da arasında değiştiğini 

bildirmiş ve ayrıca araştırma sonucunda White ve Yellow çeşitlerinin 

KM verimi bakımından diğer çeşitlere göre üstün olduğunu bildirmiştir. 

İnci darı taneleri insan gıdasında kullanıldığı gibi kanatlı hayvan 

sektörü ve kuş beslenmesinde de kullanılmaktadır. Tane amaçlı 

yetiştirilen çeşitlerin bodur yani bitki boyunun kısa olması 

istenmektedir. İnci darının tanesindeki mevcut ve çözülebir protein 

içeriği, yaprak ve saplara göre daha fazladır (Piccioni, 1970) ve 

yaprak/sap oranı yem amaçlı yada hem yem hemde tane amaçlı seçilen 

çeşitlerde daha yüksek, tane amaçlı seçilen çeşitlerde daha düşüktür 

(Mendoza, 2014). Mweuet vd. (2016), Kitui/Kenya’da farklı 

genotiplerle yürütmüş olukları araştırmada, yıllara ve genotiplere göre 
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değişmekle birlikte 1000 tane ağırlığınının 6.2- 15.1 g, tane verimini 

213.1-68.2 kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir.  

İnci Darının Yem Kalitesi ve Hayvan Beslemedeki Önemi 

İnci darı (Pennisetum glaucum), çiftlik hayvanları üreticileri 

tarafından otlatma,  saman ve yeşil ot amaçlı kullanılabildiği gibi 

(Newman vd., 2010), en önemli kullanım biçimi, silaj yapılarak 

değerlendirilmesidir. Silaj yapımında İnci darısı, tek başına 

kullanılabileceği gibi diğer buğdaygillerle veya baklagillerle 

karıştırılarak da  silaj yapılabilmektedir (Tielkes ve Gall,  1998; 

Amodu vd., 2005).  

C4 bitkilerinin daha kompakt bir yapıya sahip olmaları, sap ve 

yapraklardaki hücreler arası boşlukların az olması nedeniyle, C3 

bitkilerine göre sindirilebilirliği daha düşüktür (Wilson 1993; Nelsen, 

1995; Balasako ve Nelsen, 2003). Ancak inci darı, mısır ve sorgum 

gibi diğer C4 bitkilerine göre daha fazla genç ve taze sap sayısı 

oluşturmaktadır. Bu durum, inci darısı ile yapılacak silajın sorgum ve 

mısır silajından daha iyi olabilmektedir. Yapılan son araştırmalarda, 

düşük yağış rejimi altında inci darısının, mısır veya sorgum gibi 

geleneksel yemlerden daha fazla kuru madde ve brüt enerji ürettiğini 

göstermektedir (Hernández vd., 2007). 

Hassan vd. (2014), Pakistan koşullarında farklı inci darısı çeşitleri ile 

yürütmüş oldukları araştırmada, çeşitlere göre değişmekle birlikte; 

kuru otta ham protein (HP) oranının %6.73-10.35 ve ham selüloz 

oranının %24.17-34.67 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. İnci darı 

kuru otunun ham protein (HP) seviyesinin %12-14 olduğu (Lee vd., 

http://www.feedipedia.org/node/5286
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20012) ve mısır silajında daha yüksek olduğu (Newman ve ark., 2010) 

ve nispeten düşük lif ve lignin konsantrasyonu içermektedir (Banks 

and Stewart, 1998). 

İnci darının diğer tahıllarla karşılaştırıldığında, kuru maddesinin HP 

oranın, mısır (%9.6), yemlik sorgum (%9.6), Sudan otu (%9.6), sorgum 

(%11.3)  ve İnci darının (%15)  diğerlerinden daha yüksek değere sahip 

olduğu görülmektedir (Sedivec ve Schatz, 1991). Babiker vd. (2015), 

farklı İnci darı çeşitleri ile yürüttükleri çalışmada; HP oranın %8.8-

16.2, HP veriminin 0.56-1.717 (t/ha) ve ham selüloz oranın %29.2-43.9 

arasında değiştiğini bildirmektedirler. 

Silaj yapımında, biçim zamanı ve kuru madde içeriği önemlidir. Silaj 

verim ve kalitesi için diğer sıcak iklim tahıllarında da olduğu gibi 

salkım/başaktaki tanelerin süt-hamur olum döneminde hasat yapılması 

uygundur. İnci darısının süt-hamur döneminde KM içeriğinin 250-450 

g/kg arasında olmaktadır ve bu dönemde silaj yapılması önerilmektedir 

(Bolsen vd., 1996). Bazı araştırıcıların ise, iyi bir silaj için KM 

içeriğinin 300 g/kg üzerinde olmasını önermektedirler (Collins ve 

Moore, 1995; Han vd., 2006). Daha düşük KM konsantrasyonunun, 

fermantasyon süresini uzatmasının yanı sıra, atık maddeler, solunum 

kayıpları ve aerobik stabiliteyi artırdığı (McDonald vd., 1991; Muck 

vd., 2003) için istenmemektedir.   

İnci darı silajın, silajlık mısır ve silajlık sorgum ile karşılaştırıldığında,  

yem kalitesi açısından silajlık mısıra eşdeğer olduğu ve silajlık 

sorgumdan daha üstün olduğu görülmektedir (Tablo 1). 
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Tablo 1. İnci Darı, Mısır ve Sorgum Silajının Kimyasal Kopozisyonu (g/kg KM) 

Bileşenler* İnci 

Darı 

Mısır Bileşenler** İnci 

Darı 

Mısır Sorgu

m 

KM (g/kg)*** 189-417 305-380 NDF 580- 

685 

540 605 

Suda Çözülebilen 

Karbonhidratlar (g/kg KM) 47-99 80-210 ADF 313- 

425 

295 379 

pH 3.7-4.6 3.6-4.0 Lignin 35 - 63 49  83 

Laktik Asid (g/kg KM) 26-82  44-109 HP 90 - 180 86 133 

Asetik Asid (g/kg KM) 2-42 10-39 NE /lak. 

(Mcal kg) 

1.3-1.5 2.3 1.1 

*) Jaster vd. 1985; Fisher ve Burns, 1987; Bishnoi vd., 1993;   

**) Fisher ve Burns, 1987; Messman vd., 1992; Grant vd, 1995; Ward vd.,  2001; 

NRC, 2001; Banks ve Stewart, 2003 

***) KM: Kuru Madde; NDF: Nötral Deterjanda Çözünmeye Lif ;ADF: Asit 

Deterjanda Çözünmeyen Lif ; HP: Ham Protein; NE: Net Enerji Laktasyon 

İnci darı, nispeten düşük lif ve lignin konsantrasyonu ile mısır silajından 

daha yüksek (Banks ve Stewart, 1998; Newman vd., 2010) ve  %12-14 

ham protein seviyesine sahiptir (Lee vd., 2012). Babiker vd. (2015), 

Sudan koşullarında farklı genotiplerle sürdürdükleri araştırmada; 

ortalama HP oranının %8.8-16.2 arasında, ham selüloz oranının ise 

%29.2-43.9 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Govintharaj vd. (2018). 

KM verimi ile bitki boyu ve yaş ot verimi arasında olumlu ve önemli; 

invitro organik madde sindirilebilirliği ile NDF, ADF ve ADL arasında 

olumsuz ve metabolik enerji arasında olumlu ve önemli ilişkilerin 

olduğunu bildirmektedirler. 
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Dağtekin (2019), Çukurova koşullarında yürütmüş olduğu araştırmada; 

inci darı populasyonlarında ham protein oranının %4.3-14.4, ADF 

oranının %42.6-51.5, NDF oranının %78.3-87.5, P oranının %0.27-

0.434, Ca oranının % 0.281-0.562, Mg oranının %0.201-0.343 ve K 

oranının %1.901-4.233 arasında değiştiği saptanmıştır.  

 

Sayğıdar (2021), GAP ikinci ürün koşullarında yürütmüş olduğu 

araştırmada; çeşitlere (Ashana, Heveahri, White, Yellow ve Tifleaf III) 

göre değişmekle birlikte, ot kalite özelliklerinde nötral deterjandan 

çözünmeyen lif (NDF) %63.98-74.24, asit deterjanda çözünmeyen lif 

(ADF) %35.28-39.71, ham protein (HP) oranın %8.54-10.87, 

sindirilebilir kuru madde (SKM) oranın %57.97-61.42, kuru madda 

tüketiminin (KMT) %1.624-1.890, nispi yem değerinin (NYD) ise 

73.13-90.29 arasında değiştiğini saptamıştır. Ayrıca ottaki mineral 

elementlerden kalsiyum (Ca) içeriğinini %0.128-0.380, potasyum (K) 

içeriğinin %3.043-3.530, magnezyum içeriğinin %0.256-0.343 ve 

fosfor içeriğinin %0.270-0.300 arasında değiştiğinin bildirmektedir. 

Araştırmada yer alan Ashana çeşidinin ot kalite özellikleri bakımından 

diğer çeşitlere göre üstünlük göstermiştir.. 

İnci darının mutantı olan Brown mid-rib (BMR) ler, yem kalitesini 

artırmak için geliştirilen çeşitler olup, lignin içeriği düşük, ham protein 

oranı yüksek, daha yüksek KM bozunabilirliği ve sindirilebilirliğine 

sahip, kalite özellikleri olgunlaştıkça hızlı şekilde düşmeyen 

mutantlardır (Hassanat, 2007). 
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İnci Darının Nitrat İçeriği ve Hayvan Besleme ve Sağlığı Açısından 

Önemi 

Nitratlar, genellikle geviş getiren hayvanlar için toksik değildir. Ancak, 

nitratlar rumende amonyak haline dönüşmeleri ile hemoglobine 

bağlanan toksik nitritler üretirler ve kanın oksijenle bağlanmasını 

önlemekteler. Yetrsisiz oksijen içeren, kan dokulara taşındığında ise 

oksijen yetersizliği nedeniyle hayvanın ölümüne neden olabilmektedir 

(Marais, 2001). Bitkilerde % 0.5- 1 KM arasında değişen nitrat 

seviyeleri, ruminantlara karşı potansiyel olarak toksik olarak kabul 

edilirken, nitrat seviyeleri %1'den yüksek KM tehlikeli olarak kabul 

edilir (Yaremcio, 1991). İnci darısı %0.24-0.98 arasında nitrat ve 17- 

101 mg/kg arasında alkaloid içermektedir (Krejsa vd., 1984).  

İnci darı, sorgumdan farklı olarak, prusik asit üretmedikleri veya tanen 

içermedikleri için, atların beslenmesinde güvenli olduğu 

bildirilmektedir (Newman vd.,  2010). İnci darı, özellikle sapların alt 

kısmında toksik nitrat seviyelerini biriktirme potansiyeline sahiptir 

(Strickland vd., 2007). Genç bitkilerin, aşırı otlatmadan kaçınması 

önerilmektedir. İnci darı, sapların 40-50 cm yüksekliğinde yani 

ekimden 40-50 gün sonra otlatılmalı ve 15-30 cm'nin altında 

otlatılmamalıdır (Andrews and Kumar, 1992;Teutsch, 2009; Lang, 

2001).  İnci darı, yaklaşık 90 cm olduğunda ve ekimden 60-65 gün 

sonra otlatılabilir veya biçilerek hayvanlara yedirilebilir (Hannaway ve 

Larson, 2004). Kuraklık ve düşük sıcaklık bitkilerde strese neden 

olmakta ve nitrat seviyesini artırmaktadır. İnci darı, sıcak havalarda 

sorgum-sorgum Sudan otuna göre daha yüksek seviyede nitrat 

http://www.feedipedia.org/node/5433
http://www.feedipedia.org/node/5290
http://www.feedipedia.org/node/5477
http://www.feedipedia.org/node/5263
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biriktirmektedir. Fakat, kuraklığın son bulduğu 7-14 gün sonra nitrat 

içeriği güvenli seviyelere gelmektedir (Strickland vd., 2007). Su 

stresinin yanı sıra azot gübrelemesi de nitrat ve alkolid içeriğini 

artırmaktadır. İnci darı ile yapılacak hayvan beslemesinde düşük nitrat 

içeriğine sahip yemler ile hazırlanacak yem rasyonlarının nitrat oranı 

düşürülebilir. Newman vd. (2010) inci darının kurutulan otunda nitrat 

konsantrasyonun düşmediğini, ancak silajında nitrat seviyelerinin % 

40-60 oranında azaldığını bildirmektedir.  

Oksalik asit, bir antimetabolit görevi görerek protein metabolizmasına 

müdahale eder ve böylece inci darı yeminin kalitesini düşürür (Rachie 

ve Majmudar, 1980). Saplarda yüksek seviyelerde oksalik asit 

bulunduğunu ve bunların tek başına yem olarak hayvanlara 

verildiğinde, ağırlık kayıplarının gözlendiği bildirilmektedir (Verma 

vd., 2004).  

İnci Darının İklim ve Toprak İstekleri 

İnci darısı, kumlu ve hafif yapılı, az verimli topraklarda ve pH’sının 

6.2-7.7 arasında değiştiği topraklarda yetişebilmektedir.  Optimum 

büyüme sıcaklığı 33 ºC olup en düşük 2 oC en yüksek ise 45 ºC’ de 

yetiştirilebilmektedir (Kumar, 1989; Andrews ve Kumar, 1992; 

Fribourg, 1995). İnci darısı yıllık 250 ila 450 mm yağış istemektedir. 

Fakat 150 mm kadar düşük yağışda da yetiştirilebilmekte ayrıca yıllık 

yağış rejiminin değişkenliğinede tolerans gösterebilmektedir.  Yıllık 

değişken yağışlarda (250 ila 450 mm) büyüyebilmekte ve 150 mm 

kadar düşük yağışa müsamaha gösterebilmektedir. Son çalışmalarda, 

inci darısının düşük yağış rejimi altında, mısır ve sorguma göre daha 
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yüksek KM verimi ve bürüt enerji ürettiği saptanmıştır (Hernández vd., 

2007).  

İnci Darının Yetiştirme Tekniği 

Tarla Seçimi ve Toprak Hazırlığı 

İnci darı, killi-tınlıdan derin kumlu toprak yapısına kadar çok çeşitli 

topraklarda yetiştirilebilir, Drenaj sorunu olan,  sert pulluk katmanına 

veya sert bir toprak yapısına sahip tarla koşullarında bitki yeterli kök 

gelişimi sağlayamayacağı için, yüksek verim ve tane kalitesi için derin 

yapılı, dreajlı ve verimli topraklarda yetiştirilmesi önerilmektedir. 

Hastalık riskini azaltmak için ise 2 yıl boyunca darı yetiştirilmeyen bir 

alan seçilmelidir 

Darı tohumlarının çok küçük olması nedeniyle, tohum yatağının çok iyi 

hazırlanması ve yabancı otlardan temizlenmiş olması gerekir. Ekim, iyi 

hazırlanmış toprağa çok derin olmayacak şekilde yüzlek yapılmalıdır. 

Ana ürün ekimleri ilkbaharda nemli toprağa; ikinci ürün ekimleri ise 

buğday hasadından sonra yapılmaktadır. Ekimden sonra mutlak suretle 

sulama yapılmalıdır. Yeknesak çıkış elde edebilmek için mümkün 

olduğu kadar yağmurlama sulama yapılmalı ve yağmurlama sulama sık 

sık ve kısa sürelerle tekrarlanmalıdır. Sulamanın doğru ve yeterli 

yapılamaması durumunda toprak yüzeyinde kaymak tabakası oluşarak 

bitki çıkışı engellenmektedir. Çıkış süresi, toprak sıcaklığına göre 

değişmekle birlikte, ana ürün koşullarında 7-10 gün; ikinci ürün 

koşullarında ise 4-5 gündür.  İnci darı ile yapılan çalışmalarda iki 

önemli sorunla karşılaşılmaktadır (Wright vd., 1993). Birincisi, 

tohumları çok küçük olduğu için tohum yatağının iyi hazırlanmaması 
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ve uygun bir ekim makinası ve uygun bir ekim sistemi sağlanmaması 

durumunda çıkışlarda sorun olabilmekte. Ekimlerin daha önce 

hazırlanmış sırtlara ekilmesi kaymak tabakasının önüne geçilmesi ile 

birlikte bitki çıkışları daha iyi olabilmekte, ileride yapılabilecek 

sulamalar içinde avantaj sağlamaktadır (Şekil 5). İkincisi ise kuş 

zararıdır. Bu sorun zararlılar bölümünde detaylı olarak açıklanacaktır. 

      

Şekil 5. A) Sırtlar   b) Kaymak Bağlama ve Bitki  çıkışı c) Kaymak Kırılmış Toprak 

(Adana-2016) 

Ekim Zamanı 

Ana ürün ekimleri, aynı bölgede mısıra göre daha geç dönemde 

yapılmalıdır. Hava ve toprak sıcaklığının bellli bir seviye gelmiş olması 

önemlidir. Toprak sıcaklığı 23°C'ye ulaşmadan yapılacak ekimlerde 

çıkışda ve fidelerin gelişiminde sorunlarla karşılaşılabilir.  İkinci ürün 

koşullarında, buğday hasadından sonra, Haziran ayının ortasında 

Temmuz ayının ilk haftasına kadar ekim yapılmalıdır.  

Ekim Sıklığı  

İnci darının ekim sıklığı, ekim amacına göre, çeşide ve ekim yapılacak 

bölgeye göre değişmektedir.  İnci darı kardeşlenebilme (fazla sap 
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oluşturma) özelliği olduğu için ekimde sıra üzeri sıklığı diğer 

tahıllardan daha fazla olmalıdır. Ot amaçlı ekimlerde sıra arası çeşide 

ve iklim koşullarına göre 45 cm ‘den 1 metreye kadar 

değişebilmektedir. Sıra üzerinin ise 15 cm başlayıp 50 cm ve hatta daha 

geniş aralıklar yapılmaktadır. Bölgemizde ikinci ürün koşullarında 25-

35 cm sıra üzeri ekim uygun olabilir. Ancak kesin sonuçların elde 

edilmesi için, her bölge için ekim sıklığı çalışmalarının yapılması daha 

doğru olacaktır. Aşağıdaki resimlerde de görüleceği gibi bitki seyrek 

ekildiğinde çok sayıda sap (kardeş) oluşturmaktadır (Şekil 6, Adana). 

   

Şekil 6. Vejatatif döönemdeki inci darı bitkisinin resimleri-Adana 

Gübreleme 

Ekimden önce ekim yapılacak alanın toprak analizleri yapılmalıdır. 

Toprak analiz sonucuna göre ekimden önce dekara 6 kg (N) saf azot, 8 

kg saf fosfor (P) gelecek şekilde taban gübresi uygulanabilir. Bitki boyu 

40-50 cm olduğunda dekara 6 kg (N) saf azot üst gübre olarak 

uygulanmalıdır (Mesquita ve Pinto, 2000). Üst gübreleme serpme 

olarak verilmemelidir, sorgum ve mısırda olduğu gibi, sıra arasına 

makine ile verilmelidir. İnci darısı genellikle hiç bir gübre 
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uygulanmdan veya az bir gübreleme ile de yetiştirilebilmektedir. 

Ancak, bu durumda verim genellikle çok düşük seviyelerde 

kalmaktadır (30-80 kg/da tane verimi). Bununla birlikte, Hindistan'ın 

bazı kesimlerinde yaz mevsiminde 6-8 kg/da N uygulaması ve sulama 

koşullarında melez çeşitlerden 400-500 kg/da tane veriminin alındığı 

bildirilmektedir (Khairwal vd., 2007). Mass vd. (2007), farklı sıra arası 

(20, 40, 50 ve 90 cm) ile azot dozları (9 ve 14 kg) ile yapmış oldukları 

çalışmada; en yüksek tane verimininin 40-50 cm ekimlerinde ve azot 

dozları arasında tane verimi (285 ve 293 kg/da)  bakımından önemli bir 

farklılık oluşmadığını bildirmekteler. İnci darıda maksimum kuru 

madde verimi, 12 kg/da N  uygulanmasında elde edilmiştir (Mesquita 

ve Pinto, 2000). Rajaram ve Selvararaj (1986), yaş ot verimi 

bakımından 2.5, 5.0 ve 7.5 kg/da azot seviyeleri arasında önemli bir 

farkın oluşmadığını saptanmışlardır. Ayub vd. (2007), inci darıda 

dekara 10 kg N uygulamasının, 5.0 ve 15.0 kg N dan önemli derecede 

daha yüksek yaş ot verimi sağladığını bildirmişlerdir.  

Sulama 

İnci darı, kurağa ve yüksek sıcaklığa diğer türlere göre daha toleranslı 

olmasına rağmen, vejetasyon süresince ihtiyaç duyulduğu dönemlerde 

sulama yapılması verim ve kaliteyi artırmaktadır. İnci darı, diğer 

bitkilerden nispeten daha düşük su isteği nedeniyle, yarı kurak 

bölgelerin ana yem bitkisinden biridir (Rostamza vd., 2011). İnci 

darıda, yüksek verim için sezon boyunca 250-300 mm suya ihtiyacı 

vardır. İnci darının, ekimden sonraki 40 ila 65 günlük dönemi yani 

çiçeklenme ve tane dolumu sırasında su stresine duyarlıdır (Garrity vd., 
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1983; Hattendorf vd., 1988).  Bitkinin yaşadığı toprak nemi stresi 

sırasında, %2 üre püskürtmek ile nem stresinin üstesinden gelmeye 

yardımcı olabileceği bildirilmektedir (Andrews vd., 1993).  

Son çalışmalar, inci darının düşük yağış rejimi altında, geleneksel ürün 

olan mısır ve sorguma göre daha yüksek kuru madde verimi ve bürüt 

enerji ürettiğini göstermektedir (Hernández vd., 2007). Buna ek olarak,  

inci darının mısır ve sorguma göre daha erken olgunlaştığı ve 25 gün 

daha erken hasat edildiğini bildirilmektedir (Hernandez vd., 2009). 

Berenguer ve Faci (2001), bitki yoğunluğundaki bir artışın,  bitki başına 

düşen su miktarını azaltabileceğini ve bunun da verim düşüşüne neden 

olabileceğini bildirmiştir. 

           

Şekil 7. İnci darı tohumu elle ekim ve çıkış için yağmurlama sulama 

Küçük tohuma sahip olması nedeniyle, ekim derinliği ile birlikte, çıkış 

için mümkün olduğu kadar yağmurlama sulama yapılmalıdır (Şekil 7). 

Bitki yazlık dönemde ekildiği için, ekim zamanındaki hava sıcaklığı 

nedeniyle, topraktan suyun buharlaşmasın daha fazla olacağı için, 

toprak yüzeyi çabuk kurumaktadır. Derin ekimlerde de çıkış sorunu 

olabilmektedir. Salma sulama ile tohumların su ile taşınmasının 
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yanısıra, toprağın fazla sulanmasından dolayı kaymak bağlayıp, bitki 

çıkışını engelleyebilir (Şekil 5). Bitkinin çimlenmesi ve ilk çıkışlar için, 

1-2 gün aralıklarla kısa süreli (2-3 saat gibi) 2-3 kez yağmurlama 

sulamanın yapılması iyi bir çıkış için istenmektedir. 

Hastalık ve Zararlılar 

Zararlılar: Tohumların çok küçük olması nedeniyle, bazı bölgelerde 

ve arazilerde ekimde sulamanın gecikmesi durumunda karıncılar 

önemli bir sorun olarak görülmektedir. Kimle birlikte hemen sulama 

yapılması, ya da tohumların ilaçlanması sorunu azaltabilmektedir.  

Diğer bir sorunun ise ekim ve çıkışla birlikte kuşlar önemli bir zarar 

yapabilmektedir (Wright vd., 1993). Darıların tohumlarının, kuşlar 

tarafından çok tercih edilmesi nedeniyle, çıkış süresince (Şekil 7a) veya 

hasat döneminde önemli oranda kuş zararı olabilmektedir. Yeni 

ekilmekte olan tohumu yemesinin yanısıra, çimlenen fidelerin 

dibindeki tohumları çekerek birim alandaki bitki sayısının oluşmasını 

engellemektedir. Bunun içinde ekimde tohumların açıkta 

bırakılmaması, tohum ilaçlaması veya bitki çıkışının olduğu ilk 4-5 

günde ve çıkıştan sonraki 7-10 gün süreyle kuş zararını gözlemlemek 

veya gerekirse kuş zararını önlemek için kuş bekçisinin yanısıra bazı 

fiziksel tedbirler (teneke, davul çalma v.s gibi) alınmalıdır. Ayrıca, 

tohum olgunlaşma ve hasat döneminde de kuşlar önemli zararlar 

yapabilmektedir. Bunun içinde, mümkün olduğu kadar geniş alanda 

üretim yapılarak, kuş zararının önüne geçilebilir. Kuş zararı, darı 

yetiştiriciler için büyük bir biyotik tehdit olarak kabul edilir, verim 

düşüşü izole ekin alanlarında %100'e ulaşabilir (Sood vd., 2015). 
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Özellikle küçük alanlarda ekimlerde, salkımların olgunlaşması ile süt 

olum döneminde önemli oranda kuş zararının (Şekil 7b) olduğu 

bildirilmektedir (Wright vd., 1993). Islah çalışmalarında başaklar hava 

alacak şekilde fileli torbalarla korunmaktadır (Şekil 7 c) 

  

Şekil 7. a) Çıkışta kuş zararı    b) Hasat döneminde kuş zararı    c) Kuz zararına karşı 

salkımların kapatılması  

Bu zararlıların yanışı, yaprak biti ve zaman zamanda Çukurova gibi 

mısır tarımın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde özellikle ikinci ürün 

ekimlerde sap kurdu önemli sorun olabilmektedir. Bunun içinde söz 

konusu zararlılr için gözlemler yapılıp, ihtiyaç duyulduğunda kimyasal 

ilaçlamanın yapılması önerilebilir. 

Bozkurt ve Kesici Kurtlar (Agrotis spp.) 

Bozkurtlar, toprakaltı zararlısı olup özellikle mısır, sorgum ve inci 

darıda zarar yapabilmektedirler. Larvalar genellikle genç bitkilerinin 

kökboğazını toprak yüzeyine yakın bölümünden keserek (Şekil 8) 

bitkinin büyüme konisinin sararıp kuruması ve ölmesine neden olurlar. 

Bitkinin toprak üstü organında azda olsa beslenebilmekte, hatta 

bitkilerin ileri dönemlerinde de bazen zarar yapabilmektedir. Bozkurt 
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larvaları yoğun oldukları tarlalarda önemli ölçüde zarara neden 

olabilirler. Bazen bu durum, tarlanın yeniden ekilmesini gerektirebilir. 

Tohum ilaçlaması ve yüzey ilaçlaması yapılarak zararlılarla mücade 

edilebilmektedir. 

   

Şekil 8. Bozkurt ve kesici Kurtlar zarar şekli 

   

Yabancı Ot Mücadelesi 

Özellikle iyi bir ekim nöbeti sistemi ile yabancı otların önüne 

geçilebilir. Sıra arasına ekilen bir ürün olması nedeniyle, ara veya el 

çapası yapılabilmektedir. Özellikle sıra üzerindeki yabancı otlara ise el 

çapası yapılabilmektedir. Bunu dışında özellikle geniş alanlarda yapılan 

üretimlerde, herbisitler ile yabancı otlarla mücadele yapılabilir. Ancak 

ekim öncesi veya çıkış sonrası uygulanan herbisitlerin adların tamamı 

değişik kaynaklardan alınan teorik bilgilerdir. Önerilen ve etkili 

maddesi verilen ilaçları kullanmadan önce mutlaka konu uzmanlarına 

danışılmalı ya da küçük alanlarda ilaç uygulamaları yapılarak, geniş 

alanlara uygulanması önerilmektedir. 

Çıkış Öncesi Uygulana Yabancı Ot İlaçları: Genel olarak yabancı ot 

kontrolü için atrazin, propazin, prometrin ve simazin gibi herbisitler 
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önerilmektedir. Atrazin genellikle yabani otları propazinden daha iyi 

kontrol etmekte,  propazin ise diğerlerine göre daha güvenli 

bulunmuştur. Atrazin uygulamasında toprak neminin optimal düzeyde 

olması önemlidir.  

Çıkış Sonrası Uygulanan Yabancı Ot İlaçları: Bitkiler, 10-30 cm 

boylandığında düşük dozda 0.5-1.0 kg/ha 2.4 D uygulanabilir. Geç 

uygulamalarda ilacın, tohum oluşumunu engelleyerek verimin 

düşmesine neden olduğunu, erken uygulamalarda ise bitkinin kök 

sistemine zarar verebildiği bildirilmektedir (Andrews  vd., 1993). 

Hasatlıklar 

Mildiyö: İnci darıda yeşil kulak olarakda adlandırılan ve en önemli 

hastalıklardan olan mildiyöye (Sclerospora graminicola) neden 

olmaktadır. Hastalığın, tane verimini %10-60 oranında azalttığı 

bilinmektedir. 

Kimyasal Uygulaması: Sistemik fungisit metalaxyl, mildiyöyü kontrol 

etmek için başarıyla kullanılmaktadır. Tohuma, 2 g/kg metalaxyl 

uygulaması ekimden sonraki ilk 35 gün boyunca, hastalığı kontrol 

altına alınabilmektedir. 125 mg/L'de metalaxyl'in yapraktan 

uygulanması, sistematik olarak enfekte olmuş bitkilerde hasatlık 

kontrolünde kullanılmaktadır. Eğer uygulama çiçeklenme 

başlangıcından önce püskürtülürse, hastalıksız başak (salkım) elde 

edilmektedir. 

Ergot : Ergot, Claviceps fusiformis etmenin neden olduğu önemli ve 

yaygın mantari bir hastalıktır. Bazen Hindistan'da inci darı tanesi 



33 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

üzerinde çok yıkıcı bir hastalık olmasına rağmen, hastalık uzun süredir, 

muhtemelen 100 yıldan beri bilinmektedir. İnci darı üretimi için büyük 

bir tehdit olarak görülen ergot hastalığının önemi, 1960'ların sonlarında 

ticari melezlerin yetiştirilmesiyle fark edilmiştir. Ergot nedeniyle, tahıl 

verimindeki kayıplar hibritlerde %58 ila %70 kadar yüksek olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu hastalık, taneye sklerotia tarafından kolayca 

kontamine olduğundan insan ve hayvan sağlığını etkileyen özel önem 

taşımaktadır. Ergota neden olan mantar, çiçekleri enfekte eder ve 

yumurtalıklarda gelişir. Başlangıçta bol kremsi, pembe ya da kırmızı 

renkli tatlı yapışkan sıvı bal özüdür. Tatlı özsu, üst yapraklara 

damlayarak onları yapışkan hale getirebilmektedir. Çoğu zaman polen 

ve anter keseleri bal özüne yapışır, daha sonra, uzun, koyu renge 

getirilebilir. Enfekte çiçeklerden sklerotia adı verilen sert yapılar gelişir 

(Şekil 5a). 

Sürme Hastalığı 

Sürme, inci darının önemli salkım hastalıklarından biri olup, etmeninin 

Tolyposporium penicillariae Bref  olduğu bildirilmektedir (Dashora 

vd., 2008).  

Hastalığının Ekonomik Önemi ve Yönetimi: Hindistan'da, 1950'lerde 

yapılan bir ankette çiftçilerin tarlalarında Tamil Nadu, Andhra Pradesh 

ve Maharashtra'nın bazı bölgelerinde sürmenin %1 ila %30 arasında 

değiştiğini bildirilmektedir. Son yıllarda, hastalık Kuzey Hindistan'da 

özellikle de Haryana, Pencap, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde daha 

önemli hale gelmiştir. Bu hastalığın artan şiddeti, esas olarak melezlerin 

ticari olarak yetiştirilmesinden kaynaklanmaktadır (Thakur ve King, 
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1988). Enfekte çiçeklerde yumurtalıklar sori adı verilen yapılara 

dönüştürülür. Sori tanelerden daha büyüktür ve taneler yerine 

kavuzların biraz ötesine uzanan genişlemiş, oval ila konik gövdeler 

olarak görünür (Şekil 7b). 

    

Şekil 5. a) Ergot Hastalığı b) Sürme Hastalığı  c)   Pas Hastalığı                          

Resimler web sayfasından alınmıştır (Anonim, 2022 a, b, c). 

 Pas Hastalığı 

Önemi ve Yönetimi: inci darı pasına Puccinia substriata var indica 

Hindistanda rastlandığı gözlenmiştir. Hindistan boyunca. Kuzey 

Hindistan'da, sıcaklıkların biraz ılımlı olduğu Eylül ayında çiçeklenme 

zamanına kadar hastalık o kadar sıklıkla görülmez. Ülkenin diğer 

bölgelerinde, pas fide aşamasına bile saldırabilir ve verimde önemli 

düşüşlere neden olabilir. Pasa neden olan mantarlar, birçok ot üzerinde 

gelişir ve bu yabani otlar hasatalığın yayılmasına yardımcı olur. inci 

darı mahsulüne hastalık. Bu nedenle, iyi yabancı ot kontrolü 

uygulaması inci darısındaki pasın azaltılmasına yardımcı olur. Pasın 

endemik olduğu alanlar için pasa dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi 

tavsiye edilir. Yeterince sıklıkta uygulanan kükürt tozu ve benzeri 
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inorganik kimyasalların yeterli sıklıkla uygulaması hastalığı kontrol 

altına alabilir, ancak bu, tane amaçlı inci darı yetiştiren çiftçiler için 

ekonomik olmayabilir. Yukarıda bahsedilen hasatalıkların çoğu, 

tarımın yaygın olarak ve sürekli yapıldığı bölgelerde ve özelliklede tane 

amaçlı üretimlerde zaman zaman görülen önemli hastalıklardır. 

SONUÇ  

Son yıllarda artan küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle, yüksek 

sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı, suyu etkin kullanabilen, üretim 

girdileri düşük ve marijinal alanlarda üretimleri yapılacak yeni bitki tür 

ve çeşitleri önemli bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Ülkemizin 

kaliteli kaba yem açığının kapatılmasında, birim alanda yüksek 

biyomasa sahip ve kaliteli kaba yem elde edilecek bitki tür ve çeşitlerin 

başında İnci darı gelmektedir. Ülkemizde kaba yem üretilen en önemli 

bitki, silajlık mısırdır. Mısırın su tüketiminin fazla olması, üretim 

maliyetlerinin yüksek olması ve özellikle ikinci ürün silajlık mısır 

üretiminde sap ve kaçan kurdunun bitkide önemli zararlar meydana 

getirmesi sebebiyle, ülkemizin güney bölgelerinde hasıl verimleri çok 

düşük düzeylere gelmiş bulunmakta ve bunun sonucunda da mısır ekim 

alanları her geçen gün giderek azalmaktadır. Silajlık mısırın yerini 

alabilecek, kurağa ve yüksek sıcaklığa toleranslı türlerin başında gelen 

ve ülkemizde de tarımı yok denecek kadar az olan İnci darı, kaliteli kaba 

yem açığının kapatılmasında önemli ve potansiyel yüksek bir tür olarak 

görülmektedir. İnci darı tarımının yaygınlaşması için, bölge koşullarına 

uygun yeni çeşitlerini geliştirilmesinin yanısıra, uygun yetiştirme 

tekniklerinin de bilinmesi önemlidir.  
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Bu kitap bölümünde, inci darısının verim potansiyeli ve yem kaliteli 

özelliklerinin bilinmesi ve uygun yetiştirme tekniğinin uygulanabilmesi 

ve üretimlerinin yaygınlaşması için gereksimim duyulan bilgiler 

sunulmuştur. Uygun yetiştirme tekniklerinin uygulanması ile birim 

alandan daha yüksek ve kaliteli kaba yem elde edirek, ülkemizin kaliteli 

kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlayacaktır. 
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Giriş 

Tarım, başta ihtiyaç duyulan besin maddelerinin temin edilmesi olmak 

üzere ülke ekonomilerine; GSYH’ye yaptığı katkı, istihdam katkısı, 

ihracatı desteklemesi, arz ve talep eden nüfus katkısı, tarıma dayalı 

sanayiye hammadde sağlaması ve tarımda ihtiyaç duyulan sanayi 

ürünlerini kullanarak tarım dışı sanayinin gelişmesine katkı sağlaması 

gibi özellikleri olan önemli bir sektördür (İnan, 2016). Bu acıdan tarım 

sektörü, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun ekonomik, sosyal 

ve politik açıdan önemli bir faaliyettir. Türkiye, coğrafi konumundan 

dolayı, toprak ve iklim özellikleri ile üretilen tarımsal ürün çeşitliliği 

bakımından önemli bir tarım ülkesidir.  Tarımsal üretim değeri 

açısından Dünya’da ilk 10 ülke arasında bulunan Türkiye, tarım 

ürünleri ihracatında ise 26. sırada bulunmaktadır (TİM, 2016). 

Türkiye’de 2020 yılı verilerine göre çalışan nüfusun yaklaşık % 18’u 

tarım sektöründe istihdam edilmekte olup, toplam GSYH içinde tarımın 

payı yaklaşık olarak % 7.5 civarındadır (TÜİK, 2020).  Tarımın Türkiye 

ekonomisi içerindeki payı sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesiyle 

birlikte oransal olarak azalma göstermiş olsa da halen önemli bir sektör 

olma özelliğini korumakta olup, birçok ilin temel ekonomik 

faaliyetlerinden birisidir (Doğan ve Acıbuca, 2019).  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışını tam olarak 

sınırlamanın mümkün olmaması, aynı zamanda tüketiminde giderek 

artması ve dışsatımla daha fazla gelir elde etme gereği, bizleri daha 

düzenli ve hızlı bir şekilde tarımsal üretimimizi artırmaya 

zorlamaktadır. 
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Tarımsal faaliyetlerin temel özelliklerinden birisi doğal şartlara bağlı 

olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında bir yerin iklim ve toprak özellikleri 

ile coğrafi yapısı hem tarım ürünlerinin çeşitliliği hem de verim ve 

kalite unsurlarına önemli derecede etki etmektedir (Yavuz, 2005). 

Araştırma konumuza giren Mardin ili, Türkiye’nin Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise 

bol yağışlı ve ılıman bir iklimi olup Akdeniz iklimine benzer özelliklere 

sahiptir. Coğrafi yapısı nedeniyle bir bölümü dağlık olan Mardin ilinde, 

tarımda kullanılan arazilerin önemli bir kısmı ova kesiminde 

bulunmaktadır. Dağlık kesimlerde bahçe bitkileri üretimi ağırlıklı bir 

tarımsal yapı mevcut iken, ova kesimlerinde ise tarla bitkileri üretimi 

yaygınlaşmıştır.  

Bu çalışmada Mardin ilinin mevcut tarla bitkilerinin, ilde üretimi 

yapılan ürünler ve tarımın Mardin ilinin ekonomisindeki önemi 

incelenmeye çalışılmıştır.  

1. Mardin İlinin Arazi Varlığı ve Dağılımı 

Mardin ilinin toplam yüzölçümü 889 100 hektardır. Çizelge 1’deki 

2021 yılı TÜİK verilerine göre toplam alan içerisinde işlenen tarım 

arazilerinin payı % 28.8 (256 289 ha)’tür. İşlenen tarım arazileri içinde 

en yüksek payı % 80.7 ile tarla bitkileri üretimi yapılan alanlar 

oluşturmaktadır. Meyve alanları 44 509 ha ile ekim alanının % 14.0 

kısmını oluştururken, sebze alanları 10 865 ha ile % 1.9 kısmını ve 

nadasa bırakılan alanlar ise % 1.9’lik kısmı oluşturmaktadır. Toplam 

yüz ölçümü içerisinde; çayır mera alanları % 8.5, orman alanları % 14.3 
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ve yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar ile tarıma elverişli olup 

kullanılmayan alanların payı ise % 30.7’dir. Arazi kabiliyet 

sınıflamasına göre ildeki arazilerin % 29.6’sı I. sınıf arazilerden 

oluşmaktadır. İşlenen arazilerin agro-ekolojik bölgelere dağılımında ise 

I. alt bölgede ve ovada bulunan Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Derik 

ilçelerinde yoğun tarımsal faaliyet yapıldığı görülmektedir. 

Çizelge 1. 2021 yılında Mardin ilindeki arazilerin kullanım alanlarına göre dağılımı. 

Cinsi Alan (Hektar) Oran (%) 

Tarla Bitkileri 256 289 80.7 

Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri 44 509 14.0 

Sebze Alanları 10 865   3.4 

Nadas 5 799   1.9 

Genel Toplam 317 462 100.00 

Kaynak: TUİK,2021, www.tuik.gov.tr,  

Çizelge 2. Mardin ilinde 2021 yılında işlenen arazilerin ilçelere göre dağılımı. 

İlçe 

Adı 

İşlenen Tarım Arazisi 

Toplamı (ha) 

İldeki 

Payı (%) 

Artuklu 30 710 8.4 

Dargeçit 14 353 3.5 

Derik 67 519 18.6 

Kızıltepe          132 011 36.3 

Mazıdağı  9 620 2.6 

Midyat            18 997 5.2 

Nusaybin            25 619 7.0 

Savur 17171 4.7 

Yeşilli 1 180 0.3 

Ömerli 46 230 12.7 

Toplam 363 410 100 

Kaynak: TUİK,2021, www.tuik.gov.tr,  

 

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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Çizelge 3. Mardin ilinin arazi kabiliyet sınıflaması. 

Sınıf Miktar (ha) Oran (%) 

I 263 554 29.6 

II 161 927 18.2 

III 100 470 11.3 

IV 53 822 6.1 

V 0 0 

VI 101 247 11.3 

VII 208 080 23.3 

VIII 0 0 

TOPLAM 889 100 100 

Kaynak : (Anonim, 2009. Acıbuca, 2010) 

 

2. Mardin İlinin İklim Özellikleri 

Mardin ili, Akdeniz iklimine benzer özellikler taşmaktadır. Yazlar çok 

kurak ve sıcak kışları ise bol yağışlı ve ılımandır. Mardin'de kış 

mevsiminde oluşan yüksek basınç alanı kış aylarının soğuk geçmesine 

yol açmaktadır. Bir yandan güneydeki çöl ikliminin etkisi altında 

bulunması ( Basra Alçak Basıncı), diğer yandan kuzeydeki yüksek 

dağların serin hava kütlelerinin bölgeye girmesine mani olması 

sebebiyle ilin ovalık kesiminde yazlar çok sıcak geçmektedir. İlin kuzey 

kesiminde zaman zaman kara iklimine benzer özellikler görülmektedir. 

Mardin'in iklimini ova ve dağ kesimi olarak iki şekilde değerlendirmek 

mümkündür. İki kesimdeki farklılık yağış, sıcaklık ve rüzgâr 

değerlerinde ortaya çıkar. Ova kesiminde yazlar çok sıcak geçer, kışlar 

ise ılıman ve yağmurludur. Bu kesimde az miktarda ve kalıcı olmayan 

kar yağışları görülür. Dağ kesiminde ise yazları ovaya nispeten daha 

serin, kışlar ise şiddetli rüzgâr, bol yağmur ve kar yağışlı geçer. Çizelge 

1’de görüldüğü gibi uzun yıllar ortalamasına ait toplam yağış miktarı, 

ortalama sıcaklık °C, nispi nem değerleri ay bazında verilmiştir.  

 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1229&Bilgi=s%C4%B1cak-s%C4%B1cakl%C4%B1k
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1228&Bilgi=bas%C4%B1n%C3%A7
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1488&Bilgi=alan
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1216&Bilgi=hava
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1347&Bilgi=zaman
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Çizelge 1. Mardin ilinde uzun yıllar ortalaması (1960-2021), yıllarına ait sıcaklık,  

yağış ve nem değerleri 

 
AY/Paramerte Ort.Sıc. (°C) Mak. Sıc  Ort Min. Sıc.  

 Ort. 

Ort.Top. Yağış 

(mm) 

Ort. Nem (%) 

Ocak 3 4,1 7,3 1,4 104 

Şubat 4,1 7,9 11,5 4,6 97 

Mart 7,9 13,4 17,3 9,7 82,8 

Nisan 13,4 19,4 23,9 15 46,5 

Mayıs 19,4 25,5 30,6 20,2 6,5 

Haziran 25,5 29,7 35 24,5 3,1 

Temmuz 29,7 29,6 34,7 24,7 2,2 

Ağustos 29,6 25,3 30,1 20,7 3,9 

Eylül 25,3 18,6 22,8 14,6 34,5 

Ekim 18,6 11,1 14,5 8 71,6 

Kasım 11,1 4,1 7,3 1,4 104 

Aralık 5,3 7,9 11,5 4,6 97 

Kaynak: Mardin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kayıtları, 2021  

3. Mardin İlinin Toprak Özellikleri 

Mardin ilinin genel olarak toprak yapısı toprak analiz sonuçlarına göre, 

toprak örneklerinin killi bünyeli, hafif alkalin reaksiyonlu, organik 

madde içerikleri çok az, kireç içeriği bakımından fazla kireçli, hafif 

tuzlu, potasyum içerikleri çok yüksek özellikler taşıdığı belirlenmiştir. 

Fosfor içeriği yeterli seviyenin üstünde bulunmuştur (Doğan ve ark, 

2012). 

4. Bitkisel Üretim 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 

Mardin ilinde ilçe bazında değişmekle birlikte destekleme kapsamında 

olan ürünler; buğday, arpa, mısır (dane), mercimek, nohut, yem 

bitkileri, zeytinyağı, çeltik, soya, pamuk (kütlü), kuru fasulye ve patates 

olmak üzere 12 adet/grup olup, ekiliş miktarı bakımından sırasıyla 
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buğday, mısır, mercimek ve arpa ürünleri önde gelmektedir (BUGEM, 

2019). 

4.1.Tahıllar 

Tahıllar kendi içinde serin iklim (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 

tritikale) ve sıcak iklim tahılları (mısır, çeltik, darı, kuşyemi) olmak 

üzere iki guruba ayrılır, ülkemizde ekiliş ve üretim miktarı en yüksek 

olan ürün grubu tahıllardır. Mardin ilinde de üretilen ürün çeşitliliği ve 

miktarı bakımından tahıllar birinci sırada yer almakta olup, bu gruptaki 

ürünlerden en fazla üretilen bitki ise buğdaydır (Doğan ve ark, 2012).  

 

Çizelgeden izlendiği gibi Mardin ilinde fazla miktarda tahıl ekimi 

yapılmaktadır. 2021 yılında toplam tahıl (makarnalık buğday, ekmeklik 

buğday, mısır ve arpa)  ekim alanı1.984.975 dekar olup, tahıllardan da 

en fazla yetiştiriciliği yapılan makarnalık buğday ve bunu sırasıyla 

ekmeklik buğday, mısır ve arpa takip etmektedir. Mardin’de 931.293 

da makarnalık buğday ekim alanına sahip ortalama verim ise 407 kg/da, 

ekmeklik buğday ekim alanı ise 898.152 da olup ortalama verim ise 336 

kg/da’dır. Toplam 1.829.445 da alanda buğday yetiştiriciliği 

yapılmakta bu değer Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir. Mardin 

bölgesinde tahıllarda tohumluk olarak sertifikalı tohumluk kullanması, 

kurak dönemlerde sulama imkanı olan yerlerde sulanmanın yapılması, 

toprakların besin maddelerince fakir olan alanlarda gübreleme ve bakım 

işlerinin yapılmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Son yıllarda oluşan meteolojik kuraklıktan dolayı kuru tarımın 

yapıldığı alanlarda olumsuz iklim koşulları nedeniyle verim kaybı 
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yaşandığından toplam üretim miktarı dalgalanmalar olmuştur. Mardin 

ili özellikle makarnalık (durum) buğday üretiminde Türkiye’nin önemli 

illerinden birisidir. Yıllara göre değişmekle birlikte Türkiye makarnalık 

buğday üretiminin %35-40’ı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

üretilmekte olup, Mardin ili Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 

makarnalık buğday üretiminin %28.2’si, Türkiye toplam üretiminin ise 

%10.8’ini üreterek Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birinci, Türkiye’de 

ise Konya ilinden sonra ikinci sırada yer almıştır (TÜİK, 2019). 

Tahıllar gurubunda buğdaydan sonra ise 536.346 da alanla ikinci sırada 

yetiştirilen ürün mısır (dane) yer almaktadır. Mısır bitkisi bölgede sulu 

alanların artmasıyla, ekilen alanlarda artış göstermiştir. Mısırın bölgede 

genel olarak ikinci ürün olarak ekimi yapılmakta ve elde edilen tane 

mısır hayvan yemi ve endüstride kullanılmaktadır. GAP sulama 

projesinin faaliyete geçmesiyle birlikte, mısır bitkisinin ekim 

alanlarında artış beklenmektedir. Arpa ekimi 428.184 ha ile tahıllar 

içerisinde üçüncü sırada yer almaktadır.  

Çizelge 4. 2019-2021 yılları arasında Mardin ilinde tahılların ekiliş-üretimi 

Yıllar Veriler 

Ürün Adı  

Buğday 

(Durum) 
 

Buğday 

(Ekmeklik) 
 

Mısır 

(Dane) 
 Arpa 

2019 
Ekiliş (da) 687 406  1 044 688  444423  282373 

Üretim(Ton) 261 439  363 608  421130  68775 

2020 
Ekiliş da) 763 719  955378  368266  472090 

Üretim(Ton) 332 030  392 505  375027  140105 

2021 
Ekiliş (da) 931 293  898 152  536346  428184 

Üretim(Ton) 378 785  301 541  471571  73658 

Kaynak: TUİK,2021b, www.tuik.gov.tr,  

 

http://www.tuik.gov.tr/
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4.2. Endüstri Bitkileri 

Endüstri bitkileri; adından da anlaşılacağı üzere endüstri hammaddesi 

olarak kullanılan ve kullanıldıkları alanlara göre sınıflandırılan (lif, yağ, 

nişasta, keyf bitkileri gibi) bitkiler olup, Mardin ilinde bu grupta yer 

alan ürünlerden sadece pamuk üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. 

Ancak pamuk ekilişi ikinci ürün olarak ekilen mısır ürününün ilde 

yaygınlaşmasından sonra giderek daralmıştır. Zira pamuk ekilecek 

alanların buğday hasadından sonra nadasa bırakılarak sonraki yılın 

nisan ayında ekim yapılması gerekmekte, ikinci ürün olarak ekilen 

pamuk ürününün yetişme devresi olan yaz aylarında meydana gelen 

yüksek sıcaklıklar da verimi düşürdüğünden ikinci ürün olarak tercih 

edilmemektedir (Sönmez, 2012).  Pamuk üretimi son yılları arasında 

Türkiye genelinde de %45 oranında düşüş (2014 yılı üretimi yaklaşık 

4.7 milyon ton, 2018 yılı üretimi 2.6 milyon ton) göstermiştir (TÜİK, 

2019). 2018 yılı rakamlarına göre Türkiye’deki pamuk(kütlü) 

üretiminin %56.4’ü Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretilmiş olup, 

Mardin ili Güneydoğu Anadolu Bölgesinin pamuk üretiminde 3. sırada 

yer almaktadır (TÜİK, 2019). Yağ bitkilerinden soya fasulyesi, nişasta 

bitkilerinden 2018 yılında destekleme kapsamına alınan patates ve keyf 

bitkilerinden ekilişi kota dahilin de olan tütün ilde üretilen diğer 

endüstri bitkileri arasındadır. 

Endüstri bitkilerinde ise 130.169 da pamuk yetiştiriciliği yapılmakta, 

sulu alanların artmasıyla bölgede endüstri bitkilerin artması 

beklenmektedir. Soya fasulyesi ekim alanı ise 6880 da ekim alanına 

sahiptir. Yıllara artış göstermesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında 
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soya fasulyesi tohumluğu dağıttırdığından dolayı bazı yıllarda ekim 

alanlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Bölgede tahıl ekim 

alanlarının yoğun olarak ekimi yapılmaktadır. Sulu tarımın yapıldığı 

alanlarda ekim nöbetine soya fasulyesi ekim ekimi yapılarak toprağın 

korunmamı ve su tüketimi azalttırması kapsamında soya ve yer fıstığı 

ekim alanlarının genişlettirilmesi hedeflenmelidir. Böylelikle bölgede 

mono kültürü yapılan bitki yetiştiriciliğinin önüne geçilirmiş olunur.  

Çizelge 5. 2019-2021 yılları arasında Mardin ilinde endüstri bitkilerinin ekiliş-

üretimi.  

Yıllar Veriler 

Ürün Adı 

Pamuk 

(Kütlü) 

Soya 

Fasulyesi Patates 

Şeker 

Pancarı Tütün 

2019 
Ekiliş (da) 130169 * 4500 * * 

Üretim (Ton) 65565 * * * * 

2020 
Ekiliş (da) 74419 935 4000 * 401 

Üretim (Ton) 39747 731 * * 80 

2021 
Ekiliş (da) 59541 6880 2070 * 400 

Üretim (Ton) 32712 1796 19 990 * 100 

Kaynak: TUİK,2019b, www.tuik.gov.tr,  

*TÜİK’te veri bulunamamıştır. 

4.3. Yemeklik Tane Baklagiller 

Yemeklik tane baklagiller gerek dünyada gerekse ülkemizde çok eski 

yıllardan beri beslenmede ve yeşil gübrelemede kullanılmaktadır. 

Ayrıca tahılların ağırlıklı olduğu tarım sistemlerinde aranan ekim 

nöbeti bitkileri olmuşlardır. Zengin bir protein kaynağı olmaları ve 

toprağı azotça zenginleştirmelerinden dolayı oldukça önemli 

bitkilerdir. Besin değerleri yönünden zengin olan yemeklik tane 

baklagillerin beslenme bakımından önemi yüksek protein oranından (% 

20.9-25.2) kaynaklanmaktadır (Dhavan ve ark., 1991; Doğan ve ark, 

2012). 

http://www.tuik.gov.tr/
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Baklagiller içerisinde kırmızı mercimek üretimi hem Türkiye hem de 

Mardin ili için ayrı bir öneme sahiptir. 1990’lı yıllara kadar dünya 

kırmızı mercimek üretimi ve ihracatında birinci sırada olan Türkiye’de, 

1994 yılından itibaren üretimde meydana gelen düşüş ve Kanada ile 

ABD mercimeğinin daha düşük fiyatlardan dünya piyasasına 

girmesiyle kırmızı mercimek ithal edilmeye başlanmıştır (Gül ve Işık, 

2002). Aynı şekilde 1991 yılında Mardin ilinde 1 137 440 dekarlık 

alanda ekilişi yapılan kırmızı mercimeğin 2021 yılı ekiliş alanı 175.997 

dekar olup 30 yıllık süreçte ekiliş alanında yaklaşık 4 kat daralma 

olmuştur. Yemeklik tane baklagiller ülkemiz tarla tarımı içerisinde 

ekim alanı bakımından tahıllardan sonra ikinci sırada yer almaktadır. 

Mardin’de de tarımı yapılan bitkiler içerisinde ikinci sırada yer 

almaktadır. 

 

Kırmızı mercimek üretiminin düşmesine etki eden en önemli faktörlerin 

başında GAP bölgesinde sulamaya geçilmesiyle birlikte ekonomik 

getirisi daha yüksek olan ürünlerin tercih edilmesi gelmektedir. Bunun 

dışında mercimek ekim alanlarında görülmeye başlanan canavar otu 

(orabanş) ile mücadelenin zor olması ve mercimeğin kısa boylu bir bitki 

olması nedeniyle özellikle taşlık alanlarda makineli hasadın zor olması 

ile izlenen fiyat politikalarındaki yanlışlıklar da kırmızı mercimek ekim 

alanlarının azalmasına etki ettiği tahmin edilmektedir. 2018 yılı 

verilerine göre Türkiye kırmızı mercimek üretiminin % 93.6 (290 280 

ton)’ sı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilmiş olup, Mardin ili 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi kırmızı mercimek üretiminin % 14.4 (41 

712 ton)’ünü üreterek bölgede 3. sırada yer almıştır. Baklagiller 
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içerisinde Mardin ilinde kırmızı mercimek dışında sadece nohut üretimi 

yapılmaktadır. 

 

Çizelge 6. 2019-2021 yılları arasında Mardin ilinde baklagillerin ekiliş-üretimi. 

Yıllar Veriler 
Ürün Adı 

Mercimek (Kırmızı) Nohut 

2019 
Ekiliş (da) 277020 75596 

Üretim (Ton) 40396 11800 

2020 
Ekiliş (da) 175855 69800 

Üretim (Ton) 31230 11493 

2021 
Ekiliş (da) 175997 51660 

Üretim (Ton) 12277 2349 

Kaynak: TUİK,2019b, www.tuik.gov.tr, 

4.4. Yem Bitkileri ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler 

Yem bitkileri, hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması 

bakımında oldukça önemli bir yere sahiptir. Hayvancılıkta üretim 

maliyetlerinin düşürülmesi ve daha kaliteli hayvansal ürün elde 

edilmesi amaçlanmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir-

liği açısından çok önemli fonksiyonları olan bu ürünlerin üretimiyle 

ilgili TÜİK kayıtlarında bakıldığında ekim alanı olarak Fiğ 100 dekar, 

Burçak 1500 dekar, yonca 6000 dekar, Mürdümük 612 dekar ve Silajlık 

mısır ekim alanı ise 1750 dekar olduğu toplamda yem bitkilerinin ekim 

alanı 64862 dekar kayıtlarda olduğu bilinmektedir. Gıda, ilaç, kozmetik 

ve baharat gibi bir çok kullanım alanları olan tıbbi ve aromatik bitkilerin 

de Mardin ilindeki üretimi ile ilgili 2021 resmi verilere göre Lavanta 

280 dekarlık bir ekim alanı olduğuna ulaşılamamıştır. Son zamanlarda 

istatistik veri ve resmi olmayan kaynaklara incelendiğinde bölgede yem 
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bitkisi ve tıbbi bitkilerin ekim alanlarında artış olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Sonuç 

Mardin ve çevresi oldukça büyük bir arazi varlığına sahiptir. İklim ve 

toprak koşulları elverişli olması, birçok tarla bitkisi uygun yetiştirme 

teknikleri kullanılarak kolaylıkla yetiştirilebilir. 

Bölgede tarımı en fazla yapılan buğdayın tek yıllık bir baklagil ile ekim 

nöbetine sokulması, hem nadas alanlarının azaltılmasını hem de ana 

ürün olan buğdayın veriminin artmasını mümkün kılacaktır. 

Ayrıca mercimek ve nohut tarımının fazlaca yapıldığı bölgemizde sulu 

tarıma geçilmesi ile o bölgede her yıl azalan kırmızı mercimek ve nohut 

üretimi de azalmaktadır. Bölgede 2013 yılında faaliyete geçecek olan 

GAP sulama projesi ile baklagil üretiminde azalma beklendiği ve 

zamanla bölgede baklagil yetiştiriciliği yok olma durumu söz 

konusudur. Bunun içinde gerekli önlemlerin alınması ekim, bakım, 

makineli hasat-harman ve depolama konularında gerekli bilgiler 

çiftçilere aktarılmalı ve uygulamaya geçilmelidir. 

Mardin ili sahip olduğu arazi varlığı göz önüne alındığında, tarımsal 

faaliyetler açısından Türkiye’de önemli bir potansiyele sahip olduğu 

görülmektedir. İşlenen arazilerin önemli bir kısmının ova kesiminde 

bulunması özellikle yeni teknolojilerin kullanımı açısından önemli bir 

avantaj sağlamaktadır. Bu durumun tarımsal faaliyetlerin çeşitlendiril-

mesi bakımından fırsat olarak kullanılması halinde hem ürün çeşitliliği 
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arttırılarak yapılan faaliyetlerin riskleri azaltılabilecek hem de bölgede 

ekonomik değeri yüksek olan ürünlerin üretimi yaygınlaştırı-

labilecektir. 
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GİRİŞ 

İridoitler izoprenoit (terpen) biyosentez ürünleri olup, monoterpen 

türevleridir. İridoitler genel olarak on karbonlu  bileşikler olmakla 

birlikte,  dokuz veya nadiren sekiz karbonlu da olabilmektedirler. En 

basit carbon iskeletli iridoit olan iridodial (C6H16O2) ilk kez bir 

karınca türü olan Iridiomymex detectus salgısında bulunmasından 

dolayı bu grup bileşikler iridoitler olarak adlandırılmaktadır. İlk defa 

1962'de Foderaro ve arkadaşları, Penstemon secundiflorus bitkisinden 

X-ışınları kristal analizi ile bir iridoit glikoziti ((5RH)-6-epi-

dihydrcornin) izole etmişlerdir. 

İridoitler, dikotil bitkiler tarafından üretilen sekonder 

metabolitlerdendir. İridoitler, bitkileri biyotik ve abiyotk saldırılardan 

korurken, bunlarla beslenen insan ve hayvanlarda önemli etkiler 

yapabilmektedirler. İridoitlerin nöron koruyucu, parkinson-alzaymır 

hastalıklarını azaltıcı, oksidatif stresi önleyici, kanser hücrelerini inhibe 

edici, bağışıklık düzenleyici, iltihap önleyici, karaciğeri koruyucu, yara 

iyileştirici, safra tuzları salınımı artırıcı, hipoglisemik, hipolipidemik, 

antioksidan, antibakteriyel, antiviral ve antiparaziter etkiye sahip 

olduğu bildirilmektedir.  

Son yıllarda hayvan beslemede kullanılan bitkilerin sadece temel besin 

madde içeriklerini incelemenin yeterli olmadığı, bunlarda bulunan 

sekonder metabolitlerin de tespit edilmesi gerektiği bildirilmektedir. 

Avrupa birliği ve ülkemizde bir çok sentetik katkı maddesinin 

yasaklandığı ve organik hayvansal ürünlerin tercih edildiği günümüzde 
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İridoitlerin hayvan beslemede kullanım imkânlarının daha fazla 

araştırılması gerekmektedir. 

1. İridotiler Nedir? 

Yemlerde bulunan besin maddeleri tarif edilirken genelde şöyle bir 

tablo çıkartılır: 

                                  YEMLER 

 
  

     

 
                         SU                             KURU MADDE 

 
  

 
                            ORGANİK                İNORGANİK 

•Karbonhidratlar 

•Vitaminler 

•Proteinler 

•Yağlar 

•Hormonlar 

•Protein tabiatında olmayan 

azotlu maddeler (NPN) 

•Sekonder metabolitler 

 
İridoitler izoprenoit (terpen) biyosentez ürünleri olup, monoterpen 

türevleridir. (Atar ve Çölgeçen, 2013). İridoitler siklopentan 

monoterpen iskeleti taşıyan ve molekülünde en az iki oksijen 

fonksiyonu bulunan bileşiklerdir. En basit iskeleti iridodial (C6H16O2) 

ilk kez bir karınca türü olan iridiomymex detectus ifrazatında 

bulunmasından dolayı bu grup bileşikler iridoitler olarak 

adlandırılmaktadır (Sakar ve Tanker, 1991). İlk defa 1962'de Foderaro 
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ve arkadaşları Penstemon secundiflorus bitkisinden X- ışınları kristal 

analizi ile bir iridoit glikozit ((5RH)-6-epi-dihydrcornin) izole etmiştir 

(Atar ve Çölgeçen, 2013).  

İridoitler tipik olarak 10 karbonlu bileşiklerdir. 10 karbonlu bileşikler 

(loganin gibi) yanında dokuz karbonlu, nadiren sekiz karbonlu (Akubin 

veya unedozit gibi) bileşiklerde vardır. Kimyasal yapılarındaki 

farklılıklara göre dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar: 

-iridoit glikozidler, 

-nonglikozidik iridoitler, 

-secoiridoidler, 

-bisiridoitler, 

(Sakar ve Tanker, 1991; Dinda ve ark., 2007; Nieminen ve ark., 2003; 

El-Naggar ve Beal, 1980). 

 

 
Catalpol                                                        aucubin 

  

2. Nerede bulunur?  

İridoitler dünyanın her yerinde, doğada (kara ve deniz flora ve faunası 

da dahil olmak üzere) yaygın olarak bulunan dikotil bitki familyasında 

doğal olarak sentezlenirler. Bitki tarafından üretilen sekonder 



TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER | 68 

 

metabolitlerdendir. Bu tür bitkilerle beslenen hayvanlara da geçer ve 

bazı böcek türlerinin bünyesinde de bulunan kimyasal maddelerdir.  

Ayrıca bitkileri biyotik saldırılardan ve abiyotik etkilerden korurlar 

(Nieminen ve ark., 2003; El-Naggar ve Beal 1980). 

İridoitler, bitkilerde bulunan sekonder metabolitlerin ana bileşenlerini 

oluşturmaktadır (Akkol ve Ercil, 2009). 

Bazı iridoit glikozit türleri ve bulunduğu bitkiler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 
Iridoit Glikozit Ekstrakte Edildiği Bitki Tıbbi Önemi 
Katalpol Veronica türleri 

Globularia türleri 

Rehmannia glutinosa 

Antienflamatuar 

Nöron koruyucu 

Antioksidan 
Okubin  Veronica türleri 

Globularia türleri 

Bellardia trixago 

Vitex leucoxylon 

Antioksik 

Antienflamatuar 

Antioksidan 

Antihepatoma 
Geniposidik asit Bellardia trixago 

Gardeniae jasminodides 

Genipa americana 

Antikardiyak  

Antioksidan  

Antitümör 
Prismatomerin  Prismatomeris tetrandra Antitümör 

Antioksidan 
Loganin Catharanthus roseus 

Lonicera japonica 
Antioksik 

Antienflamatuar 

Antioksidan 
Harpagosit Scrophularia ningpoensis 

Scrophularia yoshimurae 

Harpagophytum 

procumbens 

Antienflamatuar 

Antioksidan 

Antiviral 

Alfa-beta Gardiol  Tocoyena Formosa Antifungal 
Total iridoit glikozit  Antidiyabetik 
(Atar ve Çölgeçen, 2013; Sundaran ve ark., 2014; Bolzani ve ark., 1996) 
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3. İridoitlerin Biyolojik Aktiviteleri 

3.1. Nöron koruyucu etkisi: İridoit glikozitlerden katalpolun 

Alzaymır ve Parkinson hastalıklarını azaltıcı etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Katalpolun mezensefalik nöron kültüründe özellikle 

dopaminerjik nöronlarda oksidatif stresi indükleyerek nöron koruyucu 

etki oluşturduğu görülmüştür. Aynı zamanda katalpol, beyinin 

nöronlara bağlı olarak geçirdiği hasarları düzeltmede kritik rol oynayan 

astrositler H2O2 hasarından korur (Tundis ve ark., 2008; Atar ve 

Çölgeçen, 2013). 

3.2. Antitümör etkisi: Yapılan bazı çalışmalarda iridoit glikozit 

olan geniposidik asit ve genipositin yüksek dozları mide tümör 

hücrelerini etkili bir şekilde inhibe ettiğini göstermiştir (Tundis ve ark., 

2008; Atar ve Çölgeçen, 2013). 

Prismatomeri tetrandra bitkisinin yaprak ekstratlarından elde edilen bir 

iridoit glikozit olan prismatomerinin; memeli kanser hücrelerini inhibe 

eden etkisi açıkca gözlenmiştir. Memeli hücrelerinde etki ettiği 

bölgeler; insan rahim ağzı kanseri, insan akciğer kanseri, insan kolon 

kanseriolduğu görülmüştür. Ayırca bu bileşik böbrek kanseri, prostat 

kanseri ve göğüs kanseri gibi solid tümör hücrelerinin hücre ölümünü 

gerçekleştirmiştir. Moronisit, okubin, 8-0-(p-Kumarol)- harpagit gibi 

irioit glikozitler de kanser hücrelerini inhibe eden etki göstermiştir. Bu 

etkiyi kanserli hücrenin DNA sentezini engelleyerek çoğalmasını 

durdurucu ve kanser oluşumuna sebep olan enzim reaksiyonlarını 
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engelleyerek gerçekleştirmiştir (Tundis ve ark., 2008; Atar ve 

Çölgeçen, 2013). 

3.3. Bağışıklık düzenleyici ve iltihap önleyici etkisi: İridoit 

glikozitlerden okubin, ratların mast hücrelerinin aktivasyonunda 

spesifik bir inhibitör olarak bulunmuştur. Bir kısım iridoitlerin insan 

kanında lenfositlerin yayılımını ve gamma interferon salınımını 

geliştirdiği böylelikle fagositik aktiviteyi, hemoglobin yoğunluğunu 

düzenleyerek bağışıklığı arttırdığı ortaya konulmuştur. Ratlarda yapılan 

bir çalışmada ise Kronik alerji inflamatör hastalıkarın tedavisinde de 

yararlı etkisi olduğu açıklanmıştır. Harpagozit, emülsin ile birlikte 

deneysel olarak sıçanda meydana gelen iltahaplara karşı koruyucu etki 

göstermektedir. Harpogozitinde içinde bulunduğu diğer iridoit 

glikozitler eklem ağrılarına ve kasların rahatlamasına yardımcı olur 

(Ghule ve Yeole, 2012; Chiang ve ark., 2003; Tundis ve ark., 2008; 

Atar ve Çölgeçen, 2013). 

3.4. Antioksidan etkisi: Süperoksit iyonları (O2
-), hidroksil (OH-) 

ve nitrikoksit radikalleri (NO-) gibi serbest radikaller ile 

hidrojenperoksit (H2O2) ve nitrik asit (HNO2) gibi serbest olmayan 

radikalleri içeren reaktif oksijen türleri (ROS) ve reaktif azot türleri 

(RNS) aktif oksijen ve azotun çeşitli formlarıdır. Canlı organizmalarda 

ROS ve RNS (zararlı oksidasyon) endojen ve eksojen kaynaklı olmak 

üzere 2 farklı yolla oluşmaktadır (Galvez ve ark., 2015). 

Son dönemde yapılan araştırmalarda insanların safra kesesinde ve 

hayvanların safra akıntısında lipit peroksidasyon ürünlerine 
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rastlanmıştır. Safra kesesi duvarında veya karaciğer yağlanması gibi 

kesin karaciğer hastalıklarının inflamasyonlarında görülen yaygın 

serbest radikal reaksiyonları; safra bileşiminin değişmesine, safra 

fonksiyonlarında ciddi karışıklıklara ve en son olarak da kolesterol safra 

taşlarının oluşumuna neden olmaktadır. Diyetle alınan doğal 

antioksidanların; karaciğer ve safrada farklı enzimatik ve non-

enzimatik reaksiyonlar yoluyla patolojik serbest radikallere 

dönüşebileceği hayvan deneyleri ile saptanmıştır. Ajuga iva bitkisinden 

ekstraksiyon yoluyla elde edilen iridoit glikozitlerin yüksek kolestrol 

içeren rasyonla beslenen farelerin kırmızı kan hücrelerinde antioksidant 

enzim aktivitesini önemli derecede arttırdığı belirlenmiştir. Son yıllarda 

yapılan çalışmalarda çok çeşitli gıdalar üzerinde etkili olabilecek 

sentetik ve doğal antioksidanların bulunması amacıyla bitkisel ekstreler 

incelenmektedir. Iridoit glikozitler sahip oldukları oksijen radikal 

süpürücü etkileri nedeniyle potansiyel antioksidan aktivite açısından 

ilgi çekici bileşiklerdir. Serbest radikal süpürücü etkiye sahip 

antioksidanlar özellikle kardiyovasküler hastalıklar, yaşlanma, kanser 

ve enflamatuar hastalıkların tedavisinde önemli rol oynamaktadır (El-

Naggar ve Beal 1980).  

Iridoit glikozitlerin çok yüksek antioksidan ve genotoksisite kapasitesi 

olduğu görülmüştür. Sideritis perfoliata L. subsp. perfoliata bitkisinden 

izole edilen iridoit glikozit olan ajugoside C DPPH radikaline etki 

ederek güçlü bir antioksidan etki gösterir (Tundis ve ark., 2008; 

Bouderbala ve ark., 2010; Atar ve Çölgeçen, 2013; Sundaran ve ark., 

2014). 
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Martinovic ve Cavoski (2020), yaptıkları araştırmada, iridoit içeren 

cornelion cherry (cornus mas.L.) bitkisi meyvelerinin çevreci, doğal 

antioksidan ve doğal renklendirici özelliklerinden dolayı organik 

biyoaktif bileşik olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

3.5. Antihepatoma (Karaciğer koruyucu) etkisi:  Neopicrorhiza 

scrophulariiflora bitkisinden elde edilen iridoit glikozitler ısıya bağlı 

dizanteriyi yavaşlatmada, sarılık ve kemik erimesi tedavisinde 

kullanılır. Bitkilerin etanollü eksraktları karbon tatraklorit (CCl4), 

tioasitamit ve asitominofen gibi karaciğere zarar veren maddeler karşı 

karaciğer koruyucu etki gösterir. 

Gardeniae jasminoides bitkisinden elde edilen bir iridoit glikozit olan 

geniposidik asit inflamasyon (iltihabi), sarılık ve karaciğere ait 

hastalıklara tedavi edici olarak kullanılır (Tundis ve ark., 2008; Atar ve 

Çölgeçen, 2013). 

4. Antimikrobiyal etkisi 

4.1. Antibakteriyel etki: Birçok bakteri türü mukozaya girerek veya 

deri lezyonlarından sonra deride veya kıl foliküllerinde bakteriyel 

enfeksiyonlara yol açmaktadır. Bu enfeksiyonlar kıl kökü iltihapları, 

ülser, bademcik ve orofarinks inflamasyonları gibi lokal iltihaplara 

neden olmakta veya septisemi gibi genel kan enfeksiyonları şeklinde de 

ortaya çıkmaktadır. 

Farklı kaynaklardan elde edilen iridoit glikozitlerin 12 farklı gram- 

pozitif ve gram- negatif bakteriler (Staphylococus aureus, Serratia 
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marcescens, Bacillus cereus, B.pumulus, B.suptilis, Micrococcus 

kristinae, Staphycocus aureus, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aerugenosa, Enterobacter cloacae)  

üzerinde önemli derecede antibakteriyel etki gösterdiği görülmüştür. 

İridoit glikozitler, bakteri hücre zarının geçirgenliğini azaltır, 

peptidoglikanı parçalar, proteinleri çöktürür. Bu özellikleri dikkate 

alınarak yapılacak olan çalışmalarla bakterilere karşı daha etkili olan 

antibiyotikler üretilebilir (Tundis ve ark., 2008; Atar ve Çölgeçen, 

2013). 

4.2. Antiviral etki: İridoitlerin antiviral etkisiyle ilgili birçok 

çalışma yapılmışıtr. Bu çalışmalar sonucunda ensafalitise sebep olan 

virüse, solunum syncytial (RSV), hepatit B virüsünü, para-influenza tip 

3 virüsüne, herpes simpleks tip 1 (HSV 1), vezikular stomatitis virüs 

(VSV) ve poliovirus tip 1 virüslerine anviral etki gösterdikleri ortaya 

koymuştur. HIV virüsü üzerine olan antiviral etkileride çalışılmaktadır 

(Tundis ve ark., 2008). 

4.3. Antiparaziter etkisi: Plumericin ve isoplumericin iridoitlerin 

kemik iliğine yerleşen Leishmanial amazonensis parazitini inhibe ettiği 

ve etkisini ortadan kaldırdığı bildirilmiştir. Bunun yanında bütün 

iridoitlerin anti ameboit oldukları bildirilmiştir (Tundis ve ark., 2008).    

 

 

 



TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER | 74 

 

5. Diğer özellikleri  

5.1. Antikardiyak etkisi: İridoit glikozitler negatif kronotropizm 

(kalp atışlarını yavaşlatma), negatif inotropizm (mikrobiyal kasılmayı 

azaltma) ve koroner perfüzyona karşı inhibitör etki gösterir. 

Scrophularia ningpoensis bitkisinin kök ekstratlarından elde edilen 

iridoit glikozitler; hipertansiyon, inflamatör, kuru öksürük, faranjit ve 

pulmoner tüberkülozun tedavisinde ilaç olarak kullanılır. Bu bitkinin 

%60'lık etanollü kök ekstratlarının rat kalbinde Ca2
+ iyon 

konsantrasyonunu düzenleyen bir aktive gösterdiği saptanmıştır 

(Tundis ve ark., 2008; Atar ve Çölgeçen 2013). 

5.2. Hypoglycaemic ve Hypolipidemic özellikleri: Fareler ve 

tavşanlarda yapılan çalışmalar sonucunda bazı iridoitlerin hipoglisemik 

etkiye sahip olduğu ve glikoz toleransını arttırdığı gözlenmiştir. 

Iridoitlerin diyabetik tavşanların kan glikoz seviyesini beslemeden 2 

saat sonra %29 oranında düşürdüğü gözlenmiştir. Lipit 

metabolizmasında ise lipitleri parçalayan enzimleri aktive ederek lipit 

metabolizmasını düzenleyici etki göstermektedir (Tundis ve ark., 2008; 

Sundaran ve ark., 2014). 

5.3. Yara iyileştirme özelliği: Sweroside ve swertiamarin gibi bir 

takım iridoitler yaraların tedavisinde kullanılan ilaçlarla benzer etkiyi 

göstererek kolejen doku iretimini hızlandırmıştır (Tundis ve ark., 

2008). 
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5.4. Choleretice özelliği: Ratlarda ve yeni gine domuzunda yapılan 

bir çalışmada ise karaciğerden salgılanan safra tuzlarının ve safra asidi 

içeriğinin salınımını arttırdığı ortaya koymuştur (Tundis ve ark., 2008). 

6. Hayvan Beslemede İridoitler 

İridoitler ya da iridoit içeren bitkilerin ekstraktlarıyla laboratuar 

hayvanları üzerinde  yada laboratuar çalışmalarının dışında da 

çalışmalar yapılmıştır. 

Ruminantlarla ilgili olarak iridoit içeren sinir otu’nun (Plantago 

lancolata) in situ (naylon kese tekniği) ile sadece kuru madde 

yıkılabilirliğine bakılmış (Arzani ve ark., 2006), Picrolive (Picrorhiza 

kurroa) bitkisi ekstraktının in vitro (gaz üretim tekniği) olarak 

aküçgül’ün (Trifolum repens) yıkılım özelliklerine etkisi belirlenmiştir 

(Alexander ve ark., 2008). Yine sinir otunun bulunduğu merada 

otlayan, farklı oranlarda rasyonlara ve silajlara katılmasının hayvanlar 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır (Stewart, 1996). 

Kanatlılarda da durum pek değişmemiş iridoid içeren bitki tohumları 

karışımlarının broiler ve bıldırcın rasyonlarına, sarıkuyruk balığı ve 

yılan balığı yemlerine katılmasının bağışıklığı arttırıcı olarak kullanımı 

üzerine patent alınan seri çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aynı seri 

çalışmada süt ineklerinin rasyonlarına da katılarak sütteki somatik 

hücre sayısını düşürdüğü ortaya konulmuş ve patent alınmıştır (Kojima 

ve Takahashi, 1999). 
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7. Sonuç 

Yapılan araştırmalarda genel olarak bitkilerin yapısındaki iridoid 

içeriklerinin etkisi gözardı edilmiştir. Ancak iridoitlerin önemli 

doğal/organik bioaktif bileşenler içermesi ve günümüzde sentetik 

maddelerin bitki, insan ve hayvanlarda önemli olumsuzluklara neden 

olması bu konuyu daha önemli kılmaktadır. Bu nedenle İridoitlerin 

hayvan beslemede kullanım imkânlarının daha fazla araştırılması ve 

daha detaylı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın 

amacı bu konuya dikkat çekmek ve bundan sonra yapılacak çalışmalara 

temel oluşturmaktır. 
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GİRİŞ 

Bu çalışmada COVİD-19 sürecinin gelişimi, dünyaya yayılması ve bu 

sürecin  iş dünyasına, mesleklere etkileri araştırılmıştır. Dünya Sağlık 

örgütü (DSÖ/WHO) 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde 

başlayan salgını ve yeni ortaya çıkan Corona ailesine ait bir virüsü 

2020 yılında COVİD-19 virüsü olarak tanımladı ve Pandemi kabul 

etti. O tarihten bu yana yaklaşık 2.5 yıldır dünya bu virüsün etkisi 

altında bulunmaktadır. Uzmanlar tarafından pik noktasının atlatıldığı, 

artık virüsün etkisinin iyice azalarak etkisini yitirmeye başladığı ifade 

edilmektedir. Bu sonucu günlük vaka ve vefat sayıları ile de 

doğrulamak mümkündür. Günlük vaka sayıları 500 binli rakamların 

altına inmiş durumdadır. Çin’de yeniden vaka sayılarının artmaya 

başladığı kapanmaların gelmeye başladığı ifade edilmekle birlikte 

henüz 2020 yılı seviyelerinden çok uzakta bulunmaktadır. 

Uzun bir süre devam eden (2-2.5 yıl) pandemi dönemi bir çok 

nedenden dolayı insanların yaşam tarzını tatil alışkanlıklarını v.s. 

değiştirdiği gibi asıl değişim iş ve meslek hayatında yaşanmaktadır. İş 

hayatında bir nevi deprem yaşanmış ve eskiye dönüş artık mümkün 

olmayacaktır. Bu dijital dönüşüm zaten devam etmekte olan bir süreç 

iken COVİD-19 pandemi süreci bu dönüşümü zorunlu olarak çok 

hızlandırmıştır. Artık içinde bulunduğumuz dönem “Yeni Normal” 

olarak kabul edilmiş, birçok firma bu yeni normale adapte olma 

sürecine girmiştir. Pandeminin getirdiği yeni döneme adaptasyonu 

sağlayamayan firmalar başarısızlığa uğrayıp iş hayatına son vermiştir. 
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Ancak bu süreçte çok sayıda yeni iş olanakları yeni iş alanları ortaya 

çıkmıştır. 

Dünya ekonomisi ve sosyal hayatı bu değişim sürecini atlatırken 

büyük bir sancılı dönem yaşamış, kayıplarla ancak atlatabilmiştir. 

Ekonomik olarak pandeminin dünya ekonomisine de söz konusu bu 

iki yılda büyük darbeler vurmuştur. IMF üye ülkelerin pandeminin 

etkisini atlatmalarına yardımcı olabilmek için 1 trilyon dolarlık 

kapasitesini hemen kullanıma açmıştır. Dünya genelinde enflasyonun 

yükseleceği, işsizliğin artacağı ve fakir ülkeler ile zengin ülkeler 

arasındaki farkın açılacağı bunun yanında hemen hemen tüm dünyada 

fakir ile zengin arasındaki uçurumun büyüyeceğini tahmin etmektedir. 

IMF ayrıca dünya genelinde ortalama büyüme beklentisini Rusya-

Ukrayna savaşının da etkisini dikkate alarak (burada IMF savaşın 

Rusya ile Ukrayna arasında sınırlı kalacağını varsaymaktadır) 2022 

için daha önceden açıkladığı tahmini olan %6,1’den %3,6’ya revize 

etmiştir. 

Gelişen yeni normale geçiş beraberinde birtakım sancıları da 

getirecektir. Hiçbir dönüşüm sancısız olmaz kuralı işlemektedir. Bize 

düşen gelen yeni dönemin yaratacağı fırsatları önceden görmek ve bu 

fırsatlardan maksimum derecede yararlanarak işsizlik ve fakirlik gibi 

sorunların yaşanmasına fırsat vermemek olmalıdır. En azından bu 

olumsuzlukları en aza indirgemeye çalışmak olmalıdır.  
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1. COVİD-19 Pandemisinin İş Hayatına Etkisi  

COVID-19 Coronavirüs ailesinin bir türü olarak ilk defa 2019 yılında 

Çin’in Wuhan eyaletinde görüldü ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

2020 yılının başlarında bu virüs COVİD-19 virüsü ve meydana gelen 

salgını da Pandemi olarak adlandırmıştır. COVİD-19 COrona VIrüs 

Disease 2019 harflerinin bir araya getirilmesi sonucu oluşturularak 

adlandırılmıştır. Henüz COVİD-19 ile mücadele tamamen bitmemiş 

olmasına karşın aşılamanın yaygınlaşması sonucu etkisi azalmaktadır. 

Artık firmalar için dönüşüm zamanıdır. 

Resim.1. Son 24 saatlik COVİD-19 Verileri (27.Mayıs. 2022) 

Kaynak: WHO, Global Stuation Report, 27.05.2022 

 

COVİD-19’un en önemli etkilerinden birisi de “supply-chain” 

dediğimiz “tedarik zinciri” sektöründe görülmektedir. Küreselleşme-

nin etkisiyle dünyayı bir köy haline getiren ekonomi daha önceleri 
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arada bir yaşanan kısmi tedarik zorluklarına göre kendisini 

ayarlamışken. COVİD-19 sürecinde hiç beklenmedik bir anda uzun 

süreli kapanmaların ve kısıtlamalarla karşılaşabileceğini görmüştür. 

Tedarik zinciri daha önceki sistemi olan “Just in Time modelini “Just 

in Time Plus” şekline dönüştürmüştür. “Buradaki plus “Just in Case” 

anlamına gelmektedir ki daha sofistike risk yönetimi anlamına 

gelmektedir. COVİD-19 pandemisi uzun ve karmaşık tedarik 

zincirlerinin kırılganlığını göz önüne çıkarmıştır” (Sneader & Singhal, 

2021. 6). Tek bir fabrika bile kapanmış olsa özellikle kritik parçalarda, 

dünyada zincirleme tedarik ve üretim sıkıntılarının yaşanmasına sebep 

olmaktadır. Bunların örneklerini otomotiv sektöründe şiddetli bir 

biçimde görmekteyiz. Bu dönemde tedarik zinciri sistemi kendisini 

yeni koşullara adapte edebilmek için yeniden yapılandırmakta ve 

yeniden dengelemektedir. “2025 yılına kadar tedarik zinciri 

sektörünün dünya ürün ihracatının dörtte birine yakın bir tutarı 

yaklaşık 4,5 trilyon doları yeniden dengeleme için harcaması 

beklenmektedir. Tedarik zinciri sektörü ayrıca tedarik sorunlarının 

olağan dışı olmadığını, her 3,7 yılda, bir aydan daha uzun süren 

tedarik sorunları yaşandığını görmüştür” (Sneader & Singhal, 2021. 

6). Tedarik zinciri ve kargo-ulaştırma sektörleri pandemi sonrası 

büyük önem kazanması beklenmektedir. 

“Endüstri 4.02’ın da etkisi ile gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan 

ülkeler arasındaki maliyet farkı hızla daralmaktadır. Endüstri 4.0 

gelişmiş teknoloji sayesinde ABD ile Çin arasındaki maliyet farkının 

yarısını kompanze edebilmektedir” (Sneader & Singhal. 2021. 6). 



85 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

Gelişen teknolojinin sağladığı bu olanakların özellikle gelişmiş 

ülkelerin iş hayatında yeni trendler yaratması beklenmelidir. 

 
Resim.2. COVİD-19 Verileri (27. Mayıs 2022)  

 
 
Kaynak: WHO, Global Stuation Report, 27.05.2022 

 

IMF raporuna göre gelişmiş ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki 

uçurum her geçen gün daha da artacak. Gelişmiş ülke çocuklarının 

okul kayıp günü 5ortalama 5 gün civarında olurken gelişmekte olan 

ülke çocuklarınınki 70 gün civarında olmaktadır (IMF. 2021. 14).  

Pandemi sonrası dijitalleşme ile birlikte tüm ülkeler aynı anda yeşil 

çevre politikasını öne almış durumdadırlar. Pandemi sonrası 

dijitalleşmenin yanında otoriteler tarafından iş hayatında yeşil 

dönüşüm büyük bir faktör olacaktır. “İMF-WB finansal sektör 

değerlendirmesinin (FSAP) bir parçası olarak iklimle ilgili riskler ve 

finansal istikrar gözlemleri de stres testlerine eklenmektedir. Dahası, 

kamu finansman yönetimi çevrimi (Yeşil Bütçeleme) ve altyapı 

projelerine iklimsel düşüncleri dahil etme konusunda çalışmalar 

devam etmektedir” (IMF. 2022. 19). 
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Parakala (2022) yaptığı araştırmasında COVİD-19 sonrası yakın 

geleceğimizi şekillendirecek 10 trend için şu öngörülerde 

bulunmuştur: 

• İlk önce sosyal kapitalizm gelişecek ve sosyal kapitalizmin 

ortaya çıkması ile küreselleşmen yeniden tanımlanacak. 

• Dijital dönüşüm hızlanarak artacak. 

• İhtiyaç olunca çağırmak üzere kullanılacak iş gücünün 

kullanımı artacaktır. 

• Sağlık sistemleri için yeniden can yakıcı bir reform gerekecek. 

• Tedarik zincirleri parçalanacak ve kendilerini yeniden 

tanımlayacaklar. 

• İşyeri tanımı değişecek. 

• Endüstriler en önemli öncelik haline gelen işçilerin yeni 

beceriler ile donatılması veya daha yüksek becerilere sahip 

olması için dönüşüme zorlanacaklar. 

• Çalışma alışkanlıklarındaki değişim şehirleşmeyi de 

etkileyecek. 

• Hızlı değişim işletmelerin su üstünde kalmalarını sağlayacak. 

• Yeni yaratıcı düşünceler gelecekteki başarıyı yönlendirecektir. 

COVİD-19 sonrası yaşanan değişim iş gücü ve girişimcilik tercihlerini 

kökten değiştirecek gibi görünüyor. 2021 yılında Dünya Ekonomik 

Forumu (WEF) yaptığı bir araştırmada 15 gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkenin iş gücünde 5 milyon işçinin işini kaybedeceği, ancak yeni 
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ortaya çıkan dijitalleşmenin ise milyonlarca yeni iş alanı açacağı 

öngörüsünde bulunmaktadır (Parakala, 2022). 

COVİD-19 dünya gündemini uzun süre meşgul etmiş, aşılarının 

bulunması ve hızlı bir şekilde aşılanmanın yürütülmesi sonucu etkisi 

azalmakta olsa da halen dünya gündeminin ilk beş sırasında yer 

almaya devam etmektedir. 26 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 6.283.119 

kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş, 524.878.064 kişi hastalığa 

yakalanmıştır. Toplam aşılanan sayısı bugün itibari ile yaklaşık 6 

milyarı bulmuştur. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık %75’ine 

tekabül etmektedir. 

Pandemi sonrasında seyahat ve tatil hareketliliğinin arttığı ancak iş 

seyahatlerinin eski düzeyine gelmediği görülmektedir. “2018 yılında 

1.4 Trilyon dolar olan seyahat ve tatil harcamaları toplam eğlence 

harcamalarının %20’sini oluşturmaktadır” (Sneader & Singhal. 2021. 

P 3). 

Gidda (2022) yaptığı araştırmada 2050 yılında dünyamızın tanınmaz 

bir halde olacağını öngörmektedir. Gidda bu sonucun zaten 

beklendiğini fakat COVİD-19’un bu süreci hızlandırdığını 

söylemektedir. COVİD-19’un yan etkilerinin ise hemen ortaya 

çıkması ile önümüzdeki dönemdeki etkilerinin toplumlar nezdindeki 

etkilerini ve toplumların algısını tespit etmeye çalışarak birtakım 

öngörülere ulaşmıştır. Bu öngörülerden bazıları şu şekilde 

sıralanabilir: 
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COVİD-19 krizi yenilikçi bir jenerasyon ortaya çıkararak bir 

yenilikçilik dalgası oluşturmuştur. Dijitalizasyon dalgası ortaya çıkmış 

daha düşük yatırım ve uzaktan (online) çalışma ile dünyanın her 

yerinden gene dünyanın her yerine iş yapılabilir duruma gelinmiştir. 

Pandemi olmasa da bu süreç devam etmekteydi ancak pandemi bu 

süreci iyice hızlandırmış bulunmaktadır ve geri dönüş de 

olmayacaktır. 

Home working olarak bilinen evde çalışma uygulaması artacak. En 

yüksek oranda Singapur’da artması bekleniyor. Avustralya’da %32, 

Kanada’da %36, Yeni Zelanda’da %27, İngiltere’de %34, ABD’de 

%37 ve Singapur’da %44. (Gidda, 2022. 9). Lund et al (2021) işin 

fiziksel boyutlarının işyerine bağımlılığı belirleyeceğini ifade 

etmektedirler. Farklı iş gücü piyasasına sahip sekiz ülkede (Çin, 

Almanya, Fransa, Hindistan, Japonya, İspanya, İngiltere ve ABD) 

yaptıkları araştırma sonuçlarına göre otel lokanta gibi sektörlerde 60, 

perakende satış gibi sektörlerde 150, bilgisayar temelli sektörlerde 300 

ve depo işletmelerinde yaklaşık 350 milyon işçiyi etkileyeceğini 

tahmin etmektedirler (Lund et al. 2021. İv). 

2. COVID-19 Sonrası Hayatımızda Neler Değişecek?  

Sektörlere göre yapılan çalışmada evde çalışma oranı artması 

beklenen sektörler ise Gidda’nın (2022) şöyle sıralanmaktadır: Ofis 

İşleri %51, Sınıf/eğitim %34, Hospitality sapce %20, fabrika imalak 

yerleri %20, hastane bakım, ameliyat %19, Alışveriş %18 ve İnşaat 

sahaları %18 (Gidda. 2022. 7). Yerleşim yerleri açısından ise şehir 
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merkezlerinde %35, daha geniş şehir çevrelerinde %38, Varoşlarda 

%36 ve kırsal kesimde %24 beklenmektedir (Gidda. 2022. 7). 

Günlük hayatlarının önemli oranda değişeceğine inanan inşaların 

oranı daha yüksek görünmektedir. En yüksek oran gene %86 ile 

Singapur olduğu anlaşılmaktadır. Avustralya %70, Kanada %82, Yeni 

Zelanda %68, İngiltere %76 ve ABD %78 (Gidda. 2022. 7). Covid-

19’un etkisi geçtikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 

Girişimcilik açısından gelecekte ortaya çıkacak yeni iş alanlarına 

yatırım yapmak, gelecekte popüler olacak mesleklere göre eğitilmek 

ve kendimizi hazırlamak ve o alanlarda ilerlemek tercihlerin doğru 

yapılaması ve geleceğe hazır olunması açısından önem taşımaktadır. 

Pandeminin en büyük etkisi iş dünyasında olacaktır. Biline yöntemler 

rafa kaldırılacak yepyeni işler ve iş yapma yöntemleri ortaya 

çıkacaktır. Pandemi süresince başlayan değişimlerin bir çoğu artarak 

devam edecektir. Lund et al (2021) e-ticaret, uzaktan çalışma ve 

otomasyona dayalı sektörlerin pandemiden da sonra artarak devam 

devam edeceğini ancak turizm, seyahat ve sağlık sektörü gibi diğer 

bazı sektörlerin pandemi öncesi seviyelere gelebileceğini ifade 

etmektedirler (Lund et al. 2021. 6). 

Uzaktan çalışma sisteminin proximity derecesinin düşük olması 

nedeni ile coğrafyayı da etkilemesinin mümkün olduğunu belirten 

Lund ve arkadaşları aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

gibi ülke gruplarında da uzaktan çalışmanın farklılık göstereceğini 

ifade etmektedirler. Bu durumun ülkelerde ülke içi ve ülke dışı 

yerleşimleri ve mobiliteyi artırması beklendiği için iş ve girişimcilik 
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tercihlerini yönlendirmesi doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. 

Mobilitenin artması bazı bölgelere olan göçü artırıp bazı bölgelere 

olan ilgiyi azaltması nedeni ile emlak sektörünü de etkileyecek bir 

bölgede fiyatlar hızla artarken bir bölgede düşebilecektir. Bu durum 

yatırım yaparken ya da girişimde bulunurken dikkate alınması gereken 

önemli bir faktördür. 

Lund et al. (2021) ABD’de yaptıkları araştırmada pandemi sürecinde 

bazı bölgelerde emlak fiyatlarının %30 kadar düştüğünü bazı 

bölgelerde ise %14 kadar arttığını ifade etmektedirler (Lund et al. 

2021. 9). Bu değişimin pandemi sonrasında da hızlanarak devam 

etmesi öngörülmektedir. Otomotiv endüstrisinde de büyük 

değişiklikler beklenmektedir. 

Gidda (2022) yaptığı araştırmada katılımcıların %75’i kendi 

enerjilerini üretmek istediklerini belirtmektedirler. Uluslararası Enerji 

Ajansı “Güneş enerjisi önümüzdeki on yılda yenilenebilir enerjinin 

kralı olacaktır. Güneş enerjisi endüstrisinin 2040 yılına kadar 700.000 

ilave iş gücü ve 200 milyar dolar tasarruf sağlayacağı tahmin 

edilmektedir “(Gidda. 2022.19). 

En büyük değişim E-ticarette görülmüştür. Pandemi öncesi ile 

pandemi süreci ve sonrasında e-ticaret ülkeden ülkeye farklılık 

göstermekle birlikte bazı ülkelerde 2 kat artarken İngiltere, İspanya 

gibi bazı ülkelerde 5 kata yakın arttığı görülmektedir. Toplam 

perakende satışların içindeki pay da pandemi sonrasında hızla artmış, 

Çin’de bu oran %27’ye İngiltere’de &24’e, ABD’de ise %20’ye 



91 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

ulaşmıştır. Japonya’da ise henüz %10’lar düzeyindedir (Lund et al. 

2021. 10). 

Dijitalleşme COVİG-19 sonrasının en önemli olgularından birisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. “COVİD-19 krizi dijitalleşmeye ve 

dijital para kullanımına yönelik hareketleri hızlandırıyor. Bu eğilim 

muhtemelen uluslararası para sistemini yeniden şekillendirecektir. 

Sistem tam anlamıyla güvenli ve daha verimli olup olmayacağı IMF 

üye ülkelerinin riskleri yönetme ve fırsatları yakalama konularını nasıl 

koordine edeceklerine bağlıdır (IMF, 2021. 19). 

COVID-19 sürecine iki açıdan bakmakta yarar görmekteyiz. Birincisi, 

2-2.5 yıllık bir zaman dilimi olarak geçen sürede hem liderlere hem 

işletmelere hem de tüm insanlara durup düşünme ve değerlendirme 

yapmaları ve bunun sonucunda da pozisyon almaları için zaman 

kazandırması. Bu bazıları için kayıp ve tehdit, bazıları için de bir 

bakıma fırsat olarak değerlendirmeleri için olanak sağlamıştır. Fırsat 

olarak değerlendirebilen birçok yeni girişim bu dönemde ortaya 

çıkmış veya parlamıştır.   

İkincisi ise bu sürecin getirdiği dayatma, kapatma ve zorunluluktur. 

Eski normalin yaşandığı ortamda hayatından ve gidişatından memnun 

bir durumda rehavet içinde yaşayan kurumlar ve kişiler yeni normalin 

getirdiği zorlamalar karşısında pozisyonlarını ister istemez gözden 

geçirmek ve yeni sürece uyum sağlamak zorunda olduklarını 

anlamışlardır. “COVİD-19 krizi şirketler için bir zorunluluk ve aynı 

zamanda kendilerini dönüştürebilmeleri için bir fırsat yaratmıştır. 
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Dönüşüm sağlayabildikleri ölçüde daha büyük verimliliğe 

uaşacaklardır” (Sineader & Singhal. 2021). 

Sneader & Singhal (2021) önümüzdeki dönemde yerleşecek olan yeni 

normalde biyofarmatik devrim olacağını mRNA aşısında kullanılan 

m-harfinin molekülü temsil ettiğini ancak “Messenger” görevi 

gördüğünü bu sayede her yıl 250.000 kişinin öldüğü sıtma gibi 

hastalıklara da bu sayede çözüm bulunacağını ve yıllardır üzerinde 

çalışılan bu tekniğin ilk defa Covid-19 sürecinde ve hızlı bir şekilde 

onay alarak kullanıma girdiğini, mRNA tekniği ile üretilen aşı ve 

ilaçların günümüzde birçok hastalığa çare olabileceğini ve hızla sonuç 

almanın kolaylaşacağını ifade etmektedirler. 

COVID-19 sonrası yeşil enerjiye hızlı bir geçiş olması için çalışmalar 

da artmaktadır. Bunda pandeminin ektisi de görülmektedir. “AB 

ülkeleri COVİD-19 için planladıkları 880 milyar dolarlık destek 

paketinin 240 milyar dolarını iklim değişikliği ile ilgili tedbirler 

ayırmıştır. Tüm dünyada bu konuda çabaların arttığı görülmektedir. 

Bu amaçla çin 2060 yılında G. Kore ve Japonya 2050 yılında karbon-

sıfır bir ekonomiye geçmeyi planlarken ABD temiz enerji için 2 

trilyon dolar ayırmayı planlamaktadır” (Sneader & Singhal. 2021. 10).  

Toplumlar da bu süreçlerden etkileneceği için toplumsal değişimin de 

bu trendlere paralel olarak değişmesi ve gelişmesi, ortaya çıkan yeni 

normalin getirdiği tehdit ve fırsatlardan yararlanması ya da negatif 

etkilenmesi beklenmelidir.  
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Resim.3. Seçilmiş Bazı Ülkelerde E-Ticaretteki Değişim 

 
Kaynak: Lund et al. 2021. 10 

 Lund et al. (2021) gelişmiş ülkelerde haftada 3 ila 5 gün uzaktan 

çalışma oranının 2018 işgücü verilerine %20-25 aralığında olacağını 

ancak gelişmekte olan ülkelerde bu oranın %15’ler kalacağını ifade 

etmektedirler. “Çalışmamız bize covid-19 salgını tarafından tetiklenen 

iş dağılımının pandemi döneminden önce tahmin ettiğimizden daha 

geniş olacağını göstermiştir. Özellikle düşük gelir grubunda ve düşük 

eğitim seviyesinde olan çalışanlar en kırılgan grubu 

oluşturmaktadırlar. Çalışmayı yürüttüğümüz sekiz ülkede 100 milyon 

işçinin işlerini değiştirmesi gerekeceğini tahmin etmekteyiz. Ortalama 

%12 ancak gelişmiş ülkelerde %25 civarında artış. Bu işçiler beceri ve 

yetenek gereksinimlerinde daha büyük farklılıklarla yüz yüze 

gelmeleri gerekecektir (Lund et al. 2021. 1). 

İnsanların seyahat alışkanlıkları da büyük oranda değişecektir. Daha 

önceden toplu taşıma araçları tercih edilirken pandemi döneminde 

yerleşen alışkanlık ve bunun yanında halen devam eden korku ile 

tedirginlik insanları daha çok özel araçlarla seyahat etmeye 

yönlendirmektedir. Lund et al. (2021) araştırmalarında insanların 

pandemi sonrasındaki seyahat tercihlerindeki değişimin aşağıdaki 
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resim 2’de görüldüğü gibi olduğunu tespit etmişlerdir. Resimde 

görülen çalışma sonuçlarına göre 8 ülkede yapılan araştırmada 

insanların %41’i pandemi öncesine göre uçak ile %27’si otobüs ile, 

%25’i tren ile seyahatlerini daha az yapacaklarını belirtmişlerdir. Bu 

oran özel araç ile olanda %20 olmakla birlikte, pandemi sonrası özel 

araç ile daha fazla seyahat ederim diyenlerin oranı en hızlı şekilde bu 

seçenekte yükselmiştir. 

Resim.4. COVİD-19 Sonrası Seyahat Tercihleri 

 

 
Kaynak: Gidda, 2022. 9 

 

Bu tercihler önümüzdeki dönemde iş ve meslek tercihlerin hangi yöne 

ve alanlara doğru değişeceği ve hangi sektör ve bölgelerde girişimcilik 

tercihlerinin yapılması gerekeceği konusunda bize ışık tutmaktadır. 

Lund et al (2021) Post-Covid-19 çalışmalarında insanların, özellikle 

gençlerin günlük ortalama 3 saat daha fazla zaman ayıracaklarını, 

%34’ten fazlasının yaşadıkları evi başka bölgelere taşıyacaklarını 
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çünkü proximity denen iş yerine bağlılığın ya da yakınlığın öneminin 

kalmadığını ifade ettiklerini ortaya çıkarmışlardır. Bu durum insanları 

doğaya yakın olma, doğal hayatı yaşama, ses ve gürültüden uzak olma 

temiz hava ve daha geniş alana sahip olma duygusuna itmiş ve 

insanlar evlerini taşımayı düşünmektedirler. 

Pandemi sonrası otomasyona yatırımın hızla artması beklenmektedir. 

Lund (2021) dünya çapında 800 adet işletme yöneticisi ile yaptıkları 

görüşmede yaklaşık üçte ikisinin bu alandaki yatırımlarını 

artırdıklarını ifade etmişlerdir. “Bu durumun göstergesi olarak, küresel 

robotik ve otomasyon firmalarının hisse senetleri 2020 yılında 

ortalama hisse senedi fiyatlarından çok daha hızlı yükselmiştir” (Lund 

et al. 2021. 11). COVİD-19 yüksek fiziksel yakınlık ve kişisel 

interaksiyon gerektiren sağlık, kuaför salonları, jimnazyum salonları 

gibi alanlardaki değişimleri de hızlandırmaktadır. Önümüzdeki 10 yıl 

içerisinde bu alanlarda hızlı değişimler beklenmektedir. Önümüzdeki 

dönen kesinlikle bir dönüşüm çağı olacaktır. 

COVİD-19 salgınının her alanda yarattığı çok büyük etkileri 

bulunmaktadır. Çok büyük oranda negatif etkiler yaratmış, sosyal 

hayatı ve yaşam tarzını etkilemiş, insanları daha tedirgin hale 

getirmiştir. İş hayatında ise hem hükümetler hem de işletmeler büyük 

bedel ödemişlerdir. Milyonlarca işletme ve her ülke krizin etkilerini 

atlatmak ya da hafifletmek için büyük çaba göstermektedir. Bu kriz 

beraberinde yeni fırsatlar da getirmiş, bu fırsatları değerlendirmek 

isteyen yeni bir yenilikçilik dalgası ve girişimci jenerasyonu ortaya 

çıkarmıştır. Bunların içinde olağanüstü büyüme görülen alan 
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dijitalleşmedir. Tele-sağlık ve biofarma dahil sağlık sistemini de 

önemli oranda değiştiren dijitalleşme süreci, yapay zekâ (AI), 

operasyonları geliştirmek için akıllı makineler, tedarik zincirine, 

online müşteri servisinden uzaktan çalışma alanlarına kadar her alanda 

olağanüstü oranda kullanılmaktadır (Sneader & Singhal. 2021. 4). 

Dijital dönüşüm tek kişi işletmelerinden büyük firmalara kadar her 

işletme için hem kaçınılmaz hem de uygulanabilir durumdadır. Dijital 

dönüşüm endüstri 4.o ya da 4s’i de hızlandırmıştır. 

COVİD-19’un getirdiği zorunlu değişikler tüketici davranışlarını 

kalıcı olarak değiştirmiştir. “İşletmeler yeni normale kendilerini 

adapte etme çabası içerisindedirler. McKinsey tarafından 13 büyük 

ülkede yapılan araştırmada tüketicilerin üçte ikisinden fazlası yeni 

alışveriş modelini denediğini ve %65’ten fazlası artık hep bu yöntemi 

kullanacağını ifade etmektedir. Markaların bu tüketicilere nasıl 

ulaşacaklarını henüz bulamamışlardır. Sorun buradadır” 

(Sneader&Sinhal. 2021. 5). 

ABD’de yapılan bir araştırmada “e-ticaretin 2024 yılında toplam 

ticaretin %24’üne ulaşması bekleniyordu. Ancak 2020 yılında bu oran 

%33’ü aşmış durumdadır. 2020’nin ilk yarısındaki artış oranı önceki 

10 yılın artış oranını geçmiş durumdadır” (Sneader&Sinhal. 2021. 5). 

McKinsey’in araştırmasında marka oluşturmuş firmaların yaklaşık 

%60’ı e-ticaretteki artış fırsatlarını tam olarak yakalayamadıklarını 

ifade etmişlerdir. Bu da Jenerik firmalar için olumlu bir ortam 

oluşması demektir (Sneader & Singhal. 2021. 5). 
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2. Tartışma 

Dijitalleşmenin hızlanması ve COVİD-19’un çalışma alışkanlıklarına 

etkilerinden birisi uzaktan çalışma olacağı görülmektedir. İş ve 

girişimcilik tercihlerine büyük etkisinin olması beklenmelidir. 

Gidda’nın çalışması daha çok niş bir çalışma gibi algılanabilir. Ama 

gene de uluslararası olma özelliği taşıması nedeni ile geleceğin 

girişimciliği konusunda yol gösterici olma özelliği taşımaktadır. 

Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta trend aynı yönde olsa da 

değişim süreçleri farklı hızlarda gelişecek ve gelecek için yatırım ve 

girişim yapma tercihlerinde zaman ve büyüklük bakımından iyi analiz 

etme gereği duyulmalıdır. Ülkeler ve tabakalar arası farkın büyümesi 

muhtemeldir (IMF. 2021. 13). 

IMF’in tahminine göre 2022 ila 2025 arasında gelişmekte olan ülke 

hükümetleri 200 milyar dolar pandemi ile mücadele edebilmek için 

ayrıca 250 milyar dolar da pandemi öncesi dönemi yakalayabilmek 

için IMF’ten borç alacaklar. Pandemi süresince bugüne kadar zaten 86 

ülke IMF’ten 110 milyar dolar ekstra borç almış durumdadır. 

Ekonomik ve finansal durumu iyi olmayan ülkeler pandemiden daha 

fazla etkilendiği için gelişmiş ülkeler ile aralarındaki fark daha da 

açılmaktadır (IMF, 2021. 10). Bu durum gelişmekte olan ya da 

gelişmemiş ülkelerdeki girişimcilik ikliminin kararmasına sebep 

olduğu için girişimcilik tercihleri ve umutlarını negatif etkilemektedir. 

Pandemi krizinin ülkelerin olağan üstü harcamaları ile etkilerinin 

üstesinden gelinmeye çalışıldığı ve bu sayede 1929 büyük depresyon 
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kadar etkisinin hissedilmediği ve bu dönemde IMF’ten 197 hükümetin 

SDR olarak bilinen ve bugünkü değerden karşılığı yaklaşık 1,5 dolar 

olan olağanüstü durumlarda kullanma hakkına gelen talebin Ebola 

virüsü ve 2008 krizleri ile karşılaştırıldığında yaklaşık 5 kat arttığı 

görülmektedir. IMF Covid -19 ile mücadelede küresel ölçekte yapılan 

ekstra harcamaların dünya GSMH’sının yaklaşık %20’sini geçtiğini 

bildirmektedir. (IMF,2021. 8). Pandeminin dünya ekonomisine etkisi 

ve kaynakların dağılımını değiştirme büyüklüğü açısından bakılınca 

küçümsenemez bir rakam oluşturmaktadır. 

Dijitalleşmenin en hızlı yaşandığı alanlardan birisi de sağlık sektörü 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık sektöründe robot ve dijital 

teknoloji yoğun bir şekilde kullanıma girmektedir. Artık robotlarla 

ameliyatların başladığı bilinmektedir. Ayrıca Türkiye’deki bir Doktor 

Japonya’daki bir hastayı uzak kumanda ile ameliyat yapabilmektedir. 

Bu teknoloji yakın gelecekte çok daha yaygın bir şekilde sağlık 

sektöründe kullanılacaktır. Daha da önemlisi muayeneler ve kontroller 

de uzaktan yapılmaya başlamıştır. Telehalth visit olarak adlandırılan 

uzaktan muayene ve kontrol yöntemi pandemi ile birlikte biraz da 

zorunlu olarak hızla artmıştır. Ancak pandeminin etkisini yitirmesine 

karşın geri dönüş olmadığı gibi artarak devam etmektedir. Daha da 

hızlanması beklenmektedir. “ Cincinnati çocuk Hastanesi CEO’su 

mıchael Fisher’e göre 2019 yılının tamamında 2000 olan telemuayene 

sayısı temmuz 2020’de bir haftada 5000 adet olmuştur. Fisher 

önümüzdeki dönemde bu oranın %30’lara çıkmasını beklemektedir. 

Japonya’da 2018’de 1000’den daha az kurum uzaktan muayene ve 
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kontrol önermiş iken bu oran 2020’de 16000’i geçmiştir (Sneader & 

Singhal. 2021. 7).    

Resim.5. IMF’nin Yıllara Göre Ülkelere Mali desteği 

 

Kaynak: IMF, Annual Report 2021. P.9 

3. Sonuç ve Değerlendirmeler 

IMF Nisan 2022 tarihinde yayınladığı raporun executive summary kısmında 

Ukrayna-Rusya savaşının COVİD-19 ile mücadele etmekte olan dünyayı 

negatif yönde etkilediğini bu zor mücadele döneminde mücadelenin 

topyekün olması gerektiğini ifade etmektedir. 

mücadele etmek gerekmektedir. Bugünkü 

jeopolitik çatışmaların ters sonuçları küresel iş birliğinin önemini 

göstermektedir”. (IMF. 2022. Executive Summary).  

Pandeminin etkisi ile değişen iş anlayışı ve pandeminin getirdiği kalıcı 

değişiklikler girişimciler ve işletmeciler için yeni fırsatlar yaratmaktadır. 

Ancak bilinmesi gereken bir durum daha bulunmaktadır ki, bu mobilite 

sosyo-kültürel yapıyı değiştirerek daha kozmopolit bir toplum yapısı ortaya 
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çıkarmaktadır. Girişim ve iş hayatında büyük etkisi olan sosyo-kültürel 

çevrenin girişimcilik tercihlerinde dikkate alınması ve iş gücü yeteneklerinin 

bu yapıya uyumlu olacak şekilde donatılması gerekmektedir. 

COVİD_19 günlük yaşantımızı kökünden değiştirecek, hiçbir şey eskisi gibi 

olmayacak ve yeni normal hayatımıza girecektir. Geleceğin girişimcileri 

yeni normali şimdiden öngörüp ona göre yani gelecek için pozisyon 

almalıdırlar. 

Elektrik otomasyon ve dijitalleşme yeni normali şekillendiren unsurlar 

olacaktır.  “Önümüzdeki beş yıl içerisinde bir elektrikli araç almayı 

düşünenlerin oranı Singapur’da %49, Avustralya’da %37, Kanada’da &46, 

Yeni Zelanda’da %43, İngiltere’de 46 ve ABD’de %45’tir” (Lund et al. 

2021. 10). 

COVİD-19 etkisi ile hızlanan dijitalleşme sürecinin hayatın her aşamasına 

gireceği ve değiştireceği görülmektedir. Başta eğitim ile olmak üzere 

geleceğin girişimci, yatırımcı ve yetişmiş elemanlarının bu doğrultuda 

yetiştirilmesi ve bu alana yatırım yapıp pozisyon alması çok doğru bir tercih 

olacaktır. Günümüzdeki eğilimler bize geleceğin bu doğrultuda olacağını 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 



101 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

KAYNAKÇA 

Gidda, T., 2022. The World of Energy Post-COVID, www.gdh.com (Erişim tarihi: 

20.05.2022) 

Griffin, W. R., Pustay, W. M. 2001. International Business, Prentice-Hall Publishing 

Company 

İMF, 2021. IMF Annual Report 2021.  

Karabıyık, E., D. 2021.Covid-19 Salgınının G-7 Ülkeleri Dış Ticaretine Etkileri. 

(Ed. Hasan Önder Sarıdoğan & Furkan Çelebi), Farklı Disiplinlerden Covid-

19 Çalışmaları (146-175), İzmir, Duvar Yayınları 

Licht A. N. And Siegel J. I., 2006. Oxford handbook of Entrepreneurship: Social 

Dimension of Entrepreneurship, Oxford University Press. 

Lund, S., Madgarkar, A. & Collegs., 2021. The Future of Work After COVİD-19. 

McKinsey Global Institute. www.mckinsey.com (Erişim tarihi: 18.05.2022). 

Ökde, B. (2021). Covid-19 Salgınının Küresel Makroekonomik Etkileri ve Kamu 

Desteklerinin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ekonomilere Göre 

Karşılaştırılması, (Ed. Hasan Önder Sarıdoğan & Furkan Çelebi), Farklı 

Disiplinlerden Covid-19 Çalışmaları (146-175), İzmir, Duvar Yayınları 

Parakala, K. & Meet, T. 2022. Ten Emerging Trends Shaping Our New Future, 

www.ghd.com (Erişim tarihi: 20.05.2022) 

Porter, E. M. 1990. The Competetive Advantage of Nations, 1990, The Free Press, 

New York 

Porter, M., E., Stern S. & Furman, J., L., (2000), The Determinants of National 

Innovative Capacity, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 

MA, September : http://www.nber.org/papers/w7876 

Sneader, K. & Singhal, S. 2021. The Next Normal Arrives: Trends That Will Define 

2021-and Beyond. McKinsey& Company 

www.who.int (Erişim tarihi:27.05.2022) 

World Economic Forum. 2022. Jobs of Tomorrow: The Triple Returns of Social 

Jobs in the Economic recovery. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER | 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 BÖLÜM 5 

 

SİLAJ YAPIM TEKNİKLERİ VE SİLAJIN YÖNETİMİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ERTEKİN1 

Prof. Dr. İbrahim ATIŞ2 

 

 

 

 

 

 

 
1Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY 

Orcid no: 0000-0003-1393-8084, e-mail: ibrahimertekin@mku.edu.tr  
2Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY 

Orcid no: 0000-0002-0510-9625, e-mail: iatis@mku.edu.tr 



TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER | 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



105 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

GİRİŞ 

Başta mısır olmak üzere buğdaygil yeşil yemleri ve yonca gibi baklagil 

yeşil yemleri silolanarak depolanabilir. Birçok ülkede silolanarak 

saklanan yem bitkileri hayvan yemi olarak oldukça değerlidir. Silaj 

materyali olarak ele alınan ham madde ne olursa olsun, nem içeriği 

yüksek bu yemlerin sağlıklı ve uzun süre saklanmasının yolu aneorobik 

şartlarda uygun bir laktik asit fermentasyonu ile mümkündür (Gollop 

ve ark., 2005). Hollanda, Almanya, Danimarka ve Finlandiya gibi 

Avrupa ülkelerinde yer yer üretilen yem bitkilerinin %90’nından fazlası 

silaj olarak depolanır. Hatta kuru ot elde etmenin genel olarak daha iyi 

olduğu hava koşullarına sahip Fransa ve İtalya gibi ülkelerde neredeyse 

yem bitkilerinin %50’sinden fazlası silolanır (Wilkinson ve ark., 1996). 

Yüksek kalitede silaj elde etmek için iyi bir mikrobiyel fermentasyona 

sahip olmak esastır. İyi bir fermentasyon süreci sadece yem bitkisinin 

kalitesi ya da türüne bağlı değildir, aynı zamanda hasat etme zamanı ve 

silolama tekniklerine de bağlıdır. Bu derlemede silajın genel 

mikrobiyolojisi ve silaj yapım işlemleri üzerindeki mevcut 

bilgilerimizin ışığı altında en iyi şekilde silolama stratejileri ile yüksek 

kalitede silaj elde etmek amaçlanmıştır. 

1. SİLOLAMA İŞLEMİ 

Silolama aneorobik (havasız) koşullar altında laktik asit 

fementasyonuna dayanan bir yem saklama yöntemidir. Bitki ile birlikte 

siloya giren epifitik (doğal) laktik asit bakterileri, bitkilerdeki suda 

eriyebilir karbonhidratları (SEK) temel anlamda laktik aside ve azda 
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olsa asetik aside fermente ederler. Bu asitlerin siloda üretilmesinden 

dolayı silolanan taze materyalin pH’sı düşer ve silaj için zararlı olan 

mikroorganizmalar yok edilebilir. Yeşil yem materyali biçilip 

parçalanır parçalanmaz, hava ile uzun süre temasını engellemek için en 

kısa sürede silolanarak kapatılmalıdır. Silolama işlemi başlıca 4 

aşamadan meydana gelir. 

• 1. Aşama, Aerobik Dönem: Bu dönem eğer biçilen ve 

parçalanan yem bitkisinin hava ile teması hemen kesilmişse 

genel olarak birkaç saat sürer. Ancak silonun kapatılmasından 

önce, silaj materyali yığını çok iyi bir şekilde sıkıştırılmalıdır. 

Bu işlemlerin sonucunda maya, küf ve enterobakteri gibi 

zararlı mikroorganizmaların silodaki solunumu azalarak durur. 

Ek olarak, proteaz ve karbohidrataz gibi bitki enzimleri 

aerobik dönem boyunca aktiftir ve pH normal seyrindedir. 

• 2. Aşama, Fermentasyon Dönemi: Silolama işleminden sonra 

silaj aneorobik şartlara ulaşınca bu dönem başlar ve silolanan 

bitki türüne ve silolama koşullarına bağlı olarak bu dönem 

birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir. Eğer fermentasyon 

başarılı bir şekilde laktik asit bakterilerinin gelişimini teşvik 

ederse, bu bakteriler fermentasyon dönemi boyunca baskın 

halde olurlar. Başta laktik asit olmak üzere bazı asitlerin 

üretilmesinden dolayı bitki türlerine bağlı olarak pH 3.8-5.0 

aralığına kadar düşer. 

• 3. Aşama, Durgun Dönem: Atmosferik havanın siloya girişi 

önlendiği sürece kurallarına uygun bir şekilde yapılmış bir 
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silaj, fermentasyon döneminden sonra stabil döneme geçebilir. 

Yani zararlı mikroorganizmaların faaliyette olmadığı, laktik 

asit bakterilerinin laktik asit üretimini durdurduğu bir dönem 

meydana gelir ki bu döneme durgun (stabil) dönem denir. 

Ancak bazı aside toleransı yüksek olan mikroorganizmalar 

(örneğin clostridia ve bacilli) bu dönemde inaktif bir durumda 

yaşamını sürdürür. Sadece bazı asit tolerant proteazlar ve 

karbonhidratazlar ve ayrıca bazı özelleşmiş 

mikroorganizmalar (Lactobacillus buchneri) bu dönemde 

düşük seviyelerde aktif olmaya devam eder. Bu derlemenin 

ileriki aşamalarında bu mikroorganizmalar daha detaylı bir 

şekilde anlatılacaktır. 

• 4. Aşama, Yemleme ve Aerobik Bozulma Dönemi: Bu dönem 

olgun bir silajın hava ile teması gerçekleşir gerçekleşmez 

başlar. Yemleme zamanında bu kaçınılmazdır, fakat bazen 

silaj kapalı durumda iken bazı nedenlerden dolayı (kuş ve 

kemirgen zararı gibi) siloda yırtık bölgelerin oluşması bu 

dönemi daha erken başlatabilir. Silajın bozulma süreci iki 

aşamaya ayrılabilir. Bozulması genellikle mayalar ve asetik 

asit bakterileri tarafından organik asitlerin yıkımından 

dolayıdır. Bu durum pH’da artışa neden olur ve böylece ikinci 

bozulma aşaması başlar. İkinci bozulma aşamasında sıcaklık 

ve bacilli gibi bozucu mikroorganizmaların aktivitesi artar. 

Ayrıca ikinci aşama birçok (fakültatif) aerobik 

mikroorganizmaların aktivitesini (küf ve enterobakteri gibi) 

içerir. Aerobik bozulma açılan ve hava ile temas eden 
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neredeyse tüm silajlarda meydana gelir. Fakat bozulmanın 

derecesi büyük ölçüde silajdaki bozucu mikroorganizmaların 

sayısına ve aktivitesine bağlıdır. Hava ile temas eden alanda 

%1.5-4.5 kuru madde/gün oranında bir kayıp meydana 

gelebilir (Honig ve Woolford, 1980). 

Silaj yapımında başarısızlıklardan uzak durmak için silolama 

işlemlerinin her aşamasını kontrol ve optimize etmek çok önemlidir. 1. 

Dönemde siloyu iyi bir şekilde doldurmak ve sıkıştırmak silodaki bitki 

parçaları arasında kalan oksijen miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır 

(Chiba ve ark., 2005). Böylece siloyu iyi doldurma ve sıkıştırma 

teknikleri ile birleştirilen iyi hasat teknikleri tarlada ve siloda aerobik 

solunuma bağlı olarak meydana gelen SEK kayıplarını azaltacak ve 2. 

dönemdeki laktik asit fermentasyonu için daha fazla SEK’e 

erişilecektir. Bir çiftçi ya da silaj üreticisi 2. ve 3. dönemi aktif bir 

şekilde kontrol edemeyebilir. Bu yüzden 2. ve 3. dönemi optimize 

etmenin yolu 4. bölümde tartışıldığı gibi henüz silolama esnasında 

uygun silaj katkı maddelerinin kullanımına dayanır. 4. dönem ise 

oksijene erişir erişmez başlayacaktır. Silajın siloda saklanması 

süresince bozulmadan kaynaklanan kayıpları azaltmak için hava 

almayan bir siloya ihtiyaç duyulur ve siloyu kapatan materyalde 

herhangi bir yırtık ya da zarar tespit edilmişse hemen tamir edilmelidir. 

Yemleme periyodunda hava girişi ile birlikte bozulma başlar ve yeteri 

kadar yemleme yapılarak bu bozulma azaltılabilir. Ek olarak, silajın 

silolanması aşamasında aerobik bozulmayı azaltıcı katkı maddeleri 

kullanılabilir. 
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2. SİLAJ MİKROFLORASI 

Silaj mikroflorası başarılı bir silaj elde etmede anahtar bir rol oynar. Bu 

flora esas olarak istenen ve istenmeyen mikroorganizmalar adı altında 

ikiye ayrılır. İstenmeyen mikroorganizmalar aneorobik bozulmadan 

(örneğin clostridia ve enterobakteriler) ve aerobik bozulmadan (örneğin 

bacilli, listeria, maya ve küfler) sorumlu olanlardır. Bu silajda 

bozulmaya neden olan mikroorganizmaların birçoğu sadece silajın yem 

değerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hayvan sağlığına ve/veya süt 

kalitesine zararlı etkilerde bulunabilirler (örneğin listeria, clostridia, 

küfler ve bacilliler). 

2.1. İstenen Mikroorganizmalar 

2.1.1. Laktik Asit Bakterileri (LAB) 

Laktik asit bakterileri esas olarak silolanan bitki materyalinin epifitik 

mikroflorasına aittir. Laktik asit bakteri popülasyonu sık sık hasat ile 

silolama aralığında ani bir şekilde artar. Bunun nedeni muhtemelen 

dormant ve kültür edilemeyen hücrelerin canlanmasından dolayıdır. 

Şeker içeriği, kuru madde içeriği ve şeker kompozisyonu gibi bitki 

özellikleri ayrıca laktik asit bakterileri ile ilişkilendirilen asit, 

osmotolerans ve substrat kullanımı gibi özellikler silaj fermentasyonu 

süresince laktik asit bakterilerinin rekabetini, bozucu 

mikroorganizmalara karşı sürekli arttıracaktır (McDonald ve ark., 

1991). 

Silajla birlikte anılan laktik asit bakteri türleri, Lactobacillus, 

Pediococcus, Leuconostoc, Enterococcus, Lactococcus ve 

Streptococcus cinsine aittir. Silaj laktik asit bakterilerinin büyük 
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çoğunluğu mezofiliktir, yani en az 20-40 ºC’de ve optimum 32-35 ºC 

arasında gelişebilirler (Kızılşimşek ve ark., 2016). Laktik asit 

bakterileri yem bitkisi tür ve tiplerine bağlı olarak silaj pH’sını 4.5’e 

düşürebilirler. Tüm laktik asit bakterileri fakültatif aeroblardır, fakat 

bazıları aneorobik koşulları tercih edebilirler (Holzapfel ve Schillinger, 

1992; Hammes ve ark., 1992; Devriese ve ark., 1992; Weiss, 1992; 

Teuber ve ark., 1992). Laktik asit bakterilerinin şeker 

metabolizmalarına dayanarak bu bakteriler obligatif homofermentler, 

fakültatif heterofermentler ve obligatif heterofermentler olarak 

sınıflandırılırlar. Obligatif homofermentler glikoz gibi heksozlardan (6 

C’lu şeker) %85’den daha fazla laktik asit üretirler, fakat ksiloz (5 C’lu 

şeker) gibi pentozları parçalayamazlar. Ayrıca fakültatif 

heterofermentler esas olarak heksozlardan laktik asit üretirler fakat ek 

olarak bazı pentozları laktik asit, asetik asit ve/veya etanole 

dönüştürebilirler. Obligatif heterofermentler hem heksozları hem de 

pentozları parçalarlar, fakat bu bakteriler homofermentlere 

benzemeksizin heksozları laktik asit, asetik asit, CO2 ve/veya etanole 

dönüştürürler (Hammes ve ark., 1992; Schleifer ve Ludwig, 1995). 

Obligatif homofermentler Pediococcus damnosus ve Lactobacillus 

ruminis gibi türlerdir. Fakültatif heterofermentler Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus pentosus, Pediococcus acidilactici, 

Pediococcus pentosaceus ve Enterococcus faecium gibi türlerdir. 

Obligatif heterofermentler ise Leuconostoc citerum gibi Leuconostoc 

ve Lactobacillus brevis ve Lactobacillus buchneri gibi Lactobacillus 

sp. cinslerinin üyeleridir (Devriese ve ark., 1992; Weiss, 1992; 

Holzapfel ve Schillinger, 1992; Hammes ve ark., 1992). 
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2.2. İstenmeyen Mikroorganizmalar 

2.2.1. Mayalar 

Mayalar ökaryotik, fakültatif aneorobik, heterotrof mikroorganizma-

lardır. Aneorobik koşullar altında mayalar şekerleri etanol ve CO2’de 

fermente ederler (Schlegel, 1987; McDonald ve ark., 1991). Mayalar 

tarafından üretilen bu etanol sadece laktik asit fermentasyonu için 

gerekli olan şekerleri inhibe etmez aynı zamanda hayvanlardan elde 

edilen sütün kalitesine de olumsuz bir etkide bulunur (Randby ve ark. 

1999). Aerobik koşullar altında birçok maya türü laktik asidi CO2 ve 

H2O’ya dönüştürür. Laktik asidin mayalar tarafından dönüştürülmesi 

silaj pH’sında artışa neden olur ki bu durumda diğer birçok bozucu 

mikroorganizmaların silo ortamında gelişmesine yol açar (McDonald 

ve ark., 1991). 

Maya popülasyonu silolamanın ilk haftalarında 107 kob g-1’e kadar 

ulaşabilir ve siloda saklama periyodu ilerledikçe pH düşecek ve bu 

durumda maya sayısında azalmalara sebep olacaktır (Jonsson ve 

Pahlow, 1984; Middelhoven ve van Baalen, 1988; Driehuis ve Van 

Wikselaar, 1996). Silajın olgunlaşma periyodu boyunca mayaların 

silodaki yaşamını etkileyen en önemli etmenler aneorobiklik derecesi 

ve organik asitlerin konsantrasyonudur. Silo ortamında oksijenin varlığı 

silolama boyunca maya gelişimini teşvik eder (Jonsson ve Pahlow, 

1984; Donald ve ark., 1995). Aksine siloda bulunabilecek yüksek 

formik asit ve asetik asit seviyesi mayaların yaşama ihtimalini azaltır 

(Driehuis ve Van Wikselaar, 1996; Oude Elferink ve ark., 1999). 

Patates, portakal kabuğu veya şeker pancarı gibi bitkilerin yüksek şeker 
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içeriği ve bunların dışında bazı bitkilerin silajlarına katkı olarak eklenen 

asitler başlangıçtaki maya aktivitesini arttırabilir. Yüksek asit içeren bu 

bitkilerin silajlarında sıklıkla yüksek etanol ve düşük laktik asit bulunur 

(Henderson ve ark., 1972; Ashbell ve ark., 1987; Weinberg ve ark., 

1988; Driehuis ve Van Wikselaar, 1996). Silajlarda mayaların 

aktivitesini engelleyen katkı maddeleri bölüm 4.3.’de anlatılmıştır. 

2.2.2. Enterobakteriler 

Enterobakteriler fakültatif aneorobiktir. Birçok silaj enterobakterileri 

patojenik değildir diye nitelendirilir. Fakat, bu mikroorganizmaların 

silajlarda bulunması istenmez çünkü enterobakteriler şekerleri 

kullanmak için laktik asit bakterileri ile rekabet ederler ve ek olarak 

proteinleri de parçalayabilirler. Proteinlerin parçalanması sadece yem 

kalitesini azaltmaz, aynı zamanda biyojenik amin ve dallanmış yağ 

asitleri gibi toksik bileşiklerin oluşmasına neden olur. Ayrıca biyojenik 

aminlerin silaj lezzetliliğinde olumsuz etkilere sahip oldukları bilinir 

(Woolford, 1984; McDonald ve ark., 1991; van Os ve Dulphy, 1996) 

ve ek olarak proteoliz sonucu oluşan amonyak, silolanan materyalin 

tamponlanma kapasitesini arttırır. Bu yüzden silajın pH’sında hızlı bir 

düşüş meydana gelmez. Özel bazı enterobakteri türleri silaj oluşum 

sürecinde nitrat (NO3) ve nitrit (NO2)’i azaltma kapasitesine sahiptir. 

Silajdaki nitrit bu bakteriler aracılığı ile amonyak ve nitrit okside 

dönüştürülebilir, fakat bazı durumlarda kimyasal anlamda azot oksit ve 

nitrata da dönüşebilir (Spoelstra, 1985; 1987). 
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Enterobakteriler düşük pH derecesinde üreyemezler. Silaj pH’sında 

hızlı ve yeterli düşüşe neden olan silolama yöntemleri 

enterobakterilerin azalmasına veya yok olmasına yardımcı olacaktır 

(McDonald ve ark., 1991). 

2.2.3. Clostridia 

Clostridia türleri endospor oluşturan aneorobik bakterilerdir. Birçok 

clostridia türleri proteinlerin yanı sıra, ayrıca karbonhidratları da 

parçalayabilirler ve böylece yem kalitesinin azalmasına ve biyojenik 

aminlerin üremesi gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Ek olarak, 

silajdaki clostridia süt kalitesine de olumsuz etkide bulunabilir. Bunun 

nedeni ise bir clostridial mikroorganizmanın hayvanların sindirim 

sisteminde canlı kalabilmesinden dolayıdır. Ayrıca bir silajda bulunan 

clostridial sporlar hayvansal dışkılara geçebilir buradan da hayvanların 

memelerine temas edip süte geçebilir. Clostridium tyrobutricum süt 

endüstrisi için önemli bir türdür. Aside dayanaklı olan bu tür aşağıdaki 

denklemde görüldüğü üzere laktik asidi fermente ederek bütirik asidin 

oluşmasını sağlar. 

2 mol laktik asit+ Clostridium tyrobutricum=1 mol bütirik 

asit+2H2+2CO2 

Bazı clostridia türleri ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. 

Clostridium botulinum türü aşırı derece toksik etkiye sahiptir. Bu 

mikroorganizma hayvanlar için ölümcül etkiye sahip botulizmin ortaya 

çıkmasına yol açar. Neyse ki bu toksik mikroorganizmanın aside karşı 
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toleransı kısıtlıdır ve iyi fermente olmuş pH’sı düşük silajlarda 

yaşamını sürdüremez.  

Clostridial sporlara sahip bir silajlar kuru maddede 5 g kg-1 bütirik asit 

içeriği, yüksek pH değeri ve yüksek amonyak ve amin içeriği ile 

ilişkilendirilir (Voss, 1966; McPherson ve Violante, 1966). Yine silaj 

pH’sının hızlı ve etkili bir şekilde düşüşüne yol açan silolama 

yöntemleri clostridial aktivitenin önüne geçecektir. Ayrıca, siloda 

nemin az bulunmasına karşı clostridia türleri laktik asit bakterilerinden 

daha hassastırlar (Kleter ve ark., 1982; 1984; Huchet ve ark., 1995). Bu 

nedenle silaj olacak materyalin soldurularak ya da yüksek kuru madde 

içeriği ile hasat edilerek silolanması clostridial aktiviteye karşı bir 

önlem teşkil edilecektir (Wieringa, 1958). Son olarak ayrıca clostridia 

türleri nitrit ve NO, ya da silajdaki nitrit ve NO’ya indirgenen bileşikler 

tarafından inhibe edilebilir (Spoelstra, 1983; 1985). 

2.2.4. Asetik Asit Bakterileri 

Asetik asit bakterileri obligatif aerobik aside toleranslı bakterilerdir. 

Silajda asetik asit bakterilerinin aktivitesi istenmez, çünkü laktat ve 

asetatı karbondioksit ve suya dönüştürdüğünden dolayı aerobik 

bozulmayı başlatabilirler. Ancak genelde aerobik bozulmayı temel 

başlatıcı mikroorganizmalar mayalardır ve asetik asit bakterileri 

mayalara göre daha az rol oynar. Fakat tüm bitki mısır silajında yalnızca 

asetik asit bakterilerinin aerobik bozulmada birincil rol oynadığı bilgisi 

mevcuttur (Spoelstra ve ark., 1988).  
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2.2.5. Bacilliler 

Clostridia türleri gibi endospor oluşturan çubuk şeklinde olan bakteri 

türleridir. Fakat, bu mikroorganizmalar fakültatif aerob olması 

nedeniyle clostridia türlerinden kolayca ayırt edilebilirler (Claus ve 

Berkeley, 1986; Cato ve ark., 1986). Fakültatif aerobik bacilliler 

karbonhidratların birçoğunu organik asitler (örneğin asetat, laktat, 

bütirat) ya da etanol, 2,3-bütanediol ve gliserol gibi bileşiklere 

dönüştürürler (Claus ve Berkeley, 1986). Bazı spesifik bacillus türleri 

antifungal maddeler üreterek silajın aerobik bozulmasını engelleyebilir 

(Phillip ve Fellner, 1992; Moran ve ark., 1993). Bu spesifik suşların 

dışında, silajda bacillus türü bakterilerin çoğalması genel olarak 

istenmez. 

Bacilliler sadece laktik asit bakterilerinden daha az laktik ve asetik asit 

üretmezler, ayrıca bu mikroorganizmalar silajın yemleme periyodunda 

aerobik bozulmayı arttırabilirler (Lindgren ve ark., 1985). Ek olarak, 

eğer çiğ sütte yüksek oranda bacillus sporlarına rastlanıyorsa bu olay 

muhtemelen hayvanların dışkısında bulunan yoğun bacillus türlerinden 

dolayıdır (Waes, 1987; te Giffel ve ark., 1995). Bu olasılık dışkıda 

bulunan bacillus türlerinin süte geçmiş olabileceği ihtimalini 

doğurmaktadır. Psikotropik olan Bacillus cereus sporları pastörize 

sütlerin en önemli bozucu mikroorganizmaları olarak nitelendirilirler 

(te Giffel, 1997). Bu bakteri türünün sporları genellikle silajlarda 

yüksek yoğunlukta bulunurlar (Labots ve ark., 1965; te Giffel ve ark., 

1995). 
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Silajlardaki Bacillus gelişimini azaltmak için, silolama sıcaklıkları çok 

yüksek olmamalıdır (Gibson ve ark., 1958) ve hava girişi önlenmelidir 

(Vremon ve ark., 2001). Ayrıca, bitki materyalinin toprak ve hayvan 

dışkısı ile bulaşmasının önüne geçilmelidir (McDonald ve ark., 1991; 

Rammer ve ark., 1994). 

2.2.6. Küfler 

Küfler ökaryotik mikroorganizmalardır. Küfle bulaşık bir silaj 

genellikle birçok küf türünün ürettiği ipliksi yapıları ve renkli sporları 

sayesinde kolayca ayırt edilirler. Silonun herhangi bir yerinde hava 

bulunması, bu bölgede küf gelişimine neden olabilir. Silolama süresi 

boyunca genellikle küf oluşumu silajın yüzeye yakın bölgelerinde 

cereyan eder, fakat aerobik bozulma sürecinde tüm silaj küflerle 

kaplanabilir. Silajlardan izole edilen küf türleri Penicillium, Fusarium, 

Aspergillus, Mucor, Byssochlamys, Absidia, Arthrinium, Geotrichum, 

Monascus, Scopulariopsis ve Trichoderma cinslerine aittir (Pelhate, 

1977; Woolford, 1984; Frevel ve ark., 1985; Jonsson ve ark., 1990; 

Nout ve ark., 1993). Küfler sadece yem değerinin ve silaj lezzetinin 

azalmasına neden olmaz, ayrıca insan ve hayvan sağlığı üzerine negatif 

etkilerde bulunabilir. Küf sporları akciğerler üzerinde zarar teşkil 

etmesi ve alerjik reaksiyonları başlatması ile bilinir (May, 1993). 

Küflerin ürettiği bazı mikotoksinlerden dolayı çeşitli sağlık problemleri 

de ortaya çıkabilmektedir (Auerbach, 1996). Silajdaki mevcut 

mikotoksin tipine bağlı olarak hayvanlarda meydana gelen sağlık 

problemleri sindirim rahatsızlıkları ve doğurganlık problemleri gibi 

olaylardır. Mikotoksin üreten en önemli mikotoksin üreten türleri 
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Aspergillus fumigatus, Penicillium roqueforti ve Byssochlamys 

nivea’dır. Özellikle düşük seviyede oksijen ve yüksek seviyede 

karbondioksit üretebilen aside toleranslı olan Penicillium roqueforti 

farklı silaj tiplerinde baskın tür olarak belirlenmiştir (Lacey, 1989; Nout 

ve ark., 1993; Auerbach ve ark., 1998; Auerbach, 1996). 

Mikotoksinlerin silajlarda hangi koşullarda oluştuğu halen belirsizliğini 

korumaktadır. 

Siloya hava girişini azaltan (örneğin silonun iyi sıkıştırılması ve 

kapatılması) ve aerobik bozulmanın başlamasını engelleyen katkı 

maddelerinin kullanılmasını küf gelişimini önlemeye yardımcı 

olacaktır. 

2.2.7. Listeria 

Listeria cinsinin üyeleri aerobik ya da fakültatif aneorobiktir. Silaj 

kalitesi ile ilişkili en önemli Listeria türü fakültatif aneorobik olan 

Listeria monocytogenes’dir, çünkü bu tür hayvanlar ve insanlar için 

önemli bir patojendir. Özellikle bağışıklık sistemi baskı altında olan 

hayvanlar (örneğin hamile dişiler ya da yeni doğanlar) Listeria 

monocytogenes enfeksiyonuna karşı hassastırlar (Jones ve Seeliger, 

1992). Listeria monocytogenes ile bulaşık silajlar koyun ve keçiler için 

ölümcül olan listeriyoz vakalarını ortaya çıkarır (Vazquez-Boland ve 

ark., 1992; Wiedmann ve ark., 1994). Ayrıca, Sanaa ve ark. (1993) Çiğ 

sütün L. monocytogenes ile bulaşmasının sebebi olarak düşük kalitede 

ki silajları bu zararlı mikroorganizmanın kaynağı olarak belirtmişlerdir. 

Silajda bu mikroorganizmanın yaşaması ve çoğalması aneorobiklik 
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derecesine ve pH seviyesine bağlıdır. Eğer siloda çok az miktarda 

oksijen kalmışsa, L. monocytogenes 3.8-4.2 pH derecesine bile karşı 

koyabilir. Ancak katı aneorobik şartlarda ve düşük pH seviyesinde bu 

mikroorganizma hızlı bir şekilde yaşam faaliyetini kaybeder (Donald 

ve ark., 1995). Büyük balya silajları gibi aerobik bozulma riskinin 

yüksek olduğu silolarda Listeria ile bulaşık olma olasılığı yüksektir 

(Fenlon ve ark., 1989). Genel olarak L. monocytogenes iyi fermente 

olmuş düşük pH’lı silajlarda gelişmez. Bu yüzden L. monocytogenes’in 

gelişimini önlemenin en etkili yöntemi silajı iyi bir şekilde aneorobik 

şartlarda tutmaktır (McDonald ve ark., 1991). 

3. SİLAJ KATKI MADDELERİ 

Son yirmi-yirmi beş yıldır silaj katkı maddelerini kullanarak silolama 

sürecini iyileştirmek birçok araştırmaya konu olmaktadır. Katkı 

maddesi seçimi piyasadaki bulunan birçok kimyasal ve biyolojik 

maddelere baktığımızda sınırsız olduğu açıkça gözükmektedir. Örneğin 

İngiltere Tarımsal Arz-Talep Birliği 80’den fazla katkı maddesini 

listelemiştir (Rider, 1997). Piyasada birçok farklı katkı maddesi 

bulunmasına rağmen, katkı maddesi seçimi çok karmaşık değildir, 

çünkü çoğu katkı maddesinin etki biçimleri birkaç kategoriye ayrılır 

(Tablo 1). 
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Tablo 1. Silaj katkı maddelerinin etkili oldukları kategoriler (McDonald ve ark., 

1991). 

Etki kategorileri 

Effect categories 

Seçilen aktif katkı 

maddesi 

Selected active additive 

matter 

Etkileri 

Effects 

Fermentasyonu 

geliştiriciler 

Laktik asit bakterileri, 

şekerler, enzimler 

Aerobik stabiliteyi 

azalttıkları söylenebilir. 

Fermentasyonu 

engelleyiciler 

Formik asit, Laktik asit, 

Mineral asitler, Nitrat 

tuzları, Sülfat tuzları, 

Sodyum klorür 

Clostridia gelişimini 

engelleyebilirler. 

Aerobik bozulmayı 

engelleyiciler 

Laktik asit bakterileri, 

Propiyonik asit, 

Benzoik asit, Sorbik 

asit,  

Aerobik bozulmayı 

engellerler. 

Azotlu bileşikler Üre, Amonyak, 

Mineraller 

Aerobik stabiliteyi 

iyileştirebilir. 

Absorbe ediciler Kurutulmuş şeker 

pancarı posası, sap-

saman 

Ortamdaki istenmeyen 

fazla nemi absorbe ederler. 

 

Aynı kategoride bulunan birden fazla katkı maddesi arasında genel 

etkinliği, bazı silaj materyallerine uygunluğu ve kullanım ve uygulama 

kolaylığı açısından aralarında faklılıklar bulunur. Fiyat ve stok 

durumuna bağlı olarak bu kategorilerde bulunan katkı maddeleri özel 

bir silaj için hangi katkı maddesinin daha uygun olacağını gösterir. Bazı 

kimyasal katkı maddelerinin kullanılan ekipmanı aşındırıcı ve/veya elle 

temas edilmesiyle insan sağlığına zararlı etkileri bulunabilir. Biyolojik 

katkı maddeleri ise tehlikeli değildir ve elle teması güvenlidir, fakat 

maliyetleri oldukça yüksektir. Ek olarak, biyolojik katkı maddelerinin 

siloda etkisiz kalma ihtimali canlı organizmaların aktivitesine bağlı 

olduğu için daha azdır. Üretici, parkende firma ve çiftçi tarafından bu 
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biyolojik katkı maddelerinin düzgün depolanması çok önemlidir. Bu 

dezavantajlarına rağmen Avrupa ve Amerika’da bakteriyel inokulantlar 

gün geçtikçe buğdaygil ve baklagil yeşil yemlerin silolanmasında 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Bolsen ve Heidker, 1985; Pahlow ve 

Honig, 1986; Bolsen ve ark., 1995; Kung, 1996; Weinberg ve Muck, 

1996). 

3.1. Silaj Fermentasyonunu Geliştiren Katkı Maddeleri 

Sadece iyi hasat ve toplama, iyi sıkıştırma ve kapatma tekniklerinin 

yerine getirilmesi bazen silaj fermentasyonunu optimum düzeye 

taşımayabilir. Bu durum siloda yeterli sayıda laktik asit bakterilerinin 

ya da yeterli miktarda suda eriyebilir karbonhidratların 

bulunmamasından kaynaklanabilir. Bazı zamanlarda bu iki durumun 

ortaya çıkması aynı zamanda olabilir. 

Kaliteli bir silajda yeterli fermentasyonu elde etmek için gerekli olanlar 

bitkinin suda eriyebilir karbonhidrat miktarı, kuru madde miktarı ve 

tamponlanma kapasitesine bağlıdır. Weissbach ve Honig (1996) bu 

faktörler arasındaki ilişkiyi şöyle tanımlamıştır. 

FK= KM (%)+8SEK/TK       (1) 

FK: Fermentasyon katsayısı KM: Kuru madde SEK: Suda eriyebilir 

karbonhidrat 

TK: Tamponlanma kapasitesi 

Yeterli fermente olabilir yüzeye sahip olmayan ve çok düşük kuru 

madde içeriğine sahip olan yem bitkileri 35’den daha düşük bir 
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fermentasyon katsayısına sahiptir. Suda eriyebilir karbonhidrat (SEK) 

içeriği düşük yem bitkilerinin silajına silolama aşamasında direkt olarak 

şeker ya da bitkilerde bulunan şekerleri parçalayan enzimler 

eklenebilir. FK’sı 35 ve 35’den yüksek olan yem bitkilerinde fermente 

olabilir yüzey daha yeterlidir. Ayrıca uygun bazı laktik asit 

bakterilerinin kullanılması silaj kalitesini iyileştirir ve silolanma 

sürecini hızlandırır. Yüksek kuru maddeli silajlarda osmotolerant laktik 

asit bakterileri silolanma periyodu boyunca su kaybını engelleyebilir, 

fakat bu bakterilerin bitkinin epifitik mikroflorasında bulunma olasılığı 

çok düşüktür (Pahlow ve Weissbach, 1996). %50’nin altında kuru 

madde oranına sahip bitkiler zor silolanan bitkiler sınıfında yer alır 

(Staudacher ve ark., 1999). 

Weissbach ve Honig (1996)’nın ortaya koymuş olduğu bu formül bütün 

halindeki tahıl bitkileri (mısır, buğday vb.) ve yoğun yetiştirilen çimler 

gibi düşük nitrat içeriğine sahip olan bitkiler için uygun değildir, çünkü 

bu bitkilerde clostridial fermentasyon gibi zararlı olayların cereyan 

etmesi daha düşük ihtimaldir (Spoelstra, 1983; 1985). Bazı durumlarda 

clostridial aktivitenin engellenmesi için laktik asit bakterilerinin katkı 

maddesi olarak kullanılması etkili olabilir. Clostridial aktivitenin 

engellenebilmesi için yeşil bir bitki üzerinde en az 105 kob g-1 laktik 

asit bakterisi bulunmalıdır.  

3.2. Silaj Fermentasyonunu Engelleyen Katkı Maddeleri 

Teorik olarak fermentesyon engelleyicileri tüm yem bitkisi türleri için 

kullanılabilir. Fakat genel olarak pratikte bu fermentasyon 
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engelleyiciler düşük SEK içeriği ve/veya yüksek tamponlanma 

kapasitesine sahip olan, nem içeriği yüksek bitkilerin silajlarında 

kullanılırlar (McDonald, 1991). Hollanda’da tuz kökenli katkı 

maddeleri asit kökenli katkı maddelerinden daha popüler hale gelmiştir 

(Hogenkamp, 1999). Çünkü tuz kaynaklı katkı maddeleri asitlere göre 

insan sağlığı açısından daha güvenlidir. 

Silaj fermentasyonunu engelleyen katkı maddeleri istenmeyen 

clostridial aktiviteyi azaltabilir niteliktedir. Soldurulmuş bir çim 

silajında clostridial spor sayısında 4’te 1 oranında bir azalma 

görülmüştür. Benzer bir azalma ise melas eklenen silajlardan elde 

edilmiştir. Clostridial çoğalmayı engellemenin en etkili yolu ise silaja 

katkı olarak formik asit, hekzametilen ve nitrit eklemektir (Hengevel, 

1983; Corporaal ve ark., 1989; Jonsson ve ark., 1990; Lättemäe ve 

Linguall, 1996). 

3.3. Aerobik Bozulmayı Engelleyen Katkı Maddeleri 

Özellikle aerobik bozulmaya sebep olan bozucu mikroorganizmaların 

(mayalar ve asetik asit bakterileri) aktivitesi ve gelişimi 

engellenmelidir. Bu bozulmayı engelleyebilecek propiyonik ve asetik 

asit gibi uçucu yağ asitleri ve bakteriosin üreten Lactobacilli ve bacilli 

gibi mikroorganizmalar katkı maddeleri olarak kullanılabilirler 

(Woolford, 1975a; McDonald ve ark., 1991; Phillip ve Fellner, 1992; 

Moran ve ark., 1993; Weinberg ve Muck, 1996). 

Ek olarak, clostridial aktiviteyi önlemede sorbik ve benzoik asitin güçlü 

bir antimikotik aktiviteye sahip olduğu bilinir (Woolford, 1975b; 
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McDonald ve ark., 1991). Son zamanlarda aerobik bozulmayı güçlü bir 

şekilde yavaşlatan Lactobacillus buchneri tür adında bir bakteri yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Temel olarak bu bakteri türü laktik asiti asetik 

asit ve 1,2-propandiol’e dönüştürerek aerobik bozulmayı 

yavaşlatmaktadır. Bu olayın cereyan etmesi silajda ki aerobik 

bozulmaya sebep olan maya sayısını önemli ölçüde azalmaktadır 

(Driehuis ve ark., 1997; Oude Elferink ve ark., 1999). Maya sayısındaki 

bu azalma propiyonik asit ve asetik asit gibi uçucu yağ asitlerinin maya 

sayısının azalmasında laktik aside göre daha etkili olduğunu açıkça 

göstermektedir (Moon, 1983). 

3.4. Besin Maddesi Veya Absorbe Edici Olarak Kullanılan 

Katkı Maddeleri 

Bazı bitkiler içerisindeki besin içeriğinin yetersizliğinden dolayı 

ruminantları besleme yönünden eksik kalmaktadır. Bu gibi bitkilerin 

besleyicilik yönü silolama esnasında özel bazı katkı maddelerinin ilave 

edilmesi ile iyileştirilebilir. Amonyak ve ürenin eklenmesi ham protein 

oranını, kireç ve magnezyum sülfatın eklenmesi kalsiyum ve 

magnezyum içeriğinin artmasına yardımcı olabilir. Yukarıda bahsi 

geçen bu katkı maddelerinin silaj fermentsyonunun üzerine yararlı bir 

etkisi yoktur ancak üre ve amonyak aerobik stabiliteyi geliştirebilir 

(Glewen ve Young, 1982; McDonald ve ark., 1991). 

Absorbe edici katkı maddeleri kuru maddesi düşük yani nem içeriği 

yüksek olan bitkilerde aşırı nemden dolayı ortaya çıkan kayıpları 

önlemek için kullanılır. Şeker pancarı ve turunçgil posası gibi katkı 
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maddeleri bu amaçla tavsiye edilebilir. Ayrıca sap-saman da 

kullanılabilir fakat sap saman kullanılması silajın besinsel kalitesinde 

azalmaya sebep olacaktır (McDonald ve ark., 1991). 

3.5. Karışık Katkı Maddeleri 

Ticari katkı maddelerinin çoğu yüksek etkinliğe ve geniş uygulama 

yelpazesine sahip olmak için birden fazla aktif madde içermektedir. 

Örneğin Amerika’da homofermentatif laktik asit fermentasyonunu 

uyaran inokulantlarla birlikte şekerin parçalanmasını teşvik eden 

enzimlerin veya formik asit, sülfit tuzları ve propiyonik asit gibi aerobik 

bozulmayı önleyici katkı maddelerinin birleşimi ticari olarak çok 

popülerdir (Rider, 1997). Türkiye’de de son yıllarda buna benzer katkı 

maddelerinin ticareti yapılmaktadır. 

Son zamanlarda aerobik stabilite üzerine homofermentatif laktik asit 

bakterilerinin negatif etkisini azaltacak yeni katkı maddeleri 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Amonyum format, sodyum benzoat gibi 

kimyasallar ile homofermentatif ve fakultatif heterofermentatif laktik 

asit bakterilerinin birleştirilmesi ile ümit verici bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. 

SONUÇ 

İyi kalitede bir silaj elde edebilmek için uygun zamanda hasat, aerobik 

solunuma fazla izin vermeden hızlı bir şekilde silonun doldurulması, 

sıkıştırılması ve hava almayacak şekilde kapatılması, gerekli olan 

uygun katkı maddelerinin kullanılması ve yemleme döneminde aerobik 
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bozulmaya izin vermeden bu dönemin idare edilmesi çok önemlidir. Bu 

aşamaların tamamına hakim olmamak ve yeterince önem göstermemek 

pratikte kötü kalitede bir silajın ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Böylelikle silaj fermentasyonu sırasında istenmeyen 

mikroorganizmaların çoğalmasına neden olunacak ve bu yemlerle 

beslenen hayvanların hem sağlıkları tehdit edilecek hem de bu 

hayvanlardan iyi kalitede bir hayvansal ürün elde edilemeyecektir. 

İstenmeyen mikroorganizmaların silo ortamında bulunmaması için bu 

ortamın kısa süre içerisinde laktik asit bakterileri tarafından 

baskılanması ve pH’nın yeterince düşürülmesi gerekmektedir. Bunun 

için laktik asit bakterilerinin kullanılması ve silolama aşamasında laktik 

asit bakterilerini geliştirici katkı maddelerine azami önem gösterilmesi 

daha kaliteli bir silajın elde edilmesine yardımcı olacaktır.  
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GİRİŞ  

Vücudun yabancı etkenlere karşı göstermiş olduğu tepkiye bağışıklık 

denilmektedir (Bilgehan, 1989; Arda vd., 1994; Diker, 1998; Erganiş 

ve İstanbulluoğlu, 1999; Altuğ vd., 2013). Bağışıklık olgusu, “doğal 

bağışıklık ve kazanılmış (edinsel) bağışıklık” olmak üzere temelde ikiye 

ayrılmaktadır. Kazanılmış bağışıklık aynı zamanda spesifik bağışıklık 

olarak da bilinmekte ve canlının direkt hastalık etkeni ile karşılaşması, 

antijenin dışarıdan vücuda verilmesi, kolostrum aracılığı veya belirli 

antijenlere karşı farklı bir hayvanda oluşturulan antikorların başka bir 

hayvana verilmesiyle sağlanmaktadır (Diker, 1998; Erganiş ve 

İstanbulluoğlu, 1999; Arda ve Sareyyüpoğlu, 2004; Altuğ vd., 2013).  

Hayvanlarda enfeksiyona yol açabilen virüs, bakteri, mantar gibi 

etkenler, hastalık yapma etkilerinden arındırılarak ya da bunların 

salgıladığı toksinlerin etkileri ortadan kaldırılarak sağlıklı canlılara 

verilmek için hazırlanan biyolojik maddelere aşı, yapılan işlemede 

aşılama veya immunizasyon denir (Bowersock ve Martin, 1999; 

Erganiş ve İstanbulluoğlu, 1999; Arda ve Sareyyüpoğlu, 2004; 

Büyüktanır, 2010; Altuğ vd., 2013). Aşılama ilk olarak 18. yüzyılda 

Edward Jenner’ın çiçek aşısını keşfetmesi ile başlamıştır (Shams, 2005; 

Tollis, 2006; Meeusen vd., 2007; Büyüktanır, 2010). Aşılar her geçen 

gün değerli hale gelen stratejik materyaller olmakla birlikte tüm tıp 

alanlarında koruyucu hekimliğin temel taşıdır. Bu anlamda yapılan 

hemen tüm aşı uygulamaları ile hem hayvan sağlığı hem de halk 

sağlığının korunması amaçlanmaktadır (Shams, 2005; Tollis, 2006). 

Günümüzde halen virüslere karşı ilaçların etkisiz kalması, 
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mikroorganizmaların toksinlerine karşı spesifik ilaçların bulunmaması 

ve bilinçsiz kullanım sonucu antibiyotiklere karşı gelişen direnç 

nedeniyle aşıların önemi gün geçtikçe artmaktadır (Bilgehan, 1989; 

Kılıç ve Kılınç, 2005; Altuğ vd., 2013). Veteriner hekimlikte yapılan 

aşılamalarda amaç, bireysel veya sürünün bağışıklık seviyesini 

arttırmak, ölüm oranını azaltmak, hayvanların sağlıklı büyümesini 

sağlamak, hastalığın yayılmasını engellemek ve tedavi masraflarını 

azaltmaktır. Bu amaçla aşılama uygulamaları genellikle hayvanların 

hastalıklara yakalanma riskinin yüksek olduğu dönemlerden önce 

yapılır (Altuğ vd., 2013; İssi ve Gül, 2016; Mamak vd., 2018). İdeal bir 

aşıdan istenen özellikler kısaca; etkili olması, uzun süreli bağışıklık 

sağlaması, yan etkisinin az olması, güvenilirliğinin yüksek olması, ucuz 

olması ve kolay uygulanması kriterleri öncelikle yer almaktadır 

(Shams, 2005). Çiftlik hayvanlarında yapılan aşılamalarda amaç net 

olarak sürü bağışıklığını arttırmak ve ekonomik kayıp ile olası hastalık 

risklerini en aza indirmektir (Shams, 2005; Meeusen vd., 2007).  

1. GÜNÜMÜZDE KULLANILAN AŞI ÇEŞİTLERİNİN 

SINIFLANDIRILMASI 

Aşılar hazırlanma teknikleri, içinde bulundurdukları etken çeşidi ve 

etkenin canlılık durumuna göre gruplandırılmaktadırlar. Bu nedenle 

aşılar, etkenin canlılık durumuna göre; canlı (attenüe), inaktif (ölü) 

aşılar ve toksoid aşılar, etkenin biyolojik çeşidine göre; bakteriyel, viral 

ve paraziter aşılar, aşının hazırlanma tekniğine göre ise; klasik 

(konvansiyonel) ve biyoteknolojik aşılar olarak sınıflandırılırlar. Bunun 

yanında hastalıklarla mücadele programları kapsamında marker aşılar 
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da geliştirilmiştir (Shams, 2005; Altuğ vd., 2013; İssi ve Gül, 2016; 

Mamak vd., 2018). 

1.1.  Canlı (Attenüe) Aşılar 

Bu sınıf aşılar canlı etken içerirler ancak bu etken, doku-hücre kültürleri 

ile embriyolu yumurtalarda tekrarlayan pasajları yapılarak zararsız hale 

getirilmiştir (Erganiş ve İstanbulluoğlu, 1999; Shams, 2005; Altuğ vd., 

2013). Canlı aşılar uzun süreli bağışıklık sağlamaktadır (Diker, 1998; 

Shams, 2005; Altuğ vd., 2013; İssi ve Gül, 2016). Ayrıca canlı aşılar 

uygulandıktan sonra kısa süre içerisinde immun cevap şekillenir ve tek 

doz uygulama ile yüksek titrede antikor oluşur. Bu nedenle immun 

sistemi zayıf hayvanlarda sıklıkla canlı aşılar tercih edilmektedir. 

Bunlara ilaveten canlı aşıların üretim maliyetleri düşüktür ve adjuvant 

kullanımına gerek yoktur. Bu noktada belirtmek gerekir ki aşı 

uygulanan hayvanda subklinik bir enfeksiyon varsa, canlı aşı 

uygulandıktan sonra bu hastalık klinik forma geçebilmektedir (Arda ve 

Sareyyüpoğlu, 2004; Shams, 2005; Altuğ vd., 2013). Brucella abortus 

S19, Brucella melitensis Rev l, sığır vebası aşısı, keçi ciğer ağrısı ve 

antraks aşısı canlı aşılara örnektir (İssi ve Gül, 2016). 

1.2.  İnaktif (Ölü) Aşılar 

Patojen etkenlerin fiziksel (ultraviole ışınları, ısı) veya kimyasal 

(formol, beta-propiolakton) yöntemlerle inaktif edilmesi ve elde edilen 

materyale adjuvant adı verilen çeşitli maddeler eklenmesiyle 

hazırlanılan aşılardır. Etken aşı içerisinde inaktif durumda olduğu için 

hastalık oluşturamaz (Diker, 1998; Shams, 2005). Kuduz (semple), şap, 

leptospirozis ve agalaksi aşıları inaktif aşılara iyi birer örnektir (Altuğ 
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vd., 2013; İssi ve Gül, 2016). İnaktif aşılar ile yapılan aşılama sonrası 

rapel yani hatırlatıcı, tekrar doz uygulanmalıdır. İnaktif aşıların 

içerisindeki adjuvantlara karşı bazen canlıda anaflaktik reaksiyon 

gelişme riski de vardır (Erganiş ve İstanbulluoğlu, 1999; Shams, 2005). 

İnaktif aşılar ileri teknoloji ile üretildiğinden, hazırlanış tekniği 

nedeniyle üretimi masraflı aşılardır (Erganiş ve İstanbulluoğlu, 1999; 

Shams, 2005). 

1.3. Toksoid Aşılar 

Toksoid aşılarda patojen etkenlerin ürettikleri toksinler 

kullanılmaktadır. Bu toksinler çeşitli kimyasal maddelerle muamele 

edilip zararsız hale getirilerek aşı üretiminde kullanılırlar. Toksoid 

aşılar ile oldukça etkili bir humoral bağışıklık elde edilmektedir (Diker, 

1998; Erganiş ve İstanbulluoğlu, 1999; Altuğ vd., 2013; İssi ve Gül, 

2016). Enterotoksemi, nekrotik hepatitis, basiller ikterohemoglobinuri, 

tetanoz, botulismus ve yanıkara aşıları toksoid aşılar içerisinde yer 

almaktadır (İssi ve Gül, 2016). 

1.4.  Natif ve Rekombinant Subunit Aşılar 

Bir patojene ait çok sayıdaki antijenin bazıları koruyucu immunite 

oluşturma özelliğine sahip olabilmektedir. Antijenlerin bu özellikleri 

ise immunolojik çalışmalar ile belirlenmektedir (Henderson, 2005; 

Büyüktanır, 2010). Natif ve rekombinant subunit aşılar ile immun 

yanıtın koruyucu antijenlere yönlendirilmesi, aşının değerlendirilmesi 

ve tanı yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir (Henderson, 

2005). Natif ve rekombinant antijenleri saflaştırmak için ısı, kimyasal, 

mekanik işlemler ile kromatografik ayrıştırma teknikleri 
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kullanılmaktadır (Al-Mariri vd., 2001; Özcengiz vd., 2004; 

Vanniasinkam vd., 2005; Büyüktanır, 2010). Saflaştırılan antijenik 

moleküllerin kontrolleri ise elektroforez ve western blot gibi metotlarla 

yapılmaktadır. Sentetik peptid bazlı subunit aşılar son zamanlarda 

bağışıklama çalışmalarında oldukça önem kazanmıştır. Bu aşılar 

hayvansal kökenli olmadığından zarar verme ihtimalleri de ayrıca çok 

düşüktür (Büyüktanır, 2010). Bununla birlikte günümüz veteriner 

hekimliğinde subunit aşı kullanımı henüz yeni sayılabilir. Bu alanda 

domuz bulaşıcı plöropnömonisine neden olan Actinobacillus 

pleuropneumonia, Chlamydia, Brucella abortus ve Brucella 

melitensis’e yönelik çalışmalar yürütülmektedir (Meeusen vd., 2007; 

Yang vd., 2007; Carey vd., 2010). 

1.5.  DNA Aşıları 

Bu aşılar sitokin ve antijenleri kodlayan genlerin plazmidlere 

klonlanması hazırlanmakta ve oldukça güçlü immun yanıt (hücresel ve 

humoral) sağlamaktadır (Henderson, 2005). DNA aşılarının 

hazırlanmasında adjuvanta, taşınmasında ise soğuk zincire gerek 

yoktur. Bu aşılar ile immun yanıt sürekli uyarıldığı için sağladıkları 

bağışıklık uzun süreli olmaktadır. Ayrıca DNA aşıları maternal 

antikorların nötralize edici etkileri altında kalmadan immun yanıtın 

gelişmesine de katkıda bulunurlar (Dunham, 2002; Henderson, 2005; 

Dhama vd., 2008; Büyüktanır, 2010). DNA aşıların etkinliği için örnek 

vermek gerekirse; farelere uygulanan Brucella abortus (L7/L12 geni ile 

Brucella abortus antijeninin kodlandığı geni ihtiva eden) (Kurar ve 

Splitter, 1997; Onate vd., 2003; Büyüktanır, 2010) ve Brucella 
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melitensis (periplazmik proteini bp26 ve trigger faktörü (tF) kodlayan 

genlere dayalı) DNA aşılarının uygulandıkları farelerde etkin koruma 

sağlayabildikleri farklı araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir (Yang 

vd., 2005). Benzer şekilde, Staphylococcus aureus clumping faktör A 

(ClfA) gen bazlı hazırlanan DNA aşısının sığırlarda stafilokokal 

mastitise karşı, ısı şoku protein antijenini (HSP-65) eksprese eden gen 

bazlı hazırlanan DNA aşısının paratuberküloza karşı (Nour El-Din vd., 

2006; Sechi vd., 2006; Büyüktanır, 2010), Rhodococcus equi VapA 

virulens proteinini kodlayan DNA aşısının ise taylarda bu etkene karşı 

spesifik immun yanıtı uyardığı yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur 

(Vanniasinkam vd., 2005). Ayrıca mycoplasma etkeninin yol açtığı 

domuz enzootik pnömonisine karşı P97 adhezini içeren DNA aşısının 

farelerde immunojen olduğu (Chen vd., 2006), Bacillus anthracis PA83 

antijenini kodlayan geni kapsayan DNA aşısının da koyunlarda 

bağışıklığı geliştirdiği kanıtlanmıştır (Hahn vd., 2006). 

1.6. Marker Aşılar 

Bu sınıftaki aşılar, aşılama sonrası oluşan antikor yanıt ile enfeksiyon 

sonrası oluşan antikor yanıtın ayrımını yapmada kullanılan aşılardır. 

Marker aşılar hastalıklardan eradikasyon programlarının 

sürdürülmesine katkı sağlarlar (Henderson, 2005; Büyüktanır, 2010). 

Bu aşılar ile aşılı ve enfekte olan hayvanlar arasındaki serolojik ayrımı 

yaparak, enfekte olmuş hayvanlar ve portör hayvanların tespit edilip, 

sürüden çıkarılmasına yardımcı olurlar. Marker aşılar sayesinde hem 

işletmeye dışarıdan gelen hastalık etkenleri tespit edilir hem de bulaşıcı 

hastalıklar kontrol altında tutulabilmektedir (Burgu ve Dağalp, 1999; 

Büyüktanır, 2010). Bovine herpesvirus 1 (BHV1), kanarya çiçeği 
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vektörlü distemper, tavuk çiçeği vektörlü newcastle ve vaccinia 

vektörlü kuduz aşıları, veteriner sahada kullanım alanı bulan marker 

aşılara örnektir (Henderson, 2005; Büyüktanır, 2010). B. melitensis 

Rev-1 aşı suşunda BP26ve OMP31 genleri kullanılarak marker Rev-1 

aşı suşu elde edilmekte ve bu suş ile aşılanan koyunlarda bağışıklık 

sağlandığı, bu süreç sonunda BP26 ile OMP31 antijenlerine dayalı 

immunolojik testler yapılarak aşılı ve enfekte hayvanların ayrımının 

yapılabildiği farklı çalışmalarda ortaya konulmuştur (Cloeckaert vd., 

2004; Jacques vd., 2007; Büyüktanır 2010).  

1.7.  Canlı Vektör Aşılar 

Bu aşılar bir veya daha fazla koruyucu gen eksprese edebilen, patojen 

olmayan ve genetik olarak modifiye edilmiş etkenlerden oluşurlar. Bu 

aşılardaki etkenlerin orijinal suşa dönüşme riski yoktur ve patojenik 

etki göstermezler. Bu özelliklerinden dolayı oldukça güvenilirdirler. 

Aşı içeriğindeki etkenler replike olma özelliğini koruduğu için humoral 

ve hücresel yanıtı uyararak uzun süreli bağışıklık sağlarlar. Bunun 

yanında canlı vektör aşılar maternal antikorlar ile nötralize edilmezler 

(Capozzo vd., 2004; Henderson, 2005; Büyüktanır, 2010). 

Rekombinant BCG aşı suşu ve Salmonella typhimurium suşları 

bakteriyel canlı vektör aşılar olarak Streptococcus pneumoniae, Listeria 

monocytogenes ve Clostridium tetani enfeksiyonlarına karşı bağışıklık 

elde etmek için kullanılmaktadır (Grode vd., 2002; Capozzo vd., 2004; 

Büyüktanır, 2010). Vaccinia ve herpes virüsler de bu amaçla 

kullanılırlar. Hepatit B, influenza, kuduz ve şap hastalığı virüsleri 

vaccinia virusa entegre edilerek canlı vektör aşılar elde edilebilir 

(Henderson, 2005). 
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2. ADJUVANTLAR 

Antijene karşı spesifik olmayan immun yanıtın oluşmasını sağlayan 

maddelerdir. Adjuvantlar immun yanıtın hızını ve süresini arttırırlar. Bu 

etkilerinin yanında lokal ve sistemik yan etkilere de neden olurlar 

(Shams, 2005). Adjuvantlar dendritik hücreler, makrofajlar, T ve B 

lenfositleri uyararak etkinliklerini gösterirler (Perrie vd., 2008). Etki 

mekanizmalarına göre aşı salınım sistemleri ve immunostimulatör 

adjuvantlar olarak ikiye ayrılırlar. İmmunostimülatör adjuvantlar, 

lipopolisakkarit (LPS), monofosforil lipid A (MLA), sitokinler, 

saponinler, dendritik hücreler ve makrofajların Toll-like reseptörlerine 

bağlanıp sitokin ekspresyonunu stimüle ederek humoral ve hücresel 

immun yanıt sağlarlar (O’Hagan vd., 2001; Dunham, 2002; Singh ve 

O’Hagan, 2003; Shams, 2005; Dhama vd., 2008; Bae vd., 2009; 

Büyüktanır, 2010). Veteriner sahada sıklıkla kullanılan alüminyum 

hidroksit, alüminyum fosfat ve mineral yağ emülsiyon adjuvantları 

partiküllü antijen salınım sistemi özelliğine sahiptirler (Barnett vd., 

1996; Lindblad, 2004; Büyüktanır, 2010). Polyesterler ve polilaktid-ko-

glikolid kaynaklı mikropartiküller, antijenleri içine hapsedip yavaş bir 

salınım ile adjuvant etki gösterirler (Eldridge vd., 1991; O’Hagan vd., 

2001; Büyüktanır, 2010). 

3. AŞILAR VE AŞI UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ 

GEREKENLER 

Aşı kullanımında, üretim koşulları iyi olan GMP (Good Manufacturing 

Practices) standartlarına uygun fabrikalarda üretilen ve üzerinde 

orijinal etiketi olan aşılar tercih edilmelidir. Aşılar genel anlamda hem 

soğukta muhafaza edilmeli hem de taşınırken soğuk zinciri 
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korunmalıdır. (Carr ve Durheim, 2009). Soğuk hava depoları, 

buzdolapları, derin dondurucular, uzun ömürlü ve askılı aşı nakil 

kapları, buz aküleri, termometreler, ısı kaydediciler soğuk zincirin ana 

ekipmanlarını oluşturur (D'Onise vd., 2012; Mutlu, 2015). Aşıların 

muhafaza edilmesinde kullanılan dolabın ısısı hemen her zaman +2 ile 

+8 oC arasında (ideal olan +4 oC) olmalıdır. Aşıların soğuk ortamdan da 

korunması için ideal yer yine buzdolaplarıdır (Matthias vd., 2007; Carr 

ve Durheim, 2009; D'Onise vd., 2012; Mutlu, 2015). Subklinik ve 

klinik hastalık durumları, kötü bakım ve besleme koşulları, transport, 

aşırı yorulma ve gebelik gibi stres faktörleri, aşılama programlarının 

düzensiz ve özensiz olması, aşının taşınması ve depolamasındaki 

hatalar, uygulamada yer alan çok genç ve yaşlı hayvanlar, 

glukokortikoid uygulamaları, endo ve ekto paraziter hastalıkların 

varlığı ve fungal etkenler, iklim ve annedeki maternal antikor düzeyi 

genel olarak aşıların etkinliğini azaltan faktörler arasındadır (Tizard, 

2000; Altuğ vd., 2013; İssi ve Gül, 2016; Mamak vd., 2018). Aşılar 

uygulanırken prospektüse göre ve asepsi ile antisepsiye mutlak dikkat 

edilerek uygulama yapılmalıdır. İçinde adjuvant bulunan aşılarda 

uygulama sonrasında gebe hayvanlarda abortlar, uygulama yerinde 

ödem, kızarıklık, lokal şişlik, apse veya hayvanda anaflaktik 

reaksiyonlar gelişebileceği de unutulmamalıdır (Diker, 1998; Erganiş 

ve İstanbulluoğlu, 1999; Altuğ vd., 2013). Bu olasılığa karşı acil 

müdahale için epinefrin, atropin sülfat, antihistaminik gibi antialerjik 

ilaçlar, adjuvant katkılı aşıların kullanımı sırasında mümkünse hazırda 

bulundurulmalıdır. (Tizard, 2000; Altuğ vd., 2013; İssi ve Gül, 2016; 

Mamak vd., 2018).  
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4. RUMİNANTLARDA UYGULANABİLECEK GÜNCEL 

AŞILAR 

4.1. Bakteriyel Aşılar 

4.1.1. Brucella Aşısı 

Küçük ruminantları brucella enfeksiyonuna karşı korumak amacıyla 

canlı, attenüe, liyofilize Brucella melitensis 6056 virulant suşunun bir 

variantı olan B. melitensis Rev.1 suşu ile hazırlanmış aşı 

kullanılmaktadır (Aytuğ vd., 1990; İmren ve Şahal, 1996; Radostits vd., 

2007). Koç katımından önce, kuzulama periyodunun son döneminde ya 

da laktasyon döneminde hayvanlar konjuktival yolla aşılanmaktadır 

(Blasco vd., 2011; Çakır ve Yıldırım, 2018). Aşının genç formu 3-6 

aylık yaştaki dişi hayvanlar ile damızlığa ayrılacak erkek hayvanlara 

uygulanmaktadır (Çakır ve Yıldırım, 2018). Brucella enfeksiyonuna 

karşı tek doz aşılama genellikle yeterli olmaktadır. Aşının ergin formu 

ise 6 aydan büyük dişi koyun ve keçilere (koç katımından 1 ay önce) 12 

ay ara ile iki defa uygulanır. Erkek hayvanlara ve gebe hayvanlara aşı 

uygulanmamalıdır (Aytuğ vd., 1990; İmren ve Şahal, 1996; Radostits 

vd., 2007).  

Sığırları brucella’ya karşı korumak amacıyla Brucella abortus S19 suşu 

ile hazırlanan liyofilize, canlı ve attenüe aşı kullanılmaktadır. Brucella 

abortus S19 genç aşı formu 3-6 aylık yaştaki dişi danalara, Brucella 

abortus S-19 ergin aşı formu ise 6 aylıktan büyük dişi sığırlara ve gebe 

olmayanlara yapılmaktadır. Erkek hayvanlara aşı uygulanmamaktadır 

(Aytuğ vd., 1991; Altuğ vd., 2013; Mamak vd., 2018). Brucella abortus 

S-19 genç ve ergin aşısı, 24 ay ara ile iki kere yapılır. Aşı uygulanan 
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hayvanlar önlem olarak 3 ay kesime gönderilmemelidir (Altuğ vd., 

2013;  İssi ve Gül, 2016; Mamak vd., 2018). 

4.1.2. Kombine Enterit Aşısı 

Gebeliğin son dönemindeki hayvanlara doğuma 2 ay kala 3 hafta arayla 

2 defa veya 1 hafta arayla 3 defa uygulanmaktadır. Amaç kolostrumda 

maternal antikor düzeyinin artırılması ile buzağıda pasif bağışıklık 

sağlanmasıdır. Bu aşılar Escherichia coli (O8:K35, O8:K99, O9:K35, 

O9:K99, O101:K30, O101:K99 suşları) ile inaktif rotavirus ve 

coronavirus antijenlerini içermektedir (Aytuğ vd., 1991; İmren ve 

Şahal, 1996; Batmaz, 2010; Altuğ vd., 2013). Ayrıca buzağılara doğum 

sonrası yapılan septiserum yapay pasif bağışıklık örneğidir. Koruma 

süresi yaklaşık 15 gündür. Hem koruyucu amaçla hemde sağaltım 

(normal dozun 2 katı) amacıyla kullanılmaktadır. Septiserum başta E. 

coli (K99, F41, F, Y pilusları) olmak üzere farklı patojen suşlardan 

(Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Actinomyces 

pyogenes, Salmonella thphmurium) hazırlanmıştır (Batmaz, 2010). 

4.1.3. Enterotoksemi Aşısı 

Enterotoksemi hastalığı C. perfringens’in toksinlerinin neden olduğu, 

ruminantlarda perakut ve akut seyirli tedavi şansı düşük bir 

enfeksiyondur. Bu hastalıkla mücadelede bakterinin toksinlerinden elde 

edilmiş (formol ve aliminyum hidroksit kullanılarak) içinde birden 

fazla sayıda etkeni içeren (Cl. perfringens tip A ve B, Cl. perfringens 

oedematiens tip A, Cl. chauvoei, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. 

novyi tip B, C. sordellii ve Cl. tetani) kombine toksoid aşılar 

kullanılmaktadır. Yem değişikliklerinden önce iç dış paraziter 
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mücadele yapılan hayvanlara 2 aylıktan itibaren aşı uygulanması 

gerekmektedir. Aşılama 21 gün arayla 2 kere yapılmakta olup aşının 

koruyuculuk süresi 6 ay kadardır. Bu nedenle enterotoksemi aşısı yılda 

2 kere tekrarlanmalıdır. Clostridial aşılar gebe hayvanlarda güvenle 

kullanılabilir. (Aytuğ vd., 1991; İmren ve Şahal, 1996; Batmaz, 2010).  

4.1.4. Botulismus Aşısı 

Bu hastalık Cl. botulinum adlı bakteri tarafından ruminatlarda 

oluşturulan perakut ölüm ile seyreden tedavi şansı düşük bir hastalıktır 

(Batmaz, 2010). Bu nedenle hastalıkla mücadelede en etkili yöntem 

aşılamadır (Ettinger, 1989; İmren ve Şahal, 1996). Clostridium 

botulinum tip C ve tip D kültürleri ile hazırlanmış alüminyum hidroksit 

adjuvantlı toksoid bivalan aşı koruyucu amaçla kullanılmaktadır. Aşı 

14 gün ara ile iki kez uygulanmaktadır. Bağışıklık süresi 6 ay olduğu 

için yılda 2 kere yapılmalıdır. (Aytuğ vd., 1991; İmren ve Şahal, 1996; 

Batmaz, 2010; Altuğ ve ark., 2013; Mamak vd., 2018). 

4.1.5. Leptospirozis Aşısı 

Leptospirozis, ruminantlarda L. canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo, 

L. ictherohaemorrhagiae ve L. pomana suşlarının yol açtığı sindirim, 

konjuktiva, intrauterin, deri ile temas, çiftleşme ve tohumlama yoluyla 

bulaşan hemoglobinüri, ikterus, gebelerde abort ile seyreden zoonoz bir 

enfeksiyondur (Batmaz, 2010). Hastalıkla mücadelede belirtilen 

suşlardan hazırlanan inaktif aşı kullanılmaktadır.  Aşı, 2 aydan büyük 

hayvanlara 1 ay ara ile 2 kere uygulanır ve yıllık olarak tekrarlanır (İssi 

ve Gül, 2016; Mamak vd., 2018). Kesimden 21 gün önce, 2 aydan 
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küçük olanlara, hastalara ve ileri gebe hayvanlara aşılama 

yapılmamalıdır (Aytuğ vd., 1991; Batmaz, 2010; Altuğ vd., 2013). 

4.1.6. Antraks (Şarbon) Aşısı 

Anthraks, B. anthracis’in neden olduğu ruminantlarda perakut ve akut 

ölüme yol açan zoonoz ve tehlikeli bir hastalıktır. Hastalıkla 

mücadelede Bacillus anthracis 34 F2 suşu ile hazırlanan canlı bir aşı 

kullanılmaktadır. Aşı uygulamasından 1-2 hafta sonra bağışıklık başlar 

ve 1 yıl kadar devam eder. Bu nedenle aşının yıllık olarak tekrarlanması 

gerekmektedir. Aşı uygulanan hayvanlar 42 gün geçmeden kesime 

gönderilmemelidir (Aytuğ vd., 1990; İmren ve Şahal, 1996; Altuğ vd., 

2013). 

4.1.7. Pasteurella (Pnömoni) Aşısı 

Pasteurellozis Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida 

bakterilerinin yol açtığı bütün dünyada işletmelerde önemli bir solunum 

problemidir. Hastalıkla mücadelede Mannheimia haemolytica ve 

Pasteurella multocida tip1, tip2 suşlarından hazırlanan aliminyum 

hidroksit ile adjuvantlanmış inaktif aşılar kullanılmaktadır. Aşı sağlıklı 

hayvanlara 3 aylık yaştan itibaren 4 hafta arayla iki doz yapılmaktadır 

(Batmaz, 2010; Altuğ vd., 2013). Aşının gebelikte kullanımı güvenlidir. 

Aşılanan hayvanlar 28 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. 

Clostridial etkenlerle kombine olarak ayrıca Bovine Rhino Syncitial 

Virüs (BRSV) ve Parainfluenza 3 virus (PI3), İnfeksiyöz Bovine 

Rhinotraheitis (İBR) gibi viral etkenlerle kombinasyon halde kullanılan 

aşılar vardır (Altuğ vd., 2013; Mamak vd., 2018). 
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4.1.8. Paratüberküloz Aşısı 

Hastalığın etkeni Mycobacterium avium sub paratuberculosis dir. 

Enfeksiyon kaynağını dışkıyla kontamine olan yem, su, süt ve çevre 

oluşturmaktadır. Ayrıca intrauterin yollada bulaşma meydana 

gelmektedir olmaktadır. Paratüberküloz zoonoz bir hastalıktır. Bu 

hastalığa karşı koruyucu amaçla Mycobacterium avium sub 

paratuberculosis’in suşlarından hazırlanan canlı bir aşı 

kullanılmaktadır (Batmaz, 2010). Sağlıklı hayvanlara 1 aylık yaştan 

itibaren tek uygulama yapılmaktadır. Paratüberküloz aşısı uygulanan 

hayvanlar yaşamları süresince tüberkülin testlerine pozitif reaksiyon 

gösterdiğinden dolayı tüberkülin testi yapılamamaktadır (Aytuğ vd., 

1991; Kaya ve Bilgili, 2001). 

4.1.9. Mastitis Aşısı 

Mastitis süt sığırı işletmelerinde önemli problemlerden birisidir. Tedavi 

giderleri ve üretim kaybının fazla olmasından dolayı işletmelerde 

büyük ekonomik zarara yol açmaktadır. Bu nedenle hastalıkla 

mücadelede aşılama programlarına özen gösterilmesi gerekmektedir 

(Wellenberg vd., 2002; Alpay ve Yeşilbağ, 2009). Bu amaçla 

Streptecoccus agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis, S. pyogenes, 

Staphylococcus aureus, E. coli ve Arcanobacterium pyogenes 

etkenlerinin yol açtığı klinik ve subklinik mastitise karşı hazırlanmış 

polivalan, bivalan veya monovalan şekilde alüminyum hidroksit ile 

adjuvantlandırılmış inaktif aşılar kullanılmaktadır. Monovalan (Staph. 

aureus) mastitis aşısı inek ve düvelere 14gün arayla iki kez uygulanıp 

6 ayda bir tekrarlanmalıdır. Bivalan (Staph. aureus ve E. coli) mastitis 
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aşısı 3 doz şeklinde (ilk doz doğumdan 45 gün önce, 2. doz doğuma 10 

gün kala, 3.doz ise doğumdan 52 gün sonra) uygulanmaktadır. Aşılar 

her gebelik döneminde tekrar edilmelidir. Aşılama sonrası Staph. 

aureus’a karşı bağışıklık 13 günde başlayıp 113 gün devam ederken; E. 

coli’ye karşı bağışıklık ise 13 günde başlayıp 58 gün kadar devam 

etmektedir Kullanılan aşıların kalıntı süresi 0 dır. Bunun yanında 

işletmelere özgü otovaksin mastitis aşıları hazırlanıp gebe ve 

laktasyondaki hayvanlara uygulanabilmektedir (Altuğ vd., 2013; 

Mamak vd., 2018). 

4.1.10. Agalaksia Aşısı  

Agalaksia hastalığı küçük ruminantlarda mastitis, artritis ve 

keratokonjuktivitis, pnömoni ile karakterizedir. Hastalığın etkeni 

Mycoplasma agalactiae’dir. (Önat vd., 2011). Hastalıkla mücadelede 

aşılama önemlidir. Hastalık laktasyon döneminde görüldüğü için 

aşılama koç katımından önce yapılmalıdır. Hastalıkla mücadelede ölü 

ve canlı olmak üzere 2 çeşit aşı kullanılmaktadır. Ölü aşı, Mycoplasma 

agalactiae ile hazırlanmış yağlı adjuvantlı bir aşıdır. Gebeler dahil tüm 

hayvanlara 21 gün arayla 2 doz uygulanır. Bunun koruyuculuk süresi 6 

aydır. Canlı aşı ise liyofilize formda olup (gebeliğin son 2 ayı ve 

laktasyonun ilk 2 ayı hariç) 21 gün arayla 2 doz uygulanır ve 1 yıl 

koruma sağlar (Altuğ vd., 2013). 

4.1.11. Bulaşıcı Keçi Ciğer Ağrısı Aşısı  

Mycoplasma mycoides capri’nin yol açtığı pnömoni, plöritis, mastitis, 

artritis ile seyredebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıkla mücadelede 

koruma yöntemlerinden biri aşılamadır ve bu amaçla Mycoplasma 
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mycoides capri ile hazırlanan canlı, attenüe ve liyofilize aşı 

kullanılmaktadır. Aşı 6 aylıktan büyük hayvanlara 

uygulanabilmektedir. Gebe hayvanlarda gebeliğin 4. ayı sonuna kadar 

da aşılama yapılabilmektedir. Aşılama ile elde edilen bağışıklık süresi 

6 aydır (Aytuğ vd., 1990; İmren ve Şahal, 1996; Altuğ vd., 2013). 

4.1.12. Clamidiyozis (Enzootik abortus) Aşısı 

Hastalığın etkeni Chlamydophila abortus’dur. Hastalık koyun ve keçi 

sürülerinde abortusa, ölü doğumlara veya zayıf kuzu doğumlarına yol 

açar. Hastalıktan korunmak amacıyla modifiye canlı aşılar 

kullanılmaktadır. Aşı 3 hafta ara ile 2 kere uygulanmakta ve 6 ayda bir 

tekrarlanmaktadır. İnaktif salmonella ile kombine (C.abortus+S. 

abortus ovis) formu sürüye katılacak 5-7 aylık tüm erkek ve dişi 

hayvanlara 3 hafta ara ile 2 kere uygulanır ve sonrasında yıllık olarak 

tekrarlanmalıdır. Hastalıkla mücadelede Fransa’da kullanılan canlı 

mutant Rv6 aşı suşu, çiftleşme öncesi tek doz uygulanmaktadır 

(Nietfeld, 2001; Ay vd., 2017). 

4.1.13. Salmonella abortus ovis Aşısı  

Salmonella enterica subsp. abortus ovis, S. dublin, S. typhimurium ve 

S. enterica subsp. arizonae koyunlarda abortusa neden olan etkenlerdir. 

Salmonella zoonoz özellikte olup insanda gastroenteritise de neden 

olabilmektedir (Erol, 2010; Ay vd., 2017). Hayvanlarda hastalıktan 

korunmak amacıyla Salmonella abortus ovis suşu ile hazırlanan inaktif 

olarak hazırlanan aşı gebe koyunlara (doğumlarına 2 ay kalanlara), 10 

gün arayla ve 2 doz olarak uygulanmaktadır (Aytuğ vd., 1990; İmren 

ve Şahal, 1996; Altuğ vd., 2013). 
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4.1.14. Campylobacter fetus (Vibrio fetus) Aşısı  

Campylobacter fetus subsp.fetus, C. jejuni ve C. lari tarafından 

oluşturulan hastalık hayvanlarda abortuslara yol açmaktadır. C. jejuni 

zoonoz olup insanda enteritise yol açabilmektedir (Kalender ve 

Erdoğan, 2014; Ay vd., 2017). Camplyobacter fetus suşundan 

hazırlanan inaktif aşı koyunlarda koruyucu amaçla, koç katımından 3-

4 hafta önce uygulanmaktadır. Aşılama sonrası oluşan bağışıklık ise 2 

yıl kadar devam etmektedir (İmren ve Şahal, 1996; Altuğ ve ark., 2013). 

4.1.15. Listeriozis Aşısı 

 Listeriozis, Listeria monocytogenes tarafından oluşturulan, 

ruminantlarda sıklıkla meningoensefalitis, septisemi ve aborta yol 

açabilen bir enfeksiyondur. Listeriozis zoonoz bir hastalıktır (Slutsker 

ve Schuchat, 1999; Kalender ve Erdoğan, 2014; Ay vd., 2017). 

Norveç’te 1984 yılında, koyunlarda listeriosis’e karşı koruyucu amaçla 

attenüe bir aşı üretilmiştir. Araştırmacıların bildirdiğine göre, üretilen 

bu aşı ile aşılamadan sonra listeriozis insidansının %4’den %1.5’e 

düştüğü tespit edilmiştir (Gudding vd., 1989). 

4.1.16. Pseudotuberküloz (Kazeöz Lenfadenitis-CLA) Aşısı  

Corynebacterium pseudotuberculosis’in neden olduğu kazeöz 

lenfadenitis, lenf yumrularında ve iç organlarda apse şekillenmesiyle 

karakterize, koyunlarda abortusa yol açan ve dünyada yaygın olan bir 

hastalıktır (Brown ve Olander, 1987; Paton vd., 2003; Baird ve 

Fontainey, 2007; İlhan, 2008; İpek vd., 2012). C. pseudotuberculosis 

zoonoz bir patojendir (Baird ve Fontainey, 2007). Pseudotuberkülozis’e 
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karşı koruyucu amaçla bu bakterinin inaktif ve toksoid aşıları 

kullanılmaktadır ve aşı uygulaması 1 ay arayla 2 doz şeklinde 

yapılmaktadır. Kullanılacak aşı 3 haftalıktan küçük yaştaki hayvanlara 

uygulanmamalıdır. Clostridial karma aşı ile kombine 

(Corynebacterium pseudotuberculosis, Cl. perfringens tip D, Cl. 

tetani’yi içeren) halde satışa sunulmuştur. 

4.1.17. Q humması (Q fever) Aşısı 

Yeni Zelanda hariç dünya çapında görülen zoonoz bakteriyel bir 

hastalıktır. Coxiella burnetii tarafından oluşturulur (Hoover vd., 1992). 

Etken ruminantlarda abortuslara, zayıf yavru doğumlarına yol 

açmaktadır. Q humması’na karşı koruyucu amaçla inaktif formda aşı 

mevcut olup sığır ve koyunlara uygulanmaktadır (Ay vd., 2017).  

4.1.18. Piyeten (Footrot) 

Piyeten, koyunlarda Bacteroides nodosus ve Fusobacterium 

necrophorum’un neden olduğu, interdigital deri yangısı ile karakterize 

bir enfeksiyondur. Hastalığa karşı koruyucu amaçla ilk olarak 1969’da 

Bacteroides nodosus’dan elde edilen bir aşı kullanılmaktadır. Aşı 1 ay 

ara ile en az 2 doz şeklinde uygulanır. Kuzular 1 aylık olduktan sonra 

aşılamaya başlanabilir. Aşıyla beraber destek tedavi uygulanması 

önerilmektedir. Laktasyondaki ve gebeliğin son dönemindeki 

hayvanlara aşının uygulanması ise tavsiye edilmemektedir. Aşının 

kalıntı süresi 0 gündür (Dhungyel vd., 2014; Sulu ve Alkan, 2018).  
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4.1.19. İnfeksiyöz Bovine Keratokonjunktivitis (IBK) Aşısı 

Hastalığın etkeni Moraxella bovis’dir. Hastalık ruminantlarda özellikle 

yaz aylarında konjunktivitis ve ülseratif keratitise yol açarak 

hayvanlarda gelişme geriliğine, verim kaybına, besi performansının 

düşmesine ve kalıcı körlüğe neden olmaktadır. Hastalığa karşı 

koruyucu amaçla inaktif aşı kullanılmaktadır (Holzhauer vd., 2004; 

Snowder vd., 2005; Gümüşsoy vd., 2006). 

4.2.Viral Aşılar 

4.2.1. Şap Aşısı 

 

Hastalığın ekeni Picornaviridae familyasından aphthovirus’tur. 

Etkenin A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3, ASYA 1 gibi bir çok farklı 

serotipi ve antijenik olarak farklı çok sayıda altserotipi vardır. Bulaşma 

solunum yolu, sindirim yolu, ekskret ve sekretlerle direkt temasla 

olmaktadır. Hastalık ağızda, ayakta, memede veziküllere, genç 

hayvanlarda ise akut miyokarditis ve buna bağlı ölümlere neden 

olabilmektedir. Hastalık aynı zamanda önemli bir zoonozdur ve 

hayvanlarda hastalıkla mücadelede en etkili yöntem koruyucu 

aşılamadır (Batmaz, 2010). Aşı hasta, ileri gebe hayvanlar ile 2 aylıktan 

küçük hayvanlara uygulanmamalıdır. Aşılamadan 14 gün sonra 

bağışıklık şekillenmekte ve 6 ay kadar devam etmektedir (Aytuğ vd., 

1990; Aytuğ vd., 1991; İmren ve Şahal, 1996; Altuğ vd., 2013). 

Kullanılan aşılar yağ, alüminyum hidroksit ve saponin adjuvantlı olup, 

inaktif formda monovalan, bivalan veya polivalan şeklindedir. 

Hayvanlara 2 aylıktan itibaren 1 ay ara ile 2 doz şeklinde aşılamaya 
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başlanılabilir. Bunu takiben 4 ayda bir aşı tekrarı yapılması tavsiye 

edilir (İssi ve Gül, 2016).  

4.2.2. Üç Gün Hastalığı (Ephemeral Fever) Aşısı 

 

Etken Rhabdoviridae familyası içerisinde ephemerovirus genusunda 

yer alan ve taşıyıcı sivrisinek veya tatarcıkların ısırması sonucu kan 

yoluyla bulaşan arbovirus’tur. Hastalık verim kaybı, infertiliteye yol 

açmaktadır. Hastalığa karşı koruyucu amaçla aşı kullanılmaktadır 

(Öztürk, 2012). 

4.2.3. Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis (IBR) Aşısı 

 

Hastalığın etkeni Bovine Herpes Virus-1’dir. Hastalığa tüm dünyada 

yaygın olarak rastlanılmaktadır. Bulaşma solunum ve genital yolla 

olmaktadır. Hastalığın solunum, konjuktivit, ensefalit, abortif, neonatal 

viremi formu vardır. Mücadelede en önemli faktör aşılamadır (Batmaz, 

2010). Kullanılan aşılar 3 aylıktan itibaren 21 gün arayla uygulanmakta 

olup koruyuculuk süresi 6 aydır. Hayvanları bu hastalıktan korumak 

için genellikle BVD tip1, BVD tip2, PI3, BRSV, Haemophilus somnus, 

P. multocida, M. hemolytica tip A ile kombine olarak hazırlanan, 

alüminyum hidroksit adjuvantlı ve bazıları liyofilize formda olan 

inaktif aşılar vardır  (İmren ve Şahal, 1996; Batmaz, 2010; Altuğ vd., 

2013; İssi ve Gül, 2016; Mamak vd., 2018).  
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4.2.4. Sığırların Respiratorik Syncytial Virus Enfeksiyonu 

(BRSV) Aşısı  

 

Hastalığın etkeni BRSV subtip A ve B’dir. Hastalık bulaşıcı seyretmekte 

ve solunum yolu ile bulaşmaktadır. Hastalıkta mücadelede en etkili 

yöntem aşılamadır. Bu amaçla kullanılan aşılar 3 aylıktan itibaren 21 

gün arayla 2 doz uygulanmaktadır. Aşıların koruyuculuk süresi 6 aydır. 

Hayvanları bu hastalıktan korumak için genellikle BVD tip1, BVD tip2, 

PI3, BRSV, Haemophilus somnus, P. multocida, M. hemolytica tip A ile 

kombine olarak hazırlanan alüminyum hidroksit adjuvantlı ve bazıları 

liyofilize formda olan inaktif aşılar kullanılmaktadır (Batmaz, 2010). 

4.2.5. Bovine Viral Diarrhea (BVD) Aşısı 

 

Hastalığın etkeni Flaviviridae familyasından bir pestivirus’tur. 

Dünyada yaygın seyreder ve ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

Hastalık ruminantlarda infertiliteye, abortlara, persiste enfekte 

buzağılara, konjenital defektlere ayrıca mucosal disease formu ile 

kronik ishale yol açarak hayvanda verim kaybına neden olmaktadır 

(Batmaz, 2010). Hastalıkla mücadelede BVD, İBR, PI3, BRSV, 

Haemophilus somnus, P. multocida, M. hemolytica tip A ile kombine 

olarak hazırlanmış şekilde, alüminyum hidroksit adjuvantlı ve bazıları 

liyofilize formda olan inaktif aşılar kullanılmaktadır. Aşı 8 aylıktan 

büyük sığırlara uygulanabilir. Gebelere ise doğumuna 2 ay kalanlarda 

1 ay arayla ve 2 doz şeklinde uygulanır. Aşı tekrarı her yıl her 

gebelikten yaklaşık 1 ay önce yapılır (İssi ve Gül, 2016; Mamak vd., 

2018).  
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4.2.6. Sığır Vebası Aşısı 

 

Hastalığın etkeni Paramyxoviridae familyasından morbillivirus’dur. 

Enfeksiyon kaynağı hastaların sekresyon ve eksresyonlarıdır. 

Mmorbiditesi ve mortalitesi %100 olan hastalığın tedavisi de 

olmadığından hastalıkla mücadelede en etkili yöntem aşılamadır 

(Batmaz, 2010). Koruyucu amaçla canlı, attenüe ve liyofilize aşı 

kullanılmaktadır. Aşı, bir günlükten itibaren her yaştaki (gebeler dahil) 

sığıra uygulanmaktadır. Bağışıklık aşılamadan 21 gün sonra oluşur en 

az bir yıl kadar devam eder (Aytuğ vd., 1990; Batmaz, 2010; Altuğ vd., 

2013; İssi ve Gül, 2016; Mamak vd., 2018). 

4.2.7. Koyun Keçi Vebası (PPR) Aşısı 

 

Peste des Petits Ruminants (PPR), etkeni Paramyxoviridae 

familyasından morbillivirus genusundandır. Hastalık stomatitis, ishal 

ve pnömoni seyreden, morbidite ve mortalite oranı yüksek, akut seyirli 

bir hastalıktır (Alçıgır vd., 1996). Hastalıkla mücadelede aşılama 

önemli yer tutmaktadır. Bu amaçla canlı attenüe, liyofilize formda aşılar 

kullanılmaktadır. Her yaştaki koyun keçiye uygulanır. Oğlak ve 

kuzulara 4 aylıktan itibaren 6 ay arayla 2 defa, yetişkin hayvanlara ise 

(gebeler dahil) tek doz aşı uygulanmaktadır. Aşı uygulamaları yıllık 

olarak tekrarlanır ve bağışıklık aşılamadan 21 gün sonra oluşmaktadır 

(Aytuğ vd., 1990; Altuğ vd., 2013). 

4.2.8. Akabane Aşısı 

 

Etken Bunyaviridae familyasından simbu serogrubundan Akabane 

virus’tur. Virus Culicoides brevitarsis (tatarcık sineği) ve sivrisinekler 
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ile taşınmakta, ayrıca intrauterin bulaşmada görülmektedir (Batmaz, 

2010). Enfeksiyon ruminantlarda abortus, mumifiye fötus ve 

artrogripozis, hidranensefali gibi kongenital bozukluklara da neden 

olmaktadır (Givens ve Marley, 2008; Jun vd., 2012). Japonya’da 

hastalığa karşı koruyucu amaçla inaktif ve attenüe aşılar 

kullanılmaktadır (Ay vd., 2017). 

4.2.9. Border Disease Aşısı  

 

Etken ineklerdeki Bovine Viral Diarrhea (BVD) virus’a benzeyen ve 

zoonoz olmayan bir pestivirus’tur (İssi vd., 2012). Ruminantlarda fötal 

rezorbsiyon, abortus, maserasyon veya mumikasyon meydana 

gelmektedir (Nettleton vd., 1998). Son yıllarda yapılan çalışmalarda 

hastalığa karşı koruyucu amaçla BVD aşılarının kullanılabileceği ancak 

etkinliği konusunda bir kanıt olmadığı bildirilmektedir (Duncanson, 

2012; Ay vd., 2017). 

4.2.10. Kuduz Aşısı 

 

Etken Rhabdoviridae familyasından Lyssa virus’tur. Tüm sıcakkanlı 

hayvanlar hastalığa duyarlıdırlar. Virusun kaynağını genelde 

carnivorlar ve yarasalar oluşturmaktadır. Bulaşma salya aracılığıyla 

olmaktadır. İnkübasyon süresi 1 hafta-6 ay arasında değişmektedir. 

Kuduz mortalite oranı %100 olan en önemli zoonoz hastalıklardan biri 

olup ihbarı mecburidir. Hastalıktan korunmak için en önemli yöntem 

aşılamadır (Batmaz, 2010; Anonim, 2012). Kuduza karşı semple ve 

kelev kuduz aşısı olmak üzere iki tip aşı kullanılmaktadır. Semple 

kuduz aşısı tedavi amacıyla da kullanılmaktadır. Kuduz ve kuduzdan 
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şüpheli hayvanlar tarafından ısırılan sığırlar en geç 5 gün içerisinde 

aşılanmaya başlanmalı ve aşı 6 gün boyunca sabah-akşam 

uygulanmalıdır (İssi ve Gül, 2016). Endemik bölgelerde, anası aşılı olan 

yavrular 4 aylıkken aşılanmaya başlanmalı ve 10 aylıkken aşı 

uygulaması tekrar edilmelidir (Radostits vd., 2007; Altuğ vd., 2013; 

Mamak vd., 2018). Koruyucu amaçla sığır ve koyunlar 3 aylıktan 

itibaren aşılanmalı ve her yıl aşı tekrarlanmalıdır. Aşının kalıntı süresi 

21 gündür. (İssi ve Gül, 2016; Mamak vd., 2018).  

4.2.11. Ektima Aşısı  

 

Hastalığın etkeni Poxviridae familyasından Parapoxvirus’tur. Hastalık 

dünyada yaygın olup aynı zamanda zoonozdur (Ergin ve Köklü, 1977; 

İmren ve Şahal, 1996; Batmaz, 2012). Küçük ruminantlarda ektima 

hastalığına karşı koruyucu amaçla dana böbrek hücre kültürlerinden 

hazırlanan liyofilize, canlı attenüe aşılar kullanılmaktadır. Aşı 

hastalığın görüldüğü bölgelerde 3-8 haftalık yaştaki kuzu ve oğlaklara 

uygulanmaktadır. Bağışıklık aşılamadan 21 gün sonra oluşur ve 2 yıl 

kadar devam eder. Aşı canlı olduğundan dolayı gebeliğin son 2 ayında 

uygulanması önerilmemektedir. (Aytuğ vd., 1990; İmren ve Şahal, 

1996; Radostits vd., 2007; Altuğ vd. 2013).  

4.2.12. Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease; 

LSD) Aşısı  

 

Hastalığın etkeni Poxviridae familyasından Orthopoxvirus grubunda 

yer alan Lumpy Skin Disease Virus (LSDV)’dur Hastalık zoonoz olup 

sığırlarda morbiditesi %100’dür (Batmaz, 2010). Hastalıkla 
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mücadelede aşılama oldukça önemlidir (Özgünlük, 2015). Günümüzde 

bu hastalıkla mücadelede iki tür aşı kullanılmaktadır. Bunlardan birisi 

Neethling suşunu içeren attenue canlı aşı (orijinal LSD aşısı, 3 yıl 

koruma sağlar), diğeri ise sınırlı koruma sağlayan “liyofilize attenue 

canlı koyun-keçi çiçeği aşısıdır”. Sığırlarda bu aşının dozu koyun ve 

keçilere uygulanan dozun 3-4 katı olup anası aşılı olan buzağılar 6 

aylıktan önce aşılanmamalı, anası aşısız olan buzağılar ise 6 aylıktan 

önce mutlaka aşılanmalıdır. Gebe sığırlara gebeliğin son 3 haftasında 

aşının uygulanmaması önerilmektedir (Maclachman ve Dubovi, 2011; 

Tuppurainen ve Oura, 2012; Özgünlük, 2015).  

4.2.13. Koyun Keçi Çiçek Aşısı  

 

Hastalığın etkeni Poxviridae familyasından Capripoxvirus’tur. 

Hastalık oldukça bulaşıcı olup gençlerde ölüme, yetişkinlerde ise abort, 

mastitis ve verim kaybına yol açmaktadır. Hastalıkla mücadelede 

aşılama önemli yer tutmaktadır (Batmaz, 2012). Korunma amacı ile 

kuzu böbrek hücre kültürlerinden hazırlanan liyofilize, canlı, attenüe 

aşılar kullanılmaktadır. Tüm koyun keçi sürülerine uygulanır. 

Bağışıklık aşılamadan 21 gün sonra başlar ve en az 8 ay kadar sürer 

Aşının yıllık olarak tekrarlanması önerilmektedir (Aytuğ vd., 1990; 

İmren ve Şahal, 1996; Altuğ vd., 2013).   

4.2.14. Mavi Dil Aşısı  

 

Hastalığın etkeni Reoviridae familyasından, çift sarmallı bir RNA virüs 

olan Orbivirus’tur ve hastalık sıklıkla koyunlarda görülmektedir. Etken 

vasküler damarlarda hasara, dissemine intervasküler koagulasyona ve 
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doku nekrozuna yol açmaktadır. (Batmaz, 2012). Hastalık ayrıca 

koyunlarda abortus, hidranensefali, porensefali, serebellar disgenezis, 

körlük, iskelet bozuklukları titreme ve “dummy sendrom” gibi anormal 

davranışlar sergileyen yavruların doğumuna neden olmaktadır (Ay vd., 

2017). Hastalığa karşı koruyucu amaçla canlı, attenüe ve liyofilize 

formda aşılar dünyada kullanılmaktadır. Aşı dünyada genel olarak 

kırkım veya koç katımından önce uygulanmaktadır. Ülkemizde sadece 

BT-4 serotipine karşı attenüe canlı aşı yapılmaktadır ve bu aşı koçlarda 

geçici steriliteye neden olabilmektedir (İmren ve Şahal, 1996; Kaya ve 

Bilgili, 2001). Canlı attenüe BT-4 serotipi ilkbaharda veya 

enfeksiyonun görülme olasılığından en az 1 ay önce uygulanmalı ve 

koyunlara yıllık olarak tekrarlanmalıdır (Aytuğ vd., 1990; İmren ve 

Şahal, 1996; Altuğ vd., 2013).   

4.2.15. Rift Vadisi Humması (RVF)  

 

Hastalığa Arap yarımadasında ve sahra altı Afrika ülkelerde 

rastlanmaktadır. Rift vadisi humması zoonoz bir hastalıktır. Hastalığın 

etkeni Bunyaviridae ailesinden ve Phlebovirus genusuna ait Rift Valley 

Fever Virus’dur. Hastalıkla mücadelede aşılama önemli yer tutmaktadır 

(Balenghien vd., 2013). Hastalığa karşı inaktif aşılar ve Smithburn canlı 

attenue aşılar kullanılmaktadır (Bilgili ve Mamak, 2016). İnaktif aşılar 

3 rapel doz şeklinde ve yıllık olarak uygulanmalıdır. Canlı attenüe aşılar 

ise tek doz uygulandıklarında 3 yıl koruma sağlamaktadırlar (Nachiket 

vd., 2010). Smithburn canlı attenüe aşıların gebe hayvanlarda 

kullanımları risklidir (Bilgili ve Mamak, 2016).  
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4.3. Antiparaziter Aşılar 

4.3.1. Theileria Aşısı  

 

Hastalık etkeni T. annulata olup, sıcak iklimli bölgelerde görülen ve 

keneler tarafından nakledilen bir hastalıktır. Ölüm oranı kültür ırkı 

sığırlarda %90’lara ulaşmaktadır (Batmaz, 2010). Hastalıktan 

korunmak amacıyla kene mücadelesinin yanında, attenüe Theileria 

annulata’nın şizontları ile lenfoid hücre kültürleri kullanarak 

hazırlanan canlı aşı kullanılmaktadır (İssi ve Gül, 2016; Mamak vd., 

2018). Aşı dondurulmuş bir şekilde, sıvı azot tankı içinde 

taşınmaktadır. Sıvı azottan çıkarılan aşı 37 oC su içerisinde çözdürülür. 

3 mL Aşı 37,5 mL fosfat buffer solüsyonu içinde sulandırılır ve 3 

aylıktan büyük hayvanlara uygulanır. Hasta ve ileri gebe hayvanlara aşı 

uygulanmamalıdır. Bağışıklık, aşı uygulamasından 45 gün sonra başlar 

ve 1 yıl kadar devam eder. Bu nedenle hastalığın görülme mevsiminden 

en az 2 ay önce aşılama uygulamaları yapılmalıdır (Altuğ vd., 1991; 

İmren ve Şahal, 1996; Batmaz, 2010; Altuğ vd., 2013; İssi ve Gül, 2016; 

Mamak vd., 2018). 

4.3.2. Toxoplasmozis Aşısı  

 

Hastalığın etkeni Toxoplasma gondii olup, etken zorunlu intrasellüler 

bir protozoondur. Birçok ülkede gebe koyunlarda abortusa yol 

açmaktadır. Kedilerin dışkısıyla bulaşık su ve ot ile beslenen koyun ve 

keçiler ookistleri alırlar. Ayrıca enfekte etlerin yenmesiyle insanlara ve 

kedilere de bu hastalık bulaşmaktadır. Enfeksiyon sonucunda abortus, 

embriyonik ölüm, mumifikasyon ve yaşama gücü düşük yavru 

doğumları şekillenmektedir (Ay vd., 2017). Hastalığa karşı koruyucu 
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amaçla Toxoplasma gondii S4 suşunun taşizoitlerini içeren bir aşı 

geliştirilmiştir. Avrupa ve Yeni Zelanda’da kullanılan bu aşının, S48 

suşunun inokulasyondan sonra dokularda tespit edilemediği en az 18 ay 

bağışıklık sağladığı bildirilmiştir (Dubey, 1996; Ay vd., 2017). Aşı 

canlı olup damızlık hayvanlara çiftleşmeden 21 gün önce, damızlık 

adayı kuzulara ise 5 aylıktan itibaren uygulanmaktadır. Aşının 2 yılda 

bir tekrar edilmesi gerekmektedir (Hechard vd., 2002; Hechard vd., 

2003; Al-Mariri vd., 2014; Ay vd., 2017). 

4.4. Mantar Aşısı 

4.4.1.Trikofiti Aşısı 

 

Hastalık Trichophyton verrucosum tarafından ruminantlarda lezyonlara 

yol açan zoonoz özellikte fungal bir enfeksiyondur. Hastalıkta 

mücadelede hem tedavi edici hem de koruyucu amaçla aşı uygulamaları 

yapılabilmektedir (Batmaz, 2010; Batmaz, 2012). Trichophyton 

verrucosum suşundan hazırlanan liyofilize formda canlı aşılar tercih 

edilmektedir. Aşı koruyucu amaçla 3 haftalık yaştan itibaren 

uygulanmakta ve aşılama 10-14 gün arayla iki kere yapılmaktadır (İssi 

ve Gül, 2016; Mamak vd., 2018). Aşı uygulama sonrası bağışıklık 1 

ayda gelişmekte ve ortalama 5 yıl kadar devam etmektedir. Uygulanan 

tedavi dozu koruyucu dozun iki katıdır. Gebeliğin son dönemlerinde 

olan hayvanlara aşı uygulanmamalı ve aşı uygulanan hayvanlar 14 gün 

boyunca kesime sevk edilmemelidir (Altuğ vd., 1991; Batmaz, 2010; 

Altuğ vd., 2013; Mamak vd., 2018). 
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4.4. Hormonal Aşılar 

4.4.1. Anti GnRH (Gonadotropin Releasing Hormon) Aşısı   

 

GnRH erkek ve dişi hayvanların üreme faaliyetlerinde önemli göreve 

sahip bir hormondur. GnRH ve reseptörlerine karşı üretilen aşılar, 

GnRH'ya karşı oluşturdukları antikorlar aracılığıyla GnRH'ın kendi 

reseptörlerine bağlanmasını engelleyip LH (Lüteinleştirici Hormon) ve 

FSH (Folikül Uyarıcı Hormon) salınmasını durdurarak erkek ve 

dişilerde hormonal siklusu ve cinsel davranışları baskılamak suretiyle 

etkinliklerini gösterirler.  Bu aşı erkek hayvanlarda agresifliğe neden 

olan seksüel davranışların uzun süreli baskılanması, düvelerde ise 

östrus davranışlarının geçici bir süre baskılanmasını sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Aşı 21 gün arayla 2 doz uygulanmakta ve 16 hafta 

kadar seksüel fonksiyonları baskılamaktadır. Aşının yasal arınma süresi 

0 gündür. Etkinliğin başlanması istenen tarihten 4-5 hafta önce 

uygulanması gerekmektedir (Naz vd., 2005; Türk ve Ataman, 2016). 
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GİRİŞ 

Ulusal ve uluslararası düzeyde hayvansal gıda talebini karşılamak için 

çiftlik hayvanlarının yetiştiriciliği gün geçtikçe artmaktadır. Hayvan 

sahipleri, hayvanların sağlığını izlemek ve tespit etmek için çeşitli 

araçlar ve yöntemler kullanmaktadır. Gıda sektöründe önemli paya sahip 

olan et ve süt ürünlerinin miktarının artırılması hayvansal ürünlerin 

sürekliliğinin sağlanmasında kârlı hayvancılığın sağlanması için, 

modern hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Hassas hayvancılık (PLF), bilgi ve iletişim teknolojilerini (ICT) 

kullanarak hayvan yetiştirme, üreme, sağlığı, refahı ve çevresel etkileri 

ölçülerek üretim sürecinin tüm aşamalarının kontrol edilmesidir. Süt 

sığırcılığı bu alanda önemli bir paya sahip olmakla birlikte bu tür 

teknolojiler hayvan verimlerinin artırılması, buzağılama aralığının 

kısaltılması ve sürü yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle süt sığırcılığı yapan işletmelerde buzağı / yıl almak 

hedeflenmekte, bu durumun gerçekleşmesinde ise hayvanın 

kızgınlığının takibi ve tohumlama zamanı önemli etki etmektedir. Sürü 

içerisinde kızgınlığın belirlenememesi, gizli kızgınlık oluşması, 

elemandan kaynaklı kızgınlığın tespit edilememesi veya hatalı teşhis vb. 

nedenler buzağılama arası süreyi uzatabilmektedir. Ayrıca, kızgınlık 

tespitinin doğru yapılamamasıyla, gebelik oranında düşme ve doğum 

aralığın uzama meydana geleceğinden, işletmede ekonomik kayıplar söz 

konusu olmaktadır. 

Süt verimi ve sürü devamlılığı için döl verimi önemli bir unsur 

olmaktadır. Döl verimi ile süt veriminin yakından ilişkili olduğu 

bilindiği için, döl verimi yüksek hayvanların sürt sığırcılığında 
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kullanılması tercih edilmektedir. Sürünün devamı ve süt verimi ancak 

optimum döl verimi ile sağlanabildiğinden dolayı, döl verimi modern süt 

işletmelerinin karlılık ve başarısını belirleyen ana faktörlerden birisi 

haline gelmiştir. 

Süt sığırcılığı işletmelerinde kızgınlığı doğru tespiti ve uygun zamanda 

tohumlama yapılmasıyla üreme programı etkin bir hale getirilebilmekte, 

böylece yılda bir yavru alınabilmektedir. Kızgınlık takibinin doğru 

zamanda yapılması ile, üreme kabiliyetinden yüksek oranda 

yararlanılarak, daha yüksek miktarda ve uzun sürede süt veriminden 

faydalanılacaktır (Tarhan vd., 2015). Kızgınlığın doğru zamanda 

yapılamaması ile 21 günlük kayba neden olmaktadır (Özgüven ve 

Ertuğrul, 2015). Böylece buzağılama aralığı uzayacağından işletmede 

istenilen verim elde edilemez ayrıca ekonomik kayıp 

gözlemlenebilmektedir (Boztepe vd., 2015). 

Kızgınlık (östrus) hormonal değişiklikler sonucunda psikolojik ve 

fizyolojik belirtiler göstererek erkeği kabul ettiği dönem olarak 

adlandırılmaktadır. Bu süre ortalama 12-18 saat arasında değişmekte 

olup, ineğin genel durumu (verim, vücut kondisyonu, sürüdeki hiyerarşik 

durum, üreme organlarının sağlığı), boğa ve semen kalitesi (mevsimin 

etkisi, semenin işlenişi ve saklanması, genel sağlık durumu, vücut 

kondisyonu), sürünün beslenme şekli, barınak tipi ve kalitesi, 

senkronizasyon ve tohumlamaların organizasyonu gibi faktörlerden 

dolayı bu süre 6 saatten az veya 24 saatten uzun sürebilmektedir (Mikail 

ve Keskin, 2011; Anonim 1). Östrus tespitinde yöntemler klasik ve 

teknik olmak üzere ikiye ayrılır. Bu yöntemlerden biri olan klasik 

yöntem takvim ve gözleme dayalı olmakta, teknik yöntem ise; vaginal 
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ısı, pH ve mukoza direncinin ölçümü, süt verimi ve ısısının ölçümü, 

vücut ısısı ölçümü, süt/kan progesteron testi, arama boğaları, 

ultrasonografik muayene, basınca duyarlı atlama dedektör verimi, 

kuyruk boya yöntemi ve pedometre gibi yöntemlere bağlı olmaktadır 

(Sarıbay ve Erdem, 2008; Mikail ve Keskin, 2011). 

Yetiştiriciler genellikle kızgınlığın belirlenmesinde gözlem yöntemini 

kullanmaktadır. Kızgınlığın belirlenmesinde dış belirtilerden en önemlisi 

hayvanın kendisi üzerine atlamasına izin vermesi ve hareketsiz halde 

bulunmasıdır (Saint‐Dizier ve Chastant‐Maillard, 2012). Ancak bu 

belirtiler sekonder östrus belirtileri olarak tanımlanmakta olup östrus 

öncesi veya sonrasında gözlenebileceği için bir ineğin östrusta olduğu 

gerçekten saptanamaz (Mikail ve Keskin 2011).  

Östrusun doğru tahmini için hassas hayvancılık uygulamalarında, termal 

kızıl ötesi tarama (vücut ısısı), sensör destekli aktivite izleme (ivme 

ölçer), video kameralar, ses kayıtları ve süt progesteron konsantrasyon 

ölçümleri gibi birçok teknoloji/bilişim yöntemi kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler temel olarak davranışsal kızgınlığın özelliklerini belirlemek 

için tasarlanmış olup, atlama, aktivite, saldırgan ve agonistik davranışları 

(dövüşme, kaçma, yarışma) da içermektedir. Böylece görsel gözlem 

yoluyla kızgınlığın doğru zamanda tespit edilememesi, hatalı kızgınlık 

tespiti, iş yükünün artması gibi olumsuz etkiler en aza indirilerek, sürü 

ve süt veriminin devamlılığı sağlanacaktır. İşletmelerde doğru kızgınlık 

tespiti yapılan ineklerin buzağılama oranı ve süt veriminin devamlılığı 

da sağlanarak, işletmenin kârlılığı artmaktadır. Hassas sürü yönetimi 

uygulamalarının hayvan tanıma, algılama, ölçümünün otomatik olarak 

yapılması ve bilgi işlem teknolojilerinin (BIT) etkin biçimde kullanarak 
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üretim sürecini süt sığırlarında denetim altında tutar. Böylece ürün 

güvenliği, kalitesi hayvan ve çevre koruma alanlarında en iyi sonuçlara 

ulaşılarak işletmede karlılık ve sağlıklı hayvanlar elde edilir. 

Süt sığırcılığında hassas hayvancılık işletmeleri hem karlılık 

sağlayacağından hem de süt üretiminin devamlılığına olumlu etki 

edilebileceğinden kullanılmaktadır (Uzmay vd., 2010).  Başlıca ileri 

teknoloji unsurları elektronik hayvan sistemleri, otomatik süt ölçüm 

sistemi (sütün miktarı, akış hızı, elektrik iletkenliği, sıcaklığı ve sağım 

süresi), otomatik hayvan tartım sistemi, aktivite ölçer, otomatik yoğun 

yem tüketiminin denetimi ve ölçümü, kaba yem tüketiminin ölçümü, su 

tüketiminin ölçümü, görüntü analiz sistemleri, ultrasonografik 

görüntüleme cihazları gibi birçok otomasyon uygulaması 

kullanılmaktadır. Hayvanların tanınmasında elektronik tanıma sistemleri 

kullanılmaktadır. Bu sistemlerde hayvanlarda kullanılan mikroçip, kulak 

küpesi, bileklik gibi araçlar tercih edilmektedir (Özgüven ve Ertuğrul, 

2015). Ayrıca elekronik terazi, sağım sistemine entegre olan otomatik 

süt ölçüm sistemi, su tüketimini ölçen suluk sistemi, otomatik hayvan 

tarım sistemi, otomatik kesif yem üniteleri, aktivite ölçerler, görüntü 

analiz yöntemi, ultrasonografik görüntüleme, kuvvet plakaları ve sürü 

yönetim yazılımları hassas hayvancılık için geliştirilen sistemler 

arasında yer almaktadır (Özgüven ve Ertuğrul, 2015).   

Hassas hayvancılıkta, hayvanın kulak küpesinde yer alan kulak numarası 

ile RFID teknolojisi kullanılarak hayanın cinsiyet, yaş, daha önceden 

geçirdiği hastalıklar, ana ve baba kulak numara bilgilerini içeren bir veri 

tabanı oluşturulmaktadır. (Tuna, 2005; Nääs vd., 2006). Sağım sistemine 

entegre edilmiş otomatik süt ölçüm sistemlerinde sütün akış hızı 
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iletkenliği ve sıcaklığı, süt verimi direk bilgisayar ortamına 

aktarılmaktadır. Böylece süt verimi ve içeriğinde değişimlerin meydana 

gelmesi dikkate alınarak hayvanın sağlık ve kızgınlık durumu hakkında 

bilgi edinebilmektedir (Uzmay vd., 2010).  

Kızgınlığın belirlenmesi için pedometre (ayağa takılan adım ölçer) ve 

respaktör (boyuna takılan adım ölçer) gibi aktivite ölçen cihazlar 

kullanılmakta olup, kızgınlık görülen hayvanlarda eski aktivite durumu 

dikkate alınarak, artan aktivite dikkate alınarak sistem tarafından bilgi 

verilmesine tohumlamanın zamanında yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Bu yöntemin tahmin değerinin yüksek olması kullanılan 

cihaz ve algoritmaya bağlı olarak değişebilmektedir (Hockey vd., 2010; 

Jónsson vd., 2011; Özgüven ve Ertuğrul, 2015).   

Otomatik yem üniteleri ile hayvanın yemlik ünitesine girmesiyle 

tanımlama yapılmakta olup, tüketeceği kesif yem rasyoncunun 

kontrolünde verilmekte böylece maksimum süt üretimi 

hedeflenmektedir. (Tarhan vd., 2015). Süt sığırlarında ayrıca soğuk 

koşullarda donmaya karşı dayanıklı ve otomatik suluklar geliştirilmiştir. 

Bu suluklar hayvanın su tüketim miktarı hakkında bilgi vererek hayvanın 

sağlık durumu hakkında bilgi vermektedir. Su tüketimi yemin cinsi, kuru 

madde tüketimi (KMT), çevre sıcaklığı ve neminden etkilenmekte olup, 

normal şartlarda 80-120 lt arasında değişmektedir (Tarhan vd., 2015). 

Video kameralar gibi görüntü analiz yöntemlerinde, hayvanların 

durumu, yürüyüşü, hareketi dikkate alınarak hayvanın sağlığı ve 

kızgınlık belirtileri an ve an takip edilip durumu hakkında bilgi sahibi 

olunabilmektedir (Uzmay vd., 2010; Tarhan vd., 2015). Hayvan 
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yürüyüşü hakkında bilgi veren hassas hayvancılık sistemlerinden biri de 

zemine basınç dağılımını inceleyen, basınç ölçerlerdir. Basınç ölçerler, 

kuvvet plakalı paspaslardır. Bunlar, topallık veya ayak problemlerine 

bağlı olarak sürü sağlığına yönelik zemin basıncını incelemektedir. Sert 

zeminde yetiştirilen sığırlarda basınç dengesizlikleri ve dolayısıyla ayak 

problemleri daha yüksek oranda görülmektedir (Nääs vd., 2006). 

Vücut ısınına bağlı olan termal görüntüleme, hayvandaki deri kılcal 

damarlarındaki kan akışının dikkate alınmasıyla kızılötesi ışınmayı 

algılayarak, vücut ısısını renkli halde göstererek, hasarlı doku ve farklı 

ısı yayan organların algılanmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak bu 

yöntem grup halinde bulunan hayvanlarda saptama ve sürdürülmesi zor 

olmaktadır (Chung vd., 2013). Bu şekilde meme derisinin farklı renkte 

oluşmasıyla mastitis ve enfeksiyon oluşumunun (ayak ısısındaki artış) 

tanınmasında rol oynamaktadır (Düzgün ve Or, 2009).  

Erken gebelik, tohumlamadan sonra gebe kalmayan ineklerin tanınması 

ve üreme problemlerinin belirlenmesi için ultrasonografik görüntüleme 

cihazları kullanılmaktadır (Çiftci, 2011). Sürü yönetim yazılımları 

bilgisayara dayalı yapılmakta olup, sürü düzeyinde yapılaması gereken 

uygulamaların (yemleme, sağım, verim ve kızgınlık gibi) düzenli bir 

şekilde toplanmasına, izlenmesine ve raporlanmasına imkân sağlayarak, 

işletmenin karlılığını üst düzeye çıkarabilmektedir (Boztepe vd., 2015; 

Tarhan vd., 2015). Çalışmamızda Hassas hayvancılık (PLF) ve bilgi ve 

iletişim teknolojilerini (ICT) kullanarak kızgınlık takibi ile ilgili bilgiler 

derlenmiştir. 
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1. ÖSTRUSUN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN 

YÖNTEMLER 

1.1. Aktivite Ölçerler 

Hayvanlarda hareket miktarındaki ani değişim kızgınlık yanı sıra sağlık 

sorunu tanısı amacıyla da kullanılabilen bir kriterdir. Dolayısıyla 

östrustaki hayvanlar diğerlerine göre (2-4 kat) daha fazla hareket 

halindedir (Mikail ve Keskin, 2011; Tarhan vd., 2015). Kızgınlık 

tanısında yararlanmak amacıyla pedometre veya respaktör olarak bilinen 

otomatik hareket sayıcı elektronik cihazlar geliştirilmiştir (Anonim,2).  

 

Şekil 1. Pedometre ve respaktör (Anonim,3) 

Bu cihazlar temelde hayvanın ani hareketlerinde kapanan bir elektrik 

devresiyle aktivite sayımı yapan elektronik sayaçlardır. Pedometreler 

veya respaktörler ile hareketliliği algılayan bir impuls (uyarma sonucu 

bir sinir teli boyunca meydana gelen kimyasal ve elektriksel 
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değişiklikler) elektronik sayaç tarafından algılamakta, belirli aralıklarla 

veri aktarma yöntemleriyle bilgisayara aktarılmaktadır (Tarhan vd., 

2015). Böylece yazılımda hayvanın önceki verileriyle karşılaştırma 

yapılarak hayvanın kızgın olup olmadığı ve tohumlama için uygun 

zaman aralığı belirlenmektedir (Tarhan vd., 2015). Ayağa takılan 

pedometreler doğrudan adım saymamakla, hareketlilikle beraber 

ineklerin yatma sürelerinde ölçmektedir (Yıldız ve Özgüven, 2016).  

 

Şekil 2. Hareket ve yatma miktarı ile kızgınlığın tespiti (Yıldız ve Özgüven, 

2016) 

Hayvan aktivitesini ölçen boyna ve ayağa takılan elektronik cihazlar 

(respaktör ve pedometreler) ile uygun zaman ve koşulda yapılan 

kızgınlık tespiti %70-90 oranında doğru sonuç vermektedir (Uzmay vd., 

2010; Tarhan vd., 2015). Sadece adım sayısına bakılarak hayvanın 

kızgınlıkta olup olmadığı aşı ilaç gibi uygulamalardan dolayı da 

gerçekleşebileceğinden teşhis etmek zorlaşmaktadır. Hassas 

hayvancılığın süt sığırcılığında kullanılması; hayvanın bireysel 

potansiyelinden en yüksek düzeyde faydalanmak, hastalıkların erken 

teşhis edilmesi ve ilaç kullanımını en aza indirgemek için yapılır (Uzmay 

vd., 2010). 
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İşletmelerde kullanılan östrus takip sistemi pedometreden veya 

respactorden gelen aktivite sayılarını veri tabanına aktarır (Yıldız ve 

Özgüven, 2016). Mikail ve Keskin (2011) çalışmalarında, bulanık 

mantık sistemi kullanılarak   farklı yaşlarda bulunan 117 baş siyah alaca 

ineğin hareket özelliğini (zayıf- orta-yüksek) incelemek için her bir 

ineğin sol ayağına bağlanmış pedometre ile kızgınlığın teşhisinin doğru 

bir şekilde belirlenmesini incelemişlerdir. Bu inceleme sonucunda 

bulanık mantık sisteminin %98 oranında kızgınlığa sahip olacağını tespit 

etmişlerdir. Kızgınlık belirtilerinin gözlemle yapılması ile etkinlik 

birçok işletmede %50’nin altında bulunmakta ve tohumlamaların 

yaklaşık %5-30’u kızgın olmayan ineklere uygulanmaktadır (Uzmay vd., 

2010).  

1.2. Termal Kızıl Ötesi Tarama (Vücut Isısı) 

Kızgınlıkta olmayan süt sığırlarında vücut sıcaklığı ortalama 38.6ºC 

olmakta, kızgınlıkla birlikte hayvanın vücut sıcaklığında artış meydana 

gelmektedir (Anonim, 4). Kızgınlık ile birlikte genellikle vücut sıcaklığı 

%0.1-0.5ºC artar. Vücut sıcaklığı ölçümü rektum veya süt ısısı dikkate 

alınarak yapılabilmektedir (Anonim, 4). Östrustaki hayvanın rektum 

sıcaklığı 0.5 ºC, vagina sıcaklığı ise 0.7-1.0ºC daha yüksek olmaktadır. 

Östrus tespitinde kullanılacak vücut ısı ölçümünün aynı saatlerde 

yapılmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, akşam yapılan ölçümlerin 

daha yüksek olacağı unutulmamalıdır (Anonim, 2). 

Termal kızıl ötesi tarama ile derideki kılcal damarlarda kan akımının 

meydana getirdiği ısı ve kızılötesi ışınma algılanarak, vücut ısıları farklı 
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renkte gösterilmekte, böylece hayvanın kızgın olduğu tespit 

edilebilmektedir (Düzgün ve Or, 2009). 

1.3. Video Kameralar 

Farklı fiziksel cihazlar kullanılmasıyla (Xray cihazları, radar, ultrason ve 

video kameralar gibi) hayvanlara ait görüntüler elde edilir. Video 

kameralar ile hayvanların çevre ile davranışları arasındaki ilişki 

incelenmekte, bununla birlikte hareketleri de değerlendirilmektedir. 

Ayrıca hem hayvanın vücut ısısı hem de ortamın sıcaklığını incelemek 

amacıyla da video kameralardan yararlanılmaktadır. Bu yöntem ucuz 

olmakla birlikte objektif olacağı için, uzun hareketsizlik periyodundan 

sonra oluşacak ani davranışları, gündüz/gece değişkenliğini, hayvanların 

hareket ve yürüyüşlerindeki farklılıklarında incelenmesine imkân verir 

(Tarhan ve Özgüven, 2006).   Böylece hayvan davranışları (yem 

tüketimi, su tüketimi, yatma, hareket durumu, agresif davranışlar ve 

kızgınlık belirtileri) otomatik olarak izleneceğinden temassız, stressiz bir 

şekilde hayvancılık yapılabilmektedir (Demir ve Aydın, 2021). 

Büyük işletmelerde hayvanları izlemek zor olacağından, video kamera 

yöntemi ile hastalığın erken teşhisi ve anormal davranışlara müdahale 

zamanında yapılabilmektedir. Özellikle kızgınlık belirtisinin en önemli 

göstergesi olan binme davranışının genellikle gece görülme oranının 

daha fazla olması, bu süreçte işletmede bulunan çalışanların uykuda 

olması kızgınlık belirtisinin zamanında tespit edilememe durumundan 

dolayı video kamera yöntemi gibi otomatik kızgınlık izleme sisteminin 

önemini belirtmektedir (Demir ve Aydın, 2021). 

 



183 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

1.4. Ses Kaydı 

Süt sığırlarında kızgınlık döneminde ses karakteri değişmektedir. 

Hayvanda huzursuzluk, aşırı böğürme, kükreyen bir ses 

gözlemlenebilmektedir (Chung vd., 2013; Aydın, 2020).  

 

 

 

Şekil 3. Normal ve Östrus dönemindeki ses spektrumları (Chung vd., 2013) 

Vulvadan çara gelmesi, diğer hayvanların vulvasını koklama ve yalama 

davranışı sekonder östrusun belirtisi olarak gözlemlenebilmektedir 

(Anonim, 2).  

1.5. Süt Progesteron Seviyesi 

Süt sığırlarında kanda veya sütte yapılan progesteron testleri östrusun 

belirlenmesinde kullanılmaktadır (Sönmez vd., 2007). Östrusdönemi boyunca, 

ovaryum üzerindeki foliküllerden östrojen, korpus luteumdan progesteron 

hormonu salgılanmaktadır Kızgınlıktaki ineklerde progesteron seviyesi östrus 

dönemi boyunca 1.0 mg / ml’nin altında görüldüğü bildirilmiştir (Sönmez vd., 
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2007). Süt progesteron testi ile hayvanın progesteron seviyesine bakılarak 

östrusta olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir (Anonim, 2). 

2. SONUÇ 

Kızgınlık takibinin doğru yapılması için gözlem yöntemlerinin 

kullanılmaması gerektiği, bu yöntemin tercih edilmesiyle gerek elemanların 

doru bir şekilde tespit edememesi gerekse bu sürecin kaçırılabilmesi göz ardı 

edilmemelidir. Süt sığırcılığı işletmelerinde üreme performansı doğrudan süt 

verimine etki edeceği düşünülerek, süt veriminin devamlılığı, buzağılama 

aralığının uzamaması ve 21 günlük kaybın ekonomik kayba neden olmaması 

için hassas hayvancılık yöntemleri gün geçtikçe önem kazanmaktadır.  

Östrusun doğru tahmini için termal kızıl ötesi tarama (vücut ısısı), sensör 

destekli aktivite izleme (ivme ölçer), video kameralar, ses kayıtları ve süt 

progesteron konsantrasyon ölçümleri gibi birçok teknoloji/bilişim yöntemi 

hassas hayvancılıkta uygulamalarında kullanılmaktadır. Özellikle hayvan 

davranışında meydana gelen atlama, aktivite, saldırgan ve agonistik hareketler 

(dövüşme, kaçma, yarışma) dikkate alınmaktadır. Hassas hayvancılık (PLF) 

teknolojilerinin kızgınlık takibinde kullanılması ile doğru zamanda tohumlama 

imkânı verilerek işletmeye karlılık sağlayacağı bu çalışmada derlenmiştir. 
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GİRİŞ 

Kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.), tarla bitkileri arasında önemli 

ürünlerin başında gelmekte olup ayçiçeği, patates, mısır ve tütün gibi 

yurdumuza son üç yüz yılda gelmiş Asya ve Amerika kökenli bir tür 

olmasına rağmen iyi uyum sağlamış ve özellikle de İç Anadolu ve 

Karadeniz Bölgesi’nde tarım alanlarında üretimi artmış bir yemeklik 

baklagil bitkisidir. Fasulye, yurdumuzun neredeyse tamamında kuru tane, 

taze ya da konservelik amaçlı yetiştiriciliği yapılan ve halkımız tarafından 

benimsenmiş önemli bir tarım ürünüdür. Kuru tanelerinde ihtiva eden 

yüksek protein (%18-35) içeriği ile karbonhidrat düzeyi (%56) ve mineral 

madde ile vitaminlerce zenginliği kuru fasulyeyi halkımızın hem eti hem 

de ekmeği dedirtecek kadar önemli bir tarım ürünü haline getirmiştir 

(Şehirali, 1988) .  

Dünyada yemeklik tane baklagiller içinde en çok yetiştiriciliği yapılan 

kuru fasulyenin özellikle gelir adaletsizliğinin yaşandığı dünya ülkeleri 

içinde yaşayan insanların ihtiyaç duydukları protein miktarının 

karşılanmasında önemli bir konumu bulunmaktadır. Bozoğlu ve Özçelik 

(2005), dengeli ve yeterli bir şekilde beslenebilmek için proteine ihtiyaç 

duymakta olan insanların özellikle protein ve vitamin içeriği zengin 

tarımsal ürünlere öncelik verdiklerini bildirmişlerdir. Bunun yanında 

hayvansal içerikli protein ihtiyaçlarının sağlanmasında yaşanan zorluklar 

ile aynı zamanda bu ürünlerin pahalı olması durumunda ucuz şekilde 

bulunabilecek en önemli gıda kaynaklarından birisi de kuru fasulye 

bitkisinden elde edilendir. 
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Ülkemizde kuru fasulyenin 102 963 ha ekim alanı bulunmakta olup 

yemeklik tane baklagiller içerisinde ekim alanı bakımından nohut ve 

mercimekten sonra üçüncü sırada yer almaktadır (FAO, 2020). 

Araştırmamızın merkezini teşkil eden Karadeniz Bölgesi ise yaklaşık 50 

000 ha ekim alanından elde edilmiş 40 000 ton kuru fasulye üretimi ile 

toplam kuru fasulye üretiminin %13’lük kısmını karşılamakta ve tüm 

coğrafi bölgeler bazında ilk iki içerisinde yer almaktadır (Anonim, 2020). 

Kuru fasulye sadece ülkemiz için değil aynı zamanda dünya ülkeleri için 

de önemli bir tarımsal ürün olup 2020 yılı FAO verilerine göre dünyada 

34 801 567 ha ekim alanı ile yemeklik tane baklagiller içerisinde en çok 

ekilen baklagil bitkisi olduğu görülmektedir (Anonim, 2020).  

Dört mevsimi beraber yaşayan ülkemizde kuru fasulyenin ekimi 

yetiştiriciliği en çok yapılan Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde yazlık 

(Mayıs ayı içerisinde) olarak ekilmektedir. Bu kapsamda özellikle 

çiçeklenmesi ve bakla bağlaması Temmuz ayı sıcaklıklarına denk gelen 

dönemlerde döllenme ile ortaya çıkan çiçek dökülmeleri kuru fasulyeden 

elde edilecek verimde ciddi kayıpları da beraberinde getirmektedir.    

Islah çalışmaları yürüten araştırmacılar için genetik çeşitlilik oldukça 

önemli bir yer tutmakta olup diğer taraftan yürütülen araştırmalarda 

hat/çeşitlere ait özellikler üzerinde ortaya konulacak ilişki analizlerinde 

seleksiyon özelliklerinin belirlenmesi açısından önemli yol kat 

edilebilecektir (Öztaş ve ark., 2007). Ortaya konulan hem korelasyon hem 

de path analizleri sonucunda verim parametresi ile verime etki eden 

özelliklerin belirlenmesinde daha başarılı olunabilmektedir (Arshad ve 

ark., 2002). Çiçeklenme gün sayısı, bitkide dal sayısı ve yüz tane 

ağırlığının yüksek kalıtım derecesine sahip oldukları ve bunlar arasında 
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yürütülecek korelasyon ve path analizleri ile bitkide bakla sayısı ve yüz 

tane ağırlıkları arasında yüksek miktarda ve olumlu yönde ilişki olduğu 

Noor ve ark. (2003) tarafından ortaya konulmuştur. Çoğu tarla bitkileri 

ürünlerinde olduğu gibi kuru fasulyede de dekara tane verimi, genetik ve 

çevre faktörlerinden etkilenen kantitatif parametrelerdendir. Dolayısıyla 

dekara tane verimi için dolaylı seleksiyon tavsiye edilir. Dolaylı 

seleksiyon, tane verimi ve verim öğeleri arasındaki pozitif ve yüksek 

korelasyona bağlıdır. Sadece korelasyon analizinin parametreler 

arasındaki ilişkiyi tamamen ifade edemediği Ünay ve ark. (2009) 

tarafından ifade edilmiştir. Günümüzde yürütülen ıslah çalışmalarının en 

önemli amaçlarından birisi üzerinde çalışılan türün verim bakımından 

geliştirilmesidir. Bitki ıslahında yürütülen çalışmalar sonucunda tane 

veriminin aslında verim parametreleri olarak isimlendirilen diğer bitkisel 

özelliklerle yakından ilgili olduğu ortaya konulmuş olup verimi etkileyen 

özelliklerin hepsinin tane verimi üzerine doğrudan etkisi de 

bulunmamaktadır. Bir bölümü kendi aralarındaki ilişkiler sonucunda 

dolaylı olarak etkide bulunabilmektedir. Bu nedenle verim ile verim 

parametreleri arasındaki ilişkilerin tamamının basit korelasyon katsayıları 

ile ifade edilebilmesi imkansızdır. Dolayısıyla doğrudan ve dolaylı 

etkilenme biçimlerinin birbirinden ayrılması ve var olan ilişkilerin detaylı 

bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Bundan dolayı uygulanan istatistik 

metodun temelini çoklu regresyon analizini oluşturan path analizinin 

olduğu İkiz ve Şengonca (1978) tarafından bildirilmiştir. Önder (1995a) 

ise kuru fasulye genotiplerinde bakteri aşılaması ve azot dozu 

uygulamalarının bazı fenolojik parametreleri ile protein verimi üzerine 

etkisi ve bazı parametreler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek 

amacıyla 3 yıl süreyle yürüttüğü bir çalışmada yıllara göre değişiklik 
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gösteren korelasyon katsayılarından; tane verimi ile dal sayısı arasında ve 

tane verimi ile protein verimi arasında olumlu ve önemli; tane verimi ile 

yüz tane ağırlığı arasında olumsuz ve önemli; bitki boyu ile bitki başına 

bakla sayısı arasında ve bitki boyu ile yüz tane ağırlığı arasında ise olumlu 

ve önemli ilişkilerin ortaya konulduğunu tespit etmiştir. 

Yerel kuru fasulye materyallerinin toplandığı lokasyonlardan birisi olan 

Artvin ili; Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda Gürcistan ile komşu ve doğu 

illerinin Karadeniz’e açılan kapısıdır. İlin coğrafik yapısı ile ekolojik 

özellikleri ve mikroklimatik özellik gösteren bölgelerin varlığından dolayı 

ülkemiz coğrafyasında yetiştiriciliği yapılan birçok ürünü bu ilin 

üretiminde görmek mümkündür (Sözen, 2006). İl kapsamında tarla 

bitkileri ürünleri içerisinde en çok serin ve sıcak iklim tahıllarından olan 

buğday ve mısır ile endüstri bitkisi olan patates ve yemeklik baklagil 

bitkisi olan kuru fasulyenin yetiştiriciliği yapılmakta olup aynı zamanda 

hayvancılık bakımından da yem bitkileri yetiştiriciliği bulunmaktadır. 

Çalışmada yer alan kuru fasulye materyallerinin diğer kısmının toplandığı 

bir diğer lokasyon olan Kelkit Vadisi ise Kelkit Çayı’nın meydana 

getirdiği Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas ve Tokat illerini 

çevreleyen bir bölge konumundadır. Kelkit Vadisi’nin yükseltisi ve 

iklimsel yapısındaki çeşitliliğinin yanında bu bölgenin coğrafi geçiş 

bölgesinde bulunması, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin zengin olmasını 

beraberinde getirmiştir. Kelkit Vadisi topraklarında yetiştiriciliği yapılan 

tarla bitkileri ürünleri arasında yer alan kuru fasulye bölge çiftçisi için 

vazgeçilmez ürünlerin başında gelmektedir. Bölgenin ekolojik ve iklimsel 

çeşitliliği ile verimli toprakları yerel kuru fasulye materyallerinde 
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çeşitliliği artırmış ve özellikle şeker tane tipindeki formlar iç pazarda öne 

çıkmayı başarmıştır (Özçelik ve Sözen, 2009). 

Kelkit Vadisi ile Artvin ilinden toplanan yerel kuru fasulye 

materyallerinin Samsun ekolojik koşullarında verim ve verime etki eden 

parametreler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkilerinin ortaya konulması 

bu çalışmanın amacını oluşturmuştur.  

1. ARAŞTIRMA YERİNİN ÖZELLİKLERİ 

1.1. Kuru Fasulye Seleksiyon Çalışmalarının Yürütüldüğü 

Lokasyonun Özellikleri 

1.1.1. Toprak Özellikleri 

3 yıl süresince yürütülen çalışmanın arazi denemeleri Samsun ekolojik 

koşullarında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait ıslah 

araştırmaları deneme arazisinde gerçekleştirilmiştir. Denemelerin 

yürütüldüğü arazinin denizden yüksekliği yaklaşık 4 m olup 3 yıl 

süresince çalışmanın yürütüldüğü deneme arazisinin farklı toprak 

özelliklerine ait veriler Tablo 1’de verilmiştir.  

2009 ve 2011 yıllarında denemenin yürütüldüğü arazilerin killi tınlı 

yapıda, pH’larının nötr ve organik maddelerinin az olduğu görülmüştür. 

Deneme Arazilerinin kireç bakımından yeterli olduğu, fosfor seviyesi 

bakımından ise çok yüksek oldukları tespit edilmiştir. 2010 yılında 

denemenin yürütüldüğü arazinin ise killi yapıda bulunduğu, pH’nın nötr 

ve organik maddesinin orta seviyede olduğu, kireç bakımından az, fosfor 

seviyesi bakımından ise çok yüksek yeterli olduğu görülmüştür. 

 



TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER | 194 

 

 

Tablo 1. Deneme arazilerinin bazı toprak özellikleri 

Özellikler 

2009 2010 2011 

Analiz  

Değeri 

Anlamı Analiz 

Değeri 

Anlamı Analiz 

Değeri 

Anlamı 

Doygunluk (%) 66 Killi Tınlı 85 Killi 60 Killi Tınlı 

pH 7.42 Nötr 7.39 Nötr 7.6 Nötr 

Toplam Tuz (%) 0.579 Tuzlu 0.081 Tuzsuz 0.368 Tuzlu 

CaCO3 (% ) 3.0 Kireçli 0.87 Az Kireçli 4.4 Kireçli 

P2O5 kg/da 23.5 Çok Yüksek 24.5 Çok Yüksek 24.5 Çok Yüksek 

K2O kg/da 32 Az 132 Fazla 29 Az 

Organik Madde (%) 1.86 Az 2.38 Orta 1.92 Az 

 

1.1.2. İklim Özellikleri 

Denemelerin yürütüldüğü lokasyon, Samsun ilinin genel iklim 

özelliklerini temsil etmektedir. Orta Karadeniz Bölgesi’nin sahil 

kesiminde bulunan Samsun ilinde kışlar ılıman ve yağışlı olup yağışın 

önemli bir kısmı kış aylarında düşerken, yaz aylarında düşen yağış miktarı 

ise daha azdır. Samsun ilinin kuru fasulye yetiştirme dönemine ait uzun 

yıllar ortalaması (1974-2008) ile çalışmanın yürütüldüğü 2009-2011 

yılları arasındaki meteorolojik değerler Tablo 2’de verilmiştir.  

     Tablo 2. Samsun’da denemelerin yürütüldüğü yıllar ile uzun yıllara ait iklim verileri 

Aylar 

Ortalama Sıcaklık (0C) Toplam Yağış (mm) Ortalama Nem (%) 

2009 2010 2011 
Uzun 

Yıllar 
2009 2010 2011 

Uzun 

Yıllar 
2009 2010 2011 

Uzun 

Yıllar 

Mayıs 15.3 17.0 15.0 15.0 59.5 15.0 70.2 57.6 77.1 77.3 84.2 79.2 

Haziran 21.0 22.0 20.5 20.3 18.0 110.0 57.1 57.0 74.5 81.0 78.0 78.1 

Temmuz 23.1 26.0 23.5 22.9 125.0 27.4 32.3 34.4 75.1 81.5 79.1 78.2 

Ağustos 22.1 24.0 23.2 24.0 32.0 11.1 12.3 33.7 75.0 77.3 75.1 75.0 

Eylül 19.6 23.1 22.0 22.0 92.0 27.2 40.5 54.8 80.0 80.8 76.8 77.0 

Ortalama 20.2 22.8 20.8 20.8     76.3 79.6 78.6 77.5 

Toplam     326.5 190.4 212.4 237.5     

  

Tablo incelendiğinde uzun yıllar ortalama değerleri ile üç yıla ait sıcaklık 

ortalamaları arasında büyük bir farkın olmadığı görülebilmektedir. Uzun 

yıllar ortalama değerinin, en düşük aylık sıcaklık ortalaması olan 15 °C ile 
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mayıs ayında, en yüksek aylık sıcaklık ortalaması olan 24 °C ile ağustos 

ayında olduğu görülmekte olup 3 yıllık deneme süresince bu değerler 

sırasıyla 15 °C ile 2011 mayıs ve 26 °C ile 2010 temmuz aylarında 

görülmüştür. Bununla birlikte 3 yıla ait aylık ortalama yağış değerlerinde 

2010 yılı Haziran (110 mm) ayı ile 2009 yılı Temmuz (125 mm) ayındaki 

toplam yağış değerlerinin uzun yıllar ortalamasının çok üstünde oldukları 

görülmektedir. Bunun yanında aylık ortalama nisbi nem verilerinde ise 

2011 yılı mayıs ayı ile 2010 yılı haziran ve temmuz ayları nisbi nem 

verilerinin uzun yıllar nisbi nem ortalama verilerinin üstünde olduğu 

belirlenmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Yürütülen çalışmada farklı TÜBİTAK projeleri ile farklı lokasyonlardan 

toplanmış, morfolojik tanımlamaları yapılmış ve ileri düzeye kadar 

getirilmiş 38 adet yerel kuru fasulye genotipi ile bu kuru fasulye 

genotipleriyle kıyaslama yapmak üzere 3 yıl süresince çalışmada yer almış 

6 adet standart kuru fasulye çeşidi bu çalışmanın materyalini 

oluşturmaktadır. Yürütülen araştırmada yer alan standart kuru fasulye 

çeşitlerinin bazı agronomik özelliklerine ait bilgiler Tablo 3’de verilmiştir. 

        Tablo 3. Çalışmada yer alan çeşitler ve bu çeşitlere ait bazı özellikler 
Çeşitler Zülbiye Akdağ Şahin 

90 

Karacaşehir 

98 

Göynük 

98 

Önceler 

98 

Tescil Yılı 2002 2002 1990 1990 1998 1998 

Kuruluş Adı KTAE KTAE STAE GKTAE GKTAE GKTAE 

Bitki Boyu (cm) 40-50 40-50 45-55 55-65 45-55 40-50 

Büyüme Şekli bodur bodur bodur yarı sarılıcı bodur bodur 

Verim (kg/da) 197 207 225-240 240-280 220-250 280-300 

Tohum Şekli horoz horoz horoz tombul horoz tombul 

Tohum Rengi beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz barbun 
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Çalışmada yer alan 38 adet yerel kuru fasulye genotipinin toplandıkları 

yerler Tablo 4’de verilmiştir.  

              Tablo 4. Denemede yer alan bodur genotiplerin il ve ilçelere göre sayıları 
Büyüme  

Formu 
İller İlçeler 

Toplanan Materyal  

Sayısı 

BODUR 

Artvin 

Merkez 5 

Ardanuç 11 

Yusufeli 11 

Şavşat 2 

Murgul 1 

Giresun Şebinkarahisar 1 

Tokat 

Merkez 1 

Niksar 4 

Almus 1 

Sivas Akıncılar 1 

Genotipler, Artvin ilinden toplanan ve içinden seçilenler “A.altörnek 

numarası”; Kelkit Vadisi’nden toplanan ve içinden seçilenler ise 

“K.altörnek numarası” şeklinde kodlanarak ifade edilmiştir. 

 

2.2. Yöntem 

1. Yıl 

Şeker tane tipindeki 38 adet kuru fasulye genotipi, Ambarköprü’deki 

deneme arazisinin 4 nolu parselinde her sıraya 50 adet tohum düşecek 

şekilde 5 m boyundaki sıralara, 70 cm sıra aralığında ve eldeki tohum 

miktarına bağlı olarak değişen sıra sayısında 13.05.2009 tarihinde 

ekilmişlerdir. Denemede standart kontrol çeşidi olarak kullanılan Zülbiye, 

Akdağ, Göynük 98, Şahin 90, Karacaşehir 90 ve Önceler 98 ise her 10’ar 

sırada bir gelecek şekilde tekerrürlü olarak ekilmişlerdir. Dekara 5 kg saf 

azot gelecek şekilde %26’lık CAN gübresi yürütülen çalışmada 

kullanılmıştır. Yabancı otlarla mücadele edebilmek üzere ekim sonrası 

çıkış öncesi Linuron etkili yabancı ot ilacı uygulanmış ve vejetasyon 

süresince de birincisi çıkıştan 3 hafta sonra olmak üzere 3 sefer çapa 

yapılmış olup bitkilerin su ihtiyacını karşılamak üzere denemeye damla 
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sulama yöntemi ile <6 kez su verilmiştir. Bitkilerin hasadı, arazide seçilip 

işaretlenen kuru fasulye genotipleri olgunlaştığında yapılmıştır. Standart 

çeşitlerde hasat sonrası gözlemler her yıl 10 ‘ar adet bitki üzerinden 

yapılmıştır. 

2. Yıl 

Ambarköprü deneme arazisinin 3 nolu parselinde ilk yılın sonunda seçilen 

29 adet yerel kuru fasulye genotipinden elde edilen tek bitkilere ait 

tohumlar bir önceki denemenin ekim normlarında 12.05.2010 tarihinde 

ekilmişlerdir. Kuru fasulye genotiplerine ait tek bitkilerle beraber 

çalışmada 6 adet standart çeşit her 20 sırada bir gelecek şekilde ekilmiş 

olup denemenin gübre, ilaç ve su ihtiyacı ise çalışmanın ilk yılında olduğu 

gibi uygulanmıştır. 

3. Yıl 

İkinci yılın sonucunda seçilen 18 adet yerel kuru fasulye genotipine ait tek 

bitkilerin tohumları ve çalışmada kontrol olarak yer alan 6 adet standart 

çeşit Ambarköprü deneme arazisinin 5 nolu parselinde 16.05.2011 

tarihinde ekilmişlerdir. Denemenin bakım işlemleri ilk iki yılında olduğu 

gibi aynı şekilde yapılmıştır. Seçimler 3 yılda da iki aşamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Seleksiyonun ilk aşamasında, arazi şartlarında 

çiçeklenme ve hasat öncesi dönem olmak üzere 2 ayrı dönemde her bir 

sıra için gözlemlenerek Şehirali (1988)’nin ifade ettiği gibi tip dışı 

bitkilerin bulunduğu sıralar atılmış ve geri kalan sıralarda erkencilik, bakla 

sayısı yüksek ve dik gelişme özelliği gösteren ve sağlıklı bitkiler 

etiketlenmiştir. Her bir kuru fasulye genotipi içerisinde seçilen bu tek 

bitkiler ayrı ayrı hasat ve harman edilmiştir. Seleksiyonun ikinci 

aşamasında ise arazi şartlarındaki gözlemlere daha doğru seçimler 
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yapabilmek için rakamsal verileri de katmak için hasat sonrası bitki boyu, 

bitkide bakla sayısı, bitki başına tane sayısı, 100 tane ağırlığı ve bitki 

başına tane verimi gibi agronomik ölçümleri yapılmıştır. Bodur bitki 

tipinde bu agronomik özelliklerin ortalama değerleri hesaplanmış, her 

genotipte her bir özellik için genel ortalamanın üstünde olan tek bitkiler 

belirlenerek bir çizelge hazırlanıp işaretlenmiştir. İlk yıl ölçümlenen 5 adet 

parametreden en az 3’ünde işaretlenen, yani ortalamaları geçen tek bitkiler 

bir sonraki yıla aktarılmak için ayrılmış diğerleri ise diskart edilmiştir. 

İkinci yılda ise tek bitki seçimleri ilk yılda olduğu gibi ancak ilk yıl (2009) 

verilerinden elde edilen korelasyon ve path analiz sonuçlarına göre ön 

plana çıkan parametreler dikkate alınarak ve bunlar açısından genotipin 

genel ortalamalarını geçen tek bitkiler seçilip diğerleri diskart edilmiştir. 

Üçüncü yılda ise ikinci yılın (2010) korelasyon ve path analiz sonuçları 

baz alınarak öne çıkan parametrelerde genel ortalamayı geçen kuru fasulye 

genotipleri seçilmiş, geçemeyenler ise diskart edilmiştir. Çalışmada ele 

alınacak parametrelerin tane verimi ve birbirleri ile olan karşılıklı 

ilişkilerini ve bir sonraki generasyonda morfolojik ölçüm değerlerinden 

hangisi yada hangilerinin daha ağırlıklı olarak dikkate alınması gerektiğini 

belirlemek için korelasyon ile path analizleri yapılmıştır (Açıkgöz ve ark., 

1994). Yapılacak bu analizler her bir seleksiyon yılı sonunda ayrı ayrı 

yeniden gerçekleştirilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

2009 Yılı 

İster arazi şartlarında incelenecek gözlemlere, isterse morfolojik 

gözlemlere dayanan seleksiyon olsun ıslahçı seçeceği bitkileri tspit 

ederken amacına yönelik ilerlemeyi sağlayacak bitkisel parametreleri 
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belirleyip bu parametreleri dikkate alarak seçim yapar. Eğer burada amaç 

yüksek tane verimi ise verimi etkileyen morfolojik özellikleri inceleyerek 

ya da ölçerek seçimlerini yapabilir. Yürütülen bu çalışmada da ilk yıl arazi 

gözlemlerinin ardından ölçümleri gerçekleştirilen 5 parametreden en az 

3’ünde istenen durumu taşıyan tek bitkiler seçilmiş olup ikinci yıl 

seçimlerinde ise hangi özelliklerin ön planda değerlendirileceğini 

belirlemek için özellikler arası ilişkiler belirlenmiş ve bir sonraki yıl bu 

özellikler bakımından hem arazi hem de morfolojik gözlemlerinde iyi 

olanların seçilmesine karar verilmiştir. 

Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin ölçüsü korelasyon katsayısı olup 

iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı, bu iki değişkenin birlikte 

göstereceği değişim derecesidir. Dolayısıyla iki değişken arasında 

belirlenen korelasyon katsayısı eğer yüksek ise bu iki değişkenin birbirine 

bağlı olduğu ve birlikte değiştiğinin söylendiği Düzgüneş ve ark. (1987) 

tarafından ifade edilmiştir. Ancak, iki değişken arasında hesaplanan 

yüksek korelasyon katsayısı başka bir değişken ya da değişkenler 

tarafından etkileniyorsa, yani iki değişken arasındaki sebep-sonuç ilişkisi 

üçüncü yada dördüncü bir değişkenin etkisine bağlı oluyorsa korelasyon 

katsayısı bu ilişkiyi açıklamada yeterli olmayabilir. Ayrıca, sistemde 

bunlar ile ilişkili olduğu düşünülen başka değişkenlerin de etkisi 

olabilmektedir. Değişkenler arasında hesaplanan korelasyon katsayısında 

diğer değişkenler ile olan ilişkiden kaynaklanan kısımların bulunması 

istendiğinde Wright (1921 ve 1934) tarafından ortaya konulan “Path 

Analizi” kullanılabilmektedir. Path analizi belirtilen özellikleri nedeniyle 

çeşitli bilim dallarına uygulanabilen güçlü ve kullanışlı istatistik 

metotlarından birisidir (Keskin, 1998).  
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Pekşen ve Gülümser (2005), path analizinin verimi etkileyen 

parametrelerin belirlenmesinde ve bunların tane verimi üzerindeki etki 

paylarının ortaya konulmasında yürütülecek ıslah çalışmalarında 

araştırıcıya zaman kazandırması ve başarı şansını artırması bakımından 

büyük önem taşıdığını belirtmişlerdir.  

Kuru fasulye, büyüme şekillerine göre bodur, yarısarılıcı ve sarılıcı olmak 

üzere 3 form özelliği göstermekte olup bitki tipine bağlı olarak kullanım 

şekillerinin yanında verimi ve verime etki eden özellikleri de 

değişebilmektedir. Ayrıca seleksiyondaki büyük başarıya paralel olarak 

incelenen özelliklerde saflaşma söz konusu olacağından her bir 

generasyonda dikkate alınması gerekli olan parametrelerin 

değişebileceğinden hareketle korelasyon ve path analizleri her bir 

seleksiyon yılında ayrı ayrı uygulanmıştır. 

3.1. Seçilen Bodur Kuru Fasulye Genotiplerine Ait 2009 Yılı 

Korelasyon ve Path Analiz Sonuçları 

Bodur kuru fasulye genotiplerinde bitkide tane verimi ile incelenen 

parametreler arasındaki doğrusal ilişkileri ortaya koyan korelasyon 

katsayıları Tablo 5’de verilmiştir. Bitkide tane veriminin, bitki boyu 

(r=0.354**), bitkide bakla sayısı (r=0.783**), bitkide tane sayısı 

(r=0.603**) ile pozitif ve çok önemli, 100 tane ağırlığı (r=-0.016) ile 

negatif ancak önemsiz ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Tane verimi 

açısından en yüksek korelasyon katsayısı bitkide tane verimi ile bitkide 

bakla sayısı arasındaki ilişkide (r=0.783) görülmüştür. Ayrıca bitki 

boyunun bitkide bakla sayısı (r=0.447**) ve bitkide tane sayısı 

(r=0.252**) ile pozitif ve çok önemli ilişki gösterdiği; bitkide bakla sayısı 
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ve bitkide tane sayısının ise 100 tane ağırlığı ile negatif ve önemsiz 

ilişkiler gösterdikleri ortaya konulmuştur (Tablo 5). 

Çarşamba Ovası’nda yetiştiriciliği yapılan 33 adet fasulye çeşidi ve 2 adet 

tescilli çeşit ile 1986 yılında Karadeniz Bölge Zirai Araştırma 

Enstitüsü’nde yürütülen çalışmada, bitkide bakla sayısı ile baklada tohum 

sayısı arasında negatif ve çok önemli (r=-0.836**); bakla uzunluğu ile 

bitkide tane sayısı arasında ise pozitif ve önemli (r=0.494*) ilişkilerin 

tespit edildiği ortaya konulmuştur (Zeytun ve Gülümser, 1988). 

 

Tablo 5. Seçilen bodur kuru fasulye genotiplerinin tane verimi ile bazı özellikleri 

arasındaki ilişkilerin 2009 yılına ait korelasyon katsayıları ve önemlilikleri 
İncelenen 

Özellikler 
Bitki Boyu 

Bitkide Bakla 

Sayısı 

Bitkide Tane 

Sayısı 

100 Tane 

Ağırlığı 

Verim 0.354** 0.783** 0.603** -0.016 

Bitki Boyu - 0.447** 0.252** -0.223** 

Bitkide Bakla 
Sayısı 

- - 0.514** -0.043 

Bitkide Tane 
Sayısı 

- - - -0.027 

 

Tane verimi yüksek bodur kuru fasulye çeşitlerinin ıslahında bitki başına 

bakla sayısının, bitkide tane sayısının, bitki başına dal sayısının ve 100 

tane ağırlığının yüksek olduğu çeşitlerin seçilmesi gerektiği Önder (1994) 

tarafından bildirilmiştir. Şehirali (1980) ise Çatalca, Samsun ve Erzincan 

kökenli üç bodur fasulye çeşidi ile 1979 yılında parametreler arasında 

belirlenen ilişkilere göre yürüttüğü çalışmasındaki path analizi sonucunda 

bitkideki tane verimini etkileyen en önemli parametrenin bitkideki bakla 

sayısı olduğu sonucuna varmış olup bitkide tane verimine doğrudan 

etkileri yönünden öteki özelliklerin, hasat indeksi ve bakladaki tane sayısı 

olarak sıralandığını ve bitkide tane verimiyle olan toplam ilişki katsayıları 

içinde en yüksek payın, karakterlerin bitkideki bakla sayısı yoluyla olan 

etkilerindendir diye belirtmiştir. 
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Yürütülen çalışmanın ilk yılında ele alınan parametrelerin tane verimine 

doğrudan ve dolaylı etkilerine ilişkin path katsayıları ise Tablo 6’da 

verilmiştir. Tane verimi üzerine en yüksek ve pozitif doğrudan etkiye 

sahip parametrelerin sırasıyla bitkide bakla sayısı (%81.87), bitkide tane 

sayısı (%45.14) ve 100 tane ağırlığı (%35.14) olduğu görülmüştür. Dolaylı 

etkiler incelendiğinde ise bitkide bakla sayısının bitki boyu üzerinden 

verime dolaylı etkisi %79.15 ile en yüksek değer almıştır. 

         Tablo 6. Seçilen bodur kuru fasulye genotiplerinden 2009 yılında  

         tane verimi üzerine etki eden özelliklere ait path analiz sonuçları 

İncelenen 

Özellikler 

Dolaylı Etkiler 

Doğrudan Etki Bitki Boyu 
Bitkide Bakla 

Sayısı 

Bitkide Tane 

Sayısı 

100 Tane 

Ağırlığı 

P % P % P % P % P % 

Bitki Boyu 0.0027 0.7399 - - 0.2870 79.15 0.0686 18.91 -0.0043 1.19 

Bitkide 

Bakla 

Sayısı 
0.6421 81.88 0.0012 0.15 - - 0.1401 17.86 -0.0008 0.10 

Bitkide 

Tane Sayısı 
0.2726 45.14 0.0007 0.11 0.3300 54.65 - - -0.0005 0.08 

100 Tane 

Ağırlığı 
0.0193 35.15 -0.006 1.08 -0.0276 50.21 -0.0075 13.55 - - 

 

2010 Yılı 

3.2. Seçilen Bodur Kuru Fasulye Genotiplerine Ait 2010 Yılı 

Korelasyon ve Path Analiz Sonuçları 

Bodur kuru fasulye genotiplerinde bitkide tane verimi ile ele alınan 

parametreler arasındaki doğrusal ilişkileri gösteren korelasyon katsayıları 

Tablo 7’de verilmiştir. Bitkide tane veriminin, bitkide bakla sayısı 

(r=0.687**) ve bitkide tane sayısı (r=0.780**) ile pozitif ve çok önemli; 

100 tane ağırlığı ile (r=0.066) ise pozitif ancak önemsiz ilişki gösterdiği 

tspit edilmiştir. Bitkide bakla sayısı ile bitkide tane sayısındaki artışların 

bitkide tane veriminde çok önemli derecede artışlara neden olduğu 

belirlenmiştir. Kullanılan materyalin şeker tipte olması nedeniyle 100 tane 
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ağırlığında da büyük değişiklikler görülmemesi bu özelliğin verimle 

istatistiki ilişkisinin olmamasına neden olmuştur. Nitekim birçok 

çalışmada 100 tane ağırlığı, verimi etkileyen en önemli öğe olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Fasulye çeşit ve hatlarında verim 

komponentlerinin araştırıldığı çalışmada bitkide bakla sayısı, 100 tane 

ağırlığı, tane verimi ve verim unsurlarının tane verimi üzerine etkileri 

belirlenmek istenmiştir. Yürütülen çalışma sonucunda bitkide bakla sayısı 

ve 100 tane ağırlığının tane verimi üzerine etkisinin olumlu yönde 

olduğunu Çiftçi ve Yılmaz (1992) tarafından tespit edilmiştir. Tane verimi 

bakımından en yüksek korelasyon katsayısının bitkide tane verimi ile 

bitkide tane sayısı arasındaki ilişkide (r=0.780**) görüldüğü 

belirlenmiştir. Bunun yanında bitkide bakla sayısının bitkide tane sayısı 

ile (r=0.826**) pozitif ve çok önemli, 100 tane ağırlığı ile (r=-0.326**) 

negatif ve çok önemli, bitkide tane sayısının ise 100 tane ağırlığı ile negatif 

ve çok önemli ilişki (r=-0.481**) gösterdikleri ortaya konulmuştur (Tablo 

7). Samsun-Gelemen’de 10 adet fasulye çeşit ve hatlarında verim ve verim 

öğeleri üzerinde 1985 yılında yürütülen çalışmada çeşit ve hatların tane 

verimleri üzerinde hasat indeksi (r=0.796) ve sap veriminin (r=0.760*) 

etkilerinin önemli ve pozitif olduğu Özçelik (1986) tarafından 

belirlenmiştir. Diğer taraftan bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, 

baklada tane sayısı ve 100 tane ağırlığının tane verimi üzerinde etkilerinin 

ise çalışmamızın aksine önemli bulunmadığı Özçelik (1986) tarafından 

ifade edilmiştir. 

Tablo 7. Seçilen bodur kuru fasulye genotiplerinin tane verimi ile bazı özellikleri 

arasındaki ilişkilerin 2010 yılına ait korelasyon katsayıları ve önemlilikleri 
İncelenen Özellikler Bitkide Bakla Sayısı Bitkide Tane Sayısı 100 Tane Ağırlığı 

Verim 0.687** 0.780** 0.066 

Bitkide Bakla Sayısı - 0.826** -0.326** 

Bitkide Tane Sayısı - - -0.481** 
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Çalışmanın ikinci yılında incelenen parametrelerin tane verimine 

doğrudan ve dolaylı etkilerine ilişkin path katsayıları Tablo 8’de verilmiş 

olup tane verimi üzerine en yüksek ve pozitif doğrudan etkiye sahip 

parametrelerin sırasıyla bitkide tane sayısı (%78.84) ve 100 tane ağırlığı 

(%53.04) olduğu görülmüştür. Dolaylı etkiler incelendiğinde ise bitkide 

tane sayısının bitkide bakla sayısı üzerinden verime dolaylı etkisi en 

yüksek (%81.71) bulunmuştur. Yürütülen birçok araştırmada tane 

verimini etkileyen en önemli özelliğin bitkide bakla sayısı olduğu 

belirtilirken, yürüttüğümüz çalışmada bitkide bakla sayısının, bitkide tane 

sayısı ve 100 tane ağırlığından sonra üçüncü sırada yer aldığı ortaya 

konulmuştur (Tablo 8). Bazı fasulye (Phaseolus vulgaris L.) 

genotiplerinde tane verimi ve verimle ilgili özellikler arasındaki ilişkiler 

ve bu özelliklerin tane verimi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin 

belirlenmesi amacıyla 2002 ve 2003 yıllarında Samsun’da yürütülen 

çalışmada path analizi sonuçlarına göre tane verimine katkıda bulunan 

başlıca öğelerin doğrudan ve pozitif etkilerinden dolayı bitkide tane sayısı, 

100 tane ağırlığı ve bitkide bakla sayısı olduğu ve bu öğelerin fasulyede 

ıslah çalışmalarında yüksek tohum verimi için seleksiyon kriterleri olarak 

kullanılabileceği Pekşen ve Gülümser (2005) tarafından ifade edilmiştir. 

Bu sonucun 2010 yılı bodur genotipler için ortaya koyduğumuz path 

analizi değerleri ile yakın olduğu görülmektedir. 

Tablo 8. Seçilen bodur kuru fasulye genotiplerinden 2010 yılında tane verimi üzerine 

etki eden özelliklere ait path analiz sonuçları 

İncelenen 

Özellikler 

Dolaylı Etkiler 

Doğrudan Etki 
Bitkide Bakla 

Sayısı 
Bitkide Tane Sayısı 100 Tane Ağırlığı 

P % P % P % P % 

Bitkide Bakla 

Sayısı 
0.0070 0.65 - - 0.8673 81.71 -0.1871 17.62 

Bitkide Tane 

Sayısı 
1.0506 78.74 0.0058 0.43 - - -0.2762 20.72 

100 Tane Ağırlığı 0.5739 53.04 -0.0023 0.21 -0.5056 46.74 - - 
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2011 Yılı 

3.3. Seçilen Bodur Kuru Fasulye Genotiplerine Ait 2011 Yılı 

Korelasyon ve Path Analiz Sonuçları 

Fasulye genotiplerinde bitkide tane verimi ile incelenen parametreler 

arasındaki doğrusal ilişkileri gösteren korelasyon katsayıları Tablo 9’da 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde bitkide tane veriminin bitki boyu 

(r=0.373**), bitkide bakla sayısı (r=0.794**), bitkide tane sayısı 

(r=0.822**) ile pozitif ve çok önemli; 100 tane ağırlığı ile (r=-0.365**) 

negatif ve çok önemli ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Tane verimi 

bakımından en yüksek korelasyon katsayısı bitkide tane verimi ile 

sırasıyla bitkide tane sayısı, bitkide bakla sayısı ve bitki boyu arasındaki 

ilişkide görülmüştür. Ayrıca bitki boyu ile bitkide bakla sayısı (r=0.378**) 

ve bitkide tane sayısı (r=0.345**) arasında pozitif ve çok önemli, bitkide 

bakla sayısı ile 100 tane ağırlığı arasında (r=-0.640**) ise negatif ve çok 

önemli ilişkiler ortaya konulmuştur (Tablo 9).  

Tablo 9. Seçilen bodur kuru fasulye genotiplerinin tane verimi ile bazı özellikleri    

  arasındaki ilişkilerin 2011 yılına ait korelasyon katsayıları ve önemlilikleri 
İncelenen 

Özellikler 
Bitki Boyu 

Bitkide Bakla 

Sayısı 

Bitkide Tane 

Sayısı 
100 Tane Ağırlığı 

Verim 0.373** 0.794** 0.822** -0.365** 

Bitki Boyu - 0.378** 0.345** -0.154* 

Bitkide Bakla 

Sayısı 
- - 0.891** -0.640** 

Bitkide Tane 
Sayısı 

- - - -0.772** 

 

2011 yılı bodur fasulye genotiplerinde yapılan korelasyon analizi 

sonucunda ortaya konulan tane verimi ile 100 tane ağırlığı arasındaki 

negatif ve çok önemli ilişkinin aksine Bayram (1999), Afşin-Elbistan 

ekolojik koşullar altında yüksek verimli fasulye genotiplerini tespit 
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edebilmek amacıyla 1998 yılında yürüttüğü araştırmaya bağlı korelasyon 

analizi sonucunda tane verimi ile bitkideki bakla sayısı (r=0.516**) ve 100 

tane ağırlığı (r=0.348**) arasında pozitif ve çok önemli ilişki olduğunu 

ifade etmiştir. Bayram (1999)’ın yürüttüğü çalışmadaki tane verimi ile 100 

tane ağırlığı arasındaki ilişkinin yürüttüğümüz çalışmamızdaki tane 

verimi ile 100 tane ağırlığı arasındaki ilişkinin aksine benzerlik 

göstermediği tespit edilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü yılı olan 2011 yılında incelenen parametrelerin tane 

verimine doğrudan ve dolaylı etkilerine ilişkin path katsayıları ise Tablo 

10’da verilmiştir. Tablo incelendiğinde tane verimi üzerine en yüksek ve 

olumlu doğrudan etkiye sahip öğelerin sırasıyla bitkide tane sayısı 

(%65.37), 100 tane ağırlığı (%39.00) ve bitkide bakla sayısı (%8.86) 

olduğu görülmüştür 

Dolaylı etkiler incelendiğinde ise bitkide tane sayısının bitki boyu 

üzerinden %71.69; bitkide tane sayısının ise bitkide bakla sayısı 

üzerinden %65.42 değerlerinde verime etkilerinin yüksek bulunduğu 

belirlenmiştir. 

Tablo 10. Seçilen bodur kuru fasulye genotiplerinden 2011 yılında tane verimi üzerine 

etki eden özelliklere ait path analiz sonuçları 

İncelenen 

Özellikler 

Dolaylı Etkiler 

Doğrudan 

Etki 
Bitki Boyu 

Bitkide Bakla 

Sayısı 

Bitkide Tane 

Sayısı 

100 Tane 

Ağırlığı 

P % P % P % P % P % 

Bitki Boyu 0.0079 1.38 - - 0.054 9.49 0.410 71.70 -0.099 17.4 

Bitkide Bakla 

Sayısı 
0.1437 8.86 0.003 0.18 - - 1.0612 65.42 -0.414 25.5 

Bitkide Tane 

Sayısı 
1.1905 65.37 0.0027 0.150 0.1281 7.03 - - 

-

0.4998 
27.4 

100 Tane 

Ağırlığı 
0.6473 39.00 -0.0012 0.07 -0.0919 5.53 

-

0.9191 
55.38 - - 
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2011 yılında yürütülen çalışmada bodur kuru fasulye genotiplerinin path 

analizi sonucunda verim için en önemli seleksiyon unsurlarının bitkide 

tane sayısı ile 100 tane ağırlığı olduğu belirlenmiştir (Tablo 10). 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden sağlanan 42 adet bodur fasulye 

materyalinde morfolojik ve fizyolojik özelliklerin belirlenmesi üzerine 

1993 yılında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün üretim 

alanlarında yürütülen araştırmada tane verimini bağımlı değişken 

seçilerek yapılan path analizinde tane verimini doğrudan pozitif yönde 

etkileyen öğelerin bitkide bakla sayısı (0,8398), 100 tane ağırlığı (0,3512), 

bitkide tane sayısı (0,2643) olduğu saptanmıştır olup fasulye ıslah 

çalışmalarında bu parametrelerin güvenilir seçme öğeleri olarak 

kullanılabileceği ifade edilmiştir (Yorgancılar, 1995). Bodur kuru fasulye 

genotiplerindeki korelasyon sonucunun, Yorgancılar’ın belirlediği 

korelasyon sonucu ile benzerlik gösterdiği görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir baklagil bitkisi olan kuru fasulye, sahip olduğu yüksek protein değeri 

ile insan beslenmesinde önemli bir tarla bitkisidir. Diğer yemeklik tane 

baklagillerde tüketim alışkanlıkları yörelere göre değişmekle beraber 

fasulye hemen hemen her bölgede aynı yaygınlıkla tüketilen milli 

yemeklerimizin başında yer alan bir mahsuldür. Bunun yanı sıra 

ülkemizde tarımının yaklaşık 250 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen 

özellikle Karadeniz Bölgesi’nde mikro gen merkezi yaratacak kadar 

biyoçeşitlilik göstermiş bir bitki olup ayrıca bölgemizde geleneksel olarak 

küçük arazilerde uygulanan karışık ekim sistemi içerisinde de 

vazgeçilmez bir ürün olduğu Özçelik ve Sözen (2009) tarafından ifade 

edilmiştir. 
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Kelkit Vadisi ve Artvin İli’nde yer alan ve yetiştiriciliği yapılan yerel kuru 

fasulye materyalleri içinde yoğun şekilde şeker tane tipinde materyaller 

bulunduğu bölgede gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda ortaya 

konulmuştur. 2005 ve 2008 yıllarında Artvin İli ve Kelkit Vadisi’ne 

TÜBİTAK Projeleri kapsamında yürütülen survey çalışmaları ile yerel 

popülasyonlar toplanmış ve tarla şartlarında tanımlamaları 

gerçekleştirilmiştir. Morfolojik tanımlamaları sonucunda 32’si Artvin İli, 

96’sı Kelkit Vadisi’nden olmak üzere toplam 128 adet şeker tane tipinde 

genotip tespit edilmiş olup bu genotipler içinde yer alan 38 adet bodur 

tipinde kuru fasulye genotipi bu çalışmaya materyal olarak alınmıştır.  

2009 yılından başlamak üzere 3 yıl boyunca incelenen parametreler 

üzerinden yürütülen korelasyon ve path analizlerine ilişkin değerler 

aşağıda yıl yıl özetlenmeye çalışılmıştır. 

2009 yılında seleksiyon sonucunda incelenen özellikler üzerinden 

yürütülen korelasyon analizinde kuru fasulye genotipleri için verimin bitki 

boyundan, bitkide bakla sayısından ve bitkide tane sayısından pozitif ve 

çok önemli derecede etkilendiği görülürken 100 tane ağırlığında ise 

fasulye genotipleri için negatif ve önemsiz ilişkiler tespit edilmiştir. Bu 

yıla ait gerçekleştirilen path analizinde ise kuru fasulye genotipleri için 

bitkide bakla sayısı ve bitkide tane sayısının yürütülecek seleksiyonda 

dikkate alınması gereken önemli parametreler olduğu ortaya konulmuş ve 

bu sonuçlar 2010 yılı seçimlerinde dikkate alınmıştır. 

2010 yılında ele alınan parametreler üzerinden yürütülen korelasyon 

analizinde genotiplerde verimin bitkide bakla sayısından ve bitkide tane 

sayısından pozitif ve çok önemli, 100 tane ağırlığından ise pozitif ve 
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önemsiz derecede etkilendiği belirlenmiştir. Uygulanan path analizinde 

ise kuru fasulye genotipleri için bitkide tane sayısı ve 100 tane ağırlığının 

gerçekleştirilecek seleksiyon çalışmalarında dikkate alınması gereken 

önemli parametreler olabileceği görülmüştür. 

2011 yılında, 2010 yılından seçilen kuru fasulye genotiplerinin verileri 

üzerinden yürütülen korelasyon analizinde tane verimi ile bitkide bakla 

sayısı, bitkide tane sayısı ve bitki boyu arasında pozitif ve çok önemli 

ilişkiler ortaya konulmuşken 100 tane ağırlığı ile negatif ve çok önemli 

ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. 2011 yılında bodur bitki tipi için 

uygulanan path analizinde bodur tiplerde bitkide tane sayısı ve 100 tane 

ağırlığının gerçekleştirilecek seleksiyon çalışmalarında dikkate alınması 

gereken en önemli parametreler olduğu tespit edilmiştir.  

Üç yıl süren araştırma sonucunda özellikle bitkide tane sayısının bu 

çalışmada yer alan genotipler için en belirleyici seleksiyon unsuru 

olabileceği ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bundan sonraki seleksiyon 

çalışmalarında verimi etkileyen öğeler arasında yer alan bitkide bakla 

sayısı, 100 tane ağırlığı ve bitkide tane verimi gibi parametrelerle beraber 

bitkide tane sayısının da dikkate alınmasının önemli olduğu görülmüştür. 
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GİRİŞ 

Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı ilerlemelere paralel olarak medikal 

teşhis yöntemlerinde de hızlı bir artış gözlendi. Tıp alanında var olan 

bu trend veteriner cerrahi alanında da hızla yerini almıştır. Sürece bağlı 

olarak veteriner cerrahi alanında Teleradyoloji, Radyodiyagnoz, 

Teletıp, Telesonografi gibi yeni uygulama dallarının ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Modern teknolojilerin uygulandığı dijital çağda 

veteriner cerrahi alanında kullanılan bu cihazları sayesinde 

hastalıklarda erken ve kesin teşhis, etkili tedavi ve hastalığın ilerlemesi, 

buna bağlı olarak olası eradikasyonların önlenmesine yardımcı 

olmuştur. 

Tıbbi teşhis teknolojisi, bilgisayarın ortaya çıkışından sonra hızlı 

adımlar atmıştır. Tıp alanında teşhis amaçlı kullanılan yöntemlerin 

çoğu, gelişmiş birçok ülkede veterinerlik alanında kullanılmaya 

başlamıştır. Özellikle de görüntüleme sistemlerinde, Radyodiagnoz, 

Teletıp, Telesonografi ve Teleradyoloji gibi daha yeni dalların ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Genel olarak, içinde bulunduğumuz dijital çağda 

modern teknoloji ile tasarlanmış görüntüleme sistemlerinde kullanılan 

cihazları; Ultrasonografi (USG), Endoscopy, Bilgisayarlı Tomografi 

(BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), Sintigrafi şeklinde 

sıralamak mümkündür. 

Görüntüleme uygulamaları başlangıçta, küçük ayrıntılarını 

görselleştirme amaçlı bir hedefin büyütülmesine yönelikti. Fakat daha 

sonra potansiyel, hastalık teşhisi de dahil olmak üzere çok çeşitli 

uygulamalara doğru daha fazla yaygınlaştı.  
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Veteriner görüntüleme, veteriner hekimliği çatısı altında yer alır ve 

hayvan kaynaklı hastalıkların teşhisini kolaylaştırmak için hayvanların 

teşhis görüntülerini elde etmekle ilgilenir. Veteriner teşhis 

görüntülemesinin kapsamı, fareler gibi küçük laboratuvar 

hayvanlarından filler gibi büyük vahşi hayvanlara, evcil hayvanlar, 

çiftlik hayvanları ve hatta kuşlara kadar uzanır. 

1. ULTRASONOGRAFİ (USG) 

 

Ultrasonografi diğer bir değişle tanısal sonografi veterinerlik 

hastalıkları açısından pratikde popülitesi yüksek, güvenilir ve en 

kullanışlı tanısal görüntüleme tekniklerinden biri olup diğer tanısal 

görüntüleme yöntemlerine kıyasla çok daha fazla avantaja sahip bir 

sistemdir. İç organların ve yumuşak dokuların invazif olmayan 

görüntülenmesini kolaylaştırır. Üreme sistemi ile kaslar, tendonlar ve 

bağlar, kalp, karın organları, idrar kesesi vb. çoğu yumuşak doku da tanı 

amaçlı USG ile görüntülenebilir (Easton, 2012). 

1942'de Dussik tarafından tasarlanan Ultrason; ilk uygulamalar olarak 

başın (Dussik vd. 1947:425–429), safra taşları ve yabancı materyali 

tanımlaması için (Ludwig ve Struthers 1949:1–27), gebelik ve gözün 

(Henry vd. 1956:488) görüntülenmesi amacıyla kullanıldı. Bu 

incelemeler, analog bir iz oluşturan A Mode (A- modu veya genlik 

modu, ses dalgalarının yankılandığı iç yapıların derinliğine karşılık 

gelen bir grafik üzerinde bir dizi tepe üreten en eski ve basit moddur) 

ultrason kullanılarak yapılmıştır (King 2006:408–420). 
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Pille çalışan, elde taşınan, kablosuz, taşınabilir ultrason cihazlarının 

geliştirilmesiyle birlikte son yıllarda USG donanımsal açıdan cihaz 

boyutunun küçülmesine yardımcı büyük bir gelişme olmuştur. Bu 

gelişme sadece tedavi merkezlerine sağlık hizmeti alan hayvanları değil 

aynı zamanda vahşi doğada bu merkezlere uzak yaşayan gergedan ve 

fil gibi hayvanların yaşadıkları doğal ortamlarında da benzer hizmetleri 

alma imkânını sunmuştur. (Frinking vd. 2020: 892–908). 

 Günümüzde, daha iyi gerçek zamanlı görüntüleme için 3D/4D USG 

gibi yeni USG platformları da geliştirilmiştir. 3B ve 4D ultrasonlar, 

geleneksel gri tonlamalı 2D ultra ses görüntülemeden biraz farklı 

yöntemler olmasına rağmen, temel B modu (B-modu ultrasonografi, 

tanı amaçlı olarak hedef organların alanının iki boyutlu (2D) olarak 

görüntülenmesine yardımcı olan ekranda parlak pikseller veya noktalar 

verdiği için en sık kullanılan görüntüleme modudur.) tarama yöntemine 

dayanır. Ses dalgalarını 2D ultrasonda gibi düz bir yönde odaklamak 

yerine, ses dalgaları hedefe farklı açılara yönlendirilir. Hedeften 

döndürülen yankılar, sonuçta fetüs gibi bir hedefin hacimsel yapısını 

gösteren üç boyutlu bir görüntü üretmek için bilgisayara işlenir. 3B 

görüntüleme, yapısal ve anatomik araştırma için hedefin statik bir 

görüntüsünü sunar, 4D ultrason, zamanla bir dizi 3D taraması 

toplayarak, hedef nesnenin canlı video akışını kolaylaştırır. Bu 

teknolojinin klinik kullanımı, fetal görüntüleme ve gelişimsel 

bozuklukların teşhisini, kardiyovasküler görüntülemeyi, kan akışıyla 

ilişkili değişen komplikasyonlar tespitini sağlar. (Kotoyori vd., 2012, 

Camacho-Rozo vd. 2020:44;39–42, Pooh vd. 2016:125–129). 



TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER | 218 

 

 

Büyük hayvanların sağ ve sol karın duvarları transabdominal görüntüler 

için kullanılarak, böbrek ve mesane muayenesi, omfalit, umblikal apse, 

travmatik retikülit, ürolitiyazis ve mesane rüptürü, travmatik 

retiküloperitonit, göbek fıtığı, omfaloflebit, ürakal fistül, abomasum 

fistül, fıtık ventralis veya ruminal fistül vb. durumları 

değerlendirilebilir. Ultrason rehberliğinde doku biyopsisi normal 

histopatolojik tanı için yaygın olarak uygulanmaktadır. Oftalmoloji ile 

ilgili olarak; yabancı cisimlerin, kataraktların, stafilomların, retina 

dekolmanlarının, tümörlerin, glokom ve hipopiyonun tespiti gibi 

uygulamalar ile karın içinde peristalsis, mesane taşları, pankreatit, karın 

büyümesi, hepatobiliyer bozukluklar, peritonit, karın içi organlarının 

boyutunda veya şeklindeki anomali değişiklikleri ve kanser tanıları 

USG'nin veterinerlik tanı alanında başarıyla kullanılan diğer yaygın 

uygulamalarıdır (Easton 2012, Scott 2016:181-205). 

Ayrıca, tümör tespiti, hacim görüntüleme ve çeşitli teşhis amaçları için 

kullanılan gelişmiş hassasiyet için farklı harici malzeme uygulamaları 

ile kontrastlı görüntüleme için çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

Karaciğer fibrozu için elastografi, tiroid nodüllerinin ve lenf 

nodüllerinin izlenmesi ve tümör tespiti, ultrason görüntülemede son 

teknolojik trendlerdir (Frinking vd. 2020:892–908). 

2. ENDOSKOPİ 

 

Endoskopi, tanı ve tedavi amaçlı kullanılan görüntüleme yöntemidir. 

Son zamanlarda veterinerlik uygulamalarında, özellikle rutin küçük 

hayvan uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlk 

olarak 1911'de Georg Wolf tarafından tanıtılan endoskobi, 1957'de 
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Basil Hirschowitz ve Larry Curtiss tarafından daha pratik kullanım 

kazandı. Bu da sonraki süreçte Harold Hopkins tarafından ilk esnek 

fiberskopun geliştirilmesinin yolunu açtı (Berci ve Forde 2000:5-15) 

Endoskop hedef doku veya organın görselleştirilmesi için bir ışık 

kaynağına sahip fiberoptik tabanlı bir sistemden oluşur. Canlı 

görüntüleme için bir kamera, genellikle kanser gibi belirli hastalıkların 

teşhisi için doku veya iç sıvı biyopsisi yoluyla örnek almak veya bakteri 

kültürü ile daha fazla değerlendirme yapmak için kullanılan ince bir 

iğneye takılır. Endoskop genellikle ağızdan veya doğal deliklerden 

veya hedef organa çok küçük bir ensizyon kesisinden sokulur; bu 

nedenle hem tanısal hem de cerrahi prosedürler için minimal invazyon 

gerektirir ve özel koşullar altında belirli bir dokuya bir ilacın yükünü 

artırmak için hedefe yönelik ilaç dağıtımı için bile kullanılabilir. 

Gastrointestinal kanama, disfajiye bağlı problemler, olağandışı 

semptomlara dayalı ağrı, kanlı öksürük veya dışkı veya idrardan kan 

gelmesi kanser dışında ayırıcı tanıda kullanılabileceğinin yaygın 

belirtileridir. Kapsül uygulaması ile kablosuz tabanlı endoskopi, bu 

alanda yeni bir gelişmedir. Tek kullanımlık endoskop ve kapsül bazlı 

endoskopi, endoskopide mevcut olan son gelişmelerdendir. Kanama, 

obstrüktif safra ve pankreas rahatsızlıklarında plastik stentlerin 

tıkanmasına yol açan önemli bir sorundur. Nanopartiküller (NP) ve 

gelişmiş kapsül bazlı endoskopi uygulaması ile bu tip sorunlar 

aşılabilinmektedir. Nanopartiküller, hemostatik yeni nanotoz sunarak 

peptik ülser kanamasının endoskopik hemostazında avantajlar 

sağlamasına olanak vermiştir. Kadmiyum selenid NP yarı iletkenlerinin 

veya kuantum noktaları infloresan endoskopisinin tanıtılması, daha iyi 
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görüntüleme ve doku hedefleme olanaklarına imkân sağlamıştır. 

Benzer şekilde, numune alma ve tedavi için "akıllı robotik böcek", 

nanoteknolojilerinin kullanımı daha iyi teşhis açısından endoskopi ile 

birleştiği bir başka gelişmedir (Jha vd. 2012: 77–80). Kolorektal kanser 

ve diğer kolon lezyonlarının araştırılmasında hedeflenen endoskopik 

kontrast ajanları olarak lektin-fonksiyonelleştirilmiş floresan etiketli 

mezogözenekli silika nanopartiküllerin uygulanması, endoskopik 

tanıda nano müdahalenin bir başka örneği olarak sunulmuştur (Chen vd. 

2017:1941–1952). Başka bir durumda, biyolojik olarak parçalanabilen 

yakın kızılötesi Floresan Silika Nanoparçacıklarının (FSN) 

uygulanması, kolorektal adenom tespitinde geleneksel beyaz ışıklı 

endoskopiden daha iyi sonuçlar vermiştir. Silika ve silika/altın hibrit 

NP'ler gibi çeşitli NP'ler, kliniklere ve klinik beyaz floresan ışıklı 

endoskopi sistemlerine başarıyla çevrilmiş olup, endoskopi tabanlı 

gelişmiş doğrulayıcı hastalık teşhisinde gelişmiş nano-uygulamalar için 

daha fazla umut uyandırmıştır (Rogalla vd. 2019:1-20). Son 

zamanlarda, PEGillenmiş SERRS-NP ve tiyol-fonksiyonelleştirilmiş 

silika-tabanlı SERRS NP gibi, yüzeyle güçlendirilmiş rezonans Raman 

saçılım tabanlı NP'leri (SERRS-NP) kullanan Raman endoskopla yeni 

bir uygulama olarak başlayan gastrointestinal kanal kanserlerini ve 

premaligniteyi saptanıp görüntülemesi denenmektedir. Bu yöntem 

özellikle bağırsak, mide ve yemek borusu lezyonlarının teşhis 

edilmesinde önemli derecede güvenilirdir (Harmsen vd. 2019:1354–

1364). 
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3. TERMAL GÖRÜNTÜLEME 

 

Termal görüntüleme, veterinerlik uygulamalarında görüntülemeye 

dayalı teşhis platformunda yer bulmuş yeni tanıtılan bir tekniktir. 

Geleneksel olarak, vahşi yaşamdaki hayvanların sakin ve huzurlu bir 

yaşam sürmeleri için doğal ortamlarında izlenmeleri için kullanılan bir 

yöntemdi, ancak son zamanlarda iltihaplanma, topallık kaynaklı 

sorunlarda, mastitis ve davranışla ilgili bozuklukların teşhisinde, hatta 

kızgınlık tespitinde bile yer kendine yer bulan geniş bir yelpazeye sahip 

bir yöntem olmuştur. Sistem; kızılötesi (IR) radyasyonun (ısı), bir 

termal kamera aracılığıyla, yakalanabilecek bir ortamda vücut boyunca 

sıcaklık farklılıklarının uzamsal dağılımını gösteren, görünebilir bir 

forma dönüştürülmesi ile elde edilebilen basit bir prensiple çalışan 

sistem olarak tanımlanabilir (Redaelli vd. 2014:140-146, Telkanranta 

2018). 

Termal görüntüleme sistemleri sürüdeki hayvanlarda uyuz hastalığının 

tele-teşhisi gibi tüm sürü sağlığı taranması, yüksek duyarlılık 

potansiyelli uygulama bulduğu alanlarda güvenle kullanılabilir. 

Veteriner cerrahi açısından termografi, ayrıca atlardaki spora bağlı kas 

yaralanmalarını teşhis etmek için de kullanılabilir. Kas yaralanmaları 

ve buna bağlı şekillene yangı süreçlerinde ısı üretimi tetiklediğinden, 

spor amaçlı kullanılan atlarda tanısal önemi olan IR görüntülerinin 

sıcaklık artışı eğilimlerinin değerlendirerek inflamasyon yoğunluğunun 

tespitine yardımcı olur. (Zaninelli vd. 2018:862, Rekant vd. 2016:98-

107). 
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4. MANYETİK REZORANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) 

 

Doku örneklerinde bulunan hidrojen ve karbon atomlarının atom 

çekirdeklerinin proton manyetik alanı nedeniyle görüntü üreten 

herhangi bir radyasyon tehlikesi içermeyen, invazif olmayan bir 

görüntüleme tekniğidir. 

MRG, hastalıkta ve normal durumda diferansiyel manyetik dönüş 

sağlayan beyin, kalp, akciğerler, omurga, dizler, bilek vb. dokular için 

çok iyi bir görüntüleme yöntemidir. MRG, nükleer spinden üretilen 

radyofrekans sinyalini taradığından, nükleer manyetik rezorans (NMR) 

sinyali, hava dolu bölgeler veya vücuttaki kemik yapılar tarafından 

engellenmez, bu da ultrason görüntülemeye göre belirgin bir fayda 

sağlar. Ayrıca, iyonlaştırıcı radyasyon tehlikesi içermeyen MRG, BT 

(bilgisayarlı tomografi) ve PET (positron emission tomography) 

taramasından daha güvenlidir. Bununla birlikte, MRG daha uzun sürer 

ve görüntüleme yönteminin belirli kusurları olan muayene boyunca 

hastanın dar bir tüp içinde tutulmasını gerektirir. Ayrıca metal implantlı 

hastalar da MRG'de sorun çıkarabilir (Choi vd. 2016:28–32). 

Son zamanlarda gelişmiş özelliklerle donatılmış kardiyovasküler 

sistem, akciğerler ve diğer organların görüntülenmesini gerçekleştir-

mek üzere çeşitli MRI tarayıcıları da üretilmiştir. Veteriner alanında 

klinik öncesi tanı amaçlı yüksek çözünürlüğe sahip, moleküler MRG'yi 

kolaylaştıran ultra yüksek alan USR mıknatısları ile birleştirilmiş MRI 

teknolojisi ile donatılmış cihaz serileri uygulama alanında yerlerini 

almıştır. Bu gelişmelerin temel nedeni daha hızlı kontrast taramaları 
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elde ederek görüntüleme yazılımı alanında daha iyi ilerlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Geleneksel MRG'nin metal implantlı hastaların 

görüntülenmesinde yaşanan problemler yeni yazılımlar ile başarıyla 

aşılmıştır. MRI ile uyumlu eklem içine yerleştirilen implantlar, omurga 

implantları, kalp pilleri ve implant edilebilir kardiyoverter 

defibrilatörler (ICD'ler) gibi tıbbi cihazlar ve bu tür implantları taşıyan 

hastaların MRI kullanımını kolaylaştıran ScanWise Implant gibi 

gelişmiş yazılımların kullanılması bu cihazların kullanımını sorun 

olmaktan çıkmıştır. Ayrıca MRG ile uyumluluk gösteren yeni implant 

malzemeleri de piyasaya girmiştir. Akciğerlerin MRG'sinde daha iyi 

çözünürlük elde etmek, pulmoner MRI için ultrashort echo time (UTE) 

MRG taraması ile üstesinden gelinen düşük hidrojen atomu 

yoğunluğuna sahip havanın varlığı bir sorundu. Benzer şekilde, daha 

önce karmaşıklığı, uzun zaman gereksinimleri ve maliyeti nedeniyle 

yeterince önem verilmeyen kardiyak MRG cihazları da yenilenen yeni 

MRG tarayıcıları ve yazılımıyla performans açısından oldukça 

güçlendirildi. Bu platform ile on dakika içinde (geleneksel MRI 

cihazları ile yaklaşık 70 dakikada karşı) tam 3D göğüs hacmi taraması 

ile önemli otomasyon sağlanmıştır (Baier vd. 2020:507-514, Beckmann 

vd. 2017:69–87, Grela 2018:751-758). 

5. BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME (BT) 

 

Bilgisayarlı tomografinin veterinerlik alanında yer alması, cerrahi 

açıdan tanısal görüntülemede kullanım alanı bulması en önemli 

ilerlemelerden biri olmuştur. BT; standart tanısal radyografinin aksine, 

incelenen alanın eksenel kesitini ve bunun sonucunda da üç boyutlu bir 
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görüntü oluşumunu sağlamıştır (European College of Veterinary 

Diagnostic Imaging 2021). 

Görüntülemede kullanılan ilk nesil BT tarayıcılarının önemli 

dezavantajlarından biri, tarayıcıdan alınan kesitin tek bir dilimin 

yaklaşık 6 dakika gibi uzun bir sürede görüntünün elde edilmesiydi 

(Goldman 2007:115-128). Teknolojideki diğer gelişmelerde olduğu 

gibi BT nin üçüncü ve dördüncü nesil tarayıcılarıyla, saniyelik bir 

görüntüleme hızında önemli ölçüde çok fazla sayıda görüntü dilimleri 

elde edebilme imkânı sağlanmıştır. 

BT ilk olarak Veteriner hekimlikte klinik ortamda uygulama 

bulmasının 1980'li yıllarda merkezi sinir sistemi hastalıklarının ve 

köpeklerde neoplazilerin araştırılması için kullanıldığı belgelenmiştir 

(Fike vd. 1980:181-184). Bu cihazların teknolojik alandaki gelişmeleri 

ve klinik uygulamalarındaki artan kullanılabilirliği nedeniyle BT, 

özellikle veterinerlik alanında cerrahi açıdan daha yaygın halde 

kullanılmalarını beraberinde getirmiştir. Diğer görüntüleme 

cihazlarıyla kıyaslandığında klinik teşhis açısından kendine daha geniş 

bir kullanım alanı bulmuştur. Örneğin; MRG kullanımı yaygın olarak 

nöroloji alanı gibi yumuşak dokular arasında farklılaşmaların 

incelenmesini gerektiren durumlarda endike olmasına rağmen, BT 

yumuşak dokuları görüntülemede kullanımının yanı sıra kemikleri 

doku gibi sert yapıya sahip dokuların incelenmesinde de güvenle 

kullanılmıştır (Marolf 2016:481-497). 
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BT küçük hayvanlarda yaygın olarak torasik ve abdominal hastalıklar, 

intrakraniyal ve ekstrakraniyal lezyonlar, apendiküler iskelet ve omurga 

dahil olmak üzere kas-iskelet sistemi bozuklukları olan hastaların 

teşhisinde sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca BT'de görüntüleme çok hızlı 

bir şekilde gerçekleştiği için, hastaya anestezi ve sedasyonun gibi bir 

uygulama seçeneğinin yapılmadığı önemli bir tanı yöntemidir. Bu 

nedenle görüntülemede BT kullanımı, anestezi veya sedasyon ile 

tehlikeye girebilecek acil kritik vakalarda veya bozukluklarda klinik 

açıdan önemli yara sağlar (Stadler vd. 2011:377-384, Stadler 2013:231-

236). 

At cerrahisinde, karışık doku kalınlığına sahip yapıların ve dolayısıyla 

X ışınlarının farklı doku absorpsiyon seviyelerine sahip yapıların 

değerlendirilmesinde kullanımı BT en sık kullanıldığı sistemlerdir. Bu 

nedenle, klinik açıdan en yoğun değerlendirilen yapılar; topallık 

incelemeleri için apendiküler iskelet sistemi, dental arkad, paranazal 

sinüsler ve kafatasıdır (Puchalski 2012:563-581, Lacombe 2010:393-

399).  

BT, kemik ve büyüme bozukluğunu araştırması amacıyla da 

kullanılmıştır. BT ile yapılan taramalarda yalnızca kırıklar ve genel 

morfoloji gibi ana hatlarıyla anatomiyi görselleştirmek için 

kullanılabilmesi değil, aynı zamanda mikro kırıkları, kemik kalınlığı, 

trabeküler kemik distorsiyonu, yapısını ve kemik eğrilikleri ile açısal 

farklılıkları da gösterebilmek için kullanılmışlardır. Kedilerde, 

osteopeni tanısında ve uygulanan tedavilerin faydalarını ölçmek için 
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kemik materyal yoğunluğunun kullanıldığı bir örnek gösterilmiştir 

(Won vd. 2017:415-417).  

BT’nin cerrahi açıdan yaygın olarak kullanılması, üstlenilen cerrahi 

prosedürlerin sayısını azaltılabilmesine ve anahtar deliği 

ameliyatlarının yapılmasına daha fazla olanak sağlayacaktır. Araştırma 

koşulları altında şilotorakslı hasta köpeklerde, torasik kanal 

lenfografisinin BT görüntülenmesinde kontrast madde olarak iyot 

kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca yapılan tekniğin, minimal invaziv ve 

uygulanmasının kolay olarak tanımlandığından, nüksetme olgularını 

kontrol etmek için ameliyat sonrası kullanıldığında faydalı olduğu 

belirtilmiştir (Iwanaga 2016:238-241, Ando vd. 2012:35-140). Yine 

aynı teknik kedi lenfografisine bakmak için de benzer şekilde kullanıldı 

(Patsikas vd. 2010:299-304). BT, koyun, sığır ve diğer tüm geviş 

getiren hayvanlarda kistik yapılar, apseler, hidrosefali ve coenuroz 

lezyonlar gibi lezyonların incelenmesi için önemli bir umut ışığı 

olmuştur Yine Ruminantlarda beyinde şekillenen bozukluk ve 

malformasyonların teşhisi açısından görüntülenmesine yardımcı 

olmuştur (Lee vd. 2009:559-562, Hardefeldt vd. 2012:1501-1506, 

Ohba vd. 2008:829-831). 

Burada gösterilen örneklerin çoğu, veterinerlik biliminde ve cerrahi 

açısından kullanımlar için mevcut fikirlerin yanı sıra, konu ile ilgili 

daha fazla araştırmanın yapılması gerektiği gerçeğini ortaya koymuştur. 

Bilimsel açıdan veteriner cerrahi alanında yapılan araştırmalarda 

BT'nin eşit derecede önemli ve yaygınlaşan kullanımı, görüntülerin 3 

boyutlu rekonstrüksiyonlar oluşturmak için kullanılmasının 
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gerekliliğini ortaya koymuştur. Operasyon yapılan hayvanlardan elde 

edilen bu görsel veriler sayesinde cerrahi açıdan ameliyattan önce ve 

sonrası iyileşme dönemine olumlu yönde katkı sağlanır. 

Laboratuvar BT'si, senkrotron görüntüleme ve geliştirilen yeni 

yazılımlar, vaskülatür ve anjiyogenez, kemik morfolojisi, hücre 

proliferasyonunun değerlendirilmesi ve yumuşak doku yapısı ile 

morfolojisinin belirlenmesi gibi histolojik ve genel anatomik teknikler 

kullanılarak önceden görüntülenen alanları araştırmak için giderek daha 

yaygın kullanım alanı bulmuştur. Veterinerlik bilimi ve cerrahi alanına 

ilişkin yeni öngörüler elde etmek için bu tekniklerin çeşitliliğini 

arttırarak aynı anda kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak 

gerekecektir (Keane vd. 2017:271-289).  

6. Sintigrafi 

 

Veterinerlik alanında radyonüklid tekniklerinin kullanımı altmışlı 

yılların ortalarında başlamış, yayın olarak kullanımı ise seksenli yıllara 

dayanmaktadır (Marcin 2004:177–182). Veteriner hekimlikte gerek 

klinik çalışmalar gerekse araştırma uygulamaları açısından invazif 

olmayan bu nükleer tıp tekniklerinin popülaritesi artmıştır. 

Radyonüklid kullanan veteriner nükleer tıp teknikleri hem tanısal hem 

de tedavi bağlamında belirli organların fizyolojik işlevleri hakkında 

farklı açılardan bilgi sağlayabilir. Nükleer tıpta tanı amaçlı kullanılan 

sintigrafi, ise; radyografi, ultrason ve endoskopi gibi diğer görüntüleme 

yöntemlerden temel bir farkla ayrılır. Uygulama açısından diğer 

yöntemlerle sadece morfolojik konular açısından görüntüleme 
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sağlayabilirken, sintigrafi ile fizyolojik görüntüleme imkanını da ortaya 

çıkarmıştır. Canlı organizma vücudunda dağılım gösteren farklı 

maddelerin bu süreçlerini hem görselleştirebilir hem de ölçebilir 

kılması yönüyle de sintigrafi diğer görüntüleme sistemleri açısından 

daha büyük avantajlara sahiptir (Lattimer 2019). 

Sintigrafi işlemi için temel olarak iki şey gereklidir; bunlardan ilki 

fiziksel yarılanma ömrü kısa olan, kimyasal özellikleri bakımından 

farklı materyallerin stabililitesine uygun ve aynı zamanda ekonomik 

olan ve gama radyasyonu yayan izotoptur. Sintigrafi prosedürleri 

açısından, gama radyasyonu yayan radyofarmasötikler veya 

radyonüklidler (izotoplar veya izleyiciler olarak adlandırılan radyoaktif 

elementler) farklı materyallerin stabil olarak etiketlenmesi için 

uygundurlar ve enjeksiyonla, oral yolla ya da inhalasyon yoluyla 

uygulanabilirler. Radyofarmasötikler, radyoaktif atomları canlı 

organizmanın belirli organlarına taşır. En sık kullanılan izotop, 

radyoaktif atomları canlı organizmanın belirli bölümlerine iletmek için 

çeşitli fizikokimyasal formlarda formüle edilebilen 

99mTechnetium'dur (99mTc). Gerekli olan ikinci şey ise, gama 

ışınlarının tespiti için kullanılan ekipman yani gama kamerasıdır 

(Stickel ve Cherry 2005:179-195).  

Veteriner hekimlikte nükleer tıbbın gelişimiyle birlikte, düzlemsel 

sintigrafi (kemik, tiroid ve böbrek sintigrafisi) cerrahi hastalıklar 

açısından; çeşitli ortopedik, tiroid ve böbrek bozukluklarında kullanılan 

klinik uygulamalarda kendine yer bulmuştur (Daniel ve Brawnier 

2006). Kliniklerinde muayenelerde uygulanan görüntüleme yöntemleri 
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arasında sintigrafik yöntemler yaygın kullanılan sistemeler olmuştur. 

Veterinerlik sahasında nükleer tıp için kullanılan standart protokoller 

tanımlanmış olsa da kemik iliği, dalak sekestrasyonu, lenfosintigrafi 

gibi nadiren uygulama alanları da bulunmaktadır (Daniel vd. 2006:181-

199). 

6.1. Kemik Sintigrafisi 

Kemik sintigrafisi, standart radyografik görüntülemeye kıyasla daha 

detaylı tarama yapabilme avantajları sunar (Marcin, 2004: 7(2); 177–

182). Sintigrafi yardımıyla kemik kistlerinin yanı sıra, kas ve iskelet 

sistemindeki patolojik değişikliklerin saptanması yapılan kemik 

taramaları yardımıyla tespit edilmektedir. Diğer radyolojik 

muayenelerle kıyaslandığında kemik sintigrafisinin en büyük avantajı, 

şekillenen patolojik olguların çok erken dönemlerinde tespit olanağı 

sunmasıdır. Örneğin; meydana gelen travmalara bağlı şekillenen bazı 

fissür vakaları birkaç saat sonra içerisinde sintigrafik olarak hemen 

tespit edilebilirken, ancak radyolojik olarak bu gibi olgular bazen 

günler sonra tespit edilebilmektedir.  Uygulanan bu teknik, sadece 

klinik olguyu saptayan bir yöntemi olarak değil, aynı zamanda 

hastalıkların erken teşhis edilmesiyle hastalığın seyri ve ilerlemesinin 

önlenmesine de olanak sağlamıştır (Jorda ve Matis, 2004, Lattimer 

2019). 

İskelet sintigrafisi incelemesi üç görüntüleme aşamasından meydana 

gelir, yani vasküler faz, kan akışı fazı veya nükleer anjiyogram (faz I), 

hücre dışı veya yumuşak doku fazı (faz II) ve kemik fazı (faz III)’dır.  
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Faz I görüntüleme, avülsiyon yaralanmaları, iskemik yaralanmalar, 

vasküler enfarktüs gibi vaskülarite kaybı ve akut lokalize selülitte gibi 

önemli lokal kapiler rekrutmanın meydana geldiği akut inflamatuar 

süreçleri saptamak için uygulanan hassas bir testtir. Faz II görüntüleme, 

tendon veya bağ yaralanmaları, sinovit, miyozit gibi iskeleti çevreleyen 

yumuşak dokulardaki yangısal hastalıkların tespiti ve değerlendirilmesi 

için uygulanır. Faz III görüntüleme, kırıklarda, osteoartrit, osteomiyelit, 

periosteal reaksiyonlar, entezopatiler ve birincil veya metastatik 

maligniteler gibi artmış kemik döngüsü hızı içeren akut veya kronik 

kemik hastalıkların tespitinde saptar ve değerlendirilmesinde uygulanır.  

Ayrıca oluşan travmalara bağlı olarak kemiklerde şekillenen kemik 

enfarktüsü, sekestrum oluşumu veya bu sebeplerden meydana gelen ölü 

kemik dokusunun lokalize olduğu yerlerin tespitini sağlar. Sintigrafi 

görüntüleme radyografiyle tespit edilemeyen evredeki eklem 

uyumsuzluğu olgularının saptanmasında kullanılır. Ayrıca 

osteokondroz ve osteoartrit ile ilişkili omuz, dirsek ve tarsal 

eklemlerdeki lezyonların lokalize olduğu bölgelerin tespitine de 

yardımcı olduğu bilinmektedir (Kippenes ve Johnston 1998:137–160, 

Nelson ve Ballegeer 2012:971-979, Bartel vd. 2018:398-404, European 

College of Veterinary 2021) 

6.2. Böbrek Sintigrafisi 

Veteriner hekimlikte klinik açıdan kullanılan en eski nükleer tıp 

uygulamalarından biri de böbrek morfolojik görüntüle yöntemidir 

(Némethve vd. 1998:295-303). Diğer hayvanlara kıyasla böbrek 

yetmezliği olgusu en sık kedi ve köpeklerde görülür. Hayvanların 



231 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

böbreklerinde saptanan başlıca hastalıklar arasında enfeksiyonlar, 

böbrek taşları, kistik ve neoplastik yapılar ile glikol antifriz, aspirin, 

asetaminofen, ibuprofen gibi alınan toksinlerden kaynaklanan 

dejenerasyonlardır.  Ayrıca glomerülonefrit ve sistemik lupus gibi bir 

dizi yangısal hastalıklar da gözlenir. Böbrek hastalıklarını erken teşhis 

etmek, hastalığın başlangıç aşamada yalnızca rutin olarak yapılan kan 

ve idrar laboratuvar testlerine dayandırılarak yapmak çok zordur. 

Ayrıca böbrek kistleri, hidronefroz veya tümörler gibi morfolojik 

olarak böbrekleri değişikliğe uğramış olan hayvanlarda böbrek 

fonksiyonunun tek taraflı değerlendirilmesi zor bir işlemdir. Bu 

durumun tespitine sadece sintigrafi uygulaması izin verir (George 

2004:867-85, Tyson ve Daniel 2014:35-46). Böbrek fonksiyonunun 

kantitatif ve kalitatif sintigrafik ölçümleri günümüzde pratikte 

uygulanmaktadır. Böbreğin glomerüler filtrasyon hızının (GFR) 

belirlenmesi genellikle cerrahi uygulamaların planlanması açısından 

önem taşır. Sintigrafi uygulamaları ile bireysel böbrek fonksiyonunu 

ölçülerek, planlanmış olan cerrahi nefrotomi veya nefrektomi gibi 

operasyonların başarısı açısından önem taşır. (Schaefer vd. 2021). 

Nükleer tıp teknikleri açısından kedi ve köpeklerde uygulanan 

transplantasyon sonrası şekillenen akut renal allogreft rejeksiyonu 

olgularının değerlendirilmesinde yararlı olabilir, ancak bu hastalarda 

sintigrafinin radyografik bulgulara üstünlüğü konusunda bir tartışma 

vardır (Held ve Daniel 1991:1619-1621). 
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6.3. Karaciğer Sintigrafisi 

Hayvanlarda uygulanan hepatik sintigrafide karaciğerin 

multifonksiyonel özelliği göz önüne alındığında, 3 ana formu vardır 

Retiküloendotelyal fonksiyonu değerlendirirken, 99mTc işaretli 

kolloidler tercih edilen radyofarmasötik gibi görünmektedir. Lipofilik 

özellikleri nedeniyle, hepatobiliyer sintigrafi için iminodiasetik asit 

türevleri mevcuttur. Portosistemik şant sintigrafisi farklı 

radyofarmasötikler kullanılarak yapılabilir. Pararektal olarak 

uygulanan 99mTc-perteknetat en sık kullanılanıdır (Wolff vd. 

1988:179-183, Koblik vd. 1990: 925-930). 

Retiküloendotelyal sintigrafi için başlıca endikasyonlar; boyut ve 

şekilsel açıdan hepatik ve dalak morfolojisinde kaynağı bilinmeyen 

kist, hematom, apse, tümör gibi kitlelerinin değerlendirilmesi şeklinde 

sıralanabilir. Hepatobiliyer sintigrafi, hepatositlerin safra atılım 

fonksiyonu, safra yolları açıklığı, ekstrahepatik safra yolu obstrüktif 

lezyonları, akut veya kronik kolesistit gibi morfolojik ve fonksiyonel 

bilgileri de tutar. Portosistemik şant sintigrafisi, portal ve sistemik 

damarlar arasındaki patolojik bağlantının varlığı için çok hassas, 

invaziv olmayan bir tarama testidir. Bu yöntem sayesinde, şant akışının 

büyüklüğünü hesaplanmış bir şant fraksiyonu açısından ölçmek ve 

karşılaştırmalı ameliyat sonrası şant fraksiyon değerlerini hesaplayarak 

portosistemik şantları kapatmak veya azaltmak için cerrahi 

müdahalenin etkinliğini değerlendirmek mümkündür (Animal Imaging 

2021). 



233 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

6.4. Beyin Sintigrafisi 

Nükleer tıp uygulamaları arasında en basit biçimde gerçekleştirilebilen 

uygulamalardan birisi de konvansiyonel beyin sintigrafisidir. 

Radyofarmasötilerin intravenöz uygulamasından yaklaşık dört saat 

sonra statik kafa çevresinde görüntüleme gerçekleştirilebilir. Dorsal, 

lateral ve kaudal görüntüleri alınır ve görsel olarak değerlendirilir. 

SPECT beyin sintigrafisi, geleneksel radyofarmasötiklerin kullanımı ile 

de gerçekleştirilebilir fakat 99mTc HM-PAO ve 99mTc ECD, daha 

yüksek lezyon/arka plan oranı oluşturduğu için daha iyi resim kalitesi 

sağladığından bunlara baş vurulur. Bu bileşikler kolayca kan-beyin 

bariyerini aşarak, beyin dokusuna geçip burada tutunurlar. Böylece 

beyin dokusundaki dağılımları saatlerce sabit kalır (Huaijantug 2015:9-

16). 

Veteriner cerrahi alanında beyin sintigrafisi endikasyonları insanlara 

uygulananla kıyaslandığında farklıklar gösterir. İnsanlarda kraniyal 

sinir bozukluklarına bağlı nöbetler, epilepsi veya davranış değişiklikleri 

gibi durumlar incelenirken, hayvanlarda beyin tümörleri, kistler, apse, 

kanama ve vasküler lezyon gibi şüpheli intrakraniyal lezyonların 

endikasyonlarında sıklıkla kullanılır. (Martle vd. 2009: 50;655-59). 

Bununla birlikte, bölgesel beyin perfüzyonu idiyopatik epilepsili 

köpeklere uygulandı ve subkortikal bölgede önemli bir 

hipoperfüzyonun varlığını ortaya çıkardı. Normal köpeklere bölgesel 

beyin perfüzyonu uygulaması sayesinde, köpeklerde farklı 

fizyopatolojik değişikliklerin değerlendirilmesine referans sağlanmıştır 

(Vermeire vd. 2009:342-349).  
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6.5. Kalp Sintigrafi 

Roentgen tarafından 19. yüzyılın sonunda radyografik 

görüntülemelerde X-ışınının kullanılması (Syrota vd. 1996:131-140), 

1924’te Hevesy tarafından hayvanlar üzerinde ilk radyotracer 

çalışmalarının yapılmış olmasına rağmen (Webb 1992:835-837.), 

emisyon rekonstrüksiyon tomografisi 1962'de Kuhl tarafından tanıtıldı 

(Narula vd. 1996:371-381). Daha sonra klinik olarak şüpheli 

miyokarditin değerlendirilmesinde başarıyla kullanılan galyum-67’un 

geliştirilmesi 1969 yılında, indiyum-111 ise 1990 yılında olmuştur 

(O’Connell vd. 1984: 58-62, Baba vd. 1990:307-309).  

Kardiyak sintigrafi; miyokardiyal görüntüleme ve fonksiyonel 

sintigrafi olmak üzere iki ana nükleer görüntüleme grubunu içerir 

(Koblik vd. 1990:925-930, Stockhof vd. 1990:151-165, Berry vd. 

1993:52-55). Miyokardiyal görüntülemeler daha pahalı 

radyofarmasötiklerin kullanımını gerektirir, örnek olarak 

99mTechnecium metoksiizobütil-izonitril (99mTc MIBI veya 

sestaMIBI), pirofosfat (99mTc PYP), 201Talyum (201Tl), 123I etiketli 

serbest yağ asitleri gösterilebilir. Fonksiyonel sintigrafi için ise 

radyofarmasötikler 99mTechnecium, insan serum albümini (99mTc 

HSA) veya otolog kırmızı kan hücreleri kullanılır (in vitro veya in vivo 

etiketleme için 99mTc PYP). Kedi ve köpeklere enjekte edilen dozlar 

74-370 MBq arası geniş bir band aralığına sahiptir (Nader ve Hogan, 

2020:1-6, Saeed 2021:90-109). 
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Kalp perfüzyonunun konvansiyonel düzlemsel muayenesi günümüzde 

daha yaygın olarak kullanılan bir yöntem olmasına rağmen, insanlarda 

olduğu gibi köpeklerde de SPECT incelemelerinin sayısında artış 

görülmektedir. Radyofarmasötik enjeksiyondan yaklaşık 20-60 dakika 

sonra sol lateral, ventral ve bazen sol ventral oblik düzlemsel görüntüler 

alınır, burada elde edilen parametreler 64 x 64 x 16 veya 128 x 128 x 

16 matris boyutunda olup toplam sayım 300 -500 kcount arasında elde 

edilir. Genellikle SPECT incelemesinin radyofarmasötik uygulamadan 

sonraki ilk üç saat içinde yapılması önerilir. Elde edilen parametreler 

insan çalışmalarına benzerlik gösterir, dedektörün göğüs kafesinin 

ventral yönü etrafında dairesel dönüşüyle 180 derece sağ lateralden sola 

laterale, 64 durak ve her durak başına yaklaşık 30 saniye durur. Görüntü 

rekonstrüksiyonu için Butterworth filtresi kullanılarak filtrelenmiş geri 

yansıtma kullanılır (Underwood vd. 2004:61-291, European College of 

Veterinary, 2021). 

Perfüzyon ve metabolik kardiyak sintigrafi, insanlarda koroner arter 

tıkanıklığının neden olduğu miyokard iskemisi veya enfarktüsünün 

teşhisinde kabul görmüş yöntemler olmasına rağmen hayvanlarda 

nadiren kullanılırlar. Fonksiyonel sintigrafi ise, veterinerlik alanında da 

çok daha fazla uygulanma alanı bulmuştur. EKG kapılı muayene, sol ve 

sağ ventrikül fonksiyonunun ejeksiyon fraksiyonları, ejeksiyon hızı, 

dolum hızı ile incelenmesi ve miktarının belirlenmesi ve kemoterapi 

ajanının (Adriamisin) veya diğer ilaçların (digoksin) miyokardiyal 

fonksiyon üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanılabilir 

(Mordi vd. 2017:27-437, Animal Imaging 2021). 
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6.6. Akciğer Sintigrafisi 

Tanısal görüntülemede hem insanlarda hem de veterinerlik alanında iki 

tip pulmoner sintigrafi yönteminin kullandığı bilinmektedir. Bu 

yöntemler; ventilasyon sintigrafisi ve perfüzyon sintigrafisi (Amis vd. 

1982:1972-1977, Harnagle vd. 1987:22-27) olarak tanımlanmıştır.  

Ventilasyon sintigrafisi uygulamalarında kullanılan 

radyofarmasötikleri; radyoaktif gazlar (133, 127Xenon, 81mKrypton) 

veya radyoaerosolleri (99mTc DTPA veya HSA nano kolloid) şeklinde 

sıralanabilir. Perfüzyon sintigrafik incelemeleride ise 99mTechnecium 

etiketli insan makro kümelenmiş serum albümini (99mTc MAA) pratik 

açıdan kullanılabilen tek radyofarmasötiktir. Enjekte edilen dozlar her 

iki yöntemde de 20-150 MBq/köpek veya kedi ile 555-740 MBq/at 

arasında değişmektedir. Ventilasyon sintigrafisi, kapalı bir ventilasyon 

devresinden gaz veya radyoaerosol uygulamasından hemen sonra 

gerçekleştirilir. 128 (256) x 128 (256) x 16 (8) matris boyutları ve 300-

500 kcount önkoşulları kullanılarak göğüs kafesinin ventral, dorsal ve 

lateral yönlerinden statik görüntüler alınır. Çok daha nadiren, özellikle 

de atlar üzerinde yapılan dinamik çalışmalarda, daha önce tarif edildiği 

gibi aynı matris boyutuna sahip her biri 2-3 saniyelik 24 kare ile 

gerçekleştirilir. Perfüzyon muayenesi daha basit bir şekilde yapılabilir; 

Radyofarmasötik uygulamadan 2-5 dakika sonra toraksın dorsal, 

ventral, sol ve sağ lateral ve sol oblik yönlerinden sadece statik resimler 

çekilir ve radyofarmasötik dağılımı görsel açıdan değerlendirilir. 

(Jeune, 2010: 146–155, Fujita vd. 2021:636-646). 
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Hayvanlarda yapılan ventilasyon sintigrafi çalışmaları, hasta iş 

birliğinin zor olması nedeniyle genel olarak araştırma uygulamaları ile 

sınırlı tutulmuştur. Bu özelliği sebebiyle de veterinerlik açısından 

sintigrafik perfüzyon muayenelerine çok daha fazla baş vurulmuştur. 

Pulmoner tromboembolizmde, kronik obstrüktif akciğer hastalığında, 

kalp kurdu hastalığında, akciğerlerdeki hastalığın nerede çıktığı, 

semptomlarının şiddeti ve akciğerlerin kan perfüzyonu hakkında 

önemli bilgiler sağlarlar. Atlarda, şüpheli pulmoner tromboembolizm 

ve egzersize bağlı pulmoner kanama olgu endikasyonlarında perfüzyon 

sintigrafisi uygulamaları en yaygın kullanılan yöntemdir. (Lattimer 

2021, Dimastromatteo vd. 2018:1-11). 
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Giriş 

Hasat, budama ve ürün işleme sonrası ortaya çıkan bitkisel artıklar ile 

hayvansal üretimde ortaya çıkan atıkların çevreye dost bir ürüne 

dönüştürülerek toprağa geri kazandırılması son derece önemlidir. 

Atıkların kompost haline getirilmesi, hayvan gübresi olarak kullanımı, 

yeşil gübreleme ve anızı toprağa karıştırma gibi birçok uygulama 

toprağın organik madde kapsamını (Gülser ve ark., 2010) ve 

mikroorganizma çeşidi ve faaliyetlerini arttırmasına rağmen, toprağa 

ilave edilen organik atıklar özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde 

hızlı bir şekilde ayrıştıklarından etkileri oldukça kısa süreli olmaktadır 

(Naeem ve ark., 2018). Türkiye’nin yıllık biyokütle potansiyelinin 

109.4 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemiz ormanlarında 

yonga, talaş, kabuk, dal, yaprak ve benzeri odunsu atık biyokütlenin 5-

7 milyon ton yıl-1 civarında olduğu, bitkisel sap (ayçiçeği, mısır, pamuk, 

domates, kolza vb.), kabuk-kılıf (kahve, soya, çeltik, yer fıstığı, fındık, 

ceviz vb.), sap-saman (buğday, arpa, çavdar, yulaf vb.) ve meyve 

çekirdeklerinden oluşan tarımsal atıklar ile hayvansal atıkların 

(küçükbaş, büyükbaş, kanatlı gübreleri vb.) ve tarıma dayalı endüstriyel 

atıkların (prina vb.) 50-65 milyon ton yıl-1 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir (Sümer ve ark., 2016). Organik kökenli atıklar, toprakların 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirilerek, mineral 

gübrelerin etkinliğinin artırılmasına katkı sağladığı bildirilmektedir. Bu 

kapsamda, toprakların organik madde içeriklerinin arttırılmasının yıllık 

yaklaşık 5.5-6.0 milyon ton kimyasal gübre kullanımını azaltabileceği 

tahmin edilmektedir (Gunes ve ark., 2015).  
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Biyokütlenin araziden uzaklaştırılması ile topraklardan önemli 

miktarda bitki besin elementi de uzaklaştırılmaktadır (Lal ve Pimentel, 

2007). Yeterli miktarda mineral gübre, hayvan gübresi veya toprak 

katkı maddeleri uygulamaları ile topraktan kaldırılan besin elementleri 

yeniden ilave edilemez ise toprağın üretkenliği zamanla azalacaktır. 

Sadece besin elementi ilavesinin yapıldığı durumlarda ise zamanla 

azalan toprak organik maddesi, toprağın katyon değişim kapasitesinin 

azalmasına yol açacağından besin elementlerinin toprakta tutunması da 

zorlaşacaktır. Organik maddenin azalması, toprakların su ve rüzgâr 

erozyonuna dayanıklılığını sağlayan agregatların zayıflamasına neden 

olacağından arazilerin bozulmaya karşı hassasiyetini de arttıracaktır. 

Bu kapsamda, son yıllarda biyokütlenin pirolizi ile üretilen biyokömür 

uygulamasının toprağın organik karbon seviyesini arttıracağı, hasat ile 

kaldırılan besin elementlerinin önemli bir kısmının toprağa yeniden 

kazandıracağı, toprağın su ve besin elementlerini tutma ve besin 

elementlerinin döngüsünü sağlamadaki fonksiyonlarını yerine 

getirmesine katkı sağlayacağına dair araştırma sonuçları yayınlanmıştır 

(Laird ve ark., 2010a; Günal ve ark., 2018a; Schmidt ve ark., 2021). 

 

Biyokömür; tanımı, üretimi ve özellikleri   

Bitkisel veya hayvansal kökenli biyokütlenin, oksijensiz ortamda 

pirolizi veya az miktarda oksijen varlığında gazlaştırması ile elde edilen 

yüksek karbon ve mineral içerikli ürün “biyokömür” olarak 

tanımlanmaktadır. Piroliz, oksijenin olmadığı durumda sıcaklığın 

artması ile organik materyalin termo kimyasal olarak bozulması 

işlemine verilen isimdir (Bridgwater, 1994). Piroliz esnasında materyal, 
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tek yönlü kimyasal ve fiziksel bir değişime uğrarken sıcaklık ile birlikte 

birçok bileşeni kaybolur ve karbon bakımından zengin bir materyale 

dönüşür. Biyokütlenin sıcaklıkla birlikte bozunması işlemi esnasında 

katı kömürleşmiş materyal (biyokömür), sıvı biyo-yağlar, katran ve 

çeşitli gazlar ortaya çıkmaktadır. 

 

 
 

 Şekil 1. a) Fındık Zurufu b) Fındık Zurufu Biyokömürü c) Tavuk gübresi d) Tavuk 

gübresi Biyokömürü 

 
Biyokömürün bileşimi, yüzey alanı, su tutma kapasitesi, pH, elektriksel 

iletkenliği, parçacık ve gözenek boyutu gibi fiziko-kimyasal özellikleri piroliz 

koşullarına ve hammadde özelliklerine bağlı olarak büyük değişkenlik 

göstermektedir (Lehmann ve Joseph, 2015; Solaiman ve Anawar, 2015; Günal 

ve ark., 2019; Shaheen ve ark., 2019; Akkurt ve ark., 2020). Biyokömür, tipik 

olarak uçucu ve yoğunlaşmış aromatik organik (Brewer ve ark., 2011) ve 
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inorganik elementler (Cantrell ve ark., 2012; Spokas ve ark., 2012) içerir. 

Daha yüksek sıcaklıklarda üretilen biyokömür, tipik olarak yüksek 

gözeneklilik, organik C ve adsorpsiyon kapasitesine, genellikle yüksek pH ile 

birlikte geniş bir iç yüzey alanına (Park ve ark., 2015; Rajapaksha ve ark., 

2015) ve yüksek katyon değişim kapasitesine (Singh ve ark., 2010) sahiptir. 

Hammaddenin özelliklerine bağlı olarak değişen miktarda lignin, selüloz, 

hemiselüloz ve eser miktarda uçucu maddelerden oluştuklarından üretilen 

biyokömürler, aynı karbon miktarına sahip olsalar da yüzey özellikleri, yüzey 

alanları veya gözeneklilik gibi önemli fiziko-kimyasal özellikleri farklılık 

göstermektedir (Lei ve Zhang 2013; Xie ve ark.; 2014; Mohan ve ark., 2018) 

(Şekil 2).  

 

Uluslararası Biyokömür Girişimine göre, biyokömürün molar H: organik C 

oranı maksimum 0.7 olmalıdır (Shackley ve ark., 2012). Siyah karbon içeriği 

toplam karbonun %10'undan daha düşük olduğunda, üretilen materyal, 

biyokömür olarak kabul edilemez (Anonim, 2012a). Biyokömür, en az %60 C 

içeriyor ise birinci sınıf, %30 ve %60 arası ise ikinci sınıf, %10 ve %30 arası 

ise üçüncü sınıf olarak nitelendirmektedir (Anonim, 2012a). Avrupa 

Biyokömür Sertifikasına Kurumuna göre, biyokömürlerin siyah karbon içeriği 

toplam karbonun %10 ile 40'ı olmalı (Schimmelpfennig ve Glaser, 2012) ve 

biyokömürün kuru madde oranının minimum %50 stabil organik karbona 

sahip olmalıdır (Anonim, 2012b).  Bu nedenle, belirtilen orandan daha düşük 

stabil karbona sahip olan çeltik kavuzunun pirolizi ile üretilen materyal bazı 

kaynaklarda bir biyokömür olarak sınıflandırılmamakta, bunun yerine 

"karbonca zengin gazlaştırma külü" olarak adlandırılabilmektedir. 

Biyokömürü tanımlamanın başka bir yolu, hammaddeden kömür kalıntısı 

içinde korunan karbon yüzdesini değerlendirmektir. Bu değerlendirme, 

karbon tutma ve depolama amaçlı üretilen biyokömürün mantığı ile 

uyumludur (Carter ve ark., 2013). 



249 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

 
 

 
Şekil 2. a) Çeltik kavuzu biyokömürü (2KX), b) çeltik kavuzu biyokömürü (10KX), 

c) mısır sapı biyokömürü (2KX), d) mısır sapı biyokömürü (10KX) SEM görüntüleri 

(Mohan ve ark., 2018). 

 

Gözenekli yapısı, negatif yüklü yüzeyleri ve karboksil, hidroksil, 

fenoksil ve karbonil gibi fonksiyonel grupları olan biyokömür (Nartey 

ve Zhao, 2014) toprağa uygulandığında bir adsorbent olarak görev 

yapmaktadır. Adsorbent olarak kullanılan biyokömürün sularda ağır 

metal ve organik kirleticilerin olumsuz etkisini azalttığı bildirilmiştir. 

Ayrıca toprağa uygulanan biyokömür ise pestisit kalıntılarını tutmakta 

ve bu kimyasalların yüzey ve yer altı sularına karışmasını 

engellemektedir. Ancak zamanla topraktaki biyokömürün herbisitleri 

etkisiz hale getirme yeteneğinin süresi bilinmemektedir (Lal ve ark., 

2011). Toprak iyileştiricisi ve organik gübre olarak kullanılan 

biyokömürün, toprakta kendi ağırlığının 6 katı kadar su tutabildiği ve 
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asidik toprakların kireç ihtiyacını azaltmaya yardımcı olduğu da 

bildirilmektedir (Şahin ve ark., 2020). 

Üretim sonrası ortaya çıkan bitkisel ve hayvansal kökenli atıklar çoğu 

zaman çevre kirliliğine neden olmaktadır. Söz konusu atıkların 

toplanması, muhafazası ve depolanmasında zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. Atık değerlendirmesi konusunda toplum bilincinin 

yeterince oluşmaması, atıkların çoğu zaman boş arazilere ve drenaj 

çukurlarına dökülmesi veya yakılarak bertaraf edilmesine neden 

olmaktadır (Şekil 3). Çevrenin kirlenmesine neden olan bu uygulama, 

bitkilerin gelişmeleri için gerekli olan besin maddelerinin yitip 

gitmesine yol açmaktadır. Hasat sonrası atıklarının yakılarak arazinin 

dışına çıkarılmaları, toprakların organik madde düzeyini ve 

verimliliğini olumsuz etkilemektedir (Wilhelm ve ark., 2004). Bununla 

birlikte, hasat veya üretim sonrası ortaya çıkan organik materyallerin 

piroliz işlemine tabi tutulması, açığa çıkan yanıcı gaz ve biyoyakıt ile 

enerji üretimine ve toprağa karbon ve bitki besin elementlerinin geri 

dönmesine olanak sağlayan son derece faydalı bir uygulamadır 

(Schmidt ve ark., 2021). 

 
Şekil 3. Hasat sonrası çevreye bırakılan ve yakılan tarımsal artıklar 
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Yüksek dozda hayvan gübresinin toprağa uygulanması, çevresel kaygılara 

neden olmaktadır.  Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde uygulanan hayvan 

gübresinin birkaç yıl içerisinde ayrışarak yok olması daha uzun süreli olumlu 

etkiye sahip olan biyokömürün önemine dikkat çekmektedir (Arthur ve ark., 

2015). Hayvansal atıkların, biyokömüre dönüştürülerek uygun dozda toprağa 

uygulanması, toprak kalitesine daha fazla ve daha uzun süreli katkı sağlarken, 

çevreye olan olumsuz etkinin önlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Biyokömürün toprak düzenleyici/iyileştirici olarak etkilerinin yeterince 

anlaşılması ile birlikte, üreticiler kullanıcılara en uygun biyokömürü temin 

etmek için çalışmalar yapmaları gerekecektir (Agegnehu ve ark., 2015).   

Biyokömür üretiminde piroliz sıcaklığı kadar biyokütle seçimi de oldukça 

önemlidir. Biyokütle ne kadar yüksek besin elementi oranına sahipse elde 

edilen biyokömür de besin elementi bakımından o kadar zengin olacaktır.  

Biyokütleye göre biyokömürün elementel içeriği, gözenek yapısı, yüzey alanı, 

adsorbe kapasitesi, su tutma kapasitesi ve besin elementi içeriği gibi pek çok 

önemli özelliği farklılık göstermektedir. Biyokömür özelliklerini etkileyen 

parametreler, biyokütlenin lignin, selüloz, hemiselüloz, kül ve nem içeriğidir. 

Ayrıca, biyokömürün bitki besin elementi içeriği, parçacık boyutu, ağır metal 

içeriği, yağ, parafin, protein, fenolik ve reçine içeriği ile polisiklik aromatik 

hidrokarbon (PAH) oranı da kalitesini etkileyen önemli bileşenlerdendir 

(Mohan ve ark., 2006). 

Tarımsal Üretimde Biyokömür Kullanımı  

Biyokömür, bir gübreden ziyade toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinin iyileşmesine katkı vererek verimliliğin artmasını sağlamak 

amacı ile kullanılan bir düzenleyici materyaldir. Biyokömürün toprağa 

uygulanması aslında yeni bir yöntem değildir. Amazonlarda keşfedilen koyu 

renkli topraklar (Terra Preta), büyük olasılıkla bölgede yaşayan halkın 
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yakacak olarak kullandığı ocaklardan çıkan odun kömürü kalıntılarının o 

dönemlerde çiftçiler tarafından arazilere uygulandığını göstermektedir 

(Glaser ve ark., 2002; Sombroek ve ark., 2003). 

Biyokömürün toprağa uygulanma şekli, biyokömür parçacıklarının davranışı, 

topraktaki bakiye etkisi toprağa, dolayısı ile tarıma etkisi bakımından 

önemlidir. Biyokömür uygulama sıklığı ve uygulama derinliği hakkında 

yapılmış çalışmalar oldukça yetersizdir. Biyokömür, besin döngüsü bitkilerin 

su ve besin elementlerini aldıkları kök bölgesinde toprak yüzeyine yakın 

uygulanmalıdır. Biyokömür, tarla denemelerinde  0-5 cm (Major ve ark., 

2010), 0-10 cm (Chunxue ve ark., 2015), 0-15 cm (Kumar ve ark., 2018) 

derinliklerine uygulansa da, daha çok 0-20 cm (Xiao ve ark., 2020; Carter ve 

ark., 2013; Bakshi ve ark., 2014; Chintala ve ark., 2014; Munera-Echeverri ve 

ark., 2020) derinliğe uygulandığını görülmektedir. Biyokömürler, uygulama 

oranını etkileyen fiziko-kimyasal özellikler bakımından büyük farklılıklar 

göstermektedir. Biyokömürün bitki gelişimi üzerine etkisini incelemek için 

yapılan çalışmalarda, yaygın biyokömür uygulama oranlarının 10 ile 20 t ha-1 

arasında olduğu ancak 50 ile 100 t ha-1 gibi daha yüksek oranlarda biyokömür 

uygulanan çalışmaların da olduğu bildirilmiştir (Jeffery ve ark., 2011). Ancak 

uygun dozun 5-50 t ha -1 arasında olduğu ve ürün verimi üzerine olumlu 

etkilerin bu dozlar arasında olduğu rapor edilmiştir (Kapoor ve ark., 2022). 

Biyokömür uygulamasının sıklığı, uygulama oranına, biyokömür kaynağına 

ve toprak yönetim sistemine bağlıdır. Biyokömürün toprağa uygulanmasının 

faydalı etkilerinin zamanla değiştiği bildirilmiştir (Rajakumar ve Sankar 

2016). Ayrışmaya dirençli doğası nedeniyle, biyokömürün tek bir uygulaması, 

tarlada birkaç yetiştirme dönemi boyunca faydalı etkiler sağlayabilir (Steiner 

ve ark., 2007).  
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Toprağa Biyokömür Uygulamalarının Bitki Gelişimi ve Ürün Verimine 

Etkisi 

Biyokömürün ürün verimi üzerine etkisini incelemek amacı ile pek çok sera 

ve tarla çalışmaları yürütülmüştür. Dünya çapında 21 ülkeden 116 çalışmayı 

içeren bir meta-analizde, Liu ve ark. (2013) biyokömürün ürün verimliliğini 

ortalama %11 arttırdığını belirtmiştir. Çalışmalar, 55 ton/ha üzerindeki 

biyokömür uygulama oranlarının ürün verimliliğinde düşüşlere yol 

açabileceğini de göstermektedir (Biederman ve Harpole 2013). Biyokömürün 

toprağa ilavesinin bitki gelişimine ve verimine etkileri; uygulanan 

biyokömürün özelliklerine, biyokömür uygulama oranlarına, biyokömür 

uygulanan toprağın karbon, pH, katyon değişim kapasitesi gibi özelliklerine 

ve bitki yetiştirme koşullarına bağlı olarak değiştiği bildirilmiştir (Ye ve ark., 

2020). Biyokömürün özellikle de toprağın fiziksel özelliklerinde meydana 

getirdiği iyileşmeye paralel olarak verimde bir artışa neden olduğunu gösteren 

çalışmalar yayınlanmıştır (Chan ve ark., 2008a; Asai ve ark., 2009; Jeffery ve 

ark., 2015). Biyokömür uygulamasının ürün verimine etkisi ile ilgili araştırma 

sonuçlarını inceleyen Spokas ve ark. (2012), çalışmaların yaklaşık %50'sinde 

biyokömür uygulamasının verim ve bitki gelişimine pozitif etki ettiğini, 

%30'unda önemli bir farklılığın görülmediğini %20'sinde ise bitki gelişimi ve 

verim üzerine negatif bir etki olduğunu rapor etmişlerdir. Örneğin biyokömür 

ilavesi sonucunda mısır verimi %98 ile 150 ve su kullanım etkinliği % 91 

ile139 arasında (Uzoma ve ark., 2011), buğday verimi, okaliptus biyokömürü 

kullanımında % 18 oranında (Solaiman ve ark., 2010) yer fıstığı verimi, 

biyokömür ve birlikte biyokömür-kompost uygulamalarında %23 ve %24 

oranında arttığı bildirilmiştir (Agegnehu ve ark., 2015).  Gübre uygulanmamış 

kontrol ile karşılaştırıldığında, sadece inorganik gübre kullanımı ile verimde 

%26'lık bir artış gerçekleşirken, inorganik gübre ile birlikte biyokömür 

kullanımı verimde %48'lik artışa neden olmuştur. Yalnızca inorganik gübre 
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kullanımıyla karşılaştırıldığında, inorganik gübrenin biyokömür ile birlikte 

kullanımı, verimde %15'lik artışa neden olduğu bildirilmiştir. Bu sonuç, 

biyokömürün inorganik gübre ile birlikte kullanımının ürün verimini 

artırmada inorganik gübrelerin tek başına kullanımından daha etkili olduğunu 

ortaya koymuştur. Bununla birlikte, sadece biyokömür kullanımının ürün 

veriminde önemli bir değişime neden olmadığı da rapor edilmiştir (Ye ve ark., 

2020).  

Buğday verimi, biyokömür ve çeşitli inorganik gübre kombinasyonlarının 

uygulanmasıyla artmaktadır. Ayrıca, önerilen makro ve mikro besin 

maddeleri ile birlikte biyokömür ilavesi, verimi sadece önemli ölçüde 

arttırmakla kalmayıp aynı zamanda toprak özelliklerini de geliştirmektedir 

(Ahmad ve ark., 2016).  Kumlu tekstüre sahip topraklarda, mineral gübreli 

veya gübresiz biyokömür uygulaması "gübre uygulanmayan sadece 

biyokömür uygulanan kontrol" ile karşılaştırıldığında ortalama %108.4'lük bir 

verim artışına neden olurken, tınlı tekstüre sahip topraklarda verim artışının 

bu denli yüksek olmadığı bildirilmiştir (Ye ve ark., 2020). Çok asidik 

topraklarda (pH ≤5) verim artışı %41.9 iken, asidik (5 ≤ pH ≤6) topraklarda 

%28.8 ve nötr topraklarda ise (6≤ pH ≤ 7) %19.8 olmuştur (Bai ve ark., 2022). 

Biyokömür uygulamasının verime etkisi, yetiştirilen bitkinin özelliklerine 

bağlı olarak da büyük değişiklikler göstermektedir. Genel olarak baklagiller, 

sebzeler ve tahıllara yapılan uygulamalarda daha olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Gübre uygulanmamış kontrol ile karşılaştırıldığında, biyokömür 

uygulamasına en olumlu tepki mısır, buğday, arpa veya yulafta alınırken, 

çeltik, kolza tohumu ve ayçiçeğinde önemli bir etki olmadığı bildirilmiştir (Ye 

ve ark., 2020). Biyokömürün verim açısından yüksek uygulama dozu etkileri 

çok fazla bilinmemektedir. Önceki bazı araştırmalar, biyokömürün en büyük 

pozitif etkisinin 100 Mg ha-1 uygulama oranında görüldüğünü (Sokchea ve 

ark., 2013) ve tropik alanlardaki topraklarda140 Mg ha-1'e kadar biyokömür 
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uygulamasının kontrole göre daha iyi ürün verimi sağladığını göstermektedir 

(Lehmann ve ark., 2006). Öte yandan, bazı çalışmalar, toprağa çok fazla 

biyokömür eklenirse verimin kontrole göre azaldığını göstermektedir (Asai ve 

ark., 2009; Hammond ve ark., 2013).  

Biyokömür Uygulamalarının Bitki Sağlığına Etkisi 

Biyokömür uygulamasının bitkilerde bakteri, mantar ve nematodların neden 

olduğu zararlara karşı direnç oluşturma potansiyeli üzerine çok sayıda 

araştırma yürütülmüştür (Matsubara ve ark 2002; Elmer ve Pignateello 2011; 

Jaiswal ve ark., 2014). Biyokömür uygulamaları, sistemik direnci 

indükleyerek bitkilerde hastalıklara karşı direnç sağladığı düşünülmektedir. 

Bu direnç, ya Trichoderma spp. gibi büyük mikrobiyal popülasyonların 

üretilmesiyle ya da biyokömür ilave edilmiş topraklardaki fitotoksik 

bileşiklerin (örneğin, etilen ve propilen glikol) sentezlenmesi ile kazanılabilir 

(Graber ve ark., 2010). Hindistan cevizinden, kahve artıklarından ve odundan 

elde edilen biyokömürün toprağa ilavesi kuşkonmazda fusarium 

enfeksiyonunu önemli ölçüde azalttığı bildirilmiştir (Matsubara ve ark. 2002; 

Elmer ve Pignatello 2011). Benzer şekilde, organik saksı karışımına ve kumlu 

toprağa biyokömür ilavesi, külleme hastalığının (Leveillula taurica) şiddetini 

azalttığı görülmüştür (Elad ve ark., 2010). Narenciye budama atığından elde 

edilen biyokömür ise biber ve domateste kurşuni küfe (Botrytis cinerea'nın 

neden olduğu) ve domatesteki küllemeye karşı sistemik direnç geliştirmede 

etkili olmuştur (Elad ve ark. 2010). Meşe ve akçaağaçlarda ise Phytophthora 

kanser hastalığına (Zwart ve Kim 2012) karşı direnç kazandıran bir 

fonksiyona sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

Hıyarda Rhizoctonia solani ile mücadelede başarı oranı biyokömürün 

üretildiği hammaddeye ve uygulama oranına bağlıdır (Jaiswal ve ark. 2014). 

Bu hastalığın etkisini azaltmak için en etkili oran okaliptüsten üretilen 
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biyokömürün %1 ve sera atıklarından üretilen biyokömürün ise %0.5 dozudur. 

Sera atığı ve odun biyokömürünün toprağa ilave edilmesi, çeşitli enfeksiyon 

stratejileriyle üretilen mantar kaynaklı yaprak hastalıklarının hastalık şiddetini 

etkili bir şekilde azalttığı rapor edilmiştir (Harel ve ark., 2012). Elmer ve 

Pignatello (2011), biyokömürün uygulaması ile kuşkonmaz bitkisinin 

Fusarium enfeksiyonundaki düşüşün, biyokömürde adsorbe edilen allelopatik 

bileşiklerden (örneğin, kafeik ve ferulik asitler) kaynaklanabileceğini öne 

sürmüştür. Üç yıllık inkübasyon sonrası, biyokömür uygulanmış ve 

uygulanmamış alanda bitki besin elementleri, mikorizal koloni, mikrobiyal 

büyüme ve yabancı ot popülasyonunda önemli bir fark olmadığı görülmüştür. 

Bununla birlikte, daha önce biyokömürle muamele edilmiş toprakta 

biyokömürün yeniden uygulanması, saprofitik mantar gelişimini ve mikorizal 

kök kolonizasyonunu önemli ölçüde azaltmıştır (Quilliam ve ark., 2012). 

Bonanomi ve ark. (2015), biyokömürün bitki hastalıkları üzerindeki etkisini 

test eden 13 patosistemden (yaprak patojenleri ve toprak kaynaklı patojenler) 

elde edilen verileri özetlemiştir. Yapılan araştırmaların %85'inin bitki hastalık 

şiddetini azaltmada biyokömürün olumlu bir etkisi olduğunu, %12'sinin 

etkisinin olmadığını sadece %3'ünün ise biyokömür ilavelerinin bitki 

hastalıklarını teşvik edebileceğini bildirmişlerdir. 

 

Biyokömür Uygulamalarının Toprak Özelliklerine Etkisi 

Biyokömürün ilave edildiği toprakta, bazı özellikleri iyileştirdiği 

bilinmektedir. Biyokömürün topraklara uygulanmasının potansiyel faydaları 

biyokömür ve toprak tipine bağlı olarak değişir (Butnan ve ark., 2015).  Ilıman 

iklimlerdeki alkali topraklar, özellikle ürün verimliliği açısından (Borchard ve 

ark., 2014) biyokömür ilavesine yüksek tepki vermelerine rağmen yüksek 

verimliğe sahip topraklarda daha düşük ürün verimi (Vaccari ve ark., 2015) 

rapor edilmiştir. Bununla birlikte, kumlu, bozulmuş, ağır metaller ile 
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kirlenmiş ve besin elementi bakımından fakir toprakların biyokömür 

uygulamalarından yararlanma olasılığı daha yüksektir (Sohi ve ark., 2010; 

Tang ve ark., 2013). Bu tür topraklar için, biyokömür uygulamasının toprak 

ekosistemi üzerindeki etkileri farklılık gösterebilir. Örneğin, , budama ve 

buğday atığından elde edilen biyokömürün kullanıldığı kumlu tınlı toprakların 

veriminde ve besin tutma miktarında bir artış olduğunu bildiren çalışmalar 

olduğu gibi (Uzoma ve ark., 2011; Gao ve ark., 2016), aynı tip topraklara 

benzer hammaddelerden elde edilen biyokömür uygulandığında ürün 

veriminde herhangi bir değişiklik olmadığını bildiren çalışmalar da olmuştur 

(Jay ve ark., 2015; Sorensen ve Lamb, 2016). 

 

Biyokömür Uygulamalarının Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkileri 

 

Biyokömürün temel fiziksel özellikleri, biyolojik olarak parçalanmasının zor 

olması, yüksek gözeneklilik ve besinlerin tutulmasını etkileyebilecek yüksek 

yüzey alanıdır (Spokas ve ark., 2012). Bitki gelişimi için toprağa biyokömür 

ilavesi; toprağın işlenebilirliği ve toprağın fiziksel özelliklerini değiştirebilir 

(Downie ve ark., 2009). Bir toprak iyileştirici olarak biyokömürün toprağın 

fiziksel özellikleri üzerine potansiyel etkileri, bazı çalışmalarda kapsamlı bir 

şekilde araştırılmıştır (Sohi, 2010; Jeffery ve ark., 2011). Tarım, orman ve 

hayvansal kaynaklı biyokömürün toprağa uygulanmasının hacim ağırlığını 

değiştirebileceği, toprak yüzey alanını arttırabileceği (Chan ve ark., 2008b; 

Spokas ve ark., 2012), toprak suyu ve besinlerinin tutulmasını 

iyileştirebileceği (Downie ve ark., 2009; Ding ve ark., 2010) ifade edilmiştir. 

Çalışmalar ayrıca biyokömür ilavesinin su infiltrasyon hızını arttırdığını, 

yüzey akışını ve toprak erozyonunu azalttığını göstermektedir (Asai ve ark., 

2009). Omondi ve ark. (2016), biyokömür kullanımı ile toprak hacim 

ağırlığında ortalama %12 azalma olduğunu bildirmiştir  Toprağın su tutma 

kapasitesi, büyük ölçüde toprak parçacık boyutları, yapısal özellikler ve 
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toprak organik madde içeriği ile düzenlenen toprak gözeneklerinin dağılımına 

bağlıdır. Biyokömür, yüksek oranda gözenekli yapısı nedeniyle toprak 

gözenekliliğini arttırır. Biyokömür, mikro ile makro gözenekler arasında 

değişen boylamsal gözenekler içerir (Tomczyk ve ark., 2020) ve biyokömürün 

gözenekliliği, hammadde türü, piroliz sıcaklığı ve uygulanan piroliz süresinin 

uzunluğu gibi farklı faktörlerden etkilenebilir (Leng ve ark., 2021). Bu 

nedenle, yüksek gözeneklilik, geniş iç yüzey alanı ve organik madde, 

mineraller ve mikroorganizmalar ile etkileşimler yoluyla toprak 

agregasyonunu iyileştiren biyokömür; toprak hidrolik özelliklerini de 

değiştirmektedir (Asai ve ark., 2009; Brockhoff ve ark., 2010).  

 

Agregat dayanıklılığı ve agregatların boyut dağılımı, toprağın erozyona 

direncini yansıttığı için toprak ve bitki yönetimi uygulamalarının toprak 

kalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirmede kullanılan göstergelerdir. 

Toprak yapısının ve faunanın doğal karmaşıklığı nedeniyle, biyokömürün 

agregat dayanaklılığı üzerindeki etkisi belirsizdir ve çeşitli bitki artıklarından 

elde edilen biyokömür ile ilgili olarak organik C dinamikleri ve toprak agregat 

dayanıklılığı arasındaki ilişkiler konusunda  bilgi noksanlığı bulunmaktadır. 

Toprağın agregat yapısındaki dayanıklılığının bazı durumlarda toprak ve 

biyokömür tipine bağlı olarak biyokömür uygulaması ile artabildiği 

bildirilmiştir (Heikkinen ve ark., 2019; Sun ve ark., 2021; Xu ve ark., 2022).  

 

Selülozik elyaftan 450 oC’de elde ettikleri biyokömürü 0, 1.5, 3.0 ve 4.5 t da-

1 dozlarında toprağa ilave eden Zachovalova ve ark. (2022), 4.5 t da-1 

biyokömür uygulama dozunun hacim ağırlığını 1.22 g cm-3'ten 1.17 g cm-3’e 

azalttığını, gözenekliliği ise %53.8'den %55.6'ya yükselttiğini bildirmişlerdir. 

Ancak en yüksek biyokömür 4.5 t da-1 oranının bile 5-20 cm derinlikte üst 

toprağın doymuş hidrolik iletkenliğini ve tarla kapasitesini etkilemediği tespit 

etmişlerdir. Yapılan bir başka çalışmada ise killi bünyeye sahip toprağa 
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biyokömür uygulaması sonrasında tarla kapasitesinin aynı kaldığı (Razzaghi 

ve ark., 2020), aksine bazı çalışmalarda ise biyokömür uygulamasının tarla 

kapasitesini arttırdığı belirtilmiştir (Günal ve ark., 2018a; Liu ve ark., 2020; 

Da Silva Mendes ve ark., 2021).  

Kumlu topraklarda kuraklık genellikle tarım için bir tehdittir ve düşük 

seviyelerde biyokömür uygulaması bitkinin su stresine karşı direncini 

güçlendirebilir (Mulcahy ve ark., 2013) ve yüzey toprağa sadece %5 

biyokömür ilavesiyle su tutma kapasitesinin önemli düzeyde arttırabileceği 

rapor edilmiştir (Case ve ark., 2012). Toprak fiziksel özelliklerinin 

iyileştirilmesinde %0.5 ile %4 oranında uygulanan biyokömür dozunun yeterli 

olacağı bildirilmiştir (Alghamdi, 2018). Toprak iyileştirici madde olarak 

biyokömür, gözenekli doğası ve daha fazla yüzey alanı nedeniyle uygulanan 

suyun önemli bir miktarını tutabilir ve sulama sıklığını azaltabilir. Böylece, 

ürün üretimi için mevcut sınırlı suyu sürdürebilir ve optimize edebilir (Goyal 

ve Kahlon, 2022). 

Toprak hidrolik özelliklerinin iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyan 

biyokömürün özellikleri, spesifik yüzey alanı, parçacık boyutu ve 

gözeneklilik olarak ifade edilmiştir (Edeh ve ark., 2020). Toprak suyu 

hareketini ve tutulmasını kontrol etmede biyokömür partikül boyutunun ve 

hidrofobikliğin rolü çok önemlidir. Beş parçacık boyutu aralığında (>2 mm, 

2–0.5 mm, 0.5–0.25 mm, 0.25–0.063 mm ve <0.063 mm) yumuşak odunun 

700 oC pirolizi ile elde edilen biyokömür iki farklı toprağa (kumlu tın ve tınlı 

kum) dört farklı dozda (1, 2, 4 ve %8) uygulayan Edeh ve Masek (2022), 

toprak hidrolik iletkenliğinin azalan biyokömür partikül boyutlarıyla arttığını 

bildirmiştir. Bu da hem biyokömür iç gözenekliliğinin (biyokömür partikülleri 

içindeki gözenekler) hem de interporozitenin (biyokömür ve toprak 

partikülleri arasındaki gözenek boşlukları) toprak hidrolik özelliklerini 
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etkileyen önemli faktörler olduğunu açıkça göstermiştir. Araştırmacılar, kaba 

tekstürlü toprakların su tutmasında daha etkili bir artış için, yüksek 

gözenekliliğe sahip hidrofilik biyokömürün kullanılmasını tavsiye 

etmişlerdir.  

Toprağın Kimyasal Özelliklerine Etkisi  

Biyokömür uygulamaları, toprakların kimyasal özelliklerinin değişmesine 

olumlu etki yapmaktadır. Birçok  araştırma raporunda, biyokömür 

uygulamalarının toprağın pH, organik karbon içeriği, değişebilir katyonlar ve 

azot kullanım etkinliğinde olumlu etki yaptığı bildirilmiştir (Glaser ve ark., 

2002; Laird ve ark., 2010b; Bera ve ark., 2016). Biyokömürün toprağa 

uygulanması ile toprağın fiziksel özelliklerindeki değişim kimyasal 

özelliklerini de pozitif yönde etkilemektedir. Biyokömür materyalinin yüksek 

pH’sı sebebi ile uygulandıkları topraklarda pH değerlerini değiştirme 

yeteneğine sahiptirler.  Ayrıca araştırmacılar, biyokömür toprak iyileştirici 

olarak kullanıldığında, asit karakterli topraklarda pH’nın yükselmesine neden 

olmasının yanı sıra; katyon değişim kapasitesinin artması, bitki besin 

elementlerinin toprakta tutulması ile toprağın verimliliğinin arttırmasını 

sağladığı ve toprak kalitesini iyileştirdiğini de belirtmiştir. Aynı zamanda, 

biyokömürün bir sorbent olarak görev görebileceği de rapor edilmiş ve daha 

yüksek yüzey alanı, negatif yüzey yükü ve yük yoğunluğundan dolayı 

biyokömürün doğal organik maddeye oranla çok daha yüksek sorbe yeteneği 

olduğu belirtilmiştir (Lehmann ve ark., 2006). Biyokömürün tipik olarak, kül 

bileşenlerinde tutulan karbonatların kireçleme kapasitesi nedeniyle toprağın 

pH'sını arttırma eğiliminde olduğu rapor edilirken (Gaskin ve ark., 2010; 

Lehmann ve ark., 2003b; Van Zwieten ve ark., 2010), biyokömür dozlarındaki 

(0, 0.5, 1.0 ve 2%) artışın beklendiği üzere toprak pH'sını önemli ölçüde 

değiştirmediği de bildirilmiştir (Jaaf ve ark., 2022).  
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Biyokömürün toprak pH'sı üzerine etkisi besin elementi çözünürlüğünün 

değişmesine ve yarayışlılığının artmasına neden olmaktadır (Asai ve ark., 

2009; Kookana ve ark., 2011). Biyokömür uygulanmasının toprak pH, 

elektriksel iletkenlik, organik madde, fosfor ve potasyum gibi toprak 

parametrelerinin seviyesini sırası ile %12.5, %52, %65, %89 ve %64 oranında 

artırdığı rapor edilmiştir (Murad ve ark., 2022). Tarla çalışmasında, %1 

oranında uygulanan tavuk gübresi, domuz gübresi, büyükbaş gübresi ve 

okaliptus budama atığının 550 oC’de pirolizi ile elde edilmiş biyokömürün %1 

dozu Andisol bir toprağa uygulandığında tavuk ve domuz gübresi 

uygulamalarının pH ve yarayışlı fosfor gibi kritik toprak özelliklerini 

iyileştirebileceği bildirilmiştir (Ginebra ve ark., 2022). Biyokömür ilavesi 

nedeniyle artan pH'nın diğer bir avantajı ise asidik topraklarda Al 

toksisitesinin azalmasıdır (Purakayastha ve ark., 2019). Biyokömürün partikül 

yüzeyinin yüksek reaktivitesi kısmen pH'ya bağlı olan çeşitli reaktif 

fonksiyonel grupların (siloksan, OH, COOH, CHO) varlığına atfedilir (Cheng 

ve Lehmann, 2009). Bu fonksiyonel gruplar, pH'ya bağlı yükler için ana 

bölgelerdir, böylece hammaddenin doğasına ve piroliz sıcaklığına bağlı olarak 

biyokömürün katyon değişim kapasitesi değişir. Biyokömürün yaşlanması 

hidroksil gruplarında ve karboksil gruplarında artışa neden olur (Lehmann ve 

Joseph, 2015). Topraklardaki biyokömürün yaşlanması fonksiyonel 

gruplarının gelişimine neden olur (Mukome ve ark., 2014). Böylece, 

biyokömürün yaşlanması ile yüzeyde oksijen içeren fonksiyonel gruplar 

oluşur. Bu özellikleri tarif ederken, H:C oranı nedeniyle aromatiklik ve O:C 

oranları nedeniyle oksidasyon durumu çok önemli olarak kabul edilir. 

Biyokömürün iyon değişim kapasitesi, üretim koşullarına ve piroliz için 

kullanılan hammaddeye bağlı olarak katyon değişim kapasitesi 250 mol kg-1 

ve anyon değişim kapasitesi 120 mol kg-1’ a kadar geniş bir aralıkta 

değişkenlik gösterir (Yuan ve ark., 2011; Cheng ve ark., 2014). Buna bağlı 
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olarak biyokömür ilave edilmiş toprakların katyon değişim kapasitesinin 

normal toprağa göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Zhao ve ark., 2015). 

Yapılan bir başka çalışmada, arıtma çamurundan 300 oC’de piroliz ile elde 

edilen biyokömür, kompost ve kombinasyonunun besin element 

konsantrasyonları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada, %0, %2 

biyokömür, %2 kompost; %2 biyokömür  + %1 kompost karışımı 

uygulamalarının etkileri incelenmiştir. Biyokömür uygulamaları ile toprağın 

toplam organik karbon (%67-85), nitrat (%55) ve amonyum (%145) içeriği 

artmış, ayrıca kompostlu/kompostsuz biyokömür uygulamasıyla yarayışlı 

fosfor içeriği önemli düzeyde (%45-%5) artmıştır (Velli ve ark., 2021). 

Potansiyel toksik elementler (PTE) ile toprak kirliliği, en ciddi çevresel 

tehditlerden biri olarak kabul edilirken, iyileştirme stratejileri arasında, toprak 

değişikliklerinin uygulanmasına ilişkin araştırmalar önemli bir değerlendirme 

olarak görülmüştür. Organik atık kaynaklı bir toprak ıslahı olan biyokömürün 

uygulaması, son birkaç yılda PTE ile kontamine olmuş toprakları 

iyileştirmede önemli olabileceği bildirilmiştir (Bilias ve ark., 2021). 

Biyokömür, topraklarda PTE'leri hareketsiz hale getirerek zararlarının 

önlenmesine katkı verebilir (El-Naggar ve ark., 2020). Bununla birlikte, 

biyokömürün PTE'ler  üzerine etkisi, biyokömürün tipine, toprak koşullarına 

ve PTE’nin türlerine bağlı olarak değişmektedir (Palansooriya ve ark., 2020). 

Tiyol (R-SH formülüne sahip organosülfür bileşik) ile modifiye edilmiş 

biyokömür, kirlenmiş bir toprakta Cd ve Pb'a karşı pozitif adsorpsiyon 

davranışı sergilediği belirlenmiştir. Modifiye edilmiş biyokömürün hazırlama 

metodolojisi nispeten basit olmasına rağmen, kompozit alan ölçeğinde test 

edilmemiştir ve tiyol gruplarının diğer metal iyonları ile etkileşim 

mekanizmaları hala bilinmemektedir (Fan ve ark., 2020). 
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Araştırmalar, birçok metal katyonu çözeltiden uzaklaştırdığı gibi 

biyokömürün fosfat iyonu gibi anyon formundaki besin elementlerini de 

toprak çözeltisinden uzaklaştırabileceği gösterilmiştir (Lehmann, 2011). 

Ancak bu uzaklaşma olayı ile ilgili mekanizma yeterince açıklanamamıştır. 

Bu nedenle, biyokömürün toprağa uygulanması, besin elementlerinin yıkanıp 

çevreye zarar vermesini engelleyebileceği veya çalışılacak topraklarda toksik 

düzeyde bulunan besin elementlerini bağlayarak bitkinin alımını 

engelleyebilecekleri düşünülmektedir. Biyokömür farklı dozda (%1, 2, 3 ve 

4) uygulanması sorpsiyon yoluyla toprakta Cd'nin stabilizasyonunu 

arttırdığını belirten Murad ve ark. (2022), daha yüksek biyokömür uygulama 

dozunda (%4) toprakta Cd'un önemli ölçüde hareketsiz hale geldiğini bu 

nedenle en yüksek biyokömür dozunda (%4) Cd'un stabilizasyonu için etkili 

olabileceği rapor edilmiştir.  

Toprağın Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi 

 Genel olarak, biyokömürün geniş iç yüzey alanı, mikroorganizmalar için 

mevcut olan besin ve organik karbon arzını artırma potansiyeline sahiptir. 

Biyokömür ilavesi ile toprağa organik karbon girdisi, besin döngüsüne dahil 

olan toprak mikroorganizmaları için uygun beslenme ortamı oluşturur (Wu ve 

ark., 2021). Biyokömürün topraktaki mikrobiyal süreçler üzerine olumlu 

etkisi çoğunlukla artan toprak karbon içeriği ile açıklamıştır (Tang  ve ark. 

2020). Taze organik madde ilavesiyle karşılaştırıldığında biyokömür 

uygulaması, toprak canlıları üzerine etkisi farklı olmakla birlikte uygulamanın 

mikroorganizma topluluğunu, aktivitesini ve çeşitliliğini önemli ölçüde 

etkilediği bilinmektedir (Lehmann ve ark., 2011). Farklılıklar, taze organik 

maddeye kıyasla, biyokömürün göreceli stabilitesi ve biyokömürün içerdiği 

karbonun mikroorganizmalar tarafından kullanımının sınırlı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Biyokömür, yüksek gözenekli doğası nedeniyle 
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mikroorganizmalar için bir habitat konumundadır. Biyokömür parçacıkları 

üzerindeki veya çevresindeki substrat ve enzim aktivitesini değiştirerek 

biyolojik işlevselliği değiştirmektedir (Gomez ve ark., 2014). 

Mikroorganizmalara birincil besin kaynağı sağlamak yerine, topraktaki 

fiziksel ve kimyasal ortamı iyileştirerek daha uygun bir yaşam alanı sağladığı 

düşünülmektedir (Lehmann ve ark., 2011). Biyokömür gözenekleri toprak 

mikroorganizmalar için fiziksel koruma sağlayabilir. Ayrıca biyokömür 

toprakta tamponlama kapasitesini arttırma özelliği gösterir. Biyokömür 

nispeten kararlı bir yapıya ve toprakta uzun bir kalma süresine sahiptir. Bu da 

biyokömürün toprak biotası için neden iyi bir substrat kaynağı olmadığını 

açıklamaktadır. 

Stabil C, kömürün kimyasal kararlılığını belirler ve kararsız C ise kolaylıkla 

mineralize olur. Biyokömürün kül bileşeni, biyolojik faaliyetler için toprak 

besin ağında değerli kaynaklar olan mineralleri (makro ve mikro besinler) 

barındırır. Kül fraksiyonu içerisindeki mineral besin elementleri ve 

biyokömürün diğer özellikleri, rizosferdeki mikrobiyal topluluğun bileşimini 

etkilemektedir. Biyokömür ile ilgili en önemli husus, standart organik 

materyalin hızla parçalandığı tropik topraklarda bozulmaya karşı olan 

direncidir. Toprak enzimleri, çeşitli topraklarda organik madde ayrışmasını ve 

besin döngüsünü kontrol eder (Paz‐Ferreiro ve Fu, 2016). Bazı veriler, 

biyokömürün farklı toprak türlerinde enzim aktiviteleri üzerinde belirsiz 

etkilere sahip olduğunu göstermektedir (Ameloot ve ark., 2014; Paz‐Ferreiro 

ve ark., 2012). Kök bölgesindeki bakterilerin salgısı bu ortamda bulunan doğal 

mikrobiyal toplulukta önemli değişikliklere neden olmakta ve onların 

aktivitelerini arttırmaktadır. Kök bölgesinde, fosfataz aktivitesinin artması, 

biyokömürün fosfatın salınımı ve yarayışlılığı üzerindeki uyarıcı etkisine 

katkıda bulunabilir (Badri ve ark., 2009). Biyokömürden türetilen C'nin düşük 

mikrobiyal yarayışlılığına sahip olmasına rağmen, araştırmacılar, gözenekli 
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yapısının, çözünebilir organik maddeyi adsorbe etme kabiliyeti ile birlikte 

gazların ve inorganik besin maddelerinin, mikroorganizmaların kolonileşmesi 

için oldukça uygun bir yaşam alanı sağlama ihtimalinin olduğunu öne 

sürmüşlerdir (Warnock ve ark., 2007). Aksine, Chan ve ark. (2008b), 

biyokömür ilavesinden sonra mikrobiyal aktivitede bir değişme olmadığını 

bildirmiştir. Bu farklı sonuçlar, kullanılan biyokömürün fiziksel ve kimyasal 

özellikleri ile uygulama yapılan toprağın özellikleri, uygulanan tarım 

teknikleri ve iklimden kaynaklanıyor olabilir. Biyokömür  çeşitliliği, alifatik 

ve uçucu bileşen miktarı ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu rapor edilmiştir 

(Zimmermann ve ark., 2011).  

Toprak mikrobiyal biyokütle karbon konsantrasyonu uzun vadede moleküler 

yapı, yüksek aromatiklik ve C/N oranı ile ilgili olabilecek farklı işlemlere göre 

değişmeyebilir (Shenbagavalli ve Mahimairaja, 2012). Biyokömürün toprağın 

mikrobiyal toplulukları üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri yeterince 

anlaşılmamıştır (Sohi ve ark., 2008). Ancak mikroorganizmaların birçok besin 

döngüsündeki önemli rolü nedeniyle biyokömüründe bu işlemlerde etkili 

olacağı düşünülmektedir. Mısır koçanının  550 oC’de piroliz ile üretilen 

biyokömürün kumlu tınlı bir toprağa 0 t da -1, 1.5 t da -1, 3.0 t da -1 ve 3.0 ton 

da -1 + fosfat gübresi uygulamasının mikrobiyal biyokütle C (4.5 ile 8.2 kat) 

ve N (1.4 ile 2.7 kat) dehidrojenaz ve üreaz enzim aktivitelerini arttırdığı rapor 

edilmiştir (Amoakwah ve ark., 2022). Aynı şekilde şeker kamışı yetiştirilen 

bir alana Okaliptus budama atığından 350 oC’de üretilen biyokömürü 3.0 t da-

1 dozunda uygulayan Lopes ve ark. (2021)’da benzer sonuçlar elde etmiştir.   

Kompost ve biyokömürün birlikte kullanımı toprak özelliklerini iyileştirmede 

oldukça iyi bir kombinasyon olduğu yapılan çalışmalarda görülmektedir. Çim 

alanlarına kompost + biyokömür ve sadece kompost uygulamalarının kontrol 

parsellerine kıyasla toprağın biyolojik özelliklerinde büyük değişimlere neden 
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olduğu bildirilmiştir (Azeem ve ark., 2020). Bu eğilimin 2014 yılında kompost 

+ biyokömür uygulamasından altı ay sonra ortaya çıktığı ve beş yıl devam 

ettiği ifade edilmiştir. Beş yıl sonra, kontrol ile karşılaştırıldığında, 

biyokömürlü veya biyokömürsüz kompost uygulanmış parsellerin önemli 

ölçüde daha fazla mikrobiyal biyokütleye sahip olduğu, ancak mantar ve 

ökaryot biyokütlesine sahip olmadığı tespit edilmiştir (Hale ve ark., 2021). 

Yapılan bir başka çalışmada ise Cooper ve ark. (2020), biyokömür 

uygulamalarının (0.9-7 t da−1) mikrobiyal biyokütle karbonu, organik karbon 

ve diğer toprak özelliklerini üzerin etkilerini incelemiş, organik karbon ve 

toprak pH'sında önemli bir artış gözlemlemiş hafif asidik toprakta yüksek 

oranda biyokömür-kompost karışımında mikrobiyal biyokütle karbonu 

önemli ölçüde arttığını rapor etmişlerdir.  

Sonuç 

Biyokömür uygulaması ile tarımsal atıkların güvenli bir şekilde tarım 

arazilerine döndürülmesinin toprak kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi 

adına da son derece önemli bir katkı maddesi olabileceğine dair çok sayıda 

araştırma yayınlanmıştır. Biyokömür uygulamalarının tarımsal üretime 

olumlu katkısı, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 

meydana gelen iyileşmenin bir sonucu olduğu araştırma sonuçlarında açık bir 

şekilde ortaya koyulmuştur. Toprağın gözenekliliği, havalanması ve su tutma 

kapasitesi gibi fiziksel özelliklerinin gelişmesi toprakta yaşayan canlılar için 

daha uygun bir habitat oluşumuna neden olduğundan, biyokömür uygulanan 

topraklarda mikroorganizma çeşitliliği ve faaliyeti yüksek olmuştur. 

Mikroorganizmalara habitat oluşturmasının yanında, yaşamları için gerekli 

olan karbon ve diğer besin kaynaklarınca da zengin olan biyokömürün toprağa 

ilavesi, pH’sı düşük olan topraklarda pH’nın yükselmesine Biyokömür 

uygulamasının toprağın kalitesinin iyileşmesine olumlu etkisi, tarımsal 
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üretimin sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, uzun 

dönemde, toprağın korunması ve fonksiyonlarının geliştirilmesi adına 

biyokömür   uygulamalarının yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. 

Biyokömür fonksiyonları ve özellikleri ile ilgili uzun vadeli tarla denemesi 

verileri son derece önemlidir. Biyokömürün tarla ölçeğinde potansiyel 

faydalarını ortaya koyacak araştırmalar, tarım ve çevre açısından nelerin 

değişebileceğini anlamak ve bu konuda henüz yeterince açığa 

kavuşturulmamış hususların anlaşılmasına da yardımcı olacaktır. Tarım 

arazilerinin sürdürülebilirliği açısından hem organik toprak iyileştirici hem de 

çevreye zarar verecek atıkların daha uygun bir şekilde değerlenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, biyokömür-toprak ilişkisini anlamaya yönelik 

ekolojik araştırmalar oldukça değerlidir.  
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Giriş 

Yanlış arazi kullanımı, orman ve mera alanlarının tahrip edilmesi, 

sanayileşme, artan nüfus ve hatalı tarımsal uygulamalar doğal çevrenin 

bozulmasına ve ekosistemin bileşenlerinin olumsuz etkilenmesine 

sebep olmaktadır. Topraklar, ekosistem hizmetleri olarak tanımlanan, 

içme suyu, yakacak, gıda ve lif gibi ihtiyaç duyulan maddeleri tedarik 

etme; küresel ısınmanın önlenmesi, su ve rüzgar erozyonunun 

önlenmesi ve taşkın ve sel risklerinin azaltılması gibi düzenleme; 

rahatlatıcı doğal güzellik veya tarihi eserlerin korunması gibi kültürel; 

ve bitki, hayvan ve insanların yaşamları için gerekli altyapısının 

sağlanması gibi destekleme şeklinde insan yaşamının rahatı ve sosyo-

ekonomik kalkınmanın devamlılığı için gerekli çok çeşitli mal ve 

hizmetlerin sağlanmasına katkı sunmaktadır (MEA, 2005; Bülbül ve 

ark., 2022). Biyokömürün ekosistem hizmetlerinin sunumuna katkıları 

ile ilgili geniş bir literatür taraması yapan Blanco-Canqui (2021), 

biyokömürün ekosistem hizmetlerinin sunumuna katkısını C tutma > 

N2O emisyonlarını azaltma > Nitrat Yıkanması > Yarayışlı su tutma 

kapasitesinin artması > Toprak biyolojisi > Toprak verimliliği > Ürün 

verimi > Yüzey akışın azaltılması şeklinde sıralamıştır. Bu nedenle, 

özellikle tarım arazilerinin ekosistem hizmetlerinin sunumunun 

devamlılığına ve iyileştirmesine yaptığı etki, kuraklık, aşırı yağış, sel 

ve ısı dalgaları gibi iklimsel dalgalanmalar karşısında daha da kritik 

hale gelmektedir (Feng ve ark., 2016). Tarımsal üretimde yoğun toprak 

işleme ve anız yakılması gibi uygulamalar, toprak organik maddesinin 

azalmasına ve toprakların zamanla su ve rüzgar erozyonuna karşı hassas 

hale gelmelerine neden olabilir. Özellikle, tek tip ürün yetiştiriciliğinin 
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yapıldığı ve besin elementi ve organik madde ilavesinin yetersiz olduğu 

koşullarda topraktaki besin elementi seviyesinin yetersiz düzeylere 

düştüğü rapor edilmektedir (Korucu ve ark., 2012; Karim, 2013). 

Biyokömür gibi karbon bakımından zenginleştirilmiş katkı 

maddelerinin ilavesi, çeşitli nedenler ile topraktan uzaklaşmış olan 

karbonun ve dolayısıyla birçok toprak ekosistem hizmetlerinin geri 

kazanılmasına yardımcı olmak için potansiyel bir strateji olarak 

düşünülmektedir. Biyokömür, tarımsal üretimde, toprak kökenli birçok 

ekosistem hizmetinin sunumundaki katkısı ve aynı zamanda çevresel ve 

sürdürülebilir toprak yönetimi aracı olarak bilim adamlarının dikkatini 

çekmiştir (Agbede ve ark., 2020; Günal ve Erdem, 2021).  

Araştırmalarda, biyokömürün etkileri ile ilgili çelişkili sonuçlar 

bildirilmiştir. Bazı çalışmalar biyokömürün mevcut tarımsal ve çevresel 

kaygıları ele almak için uygun bir strateji olabileceğini rapor ederken, 

ancak bir kısım çalışmalarda biyokömür uygulamalarının etkileri ile 

ilgili net bir tavsiye yapılmamıştır (Schlesinger ve Amundson, 2019). 

Biyokömür uygulamasının toprakta karbon depolamaya önemli bir 

etkisinin olduğunu bildiren (El-Naggar ve ark., 2019), ürün verimine 

etkisinin görülmediğini bildirmişlerdir. Bu nedenle, biyokömür 

uygulamasının tüm ekosistem hizmetlerini aynı anda iyileştirmesini 

beklememek gerektiği yorumu yapılmıştır (Blanco-Canqui, 2021). Bu 

incelemenin amacı; biyokömürün C tutma, toprak suyu, toprak 

verimliliği, mahsul verimi ve diğer toprak ekosistem hizmetleri 

üzerindeki etkilerini inceleyerek ve araştırma raporlarında bildirilen 

önemli bulguları tartışmaktır. Bununla birlikte her bir ekosistem 

hizmetinin derinlemesine tartışılması bu çalışmanın amacı değildir. 
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Ancak, biyokömür uygulamasının temel toprak ekosistem hizmetleri 

üzerindeki etkilerine genel bakış sağlamaktır. 

Biyokömür Tanımı ve Üretilmesi 

Bitkisel ve hayvansal kökenli biyokütlenin yüksek sıcaklık ve düşük 

oksijen koşulları altında piroliz işlemi ile üretilen doğal karbon 

bakımından zengin olan materyale biyokömür adı verilmektedir (Meyer 

ve ark., 2011) (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Farklı tarımsal artıkların prolizi sonrası elde edilen biyokömür 

Biyokömür, içerdiği karbon miktarına göre %60 ve daha yüksek 

olduğunda birinci derece, %30 ve %60 arası ise ikinci derece, %10 ve 

%30 arasında ise üçüncü derece olarak nitelendirilir. Siyah karbon 

içeriği toplam karbonun %10’undan düşük olduğunda materyal 

biyokömür olarak nitelendirilemez (Anonim, 2012a). Avrupa 

Biyokömür Sertifikası (EBC)’e göre biyokömürün siyah karbon 

içeriğinin toplam karbonun %10 ile 40 arasında olmalı 

(Schimmelpfennig ve Glaser, 2012) ve biyokömürün kuru madde 

miktarının en az %50 oranında stabil organik karbona içermesi 

gerekmektedir (Anonim, 2012b).  
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İşlenmemiş tarımsal hasat atıkları budama atıkları ve hayvansal atıklar 

çevre kirliliğine sebep olduğu bilinmektedir. Bu atıkların toplanması, 

muhafazası ve bir alanda biriktirilmesi iş gücü ve maliyet 

gerektirmektedir. Fakat bu atık ve artıklar çevrede gelişi güzel 

bırakılırsa hem çevre kirliliğine neden olarak insan sağlığını tehdit 

edebilmekte hem de  tarımsal üretimde tehdit oluşturabilecek bitki 

zararlı ve hastalıklara ev sahipliği yapabilmektedir. Atıkların 

değerlendirmesi konusunda farkındalığın az olması, atıkların boş 

alanlara dökülmesi veya yakılarak yok edilmesi sonucunu sonucunda 

hem çevre kirliliği olmakta hem de bitkilerin yeşil aksamında yer alan 

besin elementlerinin kullanılmamasına neden olmaktadır. Hasat veya 

budama sonrası atıklarının yakılması veya arazinin dışına çıkarılması, 

toprağın organik madde miktarının ve verimliliğinin azalmasına sebep 

olmaktadır (Wilhelm ve ark., 2004).  

 

Hasat sonrası arazide kalan organik materyalin oksijensiz ortamda 

piroliz edilmesi, açığa çıkan yanıcı gaz ve biyoyakıt ile sadece enerji 

üretimine değil aynı zamanda toprağa organik karbon ve besin 

elementlerinin geri kazanılmasına da imkân sağlayan bir uygulamadır 

(Laird, 2008). Biyokömür çeşitli sıcaklık, zaman ve yöntemlerle 

organik atıklardan elde edilmektedir. Biyokömür elde edilmesinde en 

çok kullanılan uygulamalar; yavaş piroliz, hızlı piroliz, kurutma, 

gazlaştırma gibi yöntemlerdir (Şekil 2). Farklı reaksiyon koşullarına, 

özellikle mevcut oksijen miktarına bağlı olarak, bu proseslerde üretilen 

biyokömürün verimi ve kalitesi çok farklı olmaktadır (Wang ve ark., 

2020).  
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Şekil 2. Biyokömür üretiminde kullanılan termo-kimyasal dönüşüm teknolojileri  

 

Biyokömür Uygulamalarının Ürün Verimi ve Su Döngüsüne Etkisi 

Biyokömür toprakta karbon depolanmasına katkı sağlamasının 

yanında, toprağın havalanmasında, su ve besin elementlerini tutma 

kapasitesinde olumlu değişikliklere yol açabilmektedir (Atkinson ve 

ark., 2010; Günal ve ark., 2018a; 2018b). Biyokömür ilavesi, çeşitli 

mineral elementler ve yüksek oranda aromatik yapılara sahip karbonun 

yanı sıra COO− gibi çok sayıda fonksiyonel grup içeren bir alkali 

malzeme olduğundan, toprağın kimyasal özelliklerini doğrudan 

etkileyebilir. (Lehmann ve ark. 2011; Luo ve ark. 2016). Biyokömürün 

ürün verimi üzerindeki etkisi yüksek oranda uygulama yapılan toprağa, 

biyokömürün özelliklerine ve uygulama şekli ve dozuna bağlı olarak 

değişkenlik göstermektedir (Lychuk ve ark., 2015). Biyokömürün 

özellikle asit reaksiyona sahip ve kaba tekstürlü topraklarda daha etkili 

olduğu bildirilmiştir (Crane-Droesch ve ark., 2013). Genel olarak, 

bitkisel üretimde gözlemlenen verim artışı yüksek yüzey alanı ve alkali 

doğası nedeni ile toprakta su tutma kapasitesi ve katyon değişim 

kapasitesinin artmasına ve kireçleme etkisi ile pH’nın nötr’e yakın bir 
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düzeye gelmesine olan etkisi ile açıklanabilir (Liu ve ark., 2012). 

Ayrıca biyokömür uygulaması, toprağın fiziksel özelliklerini 

değiştirerek toprak besin alınabilirliğini ve yarayışlılığını dolaylı olarak 

etkilediği düşünülmektedir (Gul ve ark. 2015). 

Hasat sonrası anızdan elde ettikleri biyokömürü 0, 10, 20, 40 ton ha-1 

dozlarında uygulayan Zhang ve ark. (2012), uygulamaların toprakların 

pH, organik karbon, toplam azot içeriklerinde ve çeltik veriminde 

önemli artış ve hacim ağırlığında azalmaya neden olduğunu rapor 

etmişlerdir. Yeşil atıkların 450 °C' de yavaş piroliz ile elde ettikleri 

biyokömürü 10, 50 ve 100 ton ha-1 dozlarında azotlu gübre (100 kg N 

ha-1) ve gübresiz uygulayan Chan ve ark. (2008), biyokömürün 

toprakların kalite parametrelerinden pH değeri, organik C ve değişebilir 

katyon içeriklerinde artışlara neden olduğunu belirlemişlerdir. 

Biyokömür uygulamasının genellikle toprağın bitkiye yarayışlı su 

içeriğini artırma yeteneğini öne çıkarmaktadır (Razzaghi ve ark., 2020). 

Gözenekli yapıdaki biyokömürün toprağa ilavesi, toprağın fiziksel 

özelliklerde bir değişime neden olabilmektedir (Peake ve ark., 2014; 

Günal ve ark., 2018a). Ağaç parçacıklarının yavaş pirolizi ile üretilen 

biyokömürü Alfisol bir toprağa uygulayan Laird ve ark. (2010), 

biyokömür uygulamasının toprakta su tutulmasını %15 oranında 

arttırdığını rapor etmişlerdir. Bununla birlikte, tarla kapasitesi ve solma 

noktalarındaki nem içeriklerinde önemli miktarda bir değişim olmadığı 

belirtilmiştir. Jeffery ve ark. (2011) ise toprağa biyokömür ilavesinin su 

tutma kapasitesini önemli miktarda arttırdığını ve özellikle kurak 

bölgelerde toprağa ilave edilen biyokömürün yağış ile toprağa giren 
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suyu daha uzun süre tutarak bitkisel üretimin artmasına neden 

olabileceğini bildirmişlerdir. Benzer şekilde, Basso ve ark. (2013), 

yavaş piroliz ile 500 °C'de kızıl meşeden yapılan biyokömürün 

uygulandığı kumlu tınlı toprakların su tutma kapasitesinin arttığını 

rapor etmişlerdir. Araştırmacılar, inkübasyon süresince biyokömür 

uygulanan toprakta hacim ağırlığının, kontrol toprağına kıyasla % 9 

daha düşük olduğunu ancak katyon değişim kapasitesinde önemli bir 

değişim olmadığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde fındık zurufu ile 

fındık kabuğundan üretilen biyokömürü farklı dozlarda (0-3-6 t da-1) 

uygulayan Özenç ve ark. (2019), 120 günlük inkübasyonda uygulama 

dozu arttıkça agregat stabilitesi, yarayışlı su içeriği ve hidrolik 

iletkenlik değerlerinde artış, hacim ağırlığında ise azalma meydana 

geldiğini bildirmişlerdir. Tınlı ve kumlu tımlı iki ayrı toprağa çeltik 

kavuzu, fasulye hasat atığı ve mısır koçanından elde ettikleri 

biyokömürü uygulayan Günal ve ark. (2018a), toprakların yarayışlı su 

içeriklerinin biyokömür uygulaması ile birlikte %6 ile %19.9 arasında 

arttığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar, yarayışlı su içeriğindeki artışın 

kumlu tın toprakta tınlı kum toprağa kıyasla çok daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Biyokömür uygulaması ile toprağın su tutma 

kapasitesinin artmasının, sulu tarım yapılan arazilerde bitkisel üretim 

boyunca kullanılacak suyun miktarının azalmasına katkı vermesinin 

yanı sıra biyokömür uygulamasının toprak nemini muhafaza etme 

yeteneğinden dolayı özellikle su kısıtı bulunan alanlarda fayda 

sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu durum, biyokömür 

uygulamasının kuraklığa karşı tarımsal bir strateji olabileceğini öne 

sürmektedir (Edeh ve ark., 2020). Ancak bu iyileştirmenin sulama suyu 
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miktarını ne ölçüde azaltabileceği ve biyokömürün ne ölçüde katkıda 

bulunabileceği özellikle kurak bölgelerde araştırılması gereken 

konulardır (Phillips ve ark., 2020).  

Biyokömür Uygulamalarının Besin Elementlerinin Yıkanmasına 

Etkisi 

Biyokömür, toprakta karbon depolamasının arttırılmasında, toprak 

kalitesinin iyileştirilmesinde ve bitki veriminin arttırılmasında önemli 

olan bazı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Biyokömürün yüksek 

yüzey alanı, gözenekliliği, yük yoğunluğu ve katyon değişim kapasitesi 

gibi özellikleri, besinlerin ve diğer organik moleküllerin tutulmasında 

yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, toprağa biyokömür uygulanması, 

besin tutma, toprak C içeriği, toprağın su tutma kapasitesi ve mikrobiyal 

aktiviteyi artırarak besin elementi yıkanmasını önemli ölçüde 

azaltabilmektedir (Karimi ve ark., 2020; Rubin ve ark., 2020). 

Biyokömür uygulamasından etkilenen toprak mikrobiyal aktivitesi, 

toprakta besin elementlerinin tutulmasına etki yapabilmektedir. 

Çalışmalar, biyokömürün mikrobiyal çeşitlilik, topluluk yapısında ve 

faaliyetlerinde değişikliklere öncülük etme potansiyelinin yüksek 

olduğunu göstermiştir (Jaafar ve ark., 2015). Biyokömür yapısındaki 

gözenek boşlukları, toprak mikroorganizmaları (bakteri, mantar, 

protozoa) için uygun habitat sağlamaktadır (Quilliam ve ark., 2013). 

Biyokömür yüzeyinden desorbe edilen besinler ve organik karbon, 

mikrobiyal gelişimden sorumludur ve besin döngüsünde değişikliklere 

ve dolayısıyla besin tutulmasına yol açabileceği düşünülmektedir 

(Spokas ve ark., 2010; Nelissen ve ark., 2012; Deenik ve ark., 2015). 
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Bu bölümde biyokömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri ve 

biyokömür ile toprak mikro organizmaları arasındaki etkileşim ile 

biyokömürün topraktaki besin yıkanmasını nasıl etkilediği ele 

alınmıştır. Temelde yüksek miktardaki mikro gözenekli yapısı veya 

yüzey alanı sebebiyle bitki besin maddelerinin biyokömür tarafından 

doğrudan adsorpsiyonu, artan toprak su tutma kapasitesi yoluyla besin 

elementlerinin yıkanmasının azaltmaktadır. Ayrıca, toprak mikro 

organizmaları ile etkileşim yoluyla besin döngüsüne de önemli düzeyde 

etki yapmaktadır.  

Bitki besin elementlerinin kök bölgesinin altına yıkanması tarım 

sistemlerinde önemli bir sorundur. Hareketli olan bitki besin 

elementleri, bitkilerin kök derinliği altına yıkandığında bitki için 

kullanılamaz hale gelir (Gao ve ark., 2017). Biyokömür yüzey kimyası, 

biyokömür yüzeylerinde oksidasyon işlemi sırasında oluşan asidik 

fonksiyonel gruplarla ilişkili katyon değişimi yoluyla besinlerin 

tutulmasına yol açabilir; bu nedenle Ca, Mg, K ve Na gibi çoğu katyonu 

tutar. Biyokömür, toprak çözeltisi kimyasını ve toprağın fiziksel 

özelliklerini etkiler, böylece besin tutulumunu değiştirir. Biyokömür 

genellikle daha yüksek bir pH değerine sahiptir ve birçok tarımsal 

durumda kireçleme maddesi olarak kullanıldığı bilinmektedir, bu 

nedenle toprak pH'ındaki değişiklikler yoluyla toprak besinlerinin 

çözünürlüğünü dolaylı olarak değiştirebilir (Rogovska ve ark., 2016). 

Mısır saplarının 350 oC’de piroliz edilmesi ile elde edilen biyokömürün 

tınlı bir toprakta nitrat yıkanmasını %29 azalttığı bildirilmiştir (Kanthle 

ve ark., 2016). Bununla birlikte, küspeden 800 oC’de elde edilen 
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biyokömürün ise killi bir toprakta nitrat yıkanmasını %5 azalttığı rapor 

edilmiştir (Kameyama ve ark., 2012). Artıma çamuru 300 oC’de, piroliz 

edilmesi ile elde biyokömür killi tın bünyeye sahip bir Ultisol toprağa 

uygulayan Yuan ve ark. (2016) ise NH4
+, PO4

-3 ve K+ yıkanmasını 

sırasıyla %6.8, %8.5 ve %7.9 azalttığını kayıt ederken; NO3
- 

yıkanmasında %0.2’lik bir artışa neden olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmacılar, piroliz sıcaklığının 500 oC’ye çıkarılması ile elde edilen 

biyokömür uygulamasının ise toprakta NH4
+, NO3

-, PO4
-3 ve K+ 

yıkanmasını %19.4, %6.4, %12.9, %12.1 azalma; ve 700oC’de elde 

edilen biyokömürün toprağa ilavesi sonrası ise NH4
+ NO3

-, PO4
-3 ve K+ 

yıkanmasını sırasıyla %35.9, %9.7, %23.7 ve %23.4 azalttığını rapor 

etmişlerdir.  

Toprak çözeltisinde bulunan metallerin iyonik formları bitkiler için 

biyolojik olarak kullanılabilir durumdadır. Biyokömür, güçlü 

absorpsiyon bölgeleri ve metal iyonlarına yüksek çekiciliği nedeniyle 

metal iyonlarını kirlenmiş topraklardan adsorbe edebilme yeteneğine 

sahiptir (Sizmur ve ark., 2017). Buna ilaveten, biyokömürde bulunan 

hem asidik fonksiyonel gruplar (karboksilik, hidroksil, laktonik ve 

karbonil) hem de bazik fonksiyonel gruplar (piron ve keton), ağır 

metallerin biyokömürün yüzeyine ve iç gözeneklerine bağlanmasında 

önemli bir rol oynarlar (Beesley ve ark., 2015). Biyokömürün adsorbe 

etme kapasitesi, biyokömür üretiminde kullanılan hammaddenin 

özellikleri ile piroliz koşullarına bağlı olarak önemli düzeyde 

değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin, odundan elde edilen 

biyokömür, saman kalıntılarından üretilen biyokömüre kıyasla daha 
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yüksek bir fosfat adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğu bildirilmiştir 

(Rubin ve ark., 2020). Birçok araştırmada, farklı sıcaklıkta ve 

hammaddeden üretilen biyokömürlerin genelde yıkanma üzerine 

olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Domates hasat atıklarından 500 

oC’de ürettikleri biyokömürü %1, %3 ve %6 dozlarında killi bir toprağa 

uygulayan Günal ve ark. (2017), uygulamaların topraktan NO3
-  ve 

NH4
+  yıkanmalarına etkinlerini araştırmışlardır. Araştırmacılar, %3 

biyokömür uygulamasında nitrat yıkanmasının kontrole kıyasla %34.5 

daha az olduğunu belirmişlerdir. Gao ve ark. (2017), fıstık kabuğu, dallı 

ot, bambu, küspe, mısır sobası, saplar, biber ağacı, filtre keki, ceviz 

kabukları, akasya bütün ağacı, karışık odun ve kanalizasyon çamuru 

dahil olmak üzere çeşitli hammaddelerden ürettikleri biyokömürün 

besin elementlerinin yıkanmasına etkilerini çalışmışlardır. 

Araştırmacılar, biyokömür uygulamalarının topraktan NO3
-, NH4

+, 

PO4
-3, K+, Ca+2, Mg+2 ve Zn+2’nun yıkanmasını önemli ölçüde 

azalttığını bildirirken, uygulamaların dolaylı olarak bitkisel üretime 

faydalı olacağını savunmuşlardır. Inyang ve ark. (2016), Cu, Zn, Cr ve 

Pb gibi ağır metallerin biyokömürün karbonat, fosfat ve oksit 

fraksiyonları ile reaksiyona girerek çözünmeyen karbonat ve fosfat 

tuzları şeklinde biyokömürün yüzeyinde çökebileceğini bildirmiştir. 

Aynı şekilde Rizwan ve ark. (2019), biyokömür uygulamasının 

biyokömür uygulanmayan kontrole kıyasla topraktan K (%24), B 

(%25), Cu (%80), Mn (%37) ve Zn (%33) yıkanmasını önemli düzeyde 

azalttığını bildirmişlerdir.  
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Biyokömür Uygulamalarının Karbon Zenginleşmesine Etkisi 

Toprakta tutulan C konsantrasyonu (1.100 Gt; 1Gt=1.000.000 ton) 

atmosferdekinden (750 Gt) daha fazla olduğundan (Sundquist, 1993), 

topraktan atmosfere yıllık ortalama 60 Gt CO2 çıkışı olmaktadır. 

Topraktan atmosfere salınan bu CO2, genellikle toprak 

mikroorganizmalarının organik maddeyi parçalaması esnasında 

solunum ile ortama verilmektedir. Topraktan salınan da dahil olmak 

üzere çeşitli kaynaklardan atmosfere salınan CO2 miktarının azaltılması 

için yapılabilecek işlemlerden biri fotosentez yolu atmosferden CO2 

şeklinde alınan ve biyokütlede çeşitli organik karbon bileşiklere 

dönüştürülen karbonun piroliz işlemi ile biyokömür adı verilen daha 

stabil hale karbon bileşiklerine dönüştürmektir (Spokas ve Reicosky, 

2009). Biyokömürün organik maddenin mineralizasyonunu (CO2 

emisyonlarını) artırabileceği, ancak aynı zamanda C birikimini de 

artırabileceğini belirtmek önemlidir. Bu nedenle, genel olarak 

biyokömür, C'nin korunmasıyla ilgili değil, C'yi biriktirmenin yanı sıra 

toprak C depolanmasını teşvik etmekle de ilgili olabileceği ifade 

edilmiştir (Sun ve ark., 2020). Piroliz işlemi sırasında termokimyasal 

olarak farklılaşan biyokütle, zengin bir organik karbon kaynağına 

dönüştüğünden, toprakta karbon tutulmasına katkı vermektedir. 

Biyokömür içerisindeki karbon kararlı olduğundan, ayrışması çok uzun 

zaman içerisinde gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla, biyokömür 

toprakta karbon depolanmasına son derece önemli bir katkı maddesidir. 

Biyokömür uygulaması ile toprakta karbon tutumu, toprağın organik 

karbon içeriğinin de artmasına neden olmaktadır. Organik karbon 
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toprak parçacıklarının bir arada tutunmasını sağladığından, tarım 

arazilerinden atmosfere daha az CO2 salınımına da yardımcı olur. Bu 

nedenle biyokömür, sera gazı emisyonunun ve iklim değişikliğinin 

önlenmesinde de etkin bir role sahiptir (Lehmann ve ark., 2006; Liu ve 

ark., 2016). 

Biyokömür yüksek düzeyde C içerdiğinden (%25-95 C), toprağa 

uygulanması topraktaki karbon içeriğinin hızlı bir şekilde artmasına 

neden olmaktadır (Blanco-Canqui ve ark., 2020). Biyokömürün 

topraktaki C konsantrasyonunu ne ölçüde artıracağı, biyokömür elde 

edildiği biyokütlenin özelliklerine, biyokütlenin piroliz ortamı, hızı ve 

sıcaklığına ve uygulanan toprağın özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, 

son yıllarda toprak özelliklerinin biyokömür C stabilitesini ve 

zenginleştirmesini nasıl etkilediğini anlamaya yönelik çok sayıda 

araştırma yapılmaktadır. Piroliz sırasında, uçucu bileşiklerin kaybı 

nedeniyle biyokütle besleme stoğunun hem kütle hem de karbon içeriği 

azalır. Biyokömür verimi ve karbon içeriği, piroliz sıcaklığı ile ters bir 

ilişkiye sahiptir. Piroliz sıcaklığının artması ile karbon içeriği artarken 

biyokömür verimi düşmektedir (Singh ve ark. 2018; Tiwari ve ark., 

2018; Akkurt ve ark., 2020). Artan piroliz sıcaklığı, biyokömürde daha 

yüksek sabit C, toplam C ve kararlı C konsantrasyonlarının yanı sıra 

uçucu bileşiklerin artan salınımı nedeniyle daha yüksek ısıtma değerine 

sahip biyokömür elde edilmesine yol açmaktadır (Crombie ve Masek, 

2015). Palm kabuğu, şeker kamışı küspesi, çeltik kavuzu, hindistan 

cevizi kabuğu, buğday samanı, pamuk sapı, zeytin prinası ve hindistan 

cevizi lifinin 600 °C'de pirolizinden elde edilen biyokömürde %21.3 ile 
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32.5 arasında karbon tutulduğu bildirilmiştir (Windatt ve ark., 2014). 

Bir başka çalışmada, buğday samanının elde ettikleri biyokömürü 0, 

2.5, 5, 10, 20, 30 ve 40 t/ha dozlarında toprağa uygulayan Zhang ve ark. 

(2018), 5 yıl süren araştırma sonunda en yüksek dozun (40 t/ha) 

toprakta organik karbonun %76.29 oranında artmasına neden olduğunu 

rapor etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde siltli killi tınlı bir 

toprağa sahip arazide, toprak işlemesiz tarımda mısıra ve enerji 

bitkilerine odundan elde edilen biyokömür 9.3 Mg ha−1 dozunda 

uygulanmıştır. Biyokömür ilavesi ile C miktarının 6 yıl sonra, 

biyokömür uygulaması yapılmayan konuya kıyasla toprak C stokunu 

iki kat artırdığı bildirilmiştir (Blanco-Canqui ve ark., 2020).  

Bununla birlikte, uzun vadeli toprak C tutulması için biyokömürün 

potansiyeli ile açıklanması gereken önemli konular bulunmaktadır. 

Bazıları, işlemeli tarımın yapıldığı arazilerde yaygın bir uygulama 

altında bile, net C tutulması için biyokömür potansiyelinin sınırlı 

olduğunu tahmin etmektedir (Schlesinger ve Amundson, 2019). 

Bununla birlikte, biyokütle hasattan sonra tarlalarda bırakılmış olsa, 

biyokütleden C kaybı çok daha fazla olurdu (Lehmann ve ark., 2006). 

Araştırılması gereken sorulardan biri, toprağa uygulanan biyokömür 

C’nunun toprakta ne kadar stabil olacağı konusudur? Ameloot ve ark. 

(2013), piroliz sıcaklığının, biyokömürün konsantrasyonunun ve 

süresinin artmasıyla biyokömür C ayrışmasının azaldığını bildirmiştir. 

Bu nedenle, toprak özellikleriyle birlikte biyokömür özellikleri, 

biyokömür C'nunun topraktaki stabilitesini potansiyel olarak belirleyen 

faktörlerdir. Biyokömürün C'nu toprakta tutma mekanizmalarını, 



295 | TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER 

 

kapsamını ve iklim değişikliğini azaltmaya yönelik etkisini tam olarak 

değerlendirmek için farklı toprak tekstür sınıfları, ilk C seviyeleri, farklı 

hammaddelerden elde edilen biyokömürlerin kullanıldığı, farklı 

yönetim senaryoları ve farklı iklim koşulları altında yürütülecek uzun 

süreli arazi çalışmalarına gereksinim bulunmaktadır.  

Biyokömür Uygulamalarının Sera Gazı Emisyonlarına Etkisi  

Atmosferdeki artan sera gazı konsantrasyonlarından kaynaklanan 

küresel ısınma günümüzün en önemli çevre sorunudur.  Karbondioksit 

(CO2), nitröz oksit (N2O) ve metan (CH4) uzun ömürlü önemli sera 

gazlarıdır (Wu ve ark., 2018). Nitroz oksit’in  küresel ısınma 

potansiyeli, 100 yıllık bir süre üzerinden hesaplandığında CO2'in 298 

katıdır (IPCC, 2013). Nitroz oksiz konsantrasyonu, insan faaliyetleri ile 

sanayi öncesi zamanlardan bu yana atmosfere salınmakta ve 

atmosferdeki konsantrasyon artmaktadır (Bouwman ve ark., 2002). 

Topraklar en büyük N2O emisyon kaynağı olarak kabul edilirken, 

nitrifikasyon ve denitrifikasyon gibi biyokimyasal nitrojen (N) 

dönüşümleri N2O emisyonunun ana kaynakları olarak kabul edilir 

(Butterbach-Bahl ve Dannenmann, 2011). Biyokömürün, CO2 ve N2O 

emisyonlarını azaltmak için etkili bir çözüm olduğu sıklıkla rapor 

edilmiştir (Zhang ve ark., 2019; Mona ve ark., 2021). Son zamanlarda, 

ekili alanlara biyokömür uygulamasına olan ilgi, yalnızca ürün 

verimliliğini artırmak için değil, aynı zamanda atmosferik CO2, N2O ve 

CH4 konsantrasyonlarındaki artışlardan kaynaklanan küresel ısınmayı 

azaltmak için büyük potansiyeli nedeniyle büyümektedir (Laird ve ark., 

2009; Lehmann, 2007). Yapılan çalışmalar, tarımsal ürünlerin büyük 
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birincil üreticileri olan Brezilya, Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkelerin 

biyokömür kullanarak tarımdan arazilerinden kaynaklanan sera gazı 

emisyonunu dengelemek ve azaltmakla ilgilendiklerini göstermektedir 

(FAO 2012).  

Bununla birlikte, farklı biyokömür türleri ve farklı toprak türleri için 

biyokömürün sera gazı azaltıcı etkisinde büyük farklılıklar olduğu 

bildirilmiştir (Yin ve ark., 2021). Örneğin, zeytin biyokömürü 

uygulamasının (NH₄)₂SO₄ uygulamasına kıyasla asidik kumlu toprakta 

önemli bir CO2 emisyonunun arttırdığı bildirilmiş ancak alkali toprakta 

böyle bir etki olmadığı bildirilmiştir (Wu ve ark., 2018)). Bunun, zeytin 

biyokömüründe özellikle düşük toprak pH koşullarında mineralize olan 

kararsız maddelerin varlığından kaynaklanıyor olabileceği 

bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada, Chintala ve ark. (2014), 

biyokömürün karbonun mineralizasyonu ve CO2 emisyonunun 

azaltılması üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

Zimmermann ve ark. (2011) ise farklı biyokömür ilaveleri sonrası hem 

olumlu hem de olumsuz etkiler olduğunu bildirmiştir. Biyokömür 

nispeten kararlı olmasına rağmen, toprakta biyolojik ve kimyasal 

reaksiyonlar ile kısmen mineralize olabilmektedir. Bu da biyokömür 

ilavesinin toprak CO2 emisyonu üzerindeki etkisini araştırmayı 

zorlaştırmaktadır.  

Karbon konusunda olduğu gibi hem laboratuvar hem de saha 

çalışmalarında biyokömür uygulamasının N2O emisyonları üzerindeki 

baskılayıcı etkileri konusunda çelişkili sonuçlar rapor edilmiştir. 

Hammadde türü, piroliz koşulları ve biyokömürün C/N oranı ile 
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biyokömür ilave edilmiş arazideki toprak tipi ve tarlaya uygulanan N 

gübresinin formu toprak N2O emisyonundaki azalmayı etkilemektedir 

(Cayuela ve ark., 2014). Bu nedenle, değişen ortamlar ve iklim koşulları 

altında sera gazı emisyonlarını kontrol eden mekanizmaların daha 

ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Schmidt ve ark., 

2011). Bir meta analizde, biyokömür uygulaması ile toprak N2O 

emisyonlarında ortalama %49 azalma olduğu bildirmiştir (Cayuela ve 

ark., 2015).  

Biyokömür Uygulamalarının Toprak ve Kirliğinin Giderilmesinde 

Biyokömür Kullanımı  

Zengin karbon içeriği, gelişmiş yüzey alanı, yüksek katyon/anyon 

değişim kapasitesi ve kararlı yapısı (Rizwan ve ark., 2016) gibi gelişmiş 

özelliklere sahip olan biyokömür ve aktif türevleri, ağır metal gibi 

inorganikler (Yang ve ark., 2019; Gwenzi ve ark., 2014) ve boya gibi 

organik kirleticiler (Varjani ve ark., 2019, Park ve ark., 2019) ve 

patojenik organizmalar dahil olmak (Kätzle ve ark., 2020) üzere çeşitli 

kirleticileri uzaklaştırmak için kullanılabilecekleri rapor edilmiştir. 

Atık su, evsel, endüstriyel, ticari veya tarımsal faaliyetlerin bir yan 

ürünü olan küresel bir sorun olmuştur. Biyokömürlerin atık su arıtımı 

için büyük bir potansiyeli yüksektir. Bu bölüm, esas olarak endüstriyel 

atık su, belediye atık suları, tarımsal atık su ve yağmur suyunun 

arıtılmasında biyokömürün uygulamalarını tartışmaya 

odaklanmaktadır. 
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Sulardaki ağır metal ve organik kirleticiler, ekosistemi kirletmekte, 

sudaki yaşam formlarının şartlarını olumsuz etkilemekte ve insan 

sağlığına zarar vermektedir (Han ve ark., 2016). İnsan etkisi ile kirlenen 

ekosistem bileşenlerindeki kirlilik, biyokömür uygulamaları ile 

azaltılabilir veya bertaraf edilebilir. Biyokömür uygulaması ile toprak 

ve yeraltı suyunun kirlilikten ya da kirletici maddelerden arındırılması, 

son yılarda pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Biyokömürün 

gözenekli yapısı ve yüzey fonksiyonel grupları, toprakta ve suda 

bulunan ağır metallerin ve fenolik bileşiklerden arındırılmasında 

kullanılabilecek bir adsorbent olarak düşünülebilir. Aktif kömürün 

kullanıldığı alanlarda kullanılarak hem yerel kaynakların 

değerlendirilmesi hem de aktif karbona nazaran daha düşük 

maliyetlerde üretilmesi açısından biyokömür, ekosistemin kalitesinin 

muhafazası ve iyileştirilmesi için kullanılabilecek önemli bir organik 

katkı maddesidir (Alhashimi ve Aktas 2017). 

Tarım endüstrisinin hızlı gelişimi ile tarımsal kaynaklı kirlilik giderek 

artmakta ve daha fazla pestisit veya toksik ağır metal tarım arazilerinde 

birikmektedir (Wei ve ark., 2018). Biyokömür uygulamasının 

kirleticilerin adsorpsiyonu ile toprak ıslahı konusunda önemli 

araştırmalar yapılmış olsa da biyokömürün toprağa uygulanmasından 

önce kirleticilerin biyokömürler tarafından adsorbe edilmesi hakkında 

nispeten yetersiz sayıda araştırma raporu yayınlanmıştır. Bu konuda 

yayınlanan az sayıdaki çalışmada, arsenik, kadminyum, bakır, çinko ve 

flor gibi tarım toprağına uygulanmaya uygun olmayan yüzey sularından 
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maddeleri filtrelemek için biyokömür kullanıldığı bildirilmiştir (Hyland 

ve Sarmah, 2014). 

Birçok araştırmacı, biyokömür ve değiştirilmiş formlarını tarımsal atık 

su kirliliğinin arıtılması için uygulamıştır. Pentaklorofenol ve atrazin, 

tarımsal üretimde kullanılan en yaygın iki pestisittir. Çeltik samanı 

biyokömürü ve fosforik asitle modifiye edilmiş çeltik sapı 

biyokömürleri, tarımsal atık sudan imidakloprid ve atrazinin 

arıtılmasında kullanılmıştır (Mandal ve Singh, 2017). Soya fasulyesi ve 

mısır samanı biyokömürünün her ikisi de yüksek atrazin giderimi 

yapabildiği belirtilmiştir. Bu materyallerin adsorpsiyon kapasitelerinin 

esas olarak biyokömürün gözenek hacmi ve pH değerinden 

kaynaklandığı ifade edilmiştir (Zhao ve ark., 2013; Liu ve ark., 2015). 

Buharla aktive olan biyokömür, sülfametazin'i etkili bir şekilde 

uzaklaştırabilir ve uzaklaştırma hızı pH değerine bağlıdır (Rajapaksha 

ve ark., 2015). Biyokömürün pestisitlere adsorpsiyon kapasitesi, 

biyokömür besleme stoğu, fonksiyonel malzemeler ve hedef 

kirleticilerle ilgilidir (Wei ve ark., 2018). 

Biyokömürlerin toprak patojenlerinin baskılanmasındaki genel etkisi 

birkaç mekanizma ile açıklanmıştır. Bunlar; (i) gelişmiş besin 

çözünürlüğü ve alımı nedeniyle bitkilerin patojenlere karşı daha iyi 

büyüme ve direnç göstermesi; (ii) antibiyotik, rekabet veya parazitlik 

üreten ve toprak patojenlerine karşı doğrudan koruma sağlayan faydalı 

mikrop popülasyonunun artması; (iii) biyokömür uygulanmış 

topraklardan türetilen organik bileşikler, dirençli mikrobiyal 

toplulukları artıran toprak mikrobiyotasının hassas bileşenlerini 
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baskılaması; ve (iv) biyokömür, elisitörlerin biyokömür kaynaklı 

kimyasallar ve/veya biyokömür kaynaklı mikroorganizmalar olduğu 

sistemik bitki savunma mekanizmalarını indükleyebilmesidir (Elad ve 

ark. 2010). 

Sonuçlar ve Tavsiyeler 

Biyokömürün tarımsal üretim yapılan arazilerde bir katkı maddesi 

olarak kullanılması, özellikle C tutma, bozulmuş toprakları restore 

edilmesi, ürün verimliliğini artırması ve toprak ve su kirliliğini 

azaltması gibi faydaları nedeniyle son 20 yılda çok sayıda araştırmaya 

konu olmuştur. Biyokömürün yüksek katyon değişim kapasitesi, yüzey 

alanı, gözenek hacmi ve gözenekliliği, toprağın su tutma kapasitesinin 

artmasına ve ürün veriminin ve çevresel sürdürülebilirliğin 

iyileşmesine katkı yapabilmektedir. Aynı zamanda, biyokömür 

uygulamaları, yüksek konsantrasyonlarda tuz ve ağır metal içeren 

toprakların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya da yardımcı 

olabileceği anlaşılmaktadır. 

İncelenen çalışmalar, biyokömür uygulamasının aynı anda olmasa dahi 

toprak kökenli birçok ekosistem hizmetinin sunumunu kolaylaştıracağı 

ve hatta iyileştirebileceğini göstermiştir. Yıkanma ile ilgili çalışmalarda 

elde edilen bulgular, yüzey ve yüzey altı sularının kirlenmesini 

azaltmak ve özellikle azot ve fosfor gibi bitki için mutlak gerekli besin 

elementlerini aborsbe etmek için, biyokömür kullanımının önemli 

olduğunu göstermektedir. Biyokömürün endüstriyel atık sudan, 

belediye kanalizasyonundan, tarımsal sulama ve yağmur suyundan 
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kirleticilerin uzaklaştırılması potansiyeli yapılan çalışmalarda ortaya 

konulmuştur. Biyokömür, toksik metalleri, organik kirleticileri ve besin 

maddelerini atık sudan uzaklaştırmak için bir adsorban olarak 

kullanılmaktadır. Çalışmalar, endüstriyel atık su, belediye atık suları, 

tarımsal üretimden kaynaklı atık sular ve yağmur suları dahil olmak 

üzere çeşitli suların arıtılmasında biyokömür teknolojisinin umut verici 

beklentileri vurgulamaktadır. Yoğun şekilde yönetilen üretim alanları, 

önemli miktarda atmosferik konsantrasyonları artıran tarımsal üretim 

kaynaklı sera gazı (CO2, CH4 ve N2O) emisyonunu ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, bazı tarım, endüstri ve sanayi faaliyetleri, toprak erozyonunu ve 

yeraltı su kaynaklarını kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu kapsamda, 

toprağa biyokömür ilavesi, toprak organik karbon tutulumu, besin 

yarayışlılığı ve nem muhafazasını da artırabilir. Ancak, bitkisel 

üretimde verimlilikte olduğu gibi, biyokömür ilavelerinden sonra 

topraktan sera gazı emisyonları ile ilgili çalışmalarda da uygulanan 

biyokömürün kalitesine ve miktarına ve ürün tipine ve çevresel (toprak 

ve meteorolojik) koşullara bağlı olarak emisyonların büyük ölçüde 

değişkenlik gösterdiği rapor edilmiştir. Bu nedenle, biyokömürün sera 

gazı emisyonları üzerindeki etkileri anlamak, yönetmek ve rolünü 

değerlendirmek için biyokömür araştırmalarında daha fazla küresel 

çaba gerekmektedir. 

Ekosistem açıdan biyokömür ilavesi, sürdürülebilir toprak sağlığı ve 

çevre dostu bileşenler için bir “kazan-kazan stratejisi” olarak ortaya 

çıkmıştır. Özellikle son zamanlarda biyokömür bilimsel araştırmalar 

için dikkat çeken konu haline gelmiştir. Küresel ısınma sorunu, çevresel 
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ve tarımsal  kirlilik konularında biyokömür kullanımına yönelik 

araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu kapsamda hem iklim değişikliği ile 

mücadele hem de toprakların sürdürülebilirliği bakımından 

araştırmaların kullanıcılara ışık olması son derece önemlidir. 
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