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ÖNSÖZ
Multidisipliner alanlarda yapılan çalışmalar, 21. yüzyılda dünya çapında
ilgi gören ve desteklenen çalışmaların başında gelmektedir. Bu bağlamda
dünyada birçok üniversitede multidisipliner programlar açılmıştır. Bunun doğal
bir sonucu olarak, dünyanın önde gelen ülkelerinde multidisipliner konular
üzerine çalışan bilim insanı sayısı her geçen gün artmaktadır. Multidisipliner
alanlardaki çalışmalar dünya çapında hız kazanırken Türkiye’de de Yüksek
Öğretim Kurumu tarafından multidisipliner programlar desteklenmeye
başlanmıştır. Tarım Bilimleri bitkisel ve hayvansal üretimin değişik
konularından toprak, su, çevre vb. kaynakların korunması, ıslahı ve kullanımına
kadar uzanan geniş bir çalışma alanına sahiptir.
Tarım alanındaki gelişmelerle, teknolojinin ve teknolojinin getirdiği
imkanlarla ortaya çıkan yeni bilimsel yaklaşımların bir araya getirilmesiyle
oluşturulan bu kitabın, bilim dünyasına katkılar sunmasını ve gelecek
çalışmalara kaynak olmasını temenni ediyoruz.
Bu kitap Tarım Bilimleri alanı başta olmak üzere bu alanla ortak
çalışmalar gerçekleştiren tüm meslek disiplinlerini (Bahçe Bitkileri, Bitki
Koruma, Gıda Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı,
Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarım Makinaları ve Teknolojisi
Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme, Su Ürünleri, Zootekni, Biyoloji, Kimya, Çevre Mühendisliği)
kapsayacak şekilde derleme ve araştırma makalesi niteliğindeki çalışmalardan
oluşmuştur.
“Tarım Bilimleri Alanında Multidisipliner Güncel Yaklaşımlar”
kitabına emek veren tüm akademisyenlerimize ve bu alanda araştırmalar
yürütülen öğrencilerimize, mesleki deneyimleri ve destekleriyle kitabımıza
katkı sağlayan değerli bilim insanı hocalarımıza yayınlanma aşamasında
desteği ve emeği geçen İksad Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.
Editörler
Doç. Dr. Kübra YAZICI
Doç. Dr. Hülya DOĞAN
Ağustos/2022
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BÖLÜM 1
HELAL SERTİFİKANIN ALMANYA’DAKİ MÜSLÜMAN
TÜKETİCİLER İÇİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi | Tuba ALBAYRAK1
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GİRİŞ
Günümüzde Almanya’da yaşayan Müslümanların sayısı konusunda
kesin resmi rakamlar olmasa da, İslam inancına mensup 4 milyondan fazla
Müslümanın olduğu tahmin edilmektedir. Dini geleneklerden gelen çeşitli
beslenme kuralları, domuz eti tüketimini Müslümanlar için yasaklamıştır. Helal
Sertifikası, gıda üretimi sırasında İslami kurallara uyulduğu için Müslüman
tüketicilere ilgili ürünleri güvenle satın alabileceklerini göstermektedir. Bu
çalışma Almanya’da sürekli veya geçici olarak yaşayan 94 Müslüman
tüketicinin alışveriş davranışlarını incelemiştir. Helal Sertifikanın ankete
katılanlar için büyük önem taşıdığı ve özellikle hayvansal ürünler için bu
sertifikaya ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Müslüman tüketicilerin
Helal Sertifikasına sahip gıda ürünlerine daha fazla ödeme yapmaya razı
olduklarını ve de alışveriş yeri seçimi üzerinde de etkileri olduğu belirgin bir
şekilde ortaya çıkmıştır.
Federal Almanya İstatistik Dairesi’nden (FAİD) alınan verilere göre,
2012 yılı sonunda Federal Almanya Cumhuriyeti’nin nüfusu 80,5 milyon
civarındaydı. Bu kuruma göre Almanya’da yaşayan nüfusun %19,5’inin -bu
yaklaşık 16 milyon nüfusa denk gelmektedir- göçmenlik geçmişine sahip
olduğu onaylanmıştır (Statistisches Bundesamt, 2013a). FAİD’e göre göçmen
nüfus tanımı şöyledir: “1949 yılından bugüne Federal Almanya Cumhuriyeti
topraklarına taşınanlar, Almanya’da doğum yapan tüm yabancıların çocukları,
ebeveynlerden birisi Alman vatandaşlığına sahip olması, en az bir ebeveyni
Almanya’ya göç etmiş veya Almanya’da bir yabancı olarak doğmuş olan
herkes” (Statistisches Bundesamt, 2013b). 2011 yılı FAİD verilerine göre,
Almanya’da en fazla göçmen sayısına sahip menşe ülkeler sırasıyla; Türkiye
(yaklaşık 3,0 milyon), Polonya (1,5 milyon), Rusya Federasyonu (1,2 milyon),
Kazakistan (0,9 milyon) ve İtalya (0,8 milyon) olduğu belirtilmiştir
(Statistisches Bundesamt, 2013b). Bu kurum tarafından 2011 yılında
gerçekleştirilen mikro nüfus sayımında 1,5 milyondan fazla kişi veya sayıma
katılanların %1,9’u İslam dinine mensup olduklarını beyan etmişlerdir. FAİD
göre bu sayımda kişilerin dini inançları ile ilgili soruya cevap vermeme hakkını
kullandığını dikkate alarak, bu sayının daha da yüksek olduğunu
varsaymaktadır (Egeler, 2013).
Almanya’nın artan farklı din ve ırklardan oluşan nüfus ve kültür yapısı,
gıda tüketimini büyük ölçüde etkileyerek, gıda sektöründe çeşitliliğe yol
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açmıştır (De Castro vd., 1997; Hirschfelder, 2001). Genel olarak insanların
alışveriş ve gıda tüketim davranışlarını açıklamaya yönelik modeller, her
zaman sosyo-kültürel bir boyutu da hesaba katarak açıklama yapmaya
çalışırlar. Tüketicilerin belirli gıdaları satın alması ve tüketmesine yönelik
tutum ve davranışları, sosyal öğrenme süreçleriyle kazanılan ve kabul edilen
değerler ve normları etkilemektedir (Schein, 1992). Örnek olarak uyarıcıorganizma-tepki (Stimulus-Organismus-Response, SOR- Model) modeline
göre; Kültür insanlardaki alışveriş yapma davranışını tetikleyen, aktive edici ve
bilişsel süreçler üzerinde etkili bir faktör olduğu anlaşılmaktadır (Kröber-Riel
vd., 2008). Daha önce yapılmış çalışmalara bakıldığında göçmenlerin kültürel
olarak belirlenmiş davranış kalıpları, burada söz konusu alışveriş davranışları
üzerine olan etkileri, yeni çevrelerinde de sürdürmelerine devam ettikleri
gözlenmektedir (Evans, 2006).
Beslenme davranışının sosyo-kültürel belirleyicileri, belirli hayvansal
kökenli ürünlerin tüketilmemesini ve gıdaların üretim aşamalarında özel
gereksinimlere uyulması gibi bazı sınırlamalarla bağlantılı olarak tarım ve gıda
sektörleri için çok önemlidir. Sosyo-kültürel olarak aracılık eden bu tür
kurallar, tüketicilerin satın alma davranışlarını ve gıda tüketim alışkanlıklarını
doğrudan etkilemektedir (Barlösius, 1999).
Resmi istatistik verilerine göre kesin rakamlar olmasa bile Almanya’da
yaşayan göçmen kökenli nüfusun büyük bir bölümünün Müslüman olduğu
varsayılmaktadır. FAİD’ne göre (Statistisches Bundesamt, 2013b) sadece göç
geçmişi olan yaklaşık 3 milyon kişinin menşe ülkesi “Türkiye” olarak tahmin
edilmektedir, bu nüfusun %85’i Müslüman olduğunu anketlerde
belirtmişlerdir. Almanya’da yaşayan Müslümanların sayısının 3,8 ile 4,3
milyon civarında olduğu ve dolayısıyla FAİD’in resmi açıklamalarında
belirtilenden çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir (Stichs., 2015).
Almanya’daki Müslümanların neredeyse yarısı, hayatlarının tamamını veya
büyük bir kısmını İslami kurallara göre düzenlemektedirler. Bu oran önceki
çalışmalarda menşe ülkesi Türkiye olan kişilerde %43 olarak bulunmuştur
(Aygün, 2005).
Hayatlarını tamamen veya kısmen İslam’a göre düzenleyen
Müslümanların gıda tüketimi alanındaki kural ve yasaklara uymaları önemlidir.
Almanya’daki özel veya geniş bir ürün yelpazesine sahip etnik perakende
ticareti yapan işletmeler, gıda ürünlerini asıl menşe ülkelerine özgü ambalaj
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etiketleri, marka isimleri ve “Helal” (Türkçe) veya “Halal” (Arapça) olarak
işaretlenmiş ürünler şeklinde sunarak, Almanya’da yaşayan Müslümanların
kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlamaktadırlar (Aygün, 2005).
Helal, haram olmayan her şeydir, buna riayet etmeyenler Allah’ın mutlak
bir yasağını ihlal etmiş olurlar (Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
2003). Özellikle hayvansal kökenli gıdaların tüketiminde Müslümanlar için bir
dizi beslenme kuralları geçerlidir. Mâide Suresi 3. Ayet şöyle der: “Murdar
hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak
öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla -henüz
canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında- yırtıcıların yediği hayvanlar,
dikili taşlar önünde (sunaklarda) boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla
paylaşmanız size haram kılındı” (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022). Helal
Sertifikası Müslümanlara, gıdaların üretim aşamasında İslami düzenlemelere
uyulduğunu gösterip ilgili ürünleri endişelenmeden satın alabileceklerini sağlar
(Aygün, 2005).
Bu bilgilere dayanarak çalışmamızın amacı, ampirik bir çalışma
temelinde Helal olarak etiketlenmiş gıdaların Müslümanlar için önemini
araştırmak ve Almanya’daki gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için
faydalı sonuçlar ve rehber niteliğinde bir kaynak ortaya koymaktır. Bu
çalışmayı oluşturan bölümler şu şekilde sıralanmıştır. 1. bölümde Helal Gıda
ve Helal Sertifika ile ilgili bilgilerin yanı sıra helal olan ve olmayan hayvanlar
ve hayvanlarda Helal Kesim gibi konulara değinilmiştir. 2. bölümde çalışmanın
materyal ve yöntemi tanıtılarak açıklayıcı istatistiki veriler sunulmuştur.
Çalışmamızın 3. bölümünde araştırma sonuçları şekil ve tablolar eşliğinde
ortaya konulmuştur. 4. bölümde ise tartışma ve sonuçların yanında
Almanya’daki gıda sektörüne yön vereceğine inandığımız bazı öneriler yer
almaktadır.

1. HELAL GIDA VE HELAL SERTİFİKA
Giriş bölümünde de belirtildiği gibi, Müslümanların gıda tüketimine
ilişkin kuralları ve düzenlemeleri vardır. Kuran-ı Kerim’in kurallarına ve Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) sözlerine göre, her zaman sağlığa zararlı olmayan
yiyecekler tüketilmelidir. İslam, “Helal” (izin verilen) ve “Haram” (yasak,
necis) olarak sınıflandırmaya ek olarak, izin verilen ve yasaklanan yiyecekler
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arasındaki sınır bölgesinde bulunan yiyecekleri “Mekruh” (ayıp sayılan,
istenmeyen) olarak da sınıflandırır ancak bu mekruhların tüketimi çoğunlukla
Müslümanlar için haram kabul edilir. Şunu da belirtmek gerekir ki, İslam’ın
Helal İlkelerinin sadece tüketimle ilgili değil, ayrıca ürünlerin tüm üretim,
gübreleme, besleme, yetiştirme ve kesim (“kesme”) süreciyle de ilgilidir (Riaz
vd., 2004).
Tüm dünyada olduğu gibi İslam ülkeleri de tarım ve gıda ekonomisinin
küreselleşmesi ve sanayileşmesi sürecini yaşamaktadır. Hem Müslüman
tüketicilere kolaylık sağlamak hem de ithalatçı ülkelerin dış ticaretini
kolaylaştırmak amacıyla son yirmi yılda Helal Gıda için çeşitli standartlar ve
sertifikalar oluşturulmuştur.
İslam dininde farklı ilke ve kuralları takip eden Mezhepler (Şii, Sünni,
İbadi, Zahiriye) mevcuttur. Bu farklı mezhepler nedeniyle Malezya’da JAKIM,
Endonezya’da LP-POM MUI ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Helal-Kontrol gibi
çeşitli Helal Sertifikası sistemleri ortaya çıkmıştır (Tauber, 2011).
Her ülkenin kendine özgü yem üretim tesisleri, kesim yöntemleri,
paketleme, depolama, lojistik vb. işlemlerle ilgili sertifikasyon kuruluşu ve
bireysel uygulamaları vardır. Helal sertifikası veren farklı kuruluşlar, özellikle
jelatin, bazı gıda katkı maddeleri, kesim yöntemleri ve hayvanların bayıltılması
ile ilgili olarak farklı İslami düzenlemelere uymaktadır. Bu durum sonucunda
gıda üreticileri hangi kuruma danışacaklarını ve Müslüman tüketiciler ise
alışveriş yaparken hangi helal sertifikasyonuna güven duyacaklarını
bilememektedirler (Karakoc, 2012).
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (The Standards and
Metrology Institute for Islamic Countries -SMIIC) mevcut standartları
uyumlaştırmayı, ticaretin önündeki teknik engelleri ortadan kaldırmayı ve
İslam İşbirliği Teşkilatı (The Organisation of Islamic Cooperation- OIC) üye
ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.
SMIIC’in çalışmaları, ölçüm teknolojisi, laboratuvar testleri,
standardizasyon ve akreditasyon faaliyetlerini birleştirmenin yanı sıra
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemeyi aynı zamanda eğitim ve
teknik yardımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır (Halal Congress, 2012).
SMIIC ile işbirliği içinde olan OIC, 17 Mayıs 2011 tarihinde mevcut 57
OIC üye devletinin 39’u tarafından yürürlüğe konan sertifikasyon sistemleri
için üç kılavuz geliştirdi:
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• OIC/SMIIC 1: 2011, Helal Gıda Genel Yönergeleri
• OIC/SMIIC 2: 2011, Helal Belgelendirmeyi sağlayan Kuruluşlar için
Kılavuzlar
• OIC/SMIIC 3: 2011, Helal Akreditasyon Kurumlarında Helal
Akreditasyonuna Yönelik Kılavuz
Bir işletmenin Helal Sertifikasına başvuru yapabilmesi için aşağıdaki
belgeleri sağlaması gerekmektedir (SMIIC, 2012):
• CODEX STAN 1, Paketlenmiş gıdaların etiketlenmesi için genel kod,
• CAC/RCP 1, Tavsiye Edilen Uluslararası Uygulama Kuralları – Gıda
Hijyeninin Genel İlkeleri,
• CAC/RCP 58, Et Sıhhi Uygulama Yönetmeliği,
• ISO 22000, Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki
kuruluşlar için gereklilikler,
• ISO 22005, Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik.
Aşağıdaki ürün ve hizmetler Helal Belgelendirme kapsamındadır:
Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, tahıllar
ve tahıl ürünleri, bitkisel ve hayvansal yağlar ve diğer yağlar, meyve ve sebzeler
ve ürünleri, şeker ve şekerlemeler, içecekler (alkolsüz içecekler), bal ve yan
ürünleri, gıda takviyeleri, genetiği değiştirilmiş gıdalar, gıda katkı maddeleri,
enzimler, mikroorganizmalar, ambalaj malzemeleri, yemek servisi ve tesisleri,
balık ve balık ürünleri, su, vd.; (OIC, 2009).
Aşağıdaki hayvanlar Helal hayvanlar olarak tanımlanmaktadır (EHZ,
2010:
- Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavuk, kaz, ördek ve hindi gibi evcil
hayvanlar.
- Geyik, antilop, güderi, yaban sığırı gibi yırtıcı olmayan vahşi
hayvanlar.
- Güvercin, bıldırcın, serçe, sığırcık ve deve kuşu gibi yırtıcı olmayan
kuşlar.
- Her türlü pullu balık, karides, balık yumurtası ve diğer tüm su
hayvanları ve bunların yan ürünleri
Aşağıdaki hayvanlar Haram (Helal olmayan) olarak kabul edilir (Tauber,
2011):
- Domuzlar, köpekler, eşekler ve katırlar.
- Ayılar, filler, maymunlar, kurtlar, aslanlar, kaplanlar, panterler, evcil
kediler, çakallar, tilkiler, sincaplar, sansarlar, gelincikler ,timsahlar gibi avlarını
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öldürmek veya kendilerini savunmak için uzun, keskin dişleri veya dişleri olan
hayvanlar vb.
- Şahin, kartal, akbaba, kuzgun, karga, uçurtma, baykuş gibi keskin
pençeleri olan yırtıcı kuşlar.
- Sıçan, fare gibi zararlı ve kırkayak, akrep, yılan, yaban arısı ve benzeri
zehirli hayvanlar
- Kertenkeleler, salyangozlar, böcekler ve bunların larva evreleri gibi
itici- tiksindirici kabul edilen ve benzeri hayvanlar.
- Bal arısı ve ibibik gibi İslam dininde öldürülmesi yasak olan hayvanlar.
- Sağlığa zararlı tüm zehirli su hayvanları ve tüm amfibiler.
Ayrıca içerik maddesi haram hayvanlardan elde edilmiş kan ve kan yan
ürünleri ile üretilmiş ürünler Helal değildir. Çiftlik hayvanlarına kasten ve
sürekli olarak haram yem verilmemelidir.
İslam dininde Helal kesim için bir takım düzenlemeler geçerlidir (QFC,
2011):
• Kesilen hayvanın Helal olması gerekir.
• Kesim Müslüman bir kasap tarafından yapılmalıdır.
• Bir veteriner makamı, kesilen hayvanın sağlıklı olduğunu teyit eden bir
sertifika düzenlemelidir.
• Kesilen hayvanlar kesim anında canlı olmalıdır. Kesim yöntemi
hayvanlara herhangi bir acı veya ızdırap vermemelidir. Hayvanlar gereksiz
strese maruz bırakılmamalı, ölüm çığlıklarını duymamalı ve kesim sürecini
görmemelidir.
• Hayvan kesilmeden önce Müslümanların ortak dua yönüne (Mekke’ye)
yönlendirilmelidir.
• Kesimden önce, kasap ”Allah” adını anmalıdır ve Tekbir getirmelidir.
• Helal kesim, soluk borusu, yemek borusu ve her iki atardamarın hızla
kesilmesiyle tamamlanmış olur.
• Daha sonra hayvanın tamamen kanının akması gerekmektedir.
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde, hayvan refahı ile ilgili olarak çeşitli
düzenlemeler mevcuttur. Anestezi olmadan geleneksel kesime yalnızca istisnai
durumlarda katı koşullar altında izin verilir, ancak mevcut yasal çerçeve
kapsamında daha büyük ölçekli toplu kesimlerde bu duruma izin
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verilmemektedir. Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi
Avrupa Birliği ülkelerinde ise İslami kurallara uygun kesime izin verilmektedir.
İslam Ülkeleri arasında “İslam kurallarına uygun kesim” konusunda
standart bir görüş yoktur. Almanya’da yaygın bir uygulama olan hayvanların
“endüstriyel kesimi” İslam ülkelerinde Helal Kesim kurallarına uymadığı
gerekçesiyle reddedilmektedir. Almanya’da ki Müslüman nüfusun bu ülkedeki
yüksek hayvan refahı gereksinimleri göz önünde bulundurmak zorunda
olduğundan, kesim sırasında bayıltma yöntemlerinin kabul etmektedirler.
Hayvanların geri dönüşümlü sersemletilmesi yani “kesim kutusu”(stunning
box) denilen bir elektriksel şoklama kullanarak bayıltma (hayvanın elektrik şok
sırasında ölmemesi gerekmektedir) bazı İslam Ülkeleri tarafından kabul edilip,
kullanılmaktadır. Kesim işlemi sırasında hayvanların hala canlı olduklarından
ve kanlarının tamamen aktığından emin olunmalıdır. Aynı durum cıvata vuruşu
ile bayıltma yöntemi için de geçerlidir ama cıvata ile başına darbe alıp bayılan
hayvanların hemen ardından kesilmesi şartıyla bu yöntem de kabul
edilmektedir. Geri dönüşü olmayan bayıltma yani elektrik şoku sırasında ölen
hayvanlar helal olarak kabul edilmemektedir (Schlossberger, 2011).
İşletmelerde denetimlerden sonra gıda üretiminde Helal Yönetmeliklere
uygun üretim yapıldığı sonucuna varıldıktan sonra o işletmeye Helal Sertifika
verilmektedir. Helal sertifika camiler ve İslami merkezler tarafından yapılan
denetimlerde uzmanlaşmış uluslararası sertifikasyon kuruluşları (ör: Société
Générale de Surveillance - SGS) tarafından verilmektedir (Schlossberger,
2011). İlgili denetimler hem ürünlerin içerikleri hem de İslami kesim
kurallarına uygunluk gibi üretim süreci ile ilgilidir (Özoguz, 2011). Helal
Sertifika için işletmelerde, gıda güvenliği yönetmeliklerinin uygulanması,
Helal açısından kritik noktaların kontrol edilmesi ve kalite yönetim sisteminin
varlığı gibi konuların denetilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, Helal Gıda
sektöründeki sertifikasyon piyasası genel olarak çok kafa karıştırıcıdır
(Schlossberger, 2011). Hamburg’daki Halal Lebensmittel e.V., derneğine bağlı
olan şirketler, İslami kulüpler ve dernekler helal gıda ürünlerinin kalitesini
sağlamak amacıyla tek tip bir “RAL” kalite işareti vermektedirler (www.helalral.de).
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Almanya’da 2013 yılının Temmuz ayında gıdaların Helal
Sertifikalandırılmasının tüketiciler için önemi hakkında bilgiler elde etmek
amacıyla, bu ülkede kalıcı veya geçici olarak yaşayan 94 Müslüman tüketici ile
35 sorudan oluşan bir anket kullanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir.
Ramazan ayı boyunca, Göttingen’deki DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam
Birliği) iftar yemeği sırasında yüz yüze görüşmeler yapılarak anket soruları
cevaplandırılmıştır.
Çalışmada kullanılan anket Türkçe dilinde oluşturulmuş ve sadece
değerlendirme için Almanca’ya çevrilmiştir. Bu araştırma, katılımcıların Helal
Sertifikaya ne kadar aşina olduklarını, Helal Sertifikayla ürünlerin hangi
özelliklerini ilişkilendirdiklerini, gıda ürünleri satın alırken helal olup
olmadığına ne kadar önem verdiklerini ve Helal Sertifikanın alışveriş yeri
seçimlerinde ne ölçüde etkili olduğunu ayrıntılı olarak ele almıştır. Ayrıca
Helal Sertifikaya sahip ürünler için daha fazla ödeme yapıp yapmadıkları
belirlenmeye çalışılmıştır.
Ankete katılanların ortalama yaşı 38 olarak hesaplanmıştır (standart
sapma (σ): 14,31). En genç katılımcı 18 yaşında iken en yaşlı olan 78 yaşında
olup, ankete katılanların %25,5’i kadın ve %74,5’i erkek olduğu belirlenmiştir.
Ankete katılan tüketicilerin %78,7’si menşe ülke olarak Türkiye, %13,8’i
Almanya ve %7,4’ü ağırlıklı olarak diğer (örneğin Irak, Pakistan) veya kısmen
Müslüman olan ülkeleri (Çin) belirtmişlerdir. Ankete katılanlar ortalama 24,2
yıldır Almanya’da yaşıyorlar (σ: 11,9); hatta %31,9’u 31 yıl veya daha uzun
süredir Almanya’da yaşadığını belirtmişlerdir. Örgün eğitim seviyesi nispeten
yüksektir. Bu anket bir üniversite şehrinde yapıldığı için bu sonuç çokta sıra
dışı değildir. Ankete katılanların %41,5’i üniversite diplomasına sahip veya
hâlihazırda öğrenci ama mezun olma aşamasında olduklarını belirtmişlerdir.
Katılımcıların %28,7’si öğrenci, %16’sı özel sektör çalışanı, %26,6’sı işçi,
%6,4’ü emekli veya işsiz, %5,3’ü memur, %1,1’i serbest meslek sahibi ve
%15,9’u diğer mesleklere sahip oldukları belirlenmiştir.
Ankete katılanların %45,7’si Almanca dil bilgilerinin çok iyi, %23,4’ü
iyi, %25,5’i ortalama ve sadece birkaç katılımcı kötü (%3,2) veya hiç (%2,1)
olarak değerlendirmişlerdir. Ortalama net hane geliri 1.874 €’dur (σ: 993).
Ankete katılanların %27,7’si aylık net hane gelirinin 1.200 €’dan az, %43,6’sı
1.200€ ile 2.400€ arasında ve %28,7’si 2.400€’dan fazla olduğunu ifade
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etmişlerdir. Ankete katılanların %38,3’ü hanedeki gıda alışverişini ya ağırlıklı
olarak kendisinin yaptığını ya da esas sorumlunun kendisi olduğunu; %16’sı
hiç alışveriş yapmadığını ya da nadiren alışveriş yaptığını belirtmişlerdir.
katılımcıların %45,7 ise kendi evlerindeki gıda alışverişlerinden kısmen
sorumlu olduklarını söylemişlerdir.

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Beklendiği gibi, ankete katılan Müslümanlar arasında “Helal” olarak
işaretlenen gıdalara ilişkin farkındalık düzeyi çok yüksek olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların %93,6’sı Helal Gıda kavramını bildiklerini ifade etmişlerdir. Bu
değer, ankette yer alan diğer tüm sertifikaların bilinirlik düzeylerinin oldukça
üzerindedir. Organik gıda sektöründen gelen ürünlerde bilinirlik düzeyi %76,6
ve nitelikli coğrafi menşe işaretine sahip olan ürünlerin bilinirlik düzeyi ise
%51,1 olarak Helal Sertifikanın bilinirlik düzeyinin gerisinde kalmışlardır.
“Helal Sertifikasını” daha önce duyduğunu söyleyen katılımcılara bu
sertifikadan ne anladıklarını sorduk ve bunu beşli Likert ölçeğinde
derecelendirmelerini istedik (1= kesinlikle katılmıyorum, 2= katılmıyorum, 3=
kısmen katılıyorum, 4= katılıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum).
Şekil 1’de görüldüğü üzere, gıda ürünlerinin İslam dininin emirlerine
uygun olarak üretildiği beklentisinin açıkça ön planda olduğunu söyleyebiliriz.
Aynı zamanda bu sonuç ürünlere duyulan özel bir güven düzeyini
yansıtmaktadır. Burada dikkat çeken, tüketicilerin Helal Sertifikasını sağlık
açısından veya lezzet açısından ya da gıda ürünün kalite özellikleri bakımından
ilişkilendirmedikleri ortaya çıkmaktadır.
Daha ayrıntılı olarak bakıldığında, 4,73 (μ) ortalama değeriyle (σ: 0,82)
katılımcıların hemen hemen hepsi Helal Gıdanın domuz eti içermediğine
inandıklarını belirtmişlerdir. Alkol içermediği (μ: 4,66; σ: 0,84) ve ürünün
İslami kurallara göre üretildiği (μ: 4,66; σ: 0,87) ifadeleri de benzer şekilde
yüksek ortalama değerlere sahiptir. “Müslümanlar tarafından üretilmiştir”
ifadesi de 3,77 (σ: 1,40) gibi çok yüksek bir ortalama değere sahiptir.
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Şekil 1: Ankete katılan kişilerin “Helal Gıda denildiği zaman ne anlıyorsunuz?”
sorusuna verdikleri cevaplar.
(Kaynak: Pekkırbızlı, 2014)

15 | TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Helal ürünlerin sağlıklı olduğu (μ: 3,12; σ: 1,54), daha lezzetli olduğu (μ:
2,95; σ: 1,59) veya daha pahalı olduğu (μ: 2,76; σ: 1,39) gibi ürün özelliklerine
ve kalitesine odaklanan diğer ifadeler için tüketicilerin verdiği cevaplar düşük
ortalama değere ama yüksek standart sapma değerine sahip olduğu yani geniş
bir dağılma gösterdiği belirlenmiştir.
Ankete katılanların %79,8’i, Helal Gıda Sertifikasını daha önce
duyduklarını ifade etmişlerdir. Görüşülen kişilerin çoğu, Helal Sertifikasını
İslam dinine uygun olarak gıda üretimi ile ilişkilendirmişlerdir (μ: 4,40; σ:
1,04). Bununla birlikte ankette sorulan gıda ürünlerinin Helal Gıda Garantisi
altında olduklarına inanan katılımcıların ortalama değeri ise oldukça yüksektir
(μ: 4,07; σ: 1,18).
Ayrıca, birçok katılımcı Helal Sertifikasını, “sertifikalı ürüne
güvenebilirim” ifadesiyle bağlantılı olarak görmektedir (μ: 4,02; σ: 1,22).
Sağlık ve üretim kalitesine uygunluk (μ: 3,55; σ: 1,40) veya doğal bir ürünle
bağlantılı olması (μ: 2,85; σ: 1,50) gibi özellikler Helal Sertifikasyonu ile çok
fazla bağdaştırılmamıştır ama yine de ankete katılanların çoğu bu özelliklerin
de önemli olduğunu belirtmişlerdir.
Ankete katılanların %92,6’sı gıda ürünleri satın alırken ürünlerin Helal
olup olmadığına dikkat ettiklerini ifade ederken, sadece %3,2’si helal olup
olmadığına dikkat etmediklerini; %4,3’ü ise kısmen dikkat ettiklerini
söylemişlerdir. Ayrıca katılımcıların %74,5’i herhangi bir etiketin veya
sertifikanın, Helal Sertifikasından daha az önem ifade ettiğini belirtmişlerdir.
Helal Ürün algısı bazı ürün gruplarında farklı derecelerde önem arz
etmektedir; örneğin et ve et ürünlerinde (özellikle salam, sosis ve sucuk gibi)
Helal Sertifikalı olması büyük önem taşımaktadır (Şekil 2). Kırmızı et (μ: 4,85;
σ: 0,53), beyaz et (μ: 4,88; σ: 0,40), sosis (μ: 4,86; σ: 0,50) ve döner (μ : 4,81;
σ: 0,65) gibi et ve et ürünlerinde hepsinin çok yüksek ortalama değerlere ve
düşük standart sapmalara sahip olduğu gözlenmektedir. Bu araştırmada yer alan
diğer gıda ürünlerinde ise; yoğurt (μ: 4,44; σ: 0,86), içecekler (μ: 4,18; σ: 1,09),
peynir (μ: 4,56; σ: 0,82), unlu mamuller (μ: 4,45; σ: 0,89), dondurma (μ: 4,18;
σ: 1,40) ve şekerlemenin (μ: 4,36; σ: 1,01) Helal Sertifikalı olması tüketiciler
için önemli olduğu ama et ve et ürünlerindeki gibi çok önem arz etmediği
sonucu ortaya çıkmıştır.
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Şekil 2: Ankete katılan kişilerin “Hangi gıda ürünlerinde Helal Sertifikasının
olmasını istersiniz?” sorusuna verdikleri cevaplar.
(Kaynak: Pekkırbızlı, 2014)

Ankete katılan kişilerin Helal Gıda ürünlerinin satın alma sıklığını
belirlemek amacıyla “Daha önce hiç Helal Sertifikalı ürün satın aldınız mı?”
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sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların %11,7’si Helal Ürünleri daha önce hiç
satın almadığını veya birkaç kere aldığını; %16’sı ara sıra satın aldığını,
%43,6’sı birçok kere satın aldığını ve %28,7’si ise sadece Helal Sertifikalı gıda
ürünlerini aldıklarını belirtmişlerdir. Beşli Likert ölçeğinde (1=hiçbir zaman ile
5=her zaman arasında), ortalama değer 3.85’tir (σ: 1,06). Bu değer "genellikle
helal sertifikalı gıda ürünleri satın alırım” ifadesine yakın bir sonuç tespit
edilmiştir. Helal Gıda ürünlerinin Müslüman tüketiciler tarafından çok önemli
olduğu sonucuna ulaşılmasına rağmen Helal Gıda satın alma sıklığının yüksek
olmasını engelleyen nedenler bu çalışmada net olarak belirlenememiştir. Helal
Sertifikalı ürünlerin çok pahalı olması (μ: 1,91; σ: 1,20), Helal Gıda ürünlerin
bulunamaması (μ: 2,16; σ: 1,38), Helal Sertifikaya tüketici güven eksikliği (μ:
2,16; σ: 1,29) veya tüketicilerin Helal Sertifika hakkında bilgi eksikliği (μ: 1,21;
σ: 0,65) gibi ifadeler katılımcılar tarafından neredeyse hiç cevap olarak
verilmemiştir.
Ankete katılanların İslami düzenlemelere uygun olan Helal gıda ürünleri
için daha fazla ödemeye razı olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar tarafından
fazla ödemeye razı oldukları belirtilen ürünler en yüksek kırmızı et %18,17,
beyaz et için %17,75, sucuk-sosis-salam için %16,09 ve döner için %14,64
olarak sonuçlarına ulaşılmıştır. Burada ilginç olan peynir (%14,96), unlu
mamuller (%13,65), yoğurt (%13,2), şekerlemeler (%11,88), dondurma
(%11,60) ve içecekler (%11,12) gibi diğer gıda ürünleri için de katılımcıların
daha fazla ödemek için razı olduklarını belirtmeleridir. “Daha fazla ödemeye
razı olma” gibi doğrudan sorgulamalar çok doğru ve anlamlı sonuçlar vermese
de (tutum-davranış farkı- Attitude-Behaviour-Gap) (Gupta vd., 2006; Kollmuss
vd., 2002), bu çalışmada Müslüman tüketicilerin Helal Gıda satın alırken ürün
fiyatının yüksek olmasına karşı duyarlı olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır.
Tablo 1’de görüldüğü gibi bu çalışmada ortaya çıkan önemli
sonuçlardan birisi de; katılımcıların Helal Gıda ürünlerinin alışveriş yeri
seçimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olması sonucudur. Bu durum
özellikle hayvansal kökenli ürünler için çok daha fazla önem arz etmektedir.
Ankete katılanların çoğu et ve et ürünlerini Müslüman marketlerden, yani etnik
perakendecilerden (Aygün, 2005) sıklıkla veya her zaman satın aldıklarını ama
geleneksel gıda perakendecilerinden veya haftalık pazarlardan asla veya
nadiren satın aldıklarını belirtmişlerdir. Ankete katılanların büyük bir kısmı
sucuk-salam-sosis (%78,7), kırmızı et (%76,6) ve beyaz et (%63,8) gibi
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ürünlerde her
belirtmişlerdir.

zaman

Müslüman

gıda

mağazalarından

aldıklarını

Şekerlemeler

Dondurma

Unlu

Mamuller

Peynir

İçecekler

Yoğurt

Döner

Sosis

Sucuk- Salam

4,10

3,50

2,36

3,80

3,24

1,76

2,57

(1,47)

1,56)

(1,49)

(1,49)

1,48)

(1,36)

(1,56)

1,13

1,09

1,09

1,28

1,37

1,27

1,23

1,27

1,19

(0,55)

(0,41)

(0,48)

(0,78)

(0,93)

(0,78)

(0,74)

(0,83)

(0,75)

1,28

1,47

1,28

1,17

2,48

2,95

2,45

2,44

2,46

2,36

(0,70)

(1,00)

(0,71)

(0,74)

(1,40)

(1,50)

(1,46)

(1,40)

(1,76)

(1,52)

mağazası

yapan gıda

Beyaz et

4,44
(1,24)

1,12

4,20
(1,33)

(0,51)

mağazası

4,48*
(1,09)

1,27

1,89

1,20

1,12

3,04

4,15

3,17

3,33

3,69

3,34

(0,69)

(1,34)

(0,58)

(0,60)

(1,53)

(1,33)

(1,47)

(1,41)

(1,50)

(1,56)

1,66

1,33

1,18

1,23

1,31

1,34

1,24

1,60

1,73

1,36

(1,26)

(0,89)

(0,69)

(0,81)

(0,82)

(0,91)

(0,76)

(1,19)

(1,39)

(0,97)

1,02

1,05

1,01

1,12

1,07

1,06

1,02

1,09

1,11

1,07

(0,15)

(0,42)

(0,10)

(0,62)

(0,34)

(0,32)

(0,15)

(0,52)

(0,54)

(0,45)

Diğer

Üretici

Süpermarket

Perakende satış

Semt Pazarı

Müslüman gıda

Kırmızı et

Tablo 1: Market alışverişi için yer seçimi

*Her hücrede üstte yazılan rakamlar ortalama değer, parantez içindeki rakamlar standart
sapmadır (Ölçek: 1= Oradan hiç alışveriş yapmıyorum 5= Her zaman oradan alışveriş
yapıyorum) (Kaynak: Pekkırbızlı, 2014)
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Buna karşılık içecekler, unlu mamuller, dondurma ve şekerli ürünler gibi
daha az hassasiyet gösterilen gıda ürünlerinde alışveriş yer seçiminde
süpermarketler ve diğer perakendeciler daha fazla önem kazandığı ortaya
çıkmıştır.

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Almanya’da uzun bir süre boyunca, göçmen kökenli vatandaşların
tercihleri, alışveriş yeri seçimleri ve alışveriş davranışlarının özellikleri
yalnızca sayılı çalışmanın konusu olmuştur (Erdönmez vd., 1999; Winkler,
2003; Schmid, 2003; Aygün, 2005; Schneider, 2010). ABD gibi Almanya’dan
daha önce göç alan ülke statüsünü kazanmış diğer ülkelerde buna benzer
çalışmalar çok daha önce ve çok sayıda yapılmıştır (Wallendorf vd., 1983;
Stayman vd.,1989; Kim vd., 2000). Ama son zamanlarda bu tür çalışmalar,
etnik pazarlama terimi altında tarım işletmeleri ve ticari kuruluşlar için çok
daha fazla önem kazanarak revaçta olan araştırmalar arasına girmiş
bulunmaktadır (Wünsche, 2009; Gerpott vd., 2011). Yukarıda belirtilen
konulara artan ilgiye rağmen, Almanya’da büyük bir nüfus grubu olan
Müslüman tüketicilerin satın alma davranışlarının açıklanmasıyla ilgili olarak
önemli bir araştırma eksikliği olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada bu
eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar daha önce yapılmış çalışmaların
sonuçlarıyla uyumludur. Bu çalışmalar, ağırlıklı olarak Müslüman olmayan bir
toplumda, Müslümanların gıda içerikleri veya üretim süreçlerinin İslam
normlarıyla çelişme ihtimali bulunan ürünleri satın alırken daha dikkatli
olduklarını göstermiştir. Bu durum özellikle domuz eti veya domuz jelatini
kullanımı için geçerlidir. Ayrıca bu çalışma önceki çalışmalarla uyumlu olarak,
Müslüman tüketicilerin İslam dininin uygulamalarına uyma arzusunun etnik
perakendeciliğini tercih etme sebebi olarak açıkça ortaya koymuştur (Aygün,
2005).
Almanya’da etnik gıda perakende ticareti yapan işletmeler, geleneksel
gıda perakende ticareti yapan işletmelere göre dikkat çekici bir şekilde rekabet
üstünlüğüne sahiptirler. Bu avantajın en önemli sebebi ise bu tür işletmelerde
satılan gıdaların Helal Sertifikası olmalarına dikkat gösterilmesidir. Gıdaların
Helal Sertifikalı olması Müslümanların İslami kurallara uyum konusunda
özellikle hassas oldukları düşünülen ürün grupları için geçerlidir. Bu rekabet
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avantajının üçüncü ve dördüncü kuşak göçmenler arasında da devam edip
etmeyeceği veya bu benzersiz rekabet üstünlüğünün değer kaybetmesine
neden olan asimilasyon belirtilerinin olup olmadığı ilerideki çalışmalar için
önemli bir araştırma konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Benzer bir durumu
Doğu ve Batı Almanya birleştikten sonra Doğu Almanya merkezli birçok
marka yaşamak zorunda kaldı. Başlangıçta, ekonomik açıdan daha ileride olan
ve gıda ürünleri açısından daha geniş ürün yelpazesine sahip olan Batı
Almanya’ya gelen Doğu Alman tüketiciler, kendi kökenleri nedeniyle özel
değer verdikleri Doğu Alman menşeli ürünlerini satın alıyorlardı. Ama
zamanla genç tüketicilerin Doğu Almanya menşeli ürünlere giderek daha az
önem vermeleri sebebiyle rekabet avantajlarını yavaş yavaş kaybettiler
(Wichert, 2007).
Araştırma sonuçlarını hem gıda sektörü için hem de geleneksel gıda
perakende ticareti için faydalı olarak yorumlayabiliriz. Etnik gıda
perakendecilik, Almanya’daki gıda ekonomisine geniş bir ek pazar dilimi
sunmaktadır. Etnik gıda ürünleri ya birinci nesil göçmenlerin menşe
ülkelerinden ithal ettiği ürünlerdir ya da bu ülkelerin Almanya’daki gıda
işletmelerinin yerel şubeleri tarafından üretilen gıda ürünleridir. Gıda
sektörünün Helal Sertifikasyonuna artan ilgisi, Almanya ve diğer Avrupa
Ülkelerinde önemli olan bu pazar diliminin giderek daha fazla tanındığını ve
üzerinde daha aktif çalışıldığını göstermektedir (Schlossberger, 2011).
Geleneksel gıda perakende ticareti yapan işletmelerin, belli etnik grubuna özel
olarak hazırlanmış Helal Ürünleri de kapsayan etnik perakendeciliğe karşı olan
rekabet dezavantajını nasıl telafi edebilecekleri sorunu ortaya çıkmaktadır.
Geleneksel gıda perakende işletmeleri, et ve et ürünlerinin haricindeki diğer
gündelik ürünleri, kendi ürün yelpazesine ekleyerek bu dezavantajı gidermeye
çalışabilirler. Ürün yelpazesi geniş olan hipermarketler gibi büyük ölçekli
perakende ticareti yapan işletmelerin, daha az ürün çeşidiyle çalışan indirimli
marketler zincirine nazaran kuşkusuz daha fazla avantaja sahiptirler.
Bu çalışma ileride yapılacak araştırmalar için yol haritası niteliğindedir.
Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar, Almanya’daki Müslüman tüketicilerin
alışveriş davranışlarına ilişkin gelecekteki araştırmacılar için derinlemesine
bilgiler sağlamasına öncülük edecektir. Özellikle, üçüncü ve hatta dördüncü
kuşak Müslüman göçmenlerin kültürel özellikleri, alışveriş davranışları
üzerindeki etkisi hakkında sayılı araştırma yapılmıştır. Geleneksel gıda
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perakende ticareti yapan işletmeler ürün yelpazelerine sistematik olarak Helal
Ürünleri eklemeleri durumunda, gayrimüslim tüketicilerin nasıl tepki
göstereceğini araştırmak yeni bir çalışma konusu olabilir. Araştırma
sonuçlarına göre Müslüman tüketiciler gıda alışverişleri sırasında, Helal
Sertifikasına güvenerek alışverişlerini yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu
güvencenin altındaki neden ise Helal olan bir ürünün güvenli bir mal olduğu
düşüncesinin Müslüman tüketicilerde hakim olmasıdır (Hanf, 2000). Bu
nedenle Müslüman Tüketicilerin Helal Sertifikasına sahip gıda üreticilerine,
perakendecilere ve aynı zamanda Helal Sertifikaları veren belgelendirme
şirketlerine olan güveni özel bir önem taşımaktadır (Schlossberger, 2011). Son
olarak ilerdeki yapılacak çalışmalarda etnik gıda perakendecilik ile geleneksel
gıda perakendeciliği arasındaki bu farklılıkların Müslüman tüketiciler
tarafından nasıl algılandıklarını belirlemek faydalı bir araştırma konusu
olacaktır.
Açıklama: Bu çalışma, Almanya Georg-August Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı ve
Prof. Dr. Ludwig THEUVSEN danışmanlığında, Tuba ALBAYRAK (Doktora
Tezindeki Soyadı PEKKIRBIZLI) tarafından hazırlanan “Türk Tarım
İşletmelerinde Kalite Güvence Sistemleri” başlıklı doktora tezinden
üretilmiştir.
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EK: ANKET FORMU
Değerli tüketici; bu anket “Helal Sertifikanın Almanya’daki Müslüman Tüketiciler İçin Anlamı Ve
Önemi” başlıklı araştırma için yapılmaktadır. Ankete vereceğiniz cevapların sağlıklı ve tutarlı olması bu
çalışmanın amacına ulaşmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
1. Anket No:
2. Yaşınız?
3. Cinsiyetiniz?
1. Kadın
2. Erkek
4. Medeni Durumunuz? 1. Evli
2. Bekar 3. Boşanmış
5. Evli iseniz eşiniz çalışıyor mu? 1. Evet
2. Hayır
6. Eğitim Durumunuz?
1. İlkokul 2. Orta Öğrenim 3. Üniversite 4. Yüksek lisans
7. Mesleğiniz? 1. Esnaf 2. Memur 3. İşçi 4. Emekli 5. Evde
İşsiz 7. Serbest 8. öğrenci 9. Diğer………
8. Geldiğiniz ülke?
9. Kaç yıldır Almanya’da bulunuyorsunuz?
10. Almanca konuşmanız nasıl?
1. Pekiyi 2. İyi 3. Orta
4. Yetersiz 5. Zayıf
11. Ailenizde gıda alışverişini genellikle kim yapıyor?
1. Sadece ben
2. Genellikle ben 3. Kısım- kısım
4.
Genellikle birisi
5. Başka birisi
12. Ailedeki birey sayısı?
13. Aylık Geliriniz?
14. Aylık gelirinizin ne kadarını aşağıdaki harcama kalemlerine
ayırıyorsunuz?
Giyim
Gıda
Eğitim
Kira
İletişim
Eğlence/Gezi
Ulaşım
Sağlık
Diğer……………….
15. Aşağıdaki gıdaları çoğunlukla nasıl alırsınız?
1. Her zaman ambalajsız-etiketsiz 2. Çok az ambalajlı-etiketli 3. Orta
düzeyde ambalajlı-etiketli, 4. Genellikle ambalajlı-etiketli, 5.Her zaman
ambalajlı-etiketli
Kırmızı et
Beyaz et
Sucuk, Salam, Sosis
Yoğurt
İçecek
Peynir
Unlu Mamuller
Dondurma
Şekerleme
16. Gıda alışverişinizi nereden yaptığınıza ilişkin bilgiler
1. Kesinlikle almam
2. Çok az alırım
3. Orta alırım
4. Genellikle alırım
5. Her zaman alırım

c1.
c2.
c3.
c4.
c5.
c6.
6.

c7.
c8.
c9.
c10.
c11.

c12.
c13.
c14.
c15.
c16.
c17.
c18.
c19.
c20.
c21.
c22.
c23.

c24.
c25.
c26.
c27.
c28.
c29.
c30.
c31.
c32.

Döner

Şekerleme

Dondurma

Unlu
Mamul

Peynir

İçecek

Yoğurt

Sucuk
Salam
Sosis

Beyaz et

Kırmızı et

TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 26

Müslüman
c33.
c34. c35.
c36.
c37. c38. c39.
c40.
Bakkal
Semt pazarı
c43.
c44. c45.
c46.
c47. c48. c49.
c50.
Bakkal
c53.
c54. c55.
c56.
c57. c58. c59.
c60.
Süpermarket c63.
c64. c65.
c66.
c67. c68. c69.
c70.
Üreticiden
c73.
c74. c75.
c76.
c77. c78. c79.
c80.
Diğer
c83.
c84. c85.
c86.
c87. c88. c89.
c90.
17. “Gıda güvenliği” denildiğinde ne anlıyorsunuz?
1. Kesinlikle katılmıyorum 2. Az Katılmıyorum 3. Orta 4. Genellikle
Katılıyorum
5. Kesinlikle katılıyorum
Sağlıklı gıda
İçeriği bilinen gıda
Son kullanma tarihi geçmemiş gıda
Katkı maddesi içermeyen gıda
Kalite belgesi olan gıda
Markalı gıda
Helal gıda
Ambalajlı ve etiketli gıda
18. “Güvenli olmayan gıda” denildiğinde ne anlıyorsunuz?
1. Kesinlikle katılmıyorum 2. Az Katılmıyorum
3. Orta 4. Genellikle
Katılıyorum
5. Kesinlikle katılıyorum
Hormonlu gıda
Tarımsal ilaç kalıntılı gıda
Genetiği ile oynanmış gıda
Katkı maddesi içeren gıda
Hayvansal hastalıklı gıda (deli dana, kuş gribi)
Son kullanma tarihi geçmiş gıda
Etiketi olmayan gıda
Helal olmayan gıda
19. Gıda ürünleri satın alırken gıda güvenliği ile ilgili aşağıdaki kriterler
hakkında bilgiye sahip olup olmama durumunuz nedir?
HACCP
1. Evet
0. Hayır
GLOBALGAP
1. Evet
0. Hayır
ISO22000
1. Evet
0. Hayır
ISO9001
1. Evet
0. Hayır
ORGANİK/EKOLOJİK GIDA
1. Evet
0. Hayır
COĞRAFİ İŞARETLİ GIDA
1. Evet
0. Hayır
HELAL GIDA
1. Evet
0. Hayır
20. Helal Gıda denildiği zaman ne anlıyorsunuz?
1. Kesinlikle katılmıyorum
2. Az Katılmıyorum
3. Orta 4. Genellikle
Katılıyorum
5. Kesinlikle katılıyorum
Ürünün domuz katkılı olmadığını ifade ediyor
Ürünün alkol içermediğini ifade ediyor
Ürünün Müslüman kişiler tarafından üretildiğini ifade ediyor
Ürünün İslami usullere göre üretildiğini ifade ediyor
Ürünün sağlıklı olduğunu ifade ediyor.
Ürünün daha lezzetli olduğunu ifade ediyor.
Ürünün yüksek fiyatlı olacağını ifade ediyor
Helal Gıda; bitkisel, hayvansal, kimyasal ya da mikrobiyal kaynaklı olsun, gıda
ürünlerinin; hammadde, işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, katkı maddeleri,
işleme metotları, işletme koşulları ve dahi ambalajlarının İslâmî kurallara
uygunluğunun ifadesidir.
21-30. Soruları değerlendiriniz:
1. Kesinlikle katılmıyorum
2. Az Katılmıyorum 3. Orta 4. Genellikle
Katılıyorum
5. Kesinlikle katılıyorum
21. Satın aldığınız ürünün Helal olup olmadığına dikkat ediyor musunuz?

c41.

c42.

c51.
c61.
c71.
c81.
c91.

c52.
c62.
c72.
c82.
c92.

c93.
c94.
c95.
c96.
c97.
c98.
c99.
c100.

c101.
c102.
c103.
c104.
c105.
c106.
c107.
c108.

c109.
c110.
c111.
c112.
c113.
c114.
c115.

c116.
c117.
c118.
c119.
c120.
c121.
c122.

c123.
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22. Satın aldığınız şekerlemelerde (özellikle jöle kıvamında olanlarda)
domuzdan elde edilmiş jelatin maddesi olabileceğini biliyor musunuz?
23. Peynirin domuz kaynaklı mayalarla üretilmiş olabileceğini biliyor
musunuz?
24. Gazlı içeceklerde %0,5 oranında alkol olabileceğini biliyor musunuz?
25. Ekmek ve pastalarda domuz yağı olabileceğini biliyor musunuz?
26. Helal Gıda Sertifikası ifadesini duydunuz mu?
27. Duydunuz ise Helal Gıda Sertifikası nedir?
Dine uygun üretildiğini gösteren işaret
Sağlık ve kalite standardına uygun üretim
Helal olan ürünün garantisi
Güvenilerek tüketilebilecek ürün
Katkısız, doğal ürün
28. Satın aldığınız ürünlerde Helal Gıda Sertifikası olmasına dikkat ediyor
musunuz?
29. Satın aldığım ürünün Helal Gıda Sertifikalı olup olmadığına dikkat
ediyorum. Çünkü
Dini sebeplerden dolayı
Daha güvenilir
Daha sağlıklı
Daha lezzetli
Daha kaliteli
30. Helal Sertifikalı gıda tüketmiyorum. Çünkü
Hiç duymadım
Çok pahalı
Ürünleri bulamıyorum
Sertifikaya güvenmiyorum
Tadını beğenmiyorum
Hepsinin Helal olduğunu düşünüyorum
31. Daha önce Helal Sertifikalı ürün satın aldınız mı?
1. Hiç almadım 2. Birkaç kere aldım 3. Ara sıra satın alırım 4. Genellikle satın
alırım 5. Sadece helal sertifikalı ürün satın alırım
32. Hangi ürünlerde Helal Sertifikasının olmasını istersiniz.
1. Kesinlikle istemem
2. Az isterim
3. Orta
4. Genellikle isterim
5. Kesinlikle isterim
Kırmızı et
Beyaz et
Sucuk, Salam, Sosis
Yoğurt
Süt
Peynir
Unlu Mamuller
Dondurma
Şekerleme
Döner
33. Aşağıdaki ürünlerden ayda ne kadar miktarda tükettiğinizi yazınız.
Ürünler
Kırmızı et
Beyaz et
Sucuk, Salam,
Sosis
Yoğurt
Süt
Peynir
Unlu
Mamuller

Helal Sertifikasız
Kg/adet/lt
€, EUR
c157.
c158.
c161.
c162.
c165.
c166.

Helal Sertifikalı
Kg/adet/lt
c159.
c160.
c163.
c164.
c167.
c168.

c169.
c173.
c177.
c181.

c171.
c175.
c179.
c183.

c170.
c174.
c178.
c182.

c172.
c176.
c180.
c184.

c124.
c125.
c126.
c127.
c128.
c129.
c130.
c131.
c132.
c133.
c134.

c135.
c136.
c137.
c138.
c139.
c140.
c141.
c142.
c143.
c144.
c145.
c146.

c147.
c148.
c149.
c150.
c151.
c152.
c153.
c154.
c155.
c156.

€,EUR
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Dondurma
c185.
c186.
c187.
c188.
Şekerleme
c189.
c190.
c191.
c192.
Döner
c193.
c194.
c195.
c196.
34. Satın aldığınız ürünün güvenilir bir Helal Sertifikası olması durumunda ne
kadar fazla ödemek istersiniz? (%)
Kırmızı et
Beyaz et
Sucuk, Salam, Sosis
Yoğurt
Süt
Peynir
Unlu Mamuller
Dondurma
Şekerleme
Döner
35. Helal Gıda Sertifikasyonu ile ilgili önerileriniz?

c197.
c198.
c199.
c200.
c201.
c202.
c203.
c204.
c205.
c206.
c207.
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GİRİŞ
En az 2.6 milyon yıl önce, büyük hayvanlardan alınan et ve iliğin insan
beslenmesine dahil edilmesi, insan beslenmesindeki ilk büyük evrimsel
değişiklik olarak ifade edilmektedir (Pobiner, 2013). Et, demir, selenyum, A,
B12 vitaminleri ve folik asit gibi bazı mikro besinler için önemli bir kaynak
olarak gösterilmekte, bu mikro besinlerin bitki kaynaklı gıdalarda bulunmadığı
ya da biyo yararlanımının zayıf olduğu belirtilmektedir (Biesalski, 2005). Et
tüketimi, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin karşılaştırılması ve yaşam
standartlarının belirlenmesinde de önemli bir parametredir (Sarıözkan vd.,
2007). Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça karbonhidratlı gıdaların tüketimi
azalırken, proteinli gıdaların tüketimi artmaktadır (Saygın ve Demirbaş, 2018).
Hayvan bakım ve beslemesi konusundaki yetersizlikler, hayvansal ürün
üretiminin yetersiz kalmasına ve iç talebi karşılayamamasına, bu durum da fiyat
artışlarına neden olmaktadır (Kara vd., 2007; Tosun ve Demirbaş, 2012; Saygın
ve Demirbaş, 2017; Aydoğdu ve Küçük, 2018; Fidan, 2021; Gürer, 2021). Fiyat
artışları hayvansal protein tüketimini sınırlayan önemli nedenlerden biridir (Gül
ve Uzun, 2015; Varol, 2019; Kibar vd. 2019; Gürer, 2021; Kaygısız vd., 2022).
Türkiye’de daha çok bitkisel kaynaklı gıdaların tüketimi tercih edilirken,
hayvansal kaynaklı gıdaların tüketimi gelişmiş ülkelere göre geridedir (Gürer,
2021). Kişi başı et tüketim miktarı dünyada 6.279 kg, ABD’de 25.969 kg,
Kanada’da 16.021 kg iken Türkiye’de 11.077 kg’dır (OECD, 2022). Kişi başına
küresel yıllık kırmızı et tüketimin 2030 yılına kadar ortalama 45,3 kg'a
ulaşacağı tahmin edilmektedir (WHO, 2015).
11 Mart 2020 tarihinde, COVID-19 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
tarafından pandemi olarak kabul edilmiş, bu tarihte Türkiye’de de ilk vakalar
görülmeye başlamış ve sonrasında Türkiye’de pandemiden etkielenen ülkeler
arasına girmiştir. Pandeminin duyurulmasıyla birlikte, dünya çapında
karantina, sokağa çıkma yasakları, temizlik kuralları ve sosyal mesafe ile
başlayan bir dizi önlem alınmıştır (TTB, 2020). Pandemi sürecinde ve
sonrasında, böyle bir durumun dünyayı nasıl etkilediğinin fark edilmesi, başta
yetikili kişiler olmak üzere, tüm dünyayı insanlığın karşı karşıya kalabileceği
risklerle yüzleştirmiştir. Pandemi dönemi, ekonomiden siyasete, eğitimden
tüketime pek çok alanda değişimler olmuş, yaşananlar üretimde bulunan
sektörlere bakış açısını da değiştirmiştir. Bu dönemde gıda üretim aşamalarında
faaliyet gösteren sektörlerin bir anlamda ayrı bir önem kazandığını söylemek
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mümkündür. Bunların ardından, insan tutum ve davranışlarındaki değişimlerin
tüketim alışkanlıklarına da yansımaya başladığı gözlemlenmiştir (Knotek
II,2020; Ahmed et al, 2020; Tolun ve Bulut, 2021; İri, 2021; Cruz-C ́ardenas et
al, 2021).
Et ve et ürünlerinin tüketimini sınırlayan ya da yasaklayan bazı akımlara
ve sağlık yaklaşımlarına rağmen, kırmızı et bugüne kadar gıda ürünleri
içerisindeki önemini korumaya devam etmiştir. Kırmızı etin insan
beslenmesindeki güçlü yeri, bu ürün ve türevleriyle ilgili tüketici tercih ve
davranışlarının belirlenmesine yönelik çalışmaları da gerekli ve önemli hale
getirmekte, gündemde tutmaktadır. Kırmızı et ve ürünlerinin tüketimiyle ilgili
bir yandan bölgesel, ulusal, uluslararası ve küresel ölçekte çalışmalar diğer
yandan mikro ölçekte, alan verilerine dayalı araştırmalar yapılması gereklidir.
Kırmızı et tüketimi konusunda tüketici tutum ve davranışları üzerine
yapılmış çok sayıda araştırma bulunduğu görülmektedir. Dünyada ve
Türkiye’nin farklı bölgelerinde pek çok çalışma kırmızı et tüketimi üzerine
odaklanmaktadır (Atay vd., 2004; Aygün vd., 2004; Karakuş vd., 2008; Tosun
ve Hatırlı, 2009; Yaylak vd., 2010; Şeker vd., 2011; Ulaş, 2011; Lorcu ve Bolat,
2012; Akçay ve Vatansever, 2013; Gül ve Uzun, 2015; Aydoğdu ve Küçük,
2018; Özyürek vd., 2019; Varol, 2019; Karakaş, 2020; Taşkın vd., 2020; Tapkı
ve Demetgül, 2021; Kaygısız vd., 2022). Yine pandemi döneminde tüketici
davranışlarının da bir çok çalışmada ele alındığı görülmektedir (Knotek II vd.,
2020; Ahmed vd., 2020; Garipoğlu ve Bozar, 2020; Tolun ve Bulut, 2021; İri,
2021; Cruz-C ́ardenas vd., 2021; Tepe vd., 2022) Buna karşın, bazı
çalışmalarda kısmen değinilmiş olsa da pandemi döneminde özellikle kırmızı
et tüketimi üzerine yapılmış çok fazla çalışmaya rastlanmamış, bu konudaki
çalışmaların sınırlı kaldığı görülmüştür.
Bu çalışmada, Tokat ili merkez ilçede ikamet eden tüketicilerin kırmızı
et tüketim tercihleri ve pandemi döneminin bu tercihleri nasıl etkilendiğinin
ortaya konulması amaçlanmıştır. Kırmızı et tüketim alışkanlıklarının
belirlenmesinin karar verici, üretici, aracı ve pazarlamacıların strateji
geliştirebilmeleri bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

1. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmanın materyalini, tüketicilerden anket yoluyla elde edilen
veriler oluşturmaktadır. Tokat ili Merkez ilçede kırmızı et tüketim
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davranışlarının belirlenmesi amacıyla toplam 27 soruyu içeren bir anket formu
hazırlanmıştır. Anket çalışması, 2022 yılı Şubat-Mart aylarında toplam 272
kişiyle yüz yüze görüşme suretiyle gerçekleştirilmiştir. Anket sonucu elde
edilen veriler kullanılarak yüzde hesaplamaları ile aritmetik ortalamalar elde
edilmiş ve bu sonuçlar yorumlanarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

2. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada ulaşılan veriler analiz edilirken, öncelikle görüşülen hedef
kitlenin temel bazı sosyo demografik özellikleriyle tanımlanması amacıyla bazı
değerlendirmeler yapılmıştır.
Cinsiyet sosyal çalışmalarda önemli bir tanımlayıcı faktör olarak
genellikle kullanılmaktadır. Bu araştırmada görüşülen bireylerin cinsiyet
dağılımı birbirine yakın oranlardadır. Görüşülenlerin %53.3 ‘ü erkek, %46.7’si
ise kadındır. Evli olanlar %55.9 oranındadır. Görüşülen bireylerin aile
büyüklüğü ortalama 4 (4.17) kişidir ve 4-6 birey sayısına sahip olanlar
ağırlıktadır (%69.1) (Tablo 1).
Yaş dağılımında %45.12 ile en büyük payı 31-49 arsındaki bireyler
oluşturmaktadır. 18-30 aralığı da %38.2 oranı ile ikinci sırayı almaktadır.
Tüketicilerin %22’si yüksek lisans ve lisans, %51.5’i ilkokul-ortaokul-lise ve
%26.5’i ön lisans mezunudur. Görüşülen tüketicilerin gelir düzeylerinin 6.000
– 10.500 ₺ gelir aralığında %43.8 ile daha yüksek oranda olduğu belirlenmiştir
(Tablo 1). Görüşülen bireylerin ağırlıklı olarak orta gelir düzeyinin alt sınırında
yer aldığını ifade etmek mümkündür. Gelir gıda ürünleri talebinde belirleyici
bir faktördür. Kırmızı et talebinde de gelir etkisinin yüksek olması, kırmızı etin
yüksek fiyatlı bir gıda ürünü olarak kabul edilmesine bağlı olarak, olağan bir
durumdur. Yapılan birçok çalışma gelir ve kırmızı et tüketimi ilişkisine
değinmektedir (Tosun ve Hatırlı, 2009; Yaylak vd., 2020; Aydoğdu ve Küçük,
2018; Saygın ve Demirbaş, 2018; Varol, 2019; Kibar vd. 2019; Kaygısız vd.,
2021; Tapkı ve Demetgül, 2021; Fidan, 2021) .
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Tablo 1: Tüketicilerin sosyo-demografik ve ekonomik özellikleri

Kadın
Toplam

Frekans
145
127
272

Yüzde
53.3
46.7
100.0

Yaş dağılımları

18-30
31-49
50-65
Toplam

104
123
45
272

38.2
45.2
16.5
100.0

Eğitim düzeyleri

İlkokul-ortaokul-lise
Ön lisans
Lisans-Yüksek lisans
Toplam

140
72
60
272

51.5
26.5
22.0
100.0

Medeni durum

Evli
Bekar
Diğer
Toplam

152
106
14
272

55.9
39.0
5.1
100.0

Ailedeki birey sayısı

1-3
4-6
7-10
Toplam

74
188
10
272

27.2
69.1
3.7
100.0

Ailelerin gelir düzeyine
göre dağılımı (₺/ay)

2000-5600
6000-10500
11000-30000
Toplam

88
119
65
272

32.4
43.8
23.9
100.0

Erkek
Cinsiyete göre dağılım

Ankete katılan bireylerin tamamı ailelerinde kırmızı et tüketildiğini
belirtmişlerdir. Kilogram olarak ailelerde tüketilen aylık kırmızı et miktarları
Tablo 2’de verilmektedir. En yüksek tüketim aralığı 2-5 kg’dır ve görüşülen
tüketicilerin %69.1’i bu grupta yer almaktadır. Ankete katılanların % 15.8’inin
ailesinde bir aylık süre içerisinde 1 kg ya da daha az et tüketilmektedir. Aylık
süreçte 6 ile 9 kilogram arasında kırmızı et tüketenler diğer tüketim grupları
arasında %5.9 ile en düşük oranı almıştır. Bir ayda 10 kg ve üzerinde kırmızı et
tükettiğini belirtenler ise %9.2 oranındadır (Tablo 2). Ailede aylık olarak 1
kilogramın altında et tüketenler yüksek bir oran almamış olmakla birlikte, her
yüz aileden onbeşinin bu tüketim düzeyinde olduğu düşünüldüğünde, bu oranın
oldukça önemli olduğu görülmektedir.
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Tablo 2: Tüketicilerin aylık kırmızı et tüketim miktarları
Aylık tüketim miktarına göre aralıklar (kg)
1 kg ve daha az

Frekans
43

Yüzde
15.8

2-5 kg
6-9 kg
10 kg ve üzeri
Toplam

188
16
25
272

69.1
5.9
9.2
100.0

Tüketicilerin aylık gelirlerinden kırmızı et satın almak için ayırdıkları
miktar pandemi öncesi ve sonrası için belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlara
göre pandemi öncesi ve sonrasında, kırmızı et için bütçe ayırma konusunda
tüketicilerin tutumları çok fazla değişmemiş, çok küçük bir oran daha yüksek
bütçe gruplarına kaymıştır. Her iki dönemde kırmızı et için bir ayda 500 ₺ ve
daha düşük bütçe ayıranlar önemli çoğunluğu oluşturmaktadır (Tablo 3).
Tablo 3: Pandemi öncesi ve sonrası tüketicilerin kırmızı ete ayırdıkları aylık bütçe (₺)
Pandemiden
önce
Pandemiden
sonra

Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde

0-500
228
83.8
224
82.4

501-1000
41
15.1
42
15.4

1001 ve üzeri
3
1.1
6
2.2

TOPLAM
272
100.00
272
100.00

Tablo 4’de, görüşülen bireylerin kırmızı et tüketme nedenlerine göre
dağılımları verilmektedir. Tüketiciler kırmızı eti lezzet (%67.6) ve besin
(%55.5) değerinden dolayı tüketmeyi tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Lezzet
faktörünün tüketicilerin kırmızı et tüketme eğiliminin en önemli nedeni olduğu
anlaşılmaktadır (Tablo 4).
Tablo 4: Tüketicilerin kırmızı et tüketim nedenleri
Frekans

Yüzde

184
151
74
272

67.6

Lezzet
Besin değeri
Alışkanlık
Toplam

55.5
27.2
*

*Birden fazla tercih yapıldığı için yüzde dağılım toplamı %100'ü aşmaktadır.

Tablo 5’te tüketicilerin kırmızı et satın almayı tercih ettikleri yerler
verilmektedir. Sonuçlara göre kırmızı et satın alınırken en fazla tercih edilen
yer kasaplardır (%65,8). Marketlerden kırmızı et satın aldığını belirtenler de
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%41.5 ile önemli bir orandadır. Kendisi kesim yaparak kırmızı et tüketmeyi
tercih edenler ise %21.3 oranındadır. Bu oran diğerlerinden düşük olmakla
birlikte, bugün kırmızı etin çok çeşitli formlarda ve mekânlarda satışa
sunulduğu düşünüldüğünde, görüşülen her beş kişiden birinin kırmızı et
tüketimi amacıyla kesim yapıyor olmasının dikkat çekici bir sonuç olduğu
söylenebilir (Tablo 5).
Tablo 5: Tüketicilerin kırmızı et satın aldıkları yerler

Kasap
Market
Kendisi kesenler
Farketmez
Toplam
*Birden fazla tercih yapıldığı için %100'ü aşmaktadır.

Frekans

Yüzde

179

65.8

113
58
24
272

41.5
21.3
8.8
*

Tüketicilerin kırmızı eti satın alma yerlerini belirlerken hangi kriterin
etkili olduğu belirlenmek istenmiş, elde edilen bulgulara göre Tablo 6
düzenlenmiştir. Bu konuda %71.7 oranıyla et alınan mekanın güvenli olması
ilk sırada gelmektedir. Bunları sırasıyla %43’ü sağlıklı olması, %31.3’ü kolay
erişim ve %17.3’ü ise ucuz olması takip etmektedir (Tablo 6). Kırmızı et için
fiyat ne kadar önemli bir unsur olsa da, ürünün satın alınması sırasında güven
duyma ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Özellikle tüketilmek istenmeyen
hayvanlardan elde edilen etlerin satışa sunulması yönündeki endişenin, bu
konudaki hassasiyeti arttırdığı düşünülmektedir.
Tablo 6: Tüketicilerin kırmızı eti satın aldıkları yerleri tercih etme nedenleri

Güven
Sağlıklı
Kolay erişim
Ucuz
Toplam
*Birden fazla tercih yapıldığı için %100'ü aşmaktadır.

Frekans

Yüzde

195
117
85
47
272

71,7
43,0
31,3
17,3
*

Tüketicilerin kırmızı et satın alırken, ürün için hangi özelliğin ya da
kriterin tercihi yönlendidiğine ilişikin sonuçlar Tablo 7’de yer almaktadır.
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Tazelik en yüksek oranla (%76.8) ilk sırada ve hijyenik ortamda bulunması
(%63.2) ise ikinci sıradadır. %37.9’u fiyatına ve %25’i yağsız olmasına dikkat
etmektedirler (Tablo 7).
Tablo 7: Tüketicilerin kırmızı eti satın alırken dikkat ettikleri faktörler

Tazelik
Hijyenik ortamda bulunması
Fiyat
Yağsız olması
Toplam
*Birden fazla tercih yapıldığı için %100'ü aşmaktadır.

Frekans

Yüzde

209

76,8

172
103
68
272

63,2
37,9
25,0
*

Et formu olarak, tüketicilerin %79.4’ünün kırmızı eti en çok kıyma
olarak satın aldığını görülmektedir. Ayrıca %64.7’si parça et, %31.6’sı kemikli,
%31.3’ü pirzola ve %16.5 ‘i ise kırmızı eti biftek şeklinde satın aldıklarını ifade
etmişlerdir (Tablo 8). Kırmızı etin hangi formda satın alındığının, kısmen fiyat
ya da gelirle ilişkili olduğu söylenebilir. Araştırmada bu ayrıntıya girilmemiş
olmasına karşın, özellikle yüksek oranda tercih edilen kıymanın bu oranı
ekonomik nedenlere de bağlı olarak aldığı tahmin edilmektedir.
Tablo 8: Tüketicilerin kırmızı eti satın alma şekilleri

Kıyma
Parça et
Kemiklik
Pirzola
Biftek
Toplam
*Birden fazla tercih yapıldığı için %100'ü aşmaktadır.

Frekans

Yüzde

216
176
86
85
45
272

79.4
64.7
31.6
31.3
16.5
*

Kırmızı etin, kıyma, parça ya da başka bir formda alındıktan sonra, ne
şekilde yenmeye hazırlandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bir yemeğin içinde ya
da tek kullanılması, tek kullanımında, haşlama, ızgara ya da yağda
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hazırlanması, tüketim alışkanlığının bir başka safhasındaki tercihleri
yansıtmaktadır. Yemek içerisinde kullananların %67.3, ızgara şeklinde
tüketmeyi tercih edenlerin %61,8 oranında olduğu belirlenmiştir. Fırın %45.6,
kızartma %37.9, haşlama %29.8 ve yağda %23.5 oranında kırmızı et pişirme
tercihleridir (Tablo 9).
Tablo 9: Tüketicilerin kırmızı eti tüketim şekilleri
Frekans

Yüzde

Yemeklerde

183

67,3

Izgara

168

61,8

Fırın

124

45,6

103
81
64
272

37,9
29,8
23,5
*

Kızartma
Haşlama
Yağda
Toplam
*Birden fazla tercih yapıldığı için %100'ü aşmaktadır.

Paketli ve işlenmiş kırmızı et ürünlerinin piyada giderek çeşitlendiğini
görmek mümkünken, bu şekildeki et tüketiminin, özellikle zaman kısıtlılığı
nedeniyle, günden güne daha fazla tercih edildiği anlaşılmaktadır. Tüketicilerin
kırmızı eti işlenmiş olarak tercih etme türlerine Tablo 10 da yer verişmiştir.
Katılımcıların %68’inin köfte, %61’inin sucuk, %58.8’inin kavurma,
%27.9’unun pastırma, %11.8’inin sosis, %11’inin ise salam olarak işlenmiş
kırmızı et tükettikleri belirtmişlerdir (Tablo 10). İşlenmiş türlerinde de köfte ya
da sucuk gibi geleneksel ya da ve yapımı formlara yönelindiği görülmektedir.
Tablo 10: Tüketicilerin işlenmiş kımızı et türleri ile ilgili tüketim tercihleri

Frekans

Yüzde

Köfte

185

68.0

Sucuk

166

61.0

160
76
32
30
272

58.8
27.9
11.8
11.0
*

Kavurma
Pastırma
Sosis
Salam
Toplam
*Birden fazla tercih yapıldığı için %100'ü aşmaktadır.
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Tüketicilerin Türkiye’deki kırmızı et tüketim düzeyinin yeterliliği
konusundaki düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sorunun ardından
kendilerinin et tüketim yeterliliği ile ilgili düşünceleri ortaya konmak
istenmiştir. Ankete katılanların yarıdan fazlası (%58.8) hem Türkiye genelinde,
hem de kendi ailesinde kırmızı et tüketiminin yeterli oladığı fikrindedir. Bu
sonuca göre katılımcıların yarıdan fazlası, olanakların uygun olması
durumunda daha fazla kırmızı et tüketme eğilimindedir. Ismen yeterli bulanlar
%23.5, yeterli bulanlar %17.6 oranındadır. Bütün katılımcıların, Türkiye için
kırmızı et tüketim yeterliliği ile kendi et tüketimini birebir özdeşleştirmesi ilgi
çekici bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Kırkızı et tüketimini yeterli
bulanların oranı yetersiz bulanlara göre oldukça düşüktür (Tablo 11).
Tablo 11: Tüketicilerin Türkiye’de kırmızı et tüketim düzeyi hakkındaki düşünceleri
Frekans
Yüzde

Evet
48
17.6

Hayır

Türkiye’deki kırmızı et tüketim düzeyini
yeterli buluyor musunuz?

160
58.8

Kısmen
64
23.5

Yeterli miktarda kırmızı et tüketiyor musunuz?

Frekans
Yüzde

Evet
48
17.6

Hayır
160
58.8

Kısmen
64
23.5

Türketicilere kırmızı et tüketimiyle ile ilgili düşüncelerini belirlemeye
yönelik bazı sorular yöneltilmiştir. Kırmızı etin dengeli beslenme için gerekli
olup olmadığı bu sorulardan biridir. Bu soruya %86 oranında gerekli cevabı
verilmiştir. Bu konuyla ilgili bir fikri olmadığını belirtenlerin oranı %11,
gerekli olmadığını düşünenlerin oranı ise %3’tür.
Ambalajlı kırmızı et ürünlerinde ambalaj bilgilerinde son kullanma
tarihine bakıp bakmadıkları konusunda, çoğunluğun (%86) son kullanma tahine
baktıkları tespit edilmiştir. Bazen bakanlrın oranı %8 ve hiç bakmayanların
oranı %6’dır (Tablo 12).
Tüketicilerin kırmızı et tüketimlerinin pandemiden nasıl etkilendiğini
belirlemek amacıyla, bazı tutum ve davranışlarını pandemi öncesi ve sonrası
olarak karşılaştırmaları istenmiştir. Pandemi sonrasında kırmızı et tüketim
mikatarını değiştirmeyenler %62.1 oranındadır ve çoğunluğu oluşturmaktadır.
Kırmızı et tüketimini azaltanların arrtıranlardan yüksek olduğu görülmektedir.
Pandemi sırasında sağlık endişeleri daha yüksekken güçlü beslenme eğilimi ve
bu nedenle kırmızı et tüketimi artmış olsa bile, bunun pandemi sonrasında bu
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şekilde yansımadığı görülmektedir. Bu durumun kısmen fiyat artışarıyla ilgili
olduğu düşünülmektedir.
Tablo 12: Pandemi dönemi sonrasında et ve et ürünleri tüketimine ilişkin bazı bulgular
Pandemi döneminden sonra kırmızı et
tüketim miktarı;

Frekans
Yüzde

Arttı
39
14.3

Azaldı
64
23.5

Değişmedi
169
62.1

Pandemiden sonra işlenmiş kırmızı et
ürünlerinde ambalajlı satın alma eğilimi;

Frekans
Yüzde

Arttı
46
16.9

Azaldı
75
27.6

Değişmedi
151
55.5

Pandemiden sonra kırmızı eti satın aldığı
yerlerle ilgili hassasiyeti

Frekans

Arttı
71

Azaldı
27

Değişmedi
174

Yüzde

26.1

9.9

64.0

Pandemiden sonra kırmızı dışarıda kırmızı et
tüketme sıklığı;

Frekans
Yüzde

Arttı
11
4.0

Azaldı
83
30.5

Değişmedi
178
65.4

Ambalajlı kırmızı et tüketiminin yine pandemi sonrasında
değişmeyeneler yönünde ağırlık kazandığı (%55.5), azaldı diyernlerin %27.6
ile ikinci sırada olduğu görülmektedir. Hastalık endişesinin, ambalajlı ürüne
yönelimi arttırması beklenirken, pandemi sonrasında ambalajlı kırmızı et
alımının azaldığını söyleyenlerin arttığını söyleyenlerden yüksek oranda
olması, ambalajlı kırmızı et ürünlerini sağlıklı bulmama, güven duymama ya
da yine fiyat seviyesiyle ilişkilendirilebilir. Bu konuda detaylandırılmış
araştırmaların yararlı olacağı düşünülmektedir.
Kırmızı et satın alınan yerlerle ilgili hassasiyetinin değişmediğini
belirtenler %64 oranındadır. Önceki kısımlarda değinildiği gibi, et ürünlerinin
menşei konusunda da tüketiciler son derece hassas oldukları için, et satın alınan
yere güven duyma ihtiyacının pandemi öncesinde de yüksek olduğu
anlaşılmaktadır. Bu nedenle buradaki değişmedi cevabı tüketici adına tahmini
olarak “her zaman çok hassastım” şekilnde tamamlanabilir. Pandemi sonrası
azaldı cevabı veren %9.9 oranındaki tüketicinin ise, pandemi öncesisonrasından çok, pandemi sırası ve sonrasında algısıyla cevap verdikleri
düşünülmektedir.
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Pandemiden sonra dışarda (restaurant, lokanta vs. ev dışı et
tüketebilecekleri mekânlarda) kırmızı et tüketme alışkanlıklarında değişiklik
olup olmadığı sorusuna %65 oranında değişiklik olmadığı yönünde cevap
verilmiştir. %31’i dışarda et tüketiminin azaldığını ve %4 oranında ise arttığını
belirtmişlerdir. Pandemi sırasında insanların sağlık açısından güvende olmak
amacıyla evde kalma ve tüketim ihtiyaçlarını da büyük oranda evde karşılama
durumlarını çok fazla alışkanlık haline getirmedikleri, pandemi sonrasında
dışarda et tüketimi konusunda eski tutum ve davranışlarına döndükleri
anlaşılmaktadır.

3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışma, pandemi döneminde Tokat İli Merkez İlçede ikamet eden
tüketicilerin kırmızı et tüketimi konusunda tercih, tutum ve davranışlarını
belirlemek ve pandemi döneminin bunlara nasıl yandığını ortaya koymak
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Kırmızı et tüketiminde, fiyat faktörünün etkili olduğunu söylemek
mümkündür. Sonuçlara göre, tüketiciler ağırlıklı olarak ailelerince tüketilen
kırmızı et miktarını yetersiz bulmakta, dolayısıyla mümkün olursa daha fazla
tüketmeyi tercih etmektedirler. Tüketilebildiği ölçütler içerisinde tercihler
ortaya konmak istenirse, tüketiciler öncelikle eti aldıkları yere güven duymak
istemektedirler. Kırmızı etin satın alındığı yerlerin tercih nedenlerinde güvenli
olması seçeneği %71 oranıyla ilk sıradadır. Lezzet ve sağlık kırmızı et tüketim
tercihinin en önemli nedenleridir. Kırmızı etin daha çok kıyma olarak satın
alınması, yemek içerisinde kullanılarak tüketilmesinin ekonomik nedenlerle
ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu konuda yapılacak daha detaylı
çalışmaların önemli olduğu düşünülmektedir.
Pandemi sonrasında et tüketim tercih, tutum ya da davranışlarıyla ilgili
olarak tüketicilerin ağırlıklı oranla eski alışkanlıklarına döndükleri
anlaşılmaktadır. Kırmızı et tüketimi konusunda, pandemi sırasındaki
endişerlerin, pandemi sonrasına yüksek oranda yansımadığı görülmektedir.
Diğer yandan da kırmızı et konusunda tüketicilerin pandemi öncesinde de
hassas davrandıkları, hem lezzet hem sağlık için kırmızı et tüketme eğilimde
oldukları, ancak gelir ve fiyatlara göre tüketimlerini sınırlandırdıkları, bu
nedenle pandemi sonrasında öncesine göre değişimin yüksek olmadığı
düşünülmektedir.
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Kırmızı et piyassasında faaliyet gösteren firmaların üreticilerin kırmızı
et güvenirlirliği konusundaki hassasiyetlerini dikkate almaları önemlidir.
Kırmızı et konusunda güvenilir bulunan satış yerlerinin ise daha çok kasaplar
olduğu anlaşılmaktadır. Tüketicilerin lezzet konusunu önemsedikleri de göz
önünde bulundurulmaları, bütçelerine göre yüksek fiyat verdikleri bu üründen
lezzet beklentilerinin karşılanmasının önemli olduğu unutulmamalıdır. Kırmızı
ette lezzetin beslenme sistemi ve bakım koşullarıyla ilişkili olduğu
bilinmektedir.
Özellikle düşük gelirli ve daha fazla kırmızı et tüketim eğilimi olan
ailelerin, bu taleplerinin karşılanması yönünde çözümler geliştirilmesi de
oldukça önemli görülmektedir. Bunu için, üretici aşamasında desteklerin
arttırılmasından, tüketici aşamasında düşük gelirli ailelere kamu kontrolünde
düşük fiyatlı güvenilir et satın alma imkanlarının sağlanmasına kadar çeşitli
tedbirler düşünülebilir.
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GİRİŞ
Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik, günümüzde birçok nedenden
dolayı küresel bir olgu haline gelmiştir. Bu nedenlerden belki de in en önemlisi
toplum ihtiyaçlarından birisi olarak kendini göstermesidir. Sosyal inovasyonun
şekillenme süreci toplumsal yapıyla yakından ilişkilidir. Ancak günümüzde
toplumsal kurumların karşılaşılan tüm sorunları çözmesi de beklenmemektedir.
Çözüm üretmede güçlük çekilebilecek sorunlardan bazıları ise; demografi,
yaşlanan nüfus, kırsal nüfusun azalması, şehirleşme, ırkçılık, işsizlik ve benzeri
konular olarak sıralanabilmektedir (Anonim, 2017).
Sosyal inovasyon; sosyal sorunlara çözüm üretmekte ve toplumda
bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışmaktadır. Ayrıca yeni ve yaratıcı
fikirlerin oluşturulması ve uygulanması yoluyla toplum yaşamında farklılık
yaratmayı ve toplumsal değişimi gerçekleştirmeyi amaç edinmektedir (Tatar ve
Aslan, 2017).
Sosyal inovasyonun kapsamı ve etkileri üzerine bugüne kadar farklı
ülklerde (Vemesland, 2004; Mulga vd., 2007; Butkeviciene, 2009; Buck, 2012;
Martinelli, 2012; Neumeier, 2012; Maulaert vd., 2013; Melece, 2015; Oeij vd.,
2019) ve Türkiye’de (Koç, 2010; Özmete ve Akgül, 2015; Anonim, 2017;
Topsakal ve Yüzbaşıoğlu, 2017; Ateş, 2017; Tatar ve Aslan, 2017; Uysal, 2018;
Ateş, 2018; Ateş, 2020; Gülmez vd., 2020) birçok çalışma yapılmıştır. Ancak
sosyal inovasyon, kalkınma ve kırsal kalkınma ile de yakından ilişkilidir.
Dolayısıyla bu yöndeki çalışmaların yakından izlenmesi, koşul ve olanakların
değerlendirilerek yeni strateji ve önlemler geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, sosyal inovasyonu genel hatlarıyla ortaya koyarak,
dünyadaki ve Türkiye’deki bazı örneklerini incelemek, sosyal inovasyonun
kırsal kalkınmaya katkılarını tartışmak ve konuyu Türkiye açısından
değerlendirmektir.
Çalışmanın ana materyalini, farklı ulusal ve uluslararası kurumlardan
elde edilen veriler, uygulanan projeler ile daha önce yapılan çalışmalardan elde
edilen bulgular oluşturmaktadır.
Çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü takiben ikinci
bölümde inovasyon ve sosyal inovasyon kavramları ile sosyal inovasyon süreci
ve bu süreçteki aktörlere değinilmiştir, üçüncü bölümde sosyal inovasyonun
kırsal kalkınma ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde dünyadan,
beşinci bölümde ise Türkiye’den sosyal inovasyon proje örnekleri
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incelenmiştir. Altıncı bölümde Türkiye’de kırsal kalkınmada sosyal
inovasyondan yararlanma koşul ve olanakları değerlendirilmiştir. Yedinci ve
son bölümde ise çalışmadan elde edşlen sonuçlar vurgulanmıştır.

1. SOSYAL İNOVASYONUN GENEL ÖZELLİKLERİ
1.1 İnovasyon ve Sosyal İnovasyon Kavramları
1.1.1 İnovasyon ve İnovasyon Çeşitleri
İnovasyon kavramı 1960‘lı yıllarda önemini arttırmaya başlamıştır. İlk
kez 1966 yılında Schmookler tarafından: "bir işletme, yeni bir ürün ya da
hizmet geliştirirse, ve ya yeni bir yöntem uygular ya da yeni bir girdi kullanırsa
teknik bir değişiklik yapmış olacaktır. İşletme tarafından yapılan bu ilk teknik
değişiklik ise inovasyondur" şeklinde tanımlanmıştır (Elçi vd., 2008).
Yenilik tanımlarından iktisadi anlamda ilk tanım ise Schumpeter (1934)
tarafından yapılmış olup, "özel sektörde ticari uygulama alanı bulacak yeni
ürünler ve süreçler" olarak tanımlanmıştır (Karaöz ve Albeni, 2003).
OECD’ ve Avrupa Komisyonun birlikte hazırladıkları ve uluslararası
bağlamda kabul gören Oslo Klavuzuna göre inovasyon tanımını ise aşağıdaki
şekilde belirtmek mümkündür: "İnovasyon yeni ve değiştirilmiş ürün ya da
hizmet, veya sürecin; pazarlama yönetiminin; yada iş uygulamalarında, iş yeri
organizasyonunda veya işletme ilişkilerinde yeni bir yöntemin uygulanmasıdır"
(OECD, 2005).
İnovasyonun işletmelere kazandırdığı bazı avantajlar vardır. İşletmelerde
inovasyon; verimliliği arttırabilir, rekabette üstünlük sağlayabilir, ödemeler
dengesizliğinin giderilmesine katkı sağlayabilir, sosyal sorumluluk bilincinin
geliştirilmesine destek olabilir, sadık müşteri kitlesinin kazanılmasında etkili
olabilir, kurumsallaşma ve markalaşmayı sağlayabilir, en önemlisi de
işletmeleri Ar-Ge’ye yöneltebilir (Güravşar Gökçe, 2010).
Günümüzde inovasyonun sınıflandırılmasında farklı yöntemler
kullanılabilmektedir. Bazı çalışmalar inovasyonu firma faaliyetlerine göre
sınıflandırırken, bazı çalışmalarda inovasyonun niteliği ve yarattığı değişim
göz önüne alınarak sınıflandırma yapıldığı görülmektedir. Ancak
sınıflandırmalar inovasyonun gelecekteki etkisini tahmin edebilmek açısından
önemli ve gereklidir. İnovasyon sadece ürünlerde değil, pazarlamada,
süreçlerde ve iş modelinde de yapılabilmektedir (Taşkın ve Kahraman, 2016).
Bu açıdan bakıldığında genelde inovasyonun dört türü üzerinde durulmaktadır.
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Bunlar; ürün/hizmet, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyondur
(Şahbaz ve Tanyeri, 2018). Aşağıda bunlara kısaca değinilmiştir.
Ürün / Hizmet İnovasyonu
Farklı ve yeni bir ürün oluştururak pazara sunulması bu inovasyon türünü
oluşturmaktadır. Bu inovasyon mevcut ürünlerde farklılık oluşturarak da ortaya
çıkabilmektedir. Bu bazen içerik, bazen de dış görünüş farklılığı ile
sağlanabilmektedir (İraz, 2005).
Hizmet sektöründeki inovasyon ise imalat sektöründen farklıdır. Bu tür
inovasyonlar firmaların teknolojik ve organizasyonel yetenekleri, insan
kaynakları becerilerindeki yeniden yapılanmalarla ortaya çıkabilmektedir.
Hizmet inovasyonunda sadece yeni bir hizmet sunmak gerekli değildir. Mevcut
bir hizmette geliştirme de yapılabilmektedir.
Ürün ve hizmet inovasyonu firmalar için rekabet ortamında üstünlük ve
avantaj sağlayabilir. Ancak özellikle günümüzde müşterilerin dikkatini, ilgisini
çekmek ve artan ihtiyaçları karşılayabilmenin de güç olduğunu söylemek
gerekir.
Süreç İnovasyonu
Bu inovasyonda, yeni ve farklı bir üretim veya pazarlama yönteminin
oluşturulması ya da mevcut yöntemlerin geliştirilmesi ve verimli hale
getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, farklı tekniklerin, teçhizatların ve
yazılımların kullanılması mümkündür.
Bir işletmede tüm faaliyetleri yeni yöntemlerle gerçekleştirerek
maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin arttırılması sağlanabiliyorsa, bu yeni
yeni uygulamalar da süreç inovasyonu kapsamına girmektedir (Marangoz,
2011). İşletmeler süreç inovasyonu yoluyla rekabet avantajı sağlayabilir ve
diğer işletmelerin üretemediği ürünleri farklı yöntemlerle üretmeyi mümkün
hale getirebilirler.
Pazarlama İnovasyonu
Bu inovasyon, ürün ve hizmet farklılığını, farklı bir tasarımı, ambalaj
değişikliği ve müşteri ilişkilerinde farklı yöntemlerin kullanılmasını
içermektedir. İşletmeler, üründe veya ambalajda farklı tasarımlar yapılması,
pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla rekabet avantajı
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sağlayabilmektedir. Burada amaç, satışları arttırmak, yeni müşteri kitlelerine
ulaşmak ve yeni pazarlar oluşturmaktır (Elçi vd., 2008).
Pazarlama inovasyonunda da, ürün, fiyat, yer ve tutundurma çalışmaları
önemlidir. Nitekim pazarlama faaliyetinin gerçekleşebilmesi için bir ürün
olmalı, piyasa koşullarına göre fiyatlandırılmalı, tüketiciye belirli bir yerde
ulaştırılmalı ve piyasada tutundurularak sürekliliği sağlanmalıdır.
Organizasyonel İnovasyon
Bu inovasyon, organizasyonla ilgili yöntemlerin geliştirilmesini
içermektedir. Bu geliştirmeler ticari uygulamları, işyeri organizasyonlarını ve
firma dış ilişkilerini kapsayabilmektedir. Burada amaç, etkin çalışma
yöntemleri kullanarak verimliliği ve satışları arttırmaktır. Etkin çalışma
yöntemleri geliştirebilmek için de bilgi ve eğitim çalışmaları önemlidir
(Burmaoğlu ve Şeşen, 2011).

1.1.2 Sosyal İnovasyon ve Kapsamı
Sosyal inovasyon, toplumsal fayda elde etme amacıyla yenilik yapma,
farklılık oluşturma ve iyileştirme çabalarının uygulanması olarak
tanımlanabilir. Sosyal inovasyon yoluyla soyal, ekonomik, kültürel ve çevresel
sorunlara yenilikçi çözümler üretilmekte ve bunların uygulanması
sağlanmaktadır. Sosyal inovasyonun en temel yönü, bu süreçte ticari bir kazanç
elde etmekten ziyade, toplumsal bir yenilik geliştirmenin hedeflenmesidir.
Literatüre ilk olarak 1700’lü yıllarda Benjamin Franklin tarafından
kazandırılan sosyal inovasyonun temel bir düşünce haline gelmesinde en
önemli etken, 1980’lerde başlayan teknolojik gelişmelerin topluma
yansımasıdır. Günümüzde sosyal inovasyonun önemi büyük ölçüde artmıştır.
Sosyal inovasyon ile şirketler kendilerine “Nasıl daha çok kâr elde ederiz”
sorusu dışında, “Sosyal yenilik yapabilirmiyiz?”, “Sosyal problemler için
çözüm üretebilir miyiz?”, “Sosyal problemler için ne gibi çözümler
geliştirebiliriz?” gibi soruları sormakta ve çözüm üretmeye çalışmaktadır.
Avrupa Birliği sosyal inovasyonu sosyal ihtiyaçları karşılayan ve aynı
zamanda yeni sosyal ilişkiler ortaya çıkaran yenlikçi fikirler olarak
tanımlamıştır (Gülmez vd., 2020). Moulaert ve arkadaşları ise yaptıkları bir
çalışmada sosyal inovasyonu, toplumsal uyumun ve refahın sağlanması
açısından sosyal ilişkilerin ve güçlendirilme süreçlerinin iyileştirilmesi olarak
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tanımlamıştır (Moulaert vd., 2013)
Sosyal inovasyon toplumsal sorunlara çözümler aramak dışında, ozon
tabakasının delinmesi, biyolojik çeşitliliğin kaybolması, çevre kirliliği, su
kaynaklarının tükenmesi, nesli tükenen hayvanlar vb. konularla ilgili faaliyet
göstermeyi de amaçlamaktadır.
Sosyal inovasyon alanları şu şekilde sayılabilir (Ateş, 2018);
•
Şiddetini gün geçtikçe arttıran suç oranları;
•
Değişimlerin sebep olduğu iklim koşullarının, beslenme
ihtiyaçlarının hareketsizliklerin
giderilmesi;
•
İstihdam alanlarının geliştirilmesi;
•
Eğitim problemleri;
•
Engelli yaşamına destek imkânları;
•
Barınma imkânları;
•
Yoksulluk;
•
Tüketim ihtiyaçları;
•
Sağlık problemleri;
•
Bölgeler arası yaşam standardı adaletsizliği;
•
Çalışma yaşamındaki etik problemler;
•
Kültürlerarası çatışma

1.2 Sosyal İnovasyon Süreci ve Bu Süreçte Rol Alan Aktörler
Sosyal inovasyon süreci altı aşamadan oluşmaktadır (Mulgan vd., 2007).
Bunlar;
1-Teşvikler: Bu aşamada sorunlar ve nedenleri üzerinde durulmakta ve
mücadele için çerçeve oluşturulmaktadır.
2-Teklifler: Bu aşamada sorunun çözümlenmesi için fikirler
oluşturulmaktadır
3-Prototipler: Bu aşamada teklifler ve fikirler test edilmektedir.
4-Destekler: Bu aşamada test edilen fikirler uygulanmaktadır.
5- Ölçeklemeler: Bu aşamada oluşturulan inovasyonların
yaygınlaşmasına yönelik stratejiler belirlenmektedir.
6- Sistemik değişim: Bu aşama sosyal inovasyonun başarılı olduğunun
bir göstergesidir.
7-Özel sektör firmalarının temel amacı kar elde etmektir ve sosyal
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inovasyonu daha çok sosyal sorumluluk faaliyetleri adı altında gerçekleştirme
yoluna gitmektedirler. Kamu sektöründe ise toplumsal sorunlara yasal
düzenlemelerle çözümler aranmaktadır. Farklı çalışmalara göre sosyal
inovasyon süreci ve işleyişi Şekil 1 ve 2’de özetlenmiştir.

Şekil 1: Sosyal inovasyon süreci (Özmete ve Akgül, 2015)
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Şekil 2: Sosyal inovasyon sürecinin işleyişi (Topsakal ve Yüzbaşıoğlu, 2017)
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Sosyal inovasyonda yer alan aktörler Şekil 3’de özetlenmiştir. Sosyal
inovasyon için sivil toplum kuruluşlarının güçlü motivasyona, özel sektörün
yeterli finansmana sahip olması, kamu sektörünün ise finansmana sahip olması
ve gerekli yasal düzenlemeleri yapabilmesi gerekmektedir. Sosyal inovasyon
sürecinde yer alan aktörler tek başına etkili olamayabilir. Bu nedenle sosyal
inovasyonun başarısı için sektörler arası işbirliği yapılması gereklidir.

Şekil 3: Sosyal inovasyonun aktörleri (Ateş, 2018)

Sosyal inovasyonun başarılı olması ve sosyal değişim yaratması için yedi
özellik taşıması gerekmektedir (Koç, 2010; Topsakal ve Yüzbaşıoğlu, 2017).
Bunlar;
•
•
•
•
•
•
•

Yeni fikirler oluşturmak,
Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar oluşturmak ve sınamak,
Başarılı uygulamaları saptamak ve yaymak
Sistemleri ve kurumları birlikte harekete geçirmek,
Değişiklikleri test etmek,
Değişim kapasitesini arttırmak,
Kurum, yapı ve örgüt içinde değişimi ön planda tutmaktır.
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2. DÜNYADAN SOSYAL İNOVASYON PROJESİ
ÖRNEKLERİ
Dünyanda farklı ülklerde, farklı kurumlar aracılığıyla sosyal
inovasyonun gerçekleştirildiği görülmektedir. Aşağıda dünyadan bazı sosyal
inovasyon örnekleri incelenmiştir.

2.1. Zaman Bankacılığı: Spice
Zaman bankaları, değerin zamana sabitlendiği bir topluluk para birimi
biçimi olan zamana dayalı bir para birimi sistemidir. Kısaca, zaman bankaları,
değerin zamana sabitlendiği bir topluluk para birimi biçimi olan zamana dayalı
bir para birimi sistemidir (Boyle, 2014).
Herkesin katkısına eşit değer veren ve ekonomik gelişmelerden çok
sosyal gelişmelere odaklanan sistemlerdir. Zaman bankaları tipik olarak, zaman
kredileri karşılığında hizmet vermek ve almak için çerçeve sağlayan toplum
temelli kuruluşlardır.
Ağdaki başka bir üyeye yardım eden bir saatlik zaman, bir defalık
krediye eşittir ve bu daha sonra başka birinin zamanının bir saatini satın almak
için kullanılabilir (Cahn, 2004).Altta yatan mantık, karşılıklılık ve eşitlik
mantığıdır. Katılımcılar, zaman kredisi kazanmanın yanı sıra harcamaya teşvik
edilir ve herkesin zamanına eşit değer verilir. Diğer bir deyişle değer, beceriden
çok katılımcıların verdiği zamandır. Diğer bir deyişle değer, beceriden çok
katılımcıların verdiği zamandır (Gregory, 2014İnsanları zamanlarını ve
becerilerini topluluklar içinde paylaşmaya teşvik ederek, zaman bankaları daha
güçlü sosyal ağlar ve daha uyumlu topluluklar oluşturmaya çalışır.

2.2. Modern Yaşlanma Girişimi
Modern yaşlanma programı, dünya çapında yaşlanan nüfusların
ihtiyaçlarına hizmet eden yeni kurulan şirketleri tanımlar, geliştirir ve
ölçeklendirir. Modern Yaşlanma hızlandırıcı programı, dünya çapında yaşlanan
nüfusların ihtiyaçlarına hizmet eden yeni kurulan şirketleri tanımlar, geliştirir
ve ölçeklendirir.
Sektör uzmanlarının, danışmanların ve kapsamlı işletme eğitim
programlarının yardımıyla, başvuru sahiplerinin fikirlerini ileriye taşıma
yetkisine sahip olmaları sağlanmaktadır. Örneğin İşveçte yapılan bir
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uygulamada yaşlı insanların yaşamlarını kolaylaştırıcı fikirler oluşturulmaya ve
uygulanmaya çalışılmaktadır.
Modern yaşlanma, çevrimiçi öğrenmeyi, odaklanmış atölyeleri bireysel
mentorlukla birleştirmektedir. Örneğin Modern Yaşlanma, çevrimiçi
öğrenmeyi, odaklanmış atölyeleri bireysel mentorlukla birleştirir.
Singapur’da topluluğunun iş ve düşünce liderlerinden oluşan uzmanlar
demografik değişimin etkisini anlatmakta ve iş fırsatlarını vurgulamaktadır.
Singapur topluluğunun iş ve düşünce liderlerinden oluşan uzman bir fakülte,
demografik değişimin etkisini anlatacak ve iş fırsatlarını vurgulayacaktır.
Modern yaşlanma, yeni bir iş yaratmanın temelleri hakkında talimat vermekte
ve katılımcıların güçlü iş planları oluşturmasına yardımcı olmaktadır.

2.3. Magic Bus (Sihirli Otobüs)
1999 yılında Matthew Spacie tarafından kurulan Magic Bus, 12-18 yaş
aralığındaki çocuk ve gençleri büyümek ve yoksulluktan kurtulmak için ihtiyaç
duydukları bilgi ve becerilerle donatmaktadır. Magic Bus, çocukları ve gençleri
çocukluktan geçim kaynaklarına ve yoksulluktan kurtulma yolculuğuna
çıkararak çalışmaktadır. Sihirli Otobüs, çocukları ve gençleri Çocukluktan
Geçim Kaynaklarına ve yoksulluktan kurtulma yolculuğuna çıkararak çalışır.
Magic Bus, çocukları ve gençleri Çocukluktan Geçim Kaynaklarına ve
yoksulluktan kurtulma yolculuğuna çıkararak çalışır.
Çocukların orta öğretimi tamamlamalarını sağlayarak, evlilik yaşlarını
geciktirerek ve gençleri iş sahibi olarak yetiştirerek, bir neslin yoksulluk kısır
döngüsünden çıkmasına yardımcı olmaktadır. 1999 yılında Matthew Spacie
tarafından kurulan Magic Bus, 12-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri
büyümek ve yoksulluktan kurtulmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle
donatıyor.
1999 yılında Matthew Spacie tarafından kurulan Magic Bus, 12-18 yaş
arası çocuk ve gençleri büyümek ve yoksulluktan kurtulmak için ihtiyaç
duydukları bilgi ve becerilerle donatıyor.
Bu onları zorluklarla dolu bir çocukluktan anlamlı geçim kaynakları olan
bir hayata götürmektedir. Bu onları zorluklarla dolu bir çocukluktan anlamlı
geçim kaynakları olan bir hayata götürür. Bu onları zorluklarla dolu bir
çocukluktan anlamlı geçim kaynakları olan bir yaşama götürür. Magic Bus,
başlangıcından bu yana, bir milyon çocuğun ve gencin hayatlarını değiştirerek
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yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı olmuştur. Özellikle Hindistan’da
uygulanan bu proje ile farklı bölgelerdeki çocuklara eğitim hizmeti
verilmektedir.

2.4. Ağaç Gezegeni Oyunu (Tree Planet)
Tree Planet, tüm dünyada ağaç diken herkes için bir yol yaratmaktadır.
Birçok insan neden ormana ihtiyaç duyduğunu bilir, ancak ormanı
oluşturmanın yolu son derece sınırlıdır. Tree Planet, Güney Kore’de Umut
Enstitüsü tarafından bir akıllı telefon ve ağaç dikme oyunuyla başlamıştır. Şu
anda, kitle fonlaması yoluyla ağacın benimsenerek bireylerin ağaç dikmesine
yol açmaktadır. Örneğin, yıldız ormanı, hatıra ormanı vb. çiftlikler ve kahve
ağacı çiftlikleri gibi. İklim değişikliği nedeniyle yok olan nesli tükenmekte olan
türleri koruyan ormanlar oluşturulm aktadır. Yangından zarar görmüş ormanlar
dönüştürülmekte ve çevre krililiğin azaltılması teşvik edilmektedir. Bireylerin
ve toplumun değerli hikayelerini hatırlamak için birçok orman oluşturulmuştur.
Tree Planet, 2050 yılına kadar dünya çapında 100 milyon ağaç dikmeyi
planlamaktadır.

2.5. Sosyal Kooperatifler
Sosyal kooperatifler; sosyal faaliyetler ve hizmetler, eğitim ve sağlık
hizmetleri gibi alanlarda çalışan, dezavantajlı bireylerin farklı sektörlerde
(tarım, sanayi ve hizmetler) istihdamını sağlayan ve bu amaçla sosyal
inovasyon projeleri üreten kuruluşlardır (Güneş, 2017). Günümüzde sosyal
kooperatifçilik modeli AB üyesi olan birçok ülkede yaygınlaşmaktadır (Tablo
1).
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Tablo 1: Bazı Avrupa ülkelerinde sosyal kooperatif sayıları
Ülke

Yasal Statü

Sosyal
Kooperatif
Sayısı
11.264

Faaliyetler

İtalya

Sosyal kooperatif

Portekiz

Sosyal dayanışma
kooperatifleri

108

İspanya

Sosyal kooperatif
toplulukları, İş
gücü
entegrasyonu
kooperatif
toplulukları
Sosyal kooperatif

566

Sosyal alanlarda destekleyici
hizmetlerin
sağlanması; iş gücü
entegrasyonu

540

Sosyal alanlarda destekleyici
hizmetlerin sağlanması; iş
gücü entegrasyonu

Fransa

Ortak fayda
kooperatifleri

266

Kamu yararı için çeşitli mal
ve hizmetlerin sağlanması

Macaristan

Sosyal kooperatif

490

Dezavantajlı bireylerin
işgücü piyasasına
entegrasyonu

Polonya

Sosyal kooperatif

900

Dezavantajlı bireylerin
işgücü piyasasına
entegrasyonu

Yunanistan

Sosyal hizmetler İşgücü
Entegrasyonu
Dezavantajlı Bireylerin
işgücü piyasasına
entegrasyonu

Kaynak: Anonim, 2022a

3. TÜRKİYE’DEN SOSYAL İNOVASYON PROJESİ
ÖRNEKLERİ
İnovasyonun sosyal alana aktarılmasıyla, sosyal inovasyon ortaya
çıkmaktadır. İnovasyon çeşitlerinin arasında henüz yerini yeni yeni almaya
başlayan ve Türkiye’de 2012 yılında Turkcell ve Türkiye İsrafı Önleme
Vakfı’nın “Ekonomiye Kadın Gücü” adıyla başlattıkları projeyle adını duyuran
sosyal inovasyonun varlığı aslında 1700’lü yıllarda ortaya çıkmıştır.
Türkiye’de bazı sosyal inovasyon çalışmalarına ve projelerine aşağıda kısaca
değinilmiştir (Ateş, 2018).
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Umut evleri
Bu projede, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan engelli
bireylerin “Umut evi” olarak adlandırılan evlerde (2 veya 6 kişinin kalabildiği),
toplumsal yaşama aktif olarak katılımları ve bakımlarının yapılması
amaçlanmıştır. 2008 yılında Umut evleri il kez İzmir’de kurulmuştur. Halen
Türkiye’de toplam 123 umut evi vardır.
Mor çatı
1990 yılında kurulan Mor Çatı Kadın Sığınma Evi Vakfı, fiziksel,
ekonomik, sözlü, psikolojik ve cinsel şiddete uğrayan kadınların barınma
ihtiyaçlarını karşılamak, psikolojik ve hukuki destek sağlamak, sağlık, eğitim
ve istihdam ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla 1995’ten bu yana üç ayrı
çalışma yürütmüştür. 2009 yılında açılan, 18 yatak kapasiteli Mor Çatı sığınağı
Mor Çatı dostlarının sağladığı finansal destekle ve 2020 yılına kadar Şişli
Belediyesi’nin desteği ile faaliyet göstermiştir. 2021 yılının son aylarında Mor
Çatı’nın kaynakları ile sürdürülen sığınağın kapasitesi artırılarak 25 yatak
kapasitesine ulaşmıştır.
Lösev
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 1998 yılında kurulmuştur. Vakıf,
Lösemili çocukları tedavi amacıyla hastaneye yatırıp tedavilerini sağlayarak
faaliyetlerine başlamıştır. 2000 yılında lösemili çocuklar hastanesi LÖSANTE
kurulmuştur. LÖSEV, eğitim seferberliği çerçevesinde, yaklaşık 400 çocuğa
düzenli olarak eğitim bursu vermektedir. Vakfın halen Türkiye’nin 7 ilinde
şubesi bulunmaktadır.
TEGV Eğitimleri
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 1995 yılında kurulmuştur.
Vakıf, çoğunluğu gençlerden oluşan “Eğitim gönüllüleri” ile ülke genelinde
eğitim programları sürdürmektedir. Vakıf, 35 ilde, 12 Eğitim parkı, 53 Öğrenim
birimi, 20 Ateşböceği ve 2 İl temsilciliği ile hizmet vermektedir.
MAYA Mikro Kredi Programı
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından 2002 yılında
kurulmuştur. Kendi işini yapan ya da yapmak isteyen kadınlara mikrokredi
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sağlamaktadır. Merkezi İstanbul’da olan MAYA, operasyonlarına 1999
depreminden en çok etkilenen illerimizden biri olan Kocaeli’de başlamıştır,
halen 3 ilde faaliyetlerine devam eden MAYA, bugüne kadar 14.000’den fazla
kredi verilmiştir.
Çözüm Kumbarası
Çözüm Kumbarası; işbirliği amaçlı bir platform olması dışında, eğitim
ve mentorluk desteği vermekte ve projelerin hayata geçirilmesine kadar
bünyesinde tüm süreçler için destek sunmaktadır. Türkiye'de gerçekleştirilen
en kapsamlı girişimcilik ve sosyal inovasyon destek projesi olma özelliğini
taşımaktadır.
Çöpmadam
Ayvalık’ta yerel bir kalkınma projesi olarak hayata geçirilen bu fikir,
ambalaj atıklarını yaratıcı, farklı, estetik ve benzersiz şekilde kullanıp, satışa
sunmayı hedeflemiştir. Unilever Türkiye projeye, atik malzemeleri ve basın
hizmetleri ile katkıda bulunmaktadır.
TOG-GençBank Programı
Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından gerçekleştirilen “GençBank” girişimi
Türkiye’deki genç nüfusun toplumsal hayata aktif katılımına pozitif katkı yapmak
ve bu sayede “kendi yerellerindeki yaşam kalitesini yükseltmelerine destek olmak”
amacını taşımaktadır. Proje gönüllü gençlik gruplarının bir mahalle/ilçe veya
şehirdeki gençlerin ihtiyaçlarına yönelik bir hibe programı tasarlamasını, dahasonra
ise bunun duyurusu yapılarak ilgili projelere finansal, içerik ve uygulama
açılarından destek istenilmesi için kamuoyu oluşturulmasını içermektedir. Bu
kapsamda TOG bugüne kadar 80 ilde 130 kadar gençlik örgütüyle çalışmış ve
toplamda 400 binden fazla genç proje gönüllüsüne ulaşmıştır.
Genç Gönüllüler Projesi
Genç insan potansiyelini yerel kurum ve kuruluşlarla buluşturan “Genç
Gönüllüler Projesi” dijital sosyal inovasyon örnekleri arasında
gösterilebilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan ve
yönetilen online platform gençlerin boş zamanlarını toplumsal fayda için
kullanabilecekleri ciddi bir imkan sunmaktadır.
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Usturlab Genç ve Çocuk Atölyeleri Sosyal Girişimi
3-18 yaş arası tüm çocuk ve gençlere bilimi sevdirmek hedefiyle kurulan
Usturlab’ın temel amacı genç bireylerin bilim ve sanata ilgilerini artırmak,
heyecanlı ve istekli olarak eğitimlerine devam etmelerini sağlamak ve
meraklarını geliştirerek geleceğin mucitleri olabilmeleri için onlara destek
vermektirr.
Üniversitelerde Kurulan Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Programları
2016 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde, 2019
yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Sosyal İnovasyon
Merkezinin kurulduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda gençlere dönük
sosyal girişimcilik eğitim programları da düzenleyen üniversiteler, sosyal
alanda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte çalışmalar
yürütmektedirler. Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, İstanbul Şehir
Üniversitesi Kuluçka Merkezi, Sabancı Üniversitesi Sosyal Girişimci
Geliştirme Programı, Okan Üniversitesi Uluslararası Mikro Finans ve Sosyal
Girişimcilik Merkezi, Özyeğin Üniversitesi Sosyal Değişim LAB
(Laboratuvar) ve TED İstasyon bunlara örnek verilebilir.

4. SOSYAL İNOVASYONUN KIRSAL KALKINMA İLE
İLİŞKİSİ
Kırsal kalkınmayı, kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal
refahını ve yaşam kalitesini artırma süreci olarak tanımlamak mümkündür
(Çelik Ateş, 2017). Kırsal kalkınmanın ilgilendiği temel konuları aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür (Anonim, 2022b);
• Üretici organizasyonları ve örgütlenme
• Teknoloji kullanımındaki artışlar
• Üretim ve verimdeki artışlar
• İşgücünün etkin kullanımı
• Yeni iş olanakları oluşturma
• İşsizlik ve gizli işsizliğin ortadan kaldırılması

Sosyal inovasyon kavramını kırsal kalkınma üzerinden tanımlamak
mümkündür. Bu şekilde, “yerel/bölgesel bir soruna o bölgenin kalkınma
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potansiyeli hakkında farkındalığı yüksek yerel bir aktör öncülüğünde,
bölgedeki konuyla ilgili tüm paydaşlarla işbirliği yapılmasının esas olduğu yeni
ve sürdürülebilir bir çözüm getirme süreci” olarak tanımlanabilir (Neumeier,
2012). Sosyal inovasyonlar arasında bölgesel ve yerel bağlamda farklılıklar
olsa da, tüm sosyal inovasyonların ortak amacı toplumun bütününe fayda
sağlamaktır (Uysal, 2018).
Türkiye’de kırsal nüfus giderek azalmaktadır ve genç nüfus tarımla
uğraşmak istememektedir. Tarımsal işletmelerin çoğu küçük ve parçalı
arazilere sahiptir. Ticari işletmeler yanında, geçimlik üretim yapan işletmeler
de bulunmaktadır. Mevcut yapı içerisinde küçük ve geçilik işletmelerin
varlığını sürüdürmesi amaçlanmaktadır ve korunmalarına çalışılmaktadır.
Geçimlik işletmelere özel geliştirilen politika araçları çoğunlukla kırsal
kalkınma kapsamında değerlendirilmektedir. Zira bu işletmelerin tarımsal
üretimde kalmaları sadece dinamik bir kırsal ekonomi için değil, kırsal çevre
ve doğal hayat açısından da büyük önem taşımaktadır (Güven, 2017).
Kırsal alanda gerçekleştirilebilecek sosyal inovasyonlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir (Uysal, 2018);
• Ekolojik çiftçiliğin geliştirilmesi
• Geri dönüşüm sistemlerinin oluşturulması
• Yerel gıda sistemlerinin oluşturulması
• Ekosistem ile ilgili rekreasyonel hizmetlerin sunulması
• Kooperatiflerin güçlendirilmesi
• Finansal hizmetlerin kırsala uyumlaştırılarak yaygınlaştırılması
• Kırsal turizmin geliştirilmesi
• Geleneksel tarımdan sürdürülebilir tarıma geçilmesi
• Geleneksel ürünlerin modern yöntemlerle yeniden tasarlanması ve
tanıtılması
• Kırsal ekonomi içinde özel sektör ve sivil toplumun rolünün
arttırılması
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5. TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA SOSYAL
İNOVASYONDAN YARARLANMA KOŞUL VE
OLANAKLARI
Kırsal ve kentsel alanlar birbirinden çeşitli açılardan ayrılmaktadır.
Arazi kullanımı, çalışan nüfusun sektörel dağılımı ve nüfus miktarı bu
farklılıkların en önemlileridir (Doğanay, 1994). Arazi kullanımı, çalışan
nüfusun sektörel dağılımı ve nüfus miktarı bu farklılıkların en önemlileridir
(Doğanay, 2014;).
Kırsal alanlar, ekonomisi ağırlıklı olarak tarımsal üretime dayalı, yani
doğal kaynak ekonomisine dayalı, küçük ölçekli üretimin yapıldığı ve
büyümenin lokomotifi olmadığı için gelir düzeyinin düşük olduğu alanlardır.
Kırsal alanlar, ekonomisi ağırlıklı olarak tarımsal üretime dayalı, yani doğal
kaynak ekonomisine dayalı, küçük ölçekli üretimin yapıldığı ve büyümenin
lokomotifi olmadığı için gelir düzeyinin düşük olduğu alanlardır.
Kırsal alanlar, ekonomisi büyük ölçüde tarımsal üretime dayalı, yani
doğal kaynak ekonomisine dayalı, küçük ölçekli üretimin yapıldığı ve
büyümenin lokomotifi olmadığı için gelir düzeyinin düşük olduğu alanlardır.
Bu açıdan kentlerden farklılaşan kırsal alanlar, farklı ekonomik
politikalara ihtiyaç duymaktadır. Bu politikaların belirlenmesinde kırsal alanın
özelliklerinin iyi analiz edilmesi ve her şeyden önce kırsal alanın doğru
tanımlanması gerekmektedir (Avcu ve Yayla, 2021).Kırsal kalkınmanın
sürdürülebilirliğinin önündeki en önemli engellerden biri de göç olgusudur.
Çünkü kırsal alanlardan göç, insan kaynaklarının azalmasına neden olarak
kırsal kalkınmayı olumsuz etkileyebilmektedir. Ancak kırsal kesimde var olan
temel sorunların göçün de önünü açtığı unutulmamalıdır. Kırsal alanlarda
özellikle altyapı, eğitim ve sağlıkta yaşanan bu temel sorunlar, insan
kaynaklarının bu alanlara göç etmesinin itici faktörüdür ve bu da kırsal
kalkınmanın sürdürülebilirliğini engellemektedir (Gülçubuk, 2020).
Türkiye’de kırsal nüfusun hızlı bir şekilde azalmasının en önemli
nedenlerinden biri kırdan kente olan göçlerin yanı sıra, yapılan yasal
düzenlemelerdir. 2013 yılında büyükşehir olan illerde köylerin mahalleye
dönüştürülmesi ve bu yerleşmelerin nüfuslarının kentsel nüfus olarak kabul
edilmesi tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Türkiye'de 1927 yılında köy
kırsal nüfus oranı %75.78 iken, 2021 yılında bu oran %6.8'e düşmüş ve kentsel
nüfus oranı %24.2'den %93.2'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, tarımsektöründe
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çalışanların oranı 2005 yılında %25.5 iken, 2021 yılında bu oran %17.2'ye
düşmüştür (TÜİK, 2022).Kırsal nüfustaki azalmalarla birlikte gençlerin tarımla
uğraşmak istememesi tarımla uğraşan üretici sayısını da olumsuz
etkilemektedir. Nitekim Türkiye'de Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı
üreticiler 2005 yılından itibaren azalmıştır. Tablo 2 incelendiğinde 2005-2021
döneminde kayıtlı çiftçi sayısının %18 oranında azaldığı görülmektedir.
Türkiye'de Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin 2005 yılından
itibaren azaldığı görülmektedir. Tablo 3 incelendiğinde 2005-2021 döneminde
kayıtlı çiftçi sayısının %18 oranında azaldığı görülmektedir. 2021 verilerine
göre ortalama işletme büyüklüğü 6.91 hektardır.
Tablo 2: Türkiye’de ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısındaki gelişmeler
ÇKS’ye kayıtlı
üretici sayısı

Yıllar

İndeks
(2005=100)

Toplam arazi (ha)

2005

2679737

100

16582614

Ortalama
işletme
büyüklüğü (ha)
6.19

2006

2609723

97

16493026

6.32

2007

2613234

97

16727781

6.40

2008

2380284

89

15769464

6.62

2009

2328731

87

15436041

6.63

2010

2318506

86

15630939

6.74

2011

2292380

85

15204852

6.63

2012

2214537

83

15344905

6.93

2013

2183270

81

14729324

6.75

2014

2206874

82

14927689

6.76

2015

2197319

82

14800419

6.74

2016

2267176

85

14785863

6.52

2017

2121428

79

14849996

7.00

2018

2152003

80

15064021

7.00

2019

2083022

78

14789456

7.10

2020

2149442

80

15172904

7.06

2021

2195159

82

15163928

6.91

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022.

Türkiye’de sürdürülebilir kırsal kalkınma için sosyal İnovasyon
faaliyetlerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır
(Bakırcı, 2007). Sosyal inovasyon yeniliğin ekonomik alandaki iyileştirici ve
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geliştirici etkisini tamalayıcı yönde rol oynayarak sürüdürlebilir değişime katkı
sağlayabilecektir. Ayrıca, sosyal inovasyonlar kırsal alanda kaynakların daha
etkin kullanılmasına da yol açacaktır.
Kırsal alanlarda sosyal inovasyon aktörleri olarak kamu kurumları,
üniversiteler, dernekler, vakıflar ve kooperatiflerden yararlanılabilecektir.
Özellikle sosyal işletmelerin ve sosyal girişimcilerin faaliyet kapsamlarının bu
yolla iyileştirilmesi de önemli katkılar sağlayabilecektir.
Türkiye kırsal kesiminde sosyal inovasyon alanında potansiyel olarak
görülen birçok alan bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi zengin bir tarihin ve
kültürün sonucu ortaya çıkan çeşitli kültürel değerler ve el ürünleridir. Gümüş
işlemeciliği, tahta oymacılığı, bez boyama, taş işlemeciliği, iğne oyası
işlemeciliği, ipekçilik gibi faaliyetler kırsalda yaşayan birçok insana özellikle
de kadınlara geçim kapısı olmuştur.
Kırsal kesimdeki üreticileri ve kadınları ekonomik hayata daha çok dahil
edecek ve birlikte hareket etme gücü sağlayacak koperatiflerin de önemli
katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir (Çekiç ve Ökten, 2007).
Kooperatifler hem yurtiçi, hem yurtdışı için üretim ve satış potansiyelini
arttırmak yanında, yeni iş imkanları da oluşturabilmektedir.
Türkiye’de sosyal inovasyonu kolaylaştıran unsurları aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür (Çetin, 2006; Ateş, 2020);
• Coğrafi ve tarihi değerler
• Ulaşım kolaylığı ve lojistik alt yapı
• Kamu kurumlarının belirli alanlarda destek vermesi
• Genç nüfusun varlığı
• Turizm olanakları ve farklı kültürlere ev sahipliği yapabilme
• Kadınlarla ilgili kurulların oluşturulması
• Gençlik merkezlerinin kurulması
• Kamu kurumlarında proje hazırlama konusunda uzman
personelin varlığı
• Doğal çevrenin korunması farkındalığı
• Alternatif tarım tekniklerinin uygulanabilirliği
• Gastronomi alanındaki zenginlik
• Coğrafi işaret ve markalaşma potansiyeli olan ürünlerin varlığı
• Doğal endemik ürün sayısının fazlalığı
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6. SONUÇ
Günümüzde
sosyal
inovasyonun ortaya
çıkışında bilişim
teknolojilerindeki gelişmelerin sosyal yaşama yansımalarının önemli etkisi
vardır. Sosyal inovasyon düşüncesi esasında iyi bir toplum yaratmayı
hedeflemektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için gerekli unsurlardan biri de sivil
toplum kurumları, yerel topluluklar, kooperatifler ve kamunun eşgüdümlü bir
şekilde çalışmasıdır. Sivil toplum kurumları başta olmak üzere, sosyal konular
üzerinde çalışan kurum ve kuruluşların birbirlerinin yaptığı faaliyetlerden
devamlı haberdar olmasını sağlayacak bir bilgi paylaşım sistemi oluşturulması
önemli katkılar sağlayabilecektir.
Sosyal gelişmeyi teşvik eden sosyal inovasyon, sosyal dışlanma
koşullarını tetikleyen güçleri yenerek ilgili sorunları mevcut sonuçlardan daha
iyi çözmenin anahtarıdır.
Milyonlarca yoksul insana küresel ekonominin bir parçası olmaları için
erişim ve fırsatlar sağlama konusunda daha hırslı, daha stratejik ve işbirlikçi bir
yaklaşım getirmektedir. Yoksulluk, açlık ve silahlı şiddet gibi gerçek sorunları
çözmeye çalışmakta ve çok çeşitli örgütsel değişiklikleri tanımlamaktadır.
Sosyal bir ihtiyacın karşılanması veya sosyal bir meselenin ele alınması
hizmetidir. Aynı zamanda, sosyal ilerlemeyi destekleyen zorlu ve genellikle
sistemik sosyal ve çevresel sorunlara pratik çözümler geliştirmenin ve
uygulamanın yoludur. Diğer taraftan, kırsal toplum yapısındaki değişimler,
bazı karşılanmamış ihtiyaçların olduğunu da ortaya koymaktadır. Sosyal
inovasyondan önce bu ihtiyaçlar tanımlamalı, bu ihtiyaçların karşılanması için
geleneksel çözümlü yaklaşımlar dışında yenilikçi çözümler üretilmeli ve bu
yeni çözümlerin etkinliği değerlendirilmelidir.
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GİRİŞ
Her geçen gün artan çevre kirliliğinin sonucu olarak tahrip olan doğayı,
sürdürülebilirlik çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Bu tahribata yol açan
olumsuzlukları göz önünde bulundurarak, yaşadığımız alanlardaki her adımı,
olabildiğince doğa ile uyumlu olabilecek şekilde planlamalı ve/veya
tasarlamalıyız.
Su, canlılığın en temel gerekliliğinden biridir. Yeterli ve iyi kalitede
suyun varlığı; tatlı su ekosistemlerinin, insanlığın, gıda ve sürdürülebilir
kalkınmanın temel unsurudur. Dünyanın neredeyse tamamı sularla kaplı
olmasına rağmen, tatlı su kaynakları, gezegen üzerindeki su kaynaklarının
sadece %2,5’ini oluşturmaktadır. WWF (2020)’e göre; Türkiye’de son 20 yılda
kişi başına düşen su miktarı, 4.000 m3’ten 1.519 m3’e düşmüştür. Diğer bir
ifadeyle, Türkiye, “su sıkıntısı çeken” bir ülkedir. 2030 yılına kadar
nüfusumuzun 100 milyona çıkacağı ve kişi başına düşen suyun 1.100 m 3’e
düşeceği öngörülmektedir. Artan nüfus ve büyüyen kentleriyle Türkiye, “su
fakiri” olma yolunda ilerlemektedir. Tüm bunlar, yalnızca biyolojik çeşitlilik
kaybı anlamına gelmemektedir; aynı zamanda daha az tarım, daha az balıkçılık
ve ekonomik getiri de demektir. Bu doğrultuda artan çevre sorunları ile doğal
dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yeni çözümler
geliştirilmelidir (Gülgün Aslan ve Yazici, 2016). Sürdürülebilir bir çevreye
sahip olmak için yaşadığımız alanlardaki su kaynaklarının korunması ve
geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmalıdır (Yazici, 2018).
Son dönemde artan doğal havuzlar, (İng. Natural Swimming Pools),
diğer havuzlarla ilgili yüksek bakım maliyetlerini büyük ölçüde ortadan
kaldırmaktadır. Kendi içlerinde farklı türleri bulunan doğal havuzların en
önemli ortak özellikleri, klasik havuzlara göre çok daha düşük bakım
gereksinimi ve doğaya her yönden çok daha az zararlı olmalarıdır. Ekolojik
yüzme havuzları (ya da bilinen diğer ismiyle biyolojik yüzme havuzları, doğal
yüzme havuzları), içerisinde kimyasal madde bulunmayan saf temiz berrak bir
suyun içinde yüzebilme güzelliğini yaşatabilmek için özel olarak planlanan
havuzlardır. Projelendirilmeleri klasik havuz gibi olan ekolojik havuzlar,
tamamen doğal olarak planlanırlar. Genellikle bitkili olarak yapımı
gerçekleştirilen ekolojik yüzme havuzları, doğal yaşamı olduğu gibi koruyan
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ve sürdürülebilirliğini sağlayan doğal peyzaj örneği çalışmaları olarak
gösterilmektedir.

Şekil 1: Il Paluffo, Certaldo (Toskana, İtalya) ekolojik havuz örneği (Kaynak: The
Guardian, 2022 – Fotoğraf, Giacomo Foti ve Greentraveller, 2022)

Havuzların temizliği için kullanılan klor gibi kimyasalların (insan
sağlığını tehdit eden maddelerin) kullanılmadığı ve yüksek bakım masrafı
gerektiren klasik havuzlar yerine; doğal, çevreci, tasarruflu ve yenilikçi
olmaları nedeniyle biyolojik havuzlar tercih edilmektedir. Bu havuzlar, sahip
oldukları özel filtre sistemleri (ör. bitkiler) ile klor ya da herhangi başka bir
kimyasal maddeye gereksinim duymadan, biyolojik olarak kendi kendini
temizlemektedir.

Şekil 2: Gartenart Swimming Ponds (Birleşik Krallık, Londra) Ekolojik havuz örneği
(Kaynak: Daneff, 2018)

Bu çalışma kapsamında, ekolojik havuzlar ve ekolojik yüzme havuzları
hakkında genel bilgiler verilerek, avantajlarından bahsedilmektedir. Ayrıca
bahsi geçen bu havuzlarda hangi bitkilerin kullanıldığı üzerinde durulmuştur.
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Ek olarak, ekolojik bir havuzun nasıl yapılacağına dair aşamalar, örnek bir alan
üzerinden açıklanmıştır.

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR
GENEL BAKIŞ

SU

KAYNAKLARI

YÖNETİMİNE

Günümüzde yaşanılan aşırı tüketim ve küresel değişiklikler
doğrultusunda suyun plansız ve yanlış kullanımı, dünya üzerindeki birçok tatlı
su ekosisteminin zarar görmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda çevresel
duyarlılığa ve güveliğe dayalı sürdürülebilir kalkınma, ekosistemlerin değişen
çevreye uyum sağlama yeteneği korunmadan mümkün değildir (Janssen, 1998;
Wagner, 2008). İnsan müdahalelerinin, 1992 Rio Sözleşmesi Gündem 21’de
ifade edildiği gibi; Dünya’nın kapasitesini koşullandıran doğal sistemler
(atmosfer, hidrosfer, litosfer ve kriyosfer) karasal ve su ekosistemleri ile
dengeyi koruyan bir düzeyde olması gerekmektedir. Bu sistemleri birbirine
bağlayan temel süreçler (enerji akışı, su ve madde döngüsü) hızlı ve kontrolsüz
insan müdahaleleri tarafından engellenmektedir.
Su kaynaklarına yönelik yaşadığımız sorunlar, yalnızca çevre kalitesini
değil aynı zamanda toplumların performansını da etkilemektedir. Son yıllarda
dünyada küresel olarak toplanan gözlemler, sıcaklıktaki bölgesel
değişikliklerin hidrolojik, ekolojik ve insan sistemlerini zaten etkilediğini
göstermektedir. IPCC raporuna göre (2007), birçok bölgede ortaya çıkan veya
sıklığı artan yoğun yağış, sel, kuraklık, sıcak hava dalgaları, tropikal fırtınalar
ve orman yangınları gibi anormallikler, küresel ısınmadan kaynaklanmaktadır.
Öte yandan, Asya, Akdeniz, Güney Afrika’daki bazı güney bölgelerinin
kuruması, düşük su erişilebilirliği ile ilgili halihazırda var olan sorunları daha
da kötüleştirmiştir (IPCC, 2007). Sürdürülebilirlik kavramı bu doğrultuda önem
taşımaktadır. Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, bugünün yanı sıra uzun
vadeli geleceği de göz önünde bulundurma ihtiyacını vurgulayan bir kavramdır.
Ekosistemin, bozulmadan karşılamayı başaran su kaynakları sistemlerine,
sürdürülebilir denilebilir. Sürdürülebilir su kaynakları sistemleri, ekolojik,
çevresel ve hidrolojik bütünlüklerini korurken, şimdi ve gelecekte toplumun
hedeflerine tam olarak katkıda bulunmak üzere tasarlanan ve yönetilen
sistemlerdir (UNESCO, 1999; Loucks, 2000).
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Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FOA) 2017 verilerine göre; tatlı su
kullanımının nüfusla doğru orantılı olduğu, haritada da görülmektedir (Şekil 3).
2019 verilerine göre; yıllık su tüketimi 54 milyar metreküp olan ülkemizde, bu
suyun 40 milyar m3 ü (%74) sulama, 7 milyar m3 ü (%13) içme – kullanma, 7
milyar m3 ü ise (%13) sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında
kullanılmaktadır (Özkan, 2019).

Şekil 3: Yıllık tatlı su kullanımı, toplam (milyar m3) (Kaynak: The World Bank,
2022)

Loucks’a göre (2000); sürdürülebilirlik, çeşitli risk ölçümleriyle
yakından ilişkilidir. Bu doğrultuda bilemeyeceğimiz, ancak kesinlikle
etkileyebileceğimiz bir gelecek hakkında sürdürülebilirlik belirsizdir.
Gelecekle ilgili tahminlerimiz kesinlikle yanlış olacaktır. Bu nedenle periyodik
olarak yenilenmeleri gerekmektedir. Bazı yönetim hedeflerinin zamanla
değişeceğini kabul ederek, bugün tasarladığımız ve işlettiğimiz sistemlerin bu
yönetim belirsizliğine ve yönetilen kaynağın niceliği ve kalitesindeki
kaçınılmaz değişikliklere uyarlanabilirliği veya sağlamlığı dikkate alınmalıdır.

2. EKOLOJİK YÜZME HAVUZU KAVRAMI
Ekolojik yüzme havuzu (İng. Ecological Swimming Pool), doğal yüzme
havuzları olarak bilinmektedir. Geniş ve derin bir havuzda suyu doğal olarak
filtreleyen ve saflaştıran belirli bitkilendirme ile çevrelenmiş havuzlardır.
Geleneksel bir havuzun aksine, doğal bir havuz hissi, en iyi şekilde, koyu yeşil
kaplamalarla sağlanır. Filtrasyon sistemi tamamen bitkilere dayandığından, su,
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yapay olarak ısıtılmamaktadır (Hervey-Brookes, 2021). Diğer bir ifadeyle
ekolojik yüzme havuzları; kimyasal arıtma kullanmadan doğal su kütlelerini
barındıran ve biyolojik su filtrasyonu – arıtma yöntemlerini kullanan havuzlar
olarak tanımlanmaktadır (HCMA, 2016). Bu havuzlarda bulunan suyu
filtrelemek için belirli bitki ve mikroorganizmaların özelliklerinden
yararlanılmaktadır. Geleneksel yüzme havuzlarının aksine, ekolojik yüzme
havuzları veya göletler, kimyasallardan ziyade organik/ekolojik olarak
filtrelenmektedir.
Tablo 1: Ekolojik yüzme havuzlarının avantajları ve dezavantajları
Ekolojik Yüzme Havuzlarının
Ekolojik Yüzme Havuzlarının
Avantajları
Dezavantajları
･ Bakımı daha azdır. Ekolojik havuzlar ･ Geleneksel havuzlar kadar mavi ve
daha düşük yıllık bakım maliyetine berrak görünmeyebilir.
sahiptir.
･ Ekoloji dostudur. Tüm iklim ･ Yapımında geleneksel havuzlara göre
şartlarında uygulanabilir. Ayrıca yağmur daha fazla alana ihtiyaç duyulmaktadır.
suyu yönetiminin bir parçası olarak rol Filtreleme için yakınlarında / etrafında
oynayabilir.
bitkilerin de bulunduğu alan gerekir.
･ Geleneksel yüzme havuzlarına göre ･ Organik su, yosun varlığına bağlı
tasarımlarda
daha
esnek
olarak olarak yeşilimsi bir renk olabilir.
kullanılmaktadır.
Havuzdaki tortuyu ortadan kaldırmak
olası değildir.
･ Çevre dostudur, geleneksel havuzlar ･Başlangıçta ekolojik havuz yapımı için
için gerekli olan kimyasallar hem insana maliyet yüksektir.
hem çevreye zararlıdır.

Şekil 4: Ekolojik yüzme havuzu plan görünümü (Kaynak: BioNova, 2022)
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2.1.Geçmişten Günümüze Ekolojik Havuzlar
Su, tarih boyunca en değerli doğal kaynaklardan biri olarak kabul
edilmektedir. Tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesinde önemli bir rol
oynamıştır (Gülgün vd., 2013). İnsanlar su ile dünya genelindeki kültürlerde
bulunabilecek karmaşık kültürel ve sosyal ilişkiler geliştirmiştir. Halka açık
banyoların kökenleri, Antik Yunanistan ve Roma İmparatorluğu'nda daha geniş
çapta duyurulan örneklerden önce, antik İndus Vadisi Uygarlığına kadar
uzanmaktadır. Roma hamamları, antik Roma'da günlük yaşamın ayrılmaz bir
parçasıydı; sosyalleşme, rahatlama ve temizlik için toplanma alanları olarak
hizmet etmekteydi (HCMA, 2021).

Şekil 5: Cleopatra Havuzu (Pamukkale – Denizli, [Hierapolis]) (Kaynak: URL 1)

İlk olarak doğal havuz kavramının 1980'lerde Avusturya ve Almanya'da
ortaya çıktığı bilinmektedir. Orta ve Batı Avrupa'da çevresel kaygıları olan
tasarımcılar ve peyzaj mimarları tarafından geliştirmiştir. Son zamanlarda
geleneksel yüzme havuzlarına alternatif olarak popülaritesi artmaktadır. O
zamandan beri Avrupa'da 20.000'den fazla kamu ve özel doğal havuz ile
sayılarda hızlı bir artış olmuştur (HCMA, 2021).
Ekolojik Yüzme Havuzlarında Bitkisel Tasarım
Ekolojik yüzme havuzu için bitkisel tasarım çok önemlidir. Ekolojik
yüzme havuzlarının doğal döngüsünü tipik olarak üç tür bitki düzenler:
• Yüzen bitkiler: Dipte kök salmış nilüferler ve diğer yüzen bitkiler
gölge sağlar ve mikroorganizmaları UV ışınlarından korur.
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• Oksijen üreten bitkiler: Su altında ve serbest yüzen bitkiler nitrat ve
fosfatları emerek havuzun ekolojik dengesine katkıda bulunur ve alglerin
büyümesini yavaşlatmada önemli bir rol oynar.
• Biyolojik filtreler: Su, bitkilerin lifli kök yapısından geçerken, kök
sisteminde yoğunlaşan mikroorganizmalar, doğal bir filtre görevi görerek
sudaki kirleticileri ve fazla besin maddelerini uzaklaştırır. Suyun
filtrelenmesinde yaygın olarak kullanılan türler arasında; Caltha palustris
(bataklık kadife çiçeği), Iris pseudacorus (bataklık süseni), Nymphaea (nilüfer)
bulunur.

Şekil 6: Ekolojik yüzme havuzunun içinden görünümü (Kaynak: BioNova, 2022)

Ek olarak, tatlı su birçok böceği kendine çekmektedir. Bu durum,
entomofili’ye (böceklerle tozlaşma) olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda
ekolojik havuzlar, yaban hayatına olumlu olarak katkı sağlamaktadır.
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Tablo 1: Ekolojik Yüzme Havuzlarında Kullanıma Uygun Bazı Bitki Türleri
Bitki adı ve görseli
Özellikleri
Caltha palustris (Bataklık kadife çiçeği)
Toprağın yüzeyine yakın, suyun oksijen açısından
zengin olan yerlerinde yetişir. Besin açısından
zengin
toprakları
sever
ancak
gübre
uygulamasından hoşlanmamaktadır.
(URL2,
URL3)

Iris pseudacorus (Bataklık süseni, Sarı Bayrak süsen)
70 - 150 cm büyüyebilir. Yapraklar diktir ve 90 cm
uzunluğunda, 3 cm genişliğindedir. Çiçekler
parlak sarı renklidir, 10 cm uzayabilirler. Sulak
alanlarda yaygın olarak görülmektedir (URL4,
URL5)

Vallisneria spiralis (Şerit otu sazı, kordelaotu)
Kordelaotu olarak bilinen bu bitki tarafından
desteklenen tabandaki bakteri kolonileri ve
filtrasyon bakterileri aracılığıyla önce nitrite
sonrasında nitrata dönüştürülerek direkt olarak
Vallisneria spiralis bitkisine besin sağlamaktadır.
Böylece azot döngüsüne katkı sağlamaktadır.
(URL 6)
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Tablo 1: Ekolojik yüzme havuzlarına uygun bazı bitki türleri (devamı)

Cyperus longus (Karatopalak)
1 metre yüksekliğe kadar büyüyen, sürünen
rizomları ve dik, üçgen gövdeleri olan bir saz
türüdür. Süs bitkisi olarak genellikle havuzları
çevrelemek için kullanılmaktadır (URL7, URL8)

Alisma plantago-aquatica (Kurbağa Kaşığı, Kaz ayağı)
15 cm ila 1 metre büyüyebilen bir bitki olup,
yaprakları genellikle suyun üstündedir. Yaprak
sapları genellikle 7 ila 15 cm uzunluğundadır
ancak su içinde ise 50 cm kadar uzayabilir.
Bitkinin suyu temizleyici olduğu bilinmektedir.
(URL9, URL10)

Lythrum salicaria (Kırmızı Kançiçeği)
20 cm - 2 metre büyüyebilir. Gövdele mor-kırmızı
renklidir. Yapraklar mızraksı, tüylü ve sapsızdır.
Çiçekler mor renklidir. Tohumlar olgunlaştığında
yapraklar parlak kırmızıya döner. Birçok farklı
yaprak tipi vardır, bu yüzden sayısız alttür ve
varyete tespiti yapılmıştır. -25 dereceye kadar
dayanıklıdır. 3 - 5 arası bitkiler halinde
gruplandırılmalıdır. Bitkiler arasında yarım metre
açıklık bırakılmalıdır. Sulak alanların etrafında
görülür (URL11, URL12)
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Tablo 1: Ekolojik yüzme havuzlarına uygun bazı bitki türleri (devamı)

Pontederia cordata (Pontederya)
Göl, havuz kenarları ve her türlü sulak alanda
bulunabilir. Çok yıllık bir bitkidir, kışın yaprak ve
gövdesi bozulsa da rizom ve kökleri sağlam
kaldığından ilkbaharda yeniden sürer. Bitki
özellikle, süs havuzları ve ekolojik havuzlarda,
helikopter böceklerinin larvalarının tırmanarak
yaprak üzerine çıkıp güneşte kuruduktan sonra,
kanatlı erişkinlere dönüştüğü yer olması
bakımından önemlidir. Arıtma sistemleri için de
çok önemli bir bitkidir. Sudaki gıdaları ve
nitratları diğer birçok bitkiye nazaran daha fazla
tükettiğinden, filtrasyon bitkisi olarak kullanılır
(URL13, URL14)
Marsilea mutica (Su yoncası, marsile)
9-18 cm boyunda petioller (suda yaşayan formda
100 cm'ye kadar) ve 2-3 cm genişliğindeki
yaprakları (suda yaşayan formda 8 cm'ye kadar)
(Jacono ve Johnson, 2006) olan bu bitki; su
bahçelerinde, göletlerde, yağmur bahçelerinde,
ekolojik havuzlarda kullanılmaktadır. Diğer
bitkileri boğmasını engellemek için yakından
takip gerektirir. Hastalık barındırmaz ancak hızlı
yayıldığı için haftalık inceltme yapılabilir
(URL15, URL16)
Myosotis scorpioides (Unutma beni)
70 cm ye kadar yükselen, küçük (8-12 mm)
çiçekleri tomurcukta pembe olan, tamamen
açıldığında mavileşen, merkezleri sarı, bal
kılavuzları beyaz olan dik bir bitkidir. Su bahçeleri
için uygundur (URL17, URL18)
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Tablo 1: Ekolojik yüzme havuzlarına uygun bazı bitki türleri (devamı)

Mentha aquatica (Su nanesi)
Çok yıllık bir bitki olan M. aquatica, sulak
alanlarda, özellikle ova nehirlerinin ve
akarsularının kenarlarında, hendeklerde ve
kanallarda, bataklıklarda ve durgun su kütlelerinin
kenarlarında bulunur. 20 – 9 0 cm büyüyebilir.
Gövdeler yeşil ya da mordur. Tüylü ya da az tüylü
olabilirler. Rizomlar çok geniş alana yayılırlar.
Yapraklar yumurtamsı ve mızraksı; 2 - 6 cm
uzunluğunda, 1 - 4 cm genişliğinde, yeşil veya
bazen morumsu, karşılıklı dizilişli, tırtıklı, tüylü
ve bazen az tüylüdür (URL19, URL20)
Aponogeton distachyos (Aponogeton, su alıç)
10 cm uzunluğunda ve 30 cm genişliğine kadar
büyüyebilir. Tohum yoluyla kendi kendine
yayılmaktadır. Tam güneş veya kısmi gölgede 90
cm derinliğinde suda en iyi performans
göstermektedir. Dip çamurunda veya dibe
yerleştirilmiş kaplarda yetiştirilebilir. Havuzlar ve
su bahçeleri için uygundur. Su salyangozlarına
çekici gelebilir (URL21, URL22)
Ceratophyllum demersum (Tilki kuyruğu)
Gövdeleri 1 - 3 metre uzayabilir. Sucul bir bitkidir.
Popüler bir akvaryum bitkisidir. Tek evciklidir,
erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde görülür.
Çiçekler küçüktür, 2 mm uzunluğundadır, sekiz ya
da daha fazla, yeşilimsi kahverengi taç yaprak
görülür. Tatlı su kaynaklarında görülür (URL23,
URL24)
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Tablo 1: Ekolojik yüzme havuzlarına uygun bazı bitki türleri (devamı)

Nymphaea; L. (Nilüfer)
Sucul ve çok yıllık, rizomlu ya da sitolonlu
bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövde dik ve
köşelidir. Yapraklar rizomlardan uzun yaprak
sapları üzerinde yükselir ve yüreksidir. 1,5 metre
büyüyebilir. Yapraklar 30 cm yarıçapında olur.
Yaprakların birçoğu su üzerindedir. Taç yapraklar
beyaz renklidir. Çabuk büyüyen ve sudan çıkma
eğiliminde olduğundan, küçük ve sığ havuzlar için
uygun değildir. 40-90 cm derinlikte suya ihtiyacı
vardır (URL25)
Nelumbo nucifera (Hint lotusu)
Yaprak yapısı üzerindeki nano sivrilikler
yapışmayı önler. Su gibi kapiler çekim tutunması
olan maddelerde bile statik iticilik özelliğini
korurlar. Bu nano tepecikler üzerinde biriken her
yabancı partikül, adeta bilardo topları gibi
çarpışarak yaprak üzerinden kayar. Sinek
çektiğinden dolayı balıklarla beraber kullanılması
önerilmektedir (URL26, URL27)

Bir mekânda, peyzaj tasarımı ile yapı içi ve çevresinde sıcaklık
değişmektedir. Bitki seçimi ile kış güneşinin pencerelerden içeri girmesi ısıtma
için kullanılan enerjinin önemli ölçüde azaltılmasını sağlar (Alpay vd, 2013;
Birişçi vd., 2017). Bunula birlikte mekânsal olarak alt ölçekte ele
alabileceğimiz ekolojik havuzlar gibi sulak alanlar, dünyadaki ekolojik
ortamlardan biri olarak görülmektedir. Bu alanlar çok sayıda bitki türü
içermektedir. Bitkiler ekosistemin tartışmasız en önemli parçasını
oluşturduğundan, bu alanlarda yaşayan bitki ve bitki topluluklarının varlığının
doğru şekilde kurgulanması yer almaktadır. Aynı zamanda ekolojik havuzlarda
kullanılacak olan sucul bitkiler çevreyle entegre olarak arazinin görsel
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kalitesinin arttırılmasında da önemlidir (Yazici ve Ünsal, 2019; Yazici ve
Gülgün, 2021).

Şekil 7: İngiltere’de ekolojik havuz örneği (solda) ve Cotswold (İngiltere) ekolojik
yüzme havuzu (sağda) (Kaynak: Water Artisans Ltd., 2022 ve Biotop, 2018)

Küresel iklim değişikliği göz önüne alındığında, kurakçıl peyzaj
uygulamalarında olduğu gibi ekolojik yüzme havuzlarının da bitkisel tasarım
kriterlerinde; su tasarrufunun sağlanması, su kaynaklarına katkıda bulunulması,
bitkiler ve yaban hayatı için yaşam alanları yaratılması, biyolojik çeşitliliğin
korunması, toprağın iyileştirilmesi, erozyonun önlenmesi, kimyasal
kullanımının azaltılması ve yeraltı suyu kirliliğinin önlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca bakım ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi, enerji, zaman ve emek
tasarrufu ve azalan su faturaları ekonomik avantajları içermelidir. Estetik
kazanımları arasında tasarım alanındaki çeşitlilik ile ortamın görsel kalitesinin
iyileştirilmesi sayılabilinir (Çetin vd., 2018).

Şekil 8: Ontario ekolojik havuz örneği (solda) (Kanada) (Kaynak: Quiet Nature, 2022
ve Biotop, ve URL 28)
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3. EKOLOJİK YÜZME HAVUZU PLANLAMA
Doğal bir ortamın biyolojik çeşitliliğini ve işlevini taklit eden ekolojik
yüzme havuzları; yüzme ve su arıtma için ayrı bölgelere sahiptir. Tasarımlar,
önerilen boyut ve oranlar doğrultusunda değişebilmektedir.

Şekil 9: Ekolojik yüzme havuzunun bölgeleri (kesit görünüş) (Kaynak: organicpools,
2022)

Tasarıma bağlı olarak, yüzme bölgeleri tipik olarak toplam su yüzeyi
alanının %50 - %70'ini oluşturur; geri kalanı filtrelemeye ayrılmaktadır. Su,
doğal filtreler gibi davranan, suyu saf ve berrak tutan belirli bitki türleri ve
agrega ile sığ alanlara pompalanır. Bitkilerin gelişebilmesi için pH seviyeleri
5,5 ile 7 arasında tutulmalıdır. Havuz doğru tasarlanmış ve yerleştirilmişse,
geleneksel havuzdan daha az bakım gerektirmektedir.

3.1. Ekolojik Yüzme Havuzu Planlamada Dikkat edilmesi
Gereken Noktalar
i.

Düz ve gölge bir yer seçilmeli: Gölge bir yer havuzun doğrudan güneş
ışığına maruz kalmasını engelleyecektir. Güneş, ekolojik havuzlarda
alglerin büyümesini teşvik edebilir. Dolayısıyla filtreleme sistemlerine
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

ihtiyaç oluşturabilir. Ayrıca bol ağaç ve çalı bulunan alanlarda havuzu
daha fazla temizlemek gerekebilir.
Ekolojik havuzun alanı açılması (yüzme bölgesi): En az 45 - 50 m2
ve 1 - 2 m. derinlikte olmalıdır. Havuz çok derin yapılmamaya
çalışılmalıdır, çünkü daha derin bir havuz, çelik takviye gerektirebilir.
Havuz, kare veya dikdörtgen yapılmalıdır, böylece hizalaması ve
doldurması kolay daha kolay olur.
- Havuzun boyutlarını işaretlemek için bant veya tebeşir
kullanılabilir.
Havuzun etrafında bitkiler için alan açılması (yenileme bölgesi):
Havuzun etrafında bitkiler için ayrılacak olan alan, 10 - 20 m2 ve 1 m.
derinlikte olmalıdır. Bu kısım, havuzdaki suyun filtrelenmesine
yardımcı olacak bitkiler ve diğer doğal elementler içindir. Havuz için
açılan alanın hemen yanında/etrafında olmalıdır.
- Bitkiler için ayrılan bu alan, yüzme bölgesinin alanının %3050'sini kapsamalıdır. Bitki bölgesi, daha sonra koyacağınız bir
parça siyah astar ile havuzdan ayrılacaktır. Bu, suyun bitki
bölgesinden havuza akmasına izin verecek, ancak bitkilerin havuz
alanına girmesini önleyecektir.
Havuza su pompası yerleştirilmesi: Ekolojik havuz suyu filtrelemek
için bitkileri kullanacak olsa da suyu bitkilere doğru hareket ettirmek
için bir pompaya ihtiyaç olacaktır.
- Su pompası toprağa gömülebilir.
Havuzun sızdırmazlığı ve doldurulması: Havuz için açılan tüm alan,
sentetik astar ile kaplanmalıdır. Bu malzeme sızıntıları önleyebilir
(bunun yerine toprağın kil oranı da arttırılabilir).
Büyük taşlar ve çakıl taşlarının yerleştirilmesi: Astarı sabitlemek ve
ekstra bir bariyer oluşturmak için düz levhalar veya kayalar
kullanılabilir. Ayrıca mikroorganizmalar için iyi bir yaşam alanı
oluşturmak amacıyla havuzun altı, çakıl veya daha küçük taşlar ile
örtülmelidir. Bu sayede taban yumuşak ve üzerinde yürünmesi kolay
olacaktır.
Havuza (yüzme bölgesi) su ekleme: Havuzu üst kenarına kadar
doldurmak için tatlı su kullanılmalıdır. Ardından, havuzda herhangi bir
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viii.

ix.

sızıntı veya sorun olmaması için oturmasına ve izlemesine izin
verilmelidir.
Yenileme bölgesine su ekleme: Bitki bölgesini doldurmak için tatlı su
kullanılmalıdır. Bitkilerin suyu filtrelemeye yardımcı olabilmesi için
su, havuz alanına kolayca akmalıdır.
Yenileme bölgesine bitki ekleme: Suya çok fazla oksijen veren
bitkiler tercih edilmelidir. Alanı oksijenli ve kontrollü tutmak için bitki
bölgesinin çevresine saz gibi su bitkileri eklenebilir. Köklü bitkiler
kullanılıyorsa, bunların bitki bölgesinde yerinde kalmaları için,
bitkilerin dibini çakıl taşlarıyla sıkıştırmak suretiyle bitkiler
sabitlenebilir (wikiHow, 2021).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, ekolojik havuzların yaşadığımız alanlara dahil
edilmesiyle, sürdürülebilir su kaynaklarına katkısı değerlendirilmiştir. Ekolojik
havuzlar, sürdürülebilirlik çerçevesinde önemlidir. Sürdürülebilirlik kriterlerini
belirli su kaynakları sistemlerine uygularken, uygun mekânsal ölçekleri dikkate
alma ihtiyacı oluşmaktadır. Belirli su kaynakları sistemlerinin
sürdürülebilirliğini düşünürken, uygun zamansal ölçekleri de dikkate almamız
gerekir. Su kaynakları sisteminin sürdürülebilirliğinin, daha yüksek seviyelere
ulaşması, gelecekte bu sistemlerden elde edilen refah seviyesinin düşeceği
dönemlerin asla olmayacağı anlamına gelmemektedir.
Yaşadığımız kentler, doğal alanlardan kopan ve yapay/devamlılığı
olmayan sistemler olarak zarar gören alanlar olduğu için, doğanın
etkinliklerine, döngülerine, yenileyici güçlerine, estetiğine ihtiyaç
duymaktadır. Bu yalnızca ekolojik ve sağlık için değil, aynı zamanda bu kentte
yaşayan insanların rekreasyona ulaşması için de önemlidir. Özellikle doğal ve
yeşil alanların ortadan kalkmasıyla yeşil alanların varlığına daha fazla ihtiyaç
duyulmaya başlanmıştır (Yazici ve Pirli, 2022). Bu kapsamda peyzajı okumak,
peyzajı anlamakla beraber doğayı insanın yaşadığı alanlara dahil etmek
gerekmektedir. Kentlere sürdürülebilir ve ekolojik sistemleri dahil etmek,
doğayı ve yapısal elemanları yeniden tanımlamak gerekmektedir (Gülgün vd.,
2014; Gülgün vd., 2015). Diğer bir ifadeyle tüm envanter ekolojik olarak
değerlendirilmelidir.
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Ekolojik yüzme havuzları, geleneksel havuzların hemen hemen tüm
yararlarına sahip oldukları gibi ayrıca bakım masraflarının daha düşük, su
tüketimlerinin daha az olduğu, çevre dostu, daha sağlıklı, yıl boyu aktif ve
çekici, daha güvenli, çocukların eğitimine katkı verebilen artı değerlere de
sahiptir. Ayrıca ekolojik yüzme havuzları çalışmada vurgulandığı gibi klor
veya benzeri bir kimyasal madde içermediğinden bahçeye ve yaşadığımız
çevreye tamamen ekolojik bir ortam kazandırmaktadır. Buna ek olarak,
ekolojik yüzme havuzları sınırlı su tüketimi ile devamlılığını sağlamaktadır.
Çünkü ekolojik yüzme havuzlarında kışın su boşaltılmaz, yaz mevsiminde
sadece kendiliğinden olan buharlaşmayı telafi etmek için su eklemek yeterli
olmaktadır.
Ekolojik yüzme havuzları az bakım gerektirir. Yaşlanan bitkiler ve
solmuş çiçekler temizlenir, su bitkileri her yıl sonbahar ve ilkbaharda uygun
olarak budanır ve ayrıştırılır. Su ile bahçenin geri kalan kısmı arasında
bağlantıyı kuran su bitkileri sayesinde bahçede bulunan aktivite alanları (ya da
program elemanları) ile uyum sağlanmaktadır.
Ekolojik yüzme havuzlarının halk sağlığı açısından da incelenmesine
yönelik Avrupa’da çeşitli araştırmalar (Casanovas-Massana ve Blanch, 2013;
Giompoli, 2014; Farb, 2020; Schets, 2020; Petterson, 2021) yapılıyor olmakla
birlikte henüz bilimsel veri sayısının yetersiz olması nedeniyle bu anlamda net
açıklamalar yapmak olası değildir. Ayrıca Avrupa’da bu konu ile ilgili yapılan
çeşitli araştırmalara baktığımızda doğal yüzme havuzlarındaki yaban hayatının
insan yaşamında önemli katkılar olduğu vurgulanmaktadır (French Agency for
Environmental and Occupational Health Safety, 2009; Casanovas-Massana ve
Blanch, 2013). Farb (2020)’ın ekolojik havuzlar ile ilgili yapılan bu
çalışmasında da dikey filtreleme sistemine sahip bir doğal yüzme havuzunun
özellikle kentleşmiş alanlarda çeşitli bölgelere esneklik ve uyarlanabilirlik
açısından uyumlu olduğu, hele ki su kıtlığı, sıcak hava dalgası ve genişleyen
gelişme ile karşı karşıya olan bölgeler için doğal yüzme havuzlarının su
sistemlerine daha ekolojik bir şekilde entegre edilebileceğinden bahsedilmiştir.
Yukarıda yapılan bilimsel çalışmalar ışığında, artan küresel ısınmayı göz
önünde bulundurursak; yaşadığımız dünyayı ve çevremizi daha fazla
önemsemek, günümüz toplumlarında artık bir zorunluluk haline gelmektedir.
İnsanların sebep olduğu, her geçen gün artarak kirlenen çevremizi daha sağlıklı
daha yaşanabilir hale getirmek dolayısıyla sürdürülebilirliği sağlamanın önemi
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bu çalışmada vurgulanmak istenmiştir. Sonuçta yaşam alanımız olan bu
dünyada, daha doğru seçimler yapmak suretiyle kendimize, sevdiklerimize ve
tüm canlılara çok daha ekolojik, doğa ile barışık daha yaşanılası bir dünya
oluşturmak hepimizin görevidir.
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GİRİŞ
Süs bitkileri eski çağlarda güzelin, iyiliğin, saygının ve sevginin simgesi
olarak insan yaşamına girmiştir. Yıllar önce estetik amaçlarla kullanılmaya
başlanan çiçekler günümüzde kentleşme, doğadan uzaklaşan insanların doğa
özleminin giderilmesi, kentlerin daha yaşanılır ortamlar haline getirilmesi gibi
amaçlarla kullanılmakta ve bugün birçok ülkenin ekonomik olarak
kalkınmasında da önemli rol oynayan ticari bir alan olarak dikkat çekmektedir
(Özyavuz vd., 2015; Gençer, 2014; Akça vd., 2019). Bunun yanı sıra süs
bitkileri insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yetiştirilen
bitkiler olarak da tanımlanmaktadır. Bitkilerin goncası, yaprağı, dalı vb.
organları veya doğrudan kendisi estetik ve süs amaçlı kullanım için
yetiştirilmektedir (Karagüzel vd., 2010; Kızılarslan, 2016; Yazici ve Gülgün,
2017; Yazici, 2020).
Süs bitkileri sektörü genel olarak kesme çiçekler, iç mekân süs bitlileri,
dış mekân süs bitkileri ve doğal çiçek soğanları(geofitler) olmak üzere 4
faaliyet alanına ayrılmıştır. Ülkelerin farklı sınıflandırma yöntemleri nedeniyle
süs bitkileri üretim faaliyet alanı düzeyinde değerlendirilmesi oldukça
güçtür(Karagüzel vd., 2010; Kılıç vd., 2013). Farklı kaynaklarda en yaygın
biçimde yer alan yaklaşımı benimsenerek süs bitkileri sektörü aşağıdaki
biçimde sınıflandırılmıştır (Süsbir, 2008).
1.Kesme Çiçekler: Bu sınıf kesme çiçek amaçlı yetiştiriciliği yapılan
türleri içermektedir.
2. İç Mekân (Saksılı) Süs Bitkileri: İç mekânda kullanılmak üzere saksı
ve kaplarda yetiştirilerek pazarlanan bitki tür ve çeşitleri kapsamaktadır.
3. Dış Mekân Süs Bitkileri: Dış mekânda peyzaj uygulamalarında
kullanılmak üzere üretilip pazarlanan tür ve çeşitleri içermekte, süs ağaç ve
ağaççıkları, mevsimlik tek ve çok yıllık çiçekler, yer örtücü olarak kullanılan
diğer türler süs çimleri bu sınıf içinde değerlendirilmektedir.
4. Doğal Çiçek Soğanları. Bu sınıf ülkemiz gerçeklerinde doğmuş, ihraç
edilmek üzere doğadan ve /veya kültür koşullarında üretimi yapılan doğal
soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitki türlerini (geofitleri) kapsamaktadır.
Kesme çiçek üretim faaliyeti, süs bitkileri üretim faaliyetinin alt
dallarından birisi olup üretim hacmi ve ekonomik değer olarak büyük öneme
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sahiptir. Kesme çiçek yetiştiriciliği dünyada 20. yy başında önem kazanmaya
başlamış ve birçok ülkede önemi ticari faaliyet alanı olmuştur. Kesme çiçek
yetiştiriciliği, gelişmiş ülkelerde teknoloji ve sermaye olanakları ile büyüme
gösterirken, gelişmekte olan ülkelerde iklim, ucuz işgücü gibi avantajların
kullanılmasıyla gelişme göstermiştir. Türkiye’ de ise ticari anlamda kesme
çiçek yetiştiriciliği ilk olarak 1940’lı yıllarda İstanbul ve çevresinde başlamış
daha sonra diğer bölgelere yayılmıştır. Bu yetiştiricilik türü hem ekolojiye
uygunluğu hem de sebze üretiminde önemli ölçüde alternatif olması nedeniyle
yaygınlaşmıştır (Taşcıoğlu ve Sayın, 2005; Akça ve Gülgün 2019; Gülgün ve
Akça, 2019). Tablo 1’de 2019-2020 yılları arasında kesme çiçek üretim
miktarları görülmektedir (TUİK, 2020). Tablo 2’de ise kesme çiçeklerin ekilen
alan miktarı ve üretim adedi verilmiştir. Ülkemizde en çok üretim miktarı ve
üretim alanına sahip ilk üç kesme çiçek sırasıyla karanfil, gerbera ve güldür.
Tablo 1: Ülkemizde 2019-2020 Kesme Çiçek Üretim Miktarı
Üretim (adet)
2019
1 093 333 943

Pay (%)

Pay (%)

Değişim
(%)

63,6

Üretim (adet)
2020
1 009 613 092

Karanfil

635 157 850

60,9

-7,7

37,0

535 808 090

32,3

Gerbera

-15,6

134 481 050

7,8

119 438 308

7,2

-11,2

Gül (kesme)

98 130 020

5,7

93 274 056

5,6

-4,9

Kasımpatı (krizantem)

47 677 050

2,8

75 547 860

4,6

58,5

Fresia

17 463 650

1,0

12 420 150

0,7

-28,9

Lale

40 290 500

2,3

40 690 500

2,5

1,0

Solidago (altınbaşak)

17 386 400

1,0

24 645 720

1,5

41,8

Gypsophilla

18 105 690

1,1

19 346 070

1,2

6,9

Nergiz

14 832 000

0,9

14 134 000

0,9

-4,7

6 709 900

0,4

3 593 980

0,2

-46,4

12 808 100

0,7

17 835 450

1,1

39,3

Lilyum (zambak)

9 282 685

0,5

6 837 425

0,4

-26,3

Sümbül

1 330 500

0,1

1 493 000

0,1

12,2

Şebboy

6 777 238

0,4

6 395 290

0,4

-5,6

Anemon (Manisa lalesi)

1 188 000

0,1

1 188 000

0,1

0,0

İris

1 200 000

0,1

240 000

0,0

-80,0

Orkide

1 885 930

0,1

2 847 579

0,2

51,0

Statice

133 000

0,0

209 350

0,0

57,4

28 494 380

1,7

33 668 264

2,0

18,2

Kesme çiçekler

Glayöl (gladiol)
Lisianthus

Diğer kesme çiçekler

103 | TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Tablo 2’de ise kesme çiçeklerin ekilen alan miktarı ve üretim adedi
verilmiştir. Ülkemizde en çok üretim miktarı ve üretim alanına sahip ilk üç
kesme çiçek sırasıyla karanfil, gerbera ve güldür.
Tablo 2: 2019 yılı üretim (adet) ve ekilen alan(da) -Kaynak: TUİK
Ürün Adı

Yıl

Üretim (Adet)

Ekilen Alan (da)

Karanfil

2019

635 157 850

5118.254

Glayöl

2019

6 709 900

242.450

Gerbera

2019

134 481 050

1202.162

Gypsohilla

2019

18 105 690

248.290

Kasımpatı (Krizantem)

2019

47 677 050

754.520

Anemon (Manisa Lalesi)

2019

1 188 000

10.400

Lilyum (Zambak)

2019

9 282 685

447.849

Orkide

2019

1 885 930

37.849

Lale

2019

40 290 500

404.600

Gül

2019

98 130 020

2080.595

Lisianthus

2019

12 808 100

224.924

Fresia

2019

17 463 650

154.989

Şebboy

2019

6 777 238

171.855

Sümbül

2019

1 330 500

45.950

İris

2019

1 200 000

27.000

Statice

2019

133 000

19.000

Solidago (Altınbaşak)

2019

17 386 400

117.600

Nergis

2019

14 832 000

457.400

Diğer Kesme Çiçekler

2019

28 494 380

608.422

Ülkemizde süs bitkileri sektöründe önemli olan gerbera; çok yıllık bir
süs bitkisidir. Anavatanı Asya ve Güney Afrika’dır. Asteraceae (ay çiçeği)
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familyasına ait olan Gerbera adını Alman botanikçi ve doğa bilimci Traugott
Gerber’ den almıştır. Doğada bilinen 30 türü olan gerberanın (Tatar, 2009).
‘Afrika Papatyası’, ‘Transvaal Papatya’ ve ‘Barberton Papatyası’ gibi bilinen
isimleri de vardır. Gerbera jamesonii ticari üretimi yapılan tek türdür. Çiçekleri
sarı, turuncu, pembe, kırmızı, mor, beyaz olmak üzere geniş bir renk
çeşitliliğine sahiptir (Dalal, 2009; Rayhan vd., 2020). Tropik ve subtropik
bölgelerde iyi gelişir ancak soğuk ve dona karşı korunmalı, seralarda
yetiştiriciliği yapılmalıdır. Sıcaklık isteği çeşide göre değişmekle genel olarak
gündüz 22- 25 ° C gece 12-16 ° C dir (Hossain., 2018). 7 °C’nin altındaki
sıcaklıklar bitkinin büyümesini ve gelişmesini engeller. Yıl boyunca gerbera
üretimi yapılabilmekte ancak en iyi çiçek üretimi ilkbahar da yapılan
üretimlerden elde edilmektedir. (Hossain, 2018). 2n=50 kromozoma sahip
diploid bir çeşittir. Gebera çiçekleri uzun tüylü bir sapın ucunda ve 8-12 cm
çapındadır. Yaprakları bitkinin dip kısmında yaklaşık 20-21 cm uzunluğunda
rozetli diziliş gösterir (Korkut vd., 1995; Tuna, 2012). Spider, standart, midi
ve mini olmak üzere 4 tipi bulunmakta Spinder ince ve çok sayıda petallere
sahipken Mini çeşidi standart çeşitten daha küçük midi ise mini ve standartının
arasındadır (Tuna, 2012). Gerberanın toprak isteği ise, derin, geçirgen, hafif,
organik maddece zengin, taban suyu seviyesi yüksek olmayan, tuzluluk
problemi görülmeyen pH’sı 5-7 olan topraklardır (Kazaz vd., 2013).

Şekil 1: Gerbera (Kaynak: Ünsal, 2021)

Gerbera üretiminde tohumla çoğaltma açılım göstermesi ve çiçek
üretmek için uzun zaman alması nedeniyle tercih edilen bir yöntem değildir
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(Sinha vd., 2019; Diker ve Şan., 2016). Daha çok vejetatif çoğaltma yöntemi
kullanılmakta ve daha hızlı fide üretimi yapılmaktadır. En çok kullanılan
vejetatif çoğaltma teknikleri yaprak, dal ve gövde çelikleri ve ayırma
yöntemleridir (Giri ve Beura, 2020; Diker ve Şam, 2016).
Özetle; gerbera bitkisinin genel özellikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:
• Otsu bir yapıya sahiptir.
• Kış soğuklarına -7oC dereceye kadar dayanabilirler.
• Gece ve gündüz sıcaklıklarında meydana gelen ani değişmelere karşı
çok hassastır.
• Uzun ömürlü bitkidir.
• İlkbaharda yeniden çiçeklenirler.
Gerbera çiçekleri kalitelerine göre 3 grupta incelenir. 1 Kalite; sap
uzunluğu 50 cm veya üzeri, çiçek çapı 12 cm’dir. Bunun yanı sıra çiçeklerinde
herhangi bir kusur görülmemelidir. 2. Kalite; sap uzunluğu 35 cm ve üzeri 3.
Kalite sap uzunluğu 20 cm ve üzeri olarak değerlendirilir (Ünsal, 2021).
Ülkemizde üretim miktarı ve üretim alanı bakımından önemli olan
gerbera yetiştiriciliğinde en önemli sorunlardan biri kaliteli ürünler elde
edememek, açık alanlarda sıcaklığın her mevsim yetiştiricilik için uygun
olmaması, kış aylarında kapalı alanlardan yeterli miktarda ürün elde
edilememesidir.

Şekil 2: Gerbera, Url 1
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Bu sorunların giderilmek için kaliteyi artırmak, maksimum verim almak,
çiçeklenmeyi teşvik etmek, kesme çiçek değerini yükseltmek ve genel olarak
üretimi nitel ve nicel olarak artırmak için büyüme düzenleyiciler
kullanılmaktadır (Kaya vd., 2004; Kaya vd., 2019).
Büyüme düzenleyiciler çiçek yetiştiriciliğinde yüksek getiri sağlamak
için kullanılabilecek kimyasallar arasında yerini almaya başlamıştır. Birçok
üretici çevre koşullarının etkisini azaltmak, üretimi artırmak ve kaliteli bitkiler
üretmek için büyüme düzenleyicilerden yararlanmaktadır. Büyüme
düzenleyiciler bitkide çiçek kalitesi ve veriminden sorumlu hormonal dengeyi
sağlamada önemli rol oynamaktadır. Büyüme düzenleyiciler yetiştiricilikte
büyüme kontrolü sağlamak, çiçeklenmeyi artırmak, tomurcuk seyreltmede,
bitki yayılımını kontrol altına almada, kuraklık, fizyolojik bozukluk ve
çiçeklerin ömrünü artırmak gibi etkileri vardır (Jyothi, 2015). Büyüme
düzenleyiciler bitkinin bünyesinde kendiliğinden var olabildiği gibi bitkiye
dışardan da verilebilir. Bitki bünyesine verilen bu büyüme düzenleyicilerin
uygulama şekline göre farklı gelişim göstermektedir. Özellikle yapraktan
uygulanmasının verimi artırdığı, hücresel uzamaları uyararak fazla
boylanmasını engellediği ve çiçeklenmeyi artırdığı da Fatmi vd. (2017)
tarafından belirtilmiştir.
Yapılan bu çalışmanın amacı ise; Tokat Erbaa ekolojik plastik serada
yetiştirilen Gerbera jamesonii türlerine ait bazı çeşitlerin ülkemiz
ekonomisindeki yerini ve yıllara göre verimini incelemektir.

1- TOKAT ERBAA İLÇESİ’NDE GERBERA
YETİŞTİCİLİĞİ
Süs bitkileri sektörü içinde kullanım durumuna göre kesme çiçekler
önemli yere sahiptir. Gülgün ve Yazici (2016)’e göre; süs bitkileri sektörü
ülkesel gelişme ile paralel olarak her yıl dış ticaret hacmini de genişleten önemli
bir sektördür. Ancak Onay (2008), belirttiği üzere Türkiye’ de süs bitkisi
sektörünün gelişmesi için, öncelikle kamu ve eğitim alanlarında süs bitkisi
sektörüne yer verilmesine, uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi ve bu
stratejilere göre AR-GE çalışmalarının yapılması sektörün ekonomik ve sosyal
hayata katkısının sağlanması için işletmelerin geliştirilmesi ve bu sektörde
diğer tarımsal sektörler gibi önemsenmesi gerekmektedir. Doldur (2008) ise,
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yaptığı çalışmada kesme çiçek sektörünün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
gerek üretim gerekse ticaret hacmiyle önemli bir ekonomik faaliyettir. Artan
taleplerle birlikte tarım ve taşımacılık faaliyetlerinde yaşanan gelişmelerle
kesme çiçek sektörünün gelişiminin hızlandığını, kesme çiçeğin küresel ticarete
konu olan ürünlerden olduğunu ve Türkiye’nin gerek coğrafi konumu, uygun
iklim koşulları, ucuz işgücü olanaklarıyla son yıllarda kesme çiçek üretiminde
ve ticaretinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirmiştir.
Tokat Erbaa İlçesi’de Gerbera yetişticiliğinde önemli yere sahiptir.
Erbaa, İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Karadeniz bölgesinde yer almaktadır.
Kuzeyden Samsun’un Çarşamba ilçesi ile Ordu ilinin Akkuş ilçesi, batıdan
Amasya’nın Taşova ilçesi doğudan Tokat’ın Niksar ilçesi Güneyden Tokat
merkez ve batıdan Turhal ilçesi ile çevrilidir. Mikroklima özelliği il Erbaa’ da
narenciye hariç her türlü sebze ve meyve, organik tarım ve seracılık yapılmakta
ve Erbaa Üzüm Yaprağı bir marka haline gelmiştir. Doğu Anadolu, Karadeniz
ve İç Anadolu Bölgesinin sebze ve meyve ihtiyacının karşılamada önemli bir
merkez haline gelmiştir.

Şekil 3: Tokat-Erbaa haritası (Url 2)

Ülkemiz genelinde gerbera üretimmi yapılan iller Tablo 3 ‘te verilmiştir.
Buna göre ülkemizde birinci sırada Antalya (905 da), ikinci İzmir (73.161 da),
Tokat ise 47 da alanla üçüncü sırada yer almaktadır. Tokat ili Tablo 3’te
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görüldüğü üzere gerbera yetiştiricliğinde sayılı iller arasında yer almakta ve süs
bitkisi sektörüne katkı sağlamaktadır.

Şekil 4: (Url 3).

Türkiye’de gerbera yetiştiriciliğinin yapıldığı iller Tablo 3’te verilmiştir.
Buna göre Tokat İli Erbaa ilçesinde yapılan gerbera yetiştirciliği 5. sırada yer
almaktadır. İlk sırada Antalya sırasıyla İzmir, Aydın, Yalova, Tokat’tır.
Tablo 3: İllere göre gerbera üretim verileri (TUİK, 2021).
İl
Antalya
Aydın
Kastamonu
Kocaeli
SakaryaSamsun
Tokat*
Yalova
İstanbul
İzmir

Bitki Adı
Gerbera
Gerbera
Gerbera
Gerbera
Gerbera
Gerbera
Gerbera
Gerbera
Gerbera
Gerbera

Ekilen
Alan( da)
902.5
40
14.4
3
20
3.5
82
13.441
20
70.6

Üretim
(Adet)
99 195 000
2 720 000
360 800
675 000
1 540 000
210 000
1 722 000
1 862 100
1 445 000
10 873 108

Şekil 5’te Tokat Erbaa İlçe’sinde yıllara göre ekilen alan miktarı (m2)
verilmiştir. Grafik incelendiğinde yıllara göre artış olduğu 2017 yılından (40 da
alan) sonra 2018- (30 da) -2019 (32 da) yıllarında düşüş olduğu görülmektedir.
Ancak 2020-2021 yıllarında ekilen alan miktarında artış olduğu görülmektedir.
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En fazla ekilen alan 2021 yılında 82 da alan’dır. 2020’den sonra üretim alanı
yaklaşık iki katı çıkmıştır.

Ekilen alan

Tokat Erbaa İlçesi'nde Yıllara Göre Gerbera Üretimi
(m2)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Yıllar
Şekil 5: Tokat Erba İlçesi’nde Gerbera üretimi (Ekilen Alan)

Üretim adedi

Tokat Erbaa ilçesinde Yıllara Göre Gerbera Üretim
Miktarı (Adet)
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Yıllar

Şekil 6: Tokat Erba İlçesi’nde Gerbera üretimi miktarı (adet)

Şekil 6 incelendiğinde Tokat Erbaa İlçe’sinde üretim miktarı(adet)
verilmiştir. Ekim alanının artmasıyla birlikte üreim miktarının da arttığı
görülmektedir. Grafik incelendiğinde yıllara göre artış olduğu 2017 yılından
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(840000 adet) sonra 2018- (630000 adet) -2019 (670000 adet) yıllarında adet
mikarında düşüş olduğu görülmektedir. Ancak 2020-2021 yıllarında üretim
miktarında artış olduğu görülmektedir. En fazla ekilen alan 2021 yılında
1722000 adettir. 2020 yılından ( 987000 adet) sonra üretim alanı yaklaşık iki
katı çıkmıştır.
Elde edilen veriler ve önceden yapılan çalışmalar (Ünsal, 2021; Yazici,
2017) Erbaa İlçesi’nde gerbera yetiştiriciliğinin ülkeye ve bölgeye ciddi katkı
sağladığını göstermektedir. Salgın sürecinde üretim alanı ve miktarındaki artış
Tokat’ta yapılan gerbera üretiminin sektördeki devamlılığının bir göstergesi
olmuştur.

2- SONUÇ
Sonuç olarak, Tokat ili Erbaa İlçesi’nde Gerbera yetiştiriciliğinde ciddi
gelişmeler görülmektedir. Üreticilerin yıllara göre artan üretimdeki ekilen alan
ve miktarı göz önüne alındığında Erbaa İlçesi için ciddi bir gelir kaynağı
oluşturduğu ve ekonomik açıdan karlı olduğu görülmektedir.
Üreticilere, bitki büyüme düzenleyicilerin kullanımı konusunda
bilgilendirilmeli yapılan çalışmalar, uygulama yöntemleri hakkında çiftçiler
için eğitimler yapılabilir
• Üreticilere teknik bilgi ve deneyim konusunda uzman kişi ve
kurumlarca destek verilebir.
• Çalışmalarda elde edilen sonuçlar üreticilerle aktarılmalı, üreticilerin
bu uygulamaları kullanarak verimli ve kaliteli ürünler elde ederek gerbera
üretimin artışına kaltı sağlamalarına yardımcı olunmalıdır.
• Üreticilerin üretimde ve pazarlamada karşılaşabileceği sorunlar
hakkındaki kaygılarının giderilmesi sağlanarak daha fazla üretime yönelmeleri
sağlanabilir.
• Tokat ve çevresinde gerbera yetiştiriciliğini, üreticiyi destekleyecek
projelerle daha fazla alana yaymak ve üreticinin gerbera konusunda
bilinçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların yapılmasının bölge konusunda
yararlı olabilecektir.
• Tokat ve çevresinde üretimi artıracak AR-GE çalışmalarına
yoğunlaşarak bölgenin üretimde daha fazla yer alması sağlanabilir.
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• Bölgenin üretimine katkı sağlayacak modern seralar için üreticiye
destek sağlanmalıdır.
• Gerbera üretimi konusunda halk bilinçlendirilip üretime katılmaları
sağlanabilir.
Açıklama: Bu çalışmadaki veriler, danışmanlığını Doç. Dr. Kübra YAZİCİ’nın
yürüttüğü, Tuğçe ÜNSAL’ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Bazı Gerbera
(Gerbera sp.) Çeşitlerinde Naftalen Asetik Asit Ve Benzil Adenin
Uygulamalarının Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri” başlıklı Yüksek Lisans tezi
kapsamında üretilmiştir.
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GİRİŞ
Süs bitkisi; gösterişli çiçekleri, meyveleri, dalları, yaprakları veya
formu ile estetik ve fonksiyonel özellikleriyle ön plana çıkan dış mekan da ya
da iç mekanda (salon çiçeği) yetiştirilen bitkilerdir. Gelişen ve değişen
toplumlarda, çevresel, görsel yaşam ve özellikle mimari açıdan yeşil alanların
temel taşını oluşturan süs bitkilerinin önemi, gün geçtikçe artarak devam
etmektedir.

1-DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ
Dış mekan süs bitkileri, peyzaj uygulamalarında kullanılmak üzere
üretilip pazarlanan tür ve çeşitleri içermekte olup, süs ağaç ve çalıları,
mevsimlik ve çok yıllık çiçekler, yer örtücü olarak kullanılan türler ve süs
çimleri bu sınıf içinde değerlendirilmektedir. Çevre düzenlemelerinde
kullanılan dış mekan süs bitkileri alanı güzelleştirmekten başka sosyal,
kültürel, insan ve çevre sağlığı ve turizm açısından çok büyük önem
taşımaktadırlar.
Çevre düzenlemesinde kullanılan dış mekan süs bitkileri çeşitli
özelliklere gore;
• Ağaç ve ağaççıklar, İbreli ağaç ve ağaççıklar, Yapraklı ağaç ve
ağaççıklar
• Çalı formlular
• Sarılıcı ve tırmanıcılar
• Çim ve yer örtücü bitkiler
• Çiçekler ve otsu bitkiler olarak gruplandırılmıştır.
Dış mekan süs bitkileri olarak kullanılan aquatik bitkilerin hem işlevleri
hemde estetik özelliklere sahiptir. Son zamanlarda işlevlerinin de daha iyi
bilindiği, dikkat çeken bir konu olması nedeniyle bu bitkileri tanıtmak ve
kullanım alanlarına ait bilgiler vermek önemlidir. Özellikle su öğesinin
çevresinde yapılan peyzaj tasarımlarında kullanılan bitkilerin hem dış mekan
süs bitkisi olarak estetik özellikleri hem de sulak alan için işlevlerinin
bilinmesi gerekmektedir.
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2-SULAK ALAN NEDİR?
Sulak alanlar; doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun
veya akıntılı, acı, tatlı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme
evresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular, bataklık,
sazlık ve turbiyerlerdir.
Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle de dünyanın doğal zenginlik
müzeleri olarak kabul edilmekte olup; doğal işlevleri ve ekonomik
değerleriyle yeryüzünün en önemli ekosistemleridir.

Şekil 1: Sulak alan (Url 1)

Sulak alanlar peyzajın bir parçası olarak işlev görmektedir. Sulak alan
işlevlerinin çoğu insanlara faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Mitsch ve Gosselink,
(1993). 'Sulak alanların genellikle yasal olarak korunmasının nedenleriile
ekosistem değil, topluma verdikleri değerle ilgili olmalıdır. Algılanan
değerler, işlevsel ekolojik süreçlerden doğar… ama aynı zamanda insan
algıları, belirli sulak alanların konumu, insan nüfusunun üzerindeki baskılar
ve kaynağın boyutu tarafından belirlenir.' (Mitsch veGosselink, 2000). Sulak
alanların değeri, hem peyzajdaki hidrojeomorfik konumlarına hem de bu
ekosistemlerde değer bulan yakın ve uzak insan yerleşimlerinin konumlarına
bağlıdır. Hidrojeomorfik konumları, bir sulak alanın, kentsel ve tarımsal
peyzajlar dahil olmak üzere diğer sistemlerle hidrolojik ve biyolojik akışlara
ne kadar açık olduğu anlamına gelmektedir.
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2.1. Sulak Alanlarin Önemi ve İşlevi
Zengin biyoçeşitliliğe sahip sulak alanlar, yeryüzünün en fazla
biyolojik üretim yapan ekosistemleri olarak ifade edilmektedir. Sulak alanlar
tek bir şey yapmazlar birçok işlemi aynı anda gerçekleştirirler ve bu nedenle
insanlara bir takım değerler sağlarlar. Bir alan için optimizasyon genellikle
başka bir işleve olumlu etki sağlamaktadır.
Sulak alan fonksiyonları ve dolayısıyla değerleri çok uzun süre
dayanma potansiyeline sahiptir. Modern tarım veya endüstriyel/ticari
faaliyetler genellikle sürdürülemez ve kaynakları tüketir (toprak kaybı; fosil
yakıtların kullanımı), dolayısıyla bu insan temelli alternatiflerin ömrü kısadır.
Büyük kamu işleri projelerinin bile 50-100 yıllık zaman aralıkları vardır. Bu
noktanın bir sonucu, sulak alanlar gelişim yoluyla bir kez kaybedildiğinde,
işlevlerinin ve değerlerinin kaybının genellikle geri döndürülemez olmasıdır.
Ayrıca 'bölgesel sulak alanlar, drenaj havzaları, haliçler gibi daha
büyük peyzajların ayrılmaz parçalarıdır. Bu peyzajlardaki işlevleri ve insanlar
için değerleri, hem boyutlarına hem de konumlarına bağlıdır. Bu nedenle,
ormanlık bir sulak alanın insan için değeri değişir. Bir nehir boyunca
uzanıyorsa, muhtemelen akarsu suyu kalitesi ve mansap taşkınlarında
akarsudan izole olmasına göre daha büyük bir işlevsel role sahiptir (Mitsch
vd., 1999; Yazici ve Aşur, 2021).
Bir akarsuyun baş sularında yer alırsa, bir sulak alan işlevi görür. Bir
akarsu ağzına yakın bir sulak alandan farklı şekillerde. desteklediği fauna,
hayvanın ev aralığına göre sulak alanın boyutuna bağlıdır. Bu nedenle, bir
dereceye kadar her sulak alan ekolojik olarak benzersizdir. Bu, 'değerinin'
ölçülmesini zorlaştırır (Mitsch ve Gosselink, 1995; Yazici ve Gülgün, 2021).

3-YAPAY SULAK ALANLAR
Yapay sulak alanlar, atık su arıtımı için alternatif ve doğal tabanlı bir
arıtma yöntemidir. Dünyanın değişik bölgelerinde evsel ve endüstriyel atık
suları ile zirai bölgelerden gelen yüzeysel akışları arıtmak üzere farklı
amaçlarla tasarlanmış olup değişik tipte ve büyüklükteki yapay sulak alanlar
etkin olarak kullanılmaktadır. Yapay sulak alanlarda bulunan bitkiler,
mikroorganizmalar ve toprakla beraber atık sudaki maddeler arasındaki
etkileşimler kompleks mekanizmalar olsa da yapay sulak alanların işletimi
konvansiyonel sistemlere göre daha kolay olup inşası ve tasarımı belli bir
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mühendislik birikimi gerektirmektedir. Bu sistemlerin tasarımı sırasında;
topografya, toprak özellikleri, taşkın tehlikesi, mevcut toprak kullanımı, iklim
gibi özelikleri barındıran yer seçimi, gerekli ön arıtma işlemleri, bitki seçimi
ve kullanılacak olan tasarım parametrelerine dikkat edilmesi gerekmektedir
(Çolak vd., 2020; Gülgün vd., 2010; Gülgün vd., 2006).

3.1. YAPAY SULAK ALANLARDA SÜS BİTKİLERİN
KONUMU VE KULANIMININ ÖNEMİ
Sulak alan bitkileri hidrofit yani suda yada su altında kalarak
oksijensizleşen toprakta büyüyebilen bitkilerdir. Aynı zamanda sulak alan
bitkileri su kuşları, tatlı su levreği gibi avcı balıklar için beslenme, üreme ve
barınma yeri sağlayarak su kalitesini iyileştirerek, çözünmüş oksijeni suya
bırakarak, sediment kaynaklı bulanıklığı azaltarak biyolojik çeşitliliği
artırırlar. Bitkiler fotosentez yoluyla sudaki çözünmüş oksijen
konsantrasyonunu artırırlar. (Gülgün vd., 2007; Gülgün vd., 2010; Yazici,
2018).
Sulak alanlara değer atfedilirken çeşitli peyzaj ölçeğindeki hususlar
dikkate alınmalıdır. Her şey eşit olduğunda, orta düzeyde ancak aşırı olmayan
kentsel gelişmeye sahip bir bölgedeki bir sulak alan en büyük değere sahip
olacağı tartışılmaz bir gerçektir. Çünkü estetik ve işlevsel değerlerden
yararlanmak için yeterli bir insan nüfusu mevcuttur, ancak nüfus, sulak alan
işlevlerini aşacak kadar büyük olmamalıdır. Hidrojeomorfik bir ortamda,
akarsu ve nehir kıyısındaki sulak alanların, izole havza sulak alanlarından
daha yüksek işlevsel değerlere sahip olma şansı yüksektir, ancak bu
genellemede dikkatli olunması gerekir. Son olarak, bir havzanın ne kadarının
sulak alan olması gerektiği sorusuna yanıt olarak, Ortabatı ABD ve
İskandinavya'daki birkaç örnek, ılıman bölgede bir peyzajdaki optimum sulak
alan miktarının yaklaşık %3-7 (ortalama %5) olabileceğini düşündürmektedir.
Su havzalarını peyzajı ekosistem değerleri için optimize edilmedir (ör. taşkın
kontrolü ve su kalitesinin iyileştirilmesi)
Her durumda, sulak alanların değerlerinin, sulak alanların yanında ve
içinde yaşayan biyolojik popülasyonlara mı, sulak alan ekosisteminin
kendisine mi yoksa sulak alanların küçük bir parçası olduğu tüm biyosfere mi
dayandığı dikkate alınmalıdır.
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4. YAPAY SULAK ALANLARDA KULLANILAN SÜS
BİTKİLERİ
4.1. Thpha domingensis
Boy
2,5-3 m

Tablo 1: Thpha domingensis özellikleri
Yaprak
İşlevi
Sarı yeşil damarlı Türkiye’de bol miktarda bulunmaktadır. Son
birbirine
karşılıklı zamanlarda Önemi anlaşılmış ve sulak
olarak yer alan, 7-9 alanların dışında ekolojik arıtma yapılan
yapraklı, tepede 30 tesislerde su kalitesini artırma amaçlı olarak
cm başak vardır.
kullanılmaya başlanmıştır.

Şekil 2:Thpha domingensis
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4.2. Phragmites australis
Boy
4-6 m

Tablo2: Phragmites australis özellikleri
Yaprak
İşlevi
Yapraklar 18-60 santimetre Türkiye’de
bol
miktarda
uzunluğunda ve 1-6 cm bulunmaktadır.Birçok dekorasyon
genişliğindedir. Çiçekler yaz ürününde
kullanılmaktadır(bahçe
sonunda, yaklaşık 15–40 cm çiti, baraka, sal yapımı çatı gölgeliği
uzunluğunda yoğun, koyu vb.)
mor bir salkıma sahiptir.

Şekil 3: Thpha domingensis(Url 2)
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4.3. Cyperus alternifolius
Tablo3: Cyperus alternifoliusözellikleri
Boy
1-1.5m

Yaprak
Yaprakları şemsiye şeklindedir.

İşlevi
Soğuk olmayan ılıman alanlarda
yetişmektedir. Sulak alanlarda
yetiştiği gibi iç mekanlarda
sakıslı da kullanılabilir.

Şekil 4: Cyperus alternifolius(Url 2)

4.4. Fontinalis antipyretica
Tablo4: Fontinalis antipyretica özellikleri
Boy

Yaprak

İşlevi

8-15 cm

Küçük yaprakları
vardır.

Akıntılı ve sert sulardan hoşlanan bu bitki,
taşlara veya su altındaki ağaç gövdelerine
tutunur.
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Şekil 5: Fontinalis antipyretica (Url 3)

4.5. Pistia stratiotes
Tablo 5: Pistia stratiotes özellikleri
Boy
2-15 cm

Yaprak
Küçük yaprakları vardır.

İşlevi
Akıntılı
ve
sert
sulardan
hoşlanmaz.ürler ayrıca optimum
büyüme için 6,5 - 7,2 pH aralığında
hafif asidik suya ihtiyaç duyar.
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Şekil 6: Pistia stratiotes

4.6. Lemna minor
Tablo6: Lemna minorözellikleri
Boy
Kök
uzunluğu
1-2cm

Yaprak
Küçük yapraklı, 1-8 mm,
3-4 yaprak birleşerek
bitkiyi oluşturmaktadır.

İşlevi
Su mercimekleriyle oluşturulan arıtma
sistemlerinin özellikle ikincil derece
arıtımdan geçmiş besin maddelerini
gidermek
maksadıyla
kullanılmasıönerilmektedir. Labirentli
balıkların yuva yapmaları için ideal bir
ortam oluşturur.
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Şekil 7 :Lemna minor (Url 2)

4.7. Salix babylonica
Tablo7: Salix babylonica özellikleri
Boy
15 m

Yaprak
Yaprakları sonbaharda sarı
rengine dönmektedir.

İşlevi
Sulak yerlerde; ıslak ve bataklık alanlarda
çok iyi gelişim göstermektedir. Kökleri
suya çok düşkündür, bundan dolayı su ve
kanalizasyon borularına zarar verebilir.
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Şekil 8: Salix babylonica (Url 4)

4.8. Eichhornia crassipes
Tablo8: Eichhornia crassipes özellikleri
Boy
0.5-1m

Yaprak
Yaprak ayaları böbrek
şeklinde olup, 4-12 cm
genişliğindedir.

İşlevi
Su sümbülleri gerek kanalizasyonlardaki
atık suların gerekse içme sularının
artıırlmasında kullanılabilmektedir.

TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 128

Şekil 9: Eichhornia crassipes (Url 5)

4.9. Nymphaea alba
Tablo9: Nymphaea alba özellikleri
Boy
30 cm

Yaprak
Yaprak sapı su yüzeyine kadar
uzanarak su içinde kıvrık olan
yaprak ayası yüzeyde açılmaktadır.
Çiçekleri beyaz renkli, 8-12 cm
çapında ve kokuludur.

İşlevi
Durgun suda yaşamaktadır.
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Şekil 10: Nymphaea alba (Url 6)

4.10. Havuz kenarında kullanılan süs bitkileri
Tablo 10’da süs havuzunun çevresinde kullanılabilecek çimler ve
egzotik bitkiler listelenmiştir.
Tablo 10: Havuz kenarında kullanılan süs bitki listesi

Çimler
Türkçe Adı
Sarı tilki kuyruğu çim
Dev kamış
Bambu
Limon otu
Fescue
Çeşme çimen
Japon kanı
Tüy çim
Rush

Latince adı
Alopecurus pratensis ‘Aureus’
Arundo donax
bazı türleri; invaziv
Cymbopogon citratus
Festuca glauca
Pennisetum setaceum ‘Rubrum
Imperata cylindrica ‘Rubra’
Stipa
Juncus

Kore otu
Zebra çimen

Zoysia
Phormium
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Egzotik bitkiler
Türkçe Adı
Cennet kuşu
Ebegümeci

Latince adı
Strelitzia Reginae
Malva sylvestris

Canna
Papirüs

Canna
Cyperus papyrus

5. SONUÇ
Son zamanlarda yapılan peyzaj çalışmalarında alternatif süs bitkilerine
yöenlim artmıştır. Çevreci yaklaşımlar, iklim değişikliği gibi farklı konular da
yapılan peyzaj çalışmalarına yön vermektedir (Yazici ve Gülgün, 2018).
Kuraklığa dayanıklı bitkiler üzerne yapılan çalışmaların yanı sıra sulak
alanları koruma, su kalitesini artırmak gibi faklı işlevleriyle akuatiklerin
kullanılması da artmıştır. Suyu seven bitkilerin suyollarında kullanılmasının
yanı sıra havuzların çevresinde de bitkilendirme yapılması alanın peyzaj
değerini artırmaktadır. Bu çalışmada sulak alanlarda kullanılan bazı öenmli
bitkiler genel bir çevrçevede yorumlanmıştır. Ayrıca havuz kenarinda
kullanılabilecek çim ve ekzotik bitkilerin listesi verilmiştir. Sonuç olarak;
peyzaj değeri yüksek olan bu bitkilerin korunması, sürdürülebilir çevre
açısından önemlidir.
Ayrıca doğayı korumak istememizin bir çok iyi nedenleri vardır;
Vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını gözeten gelişmiş ülkeler, özellikle sulak
alanlar da dahil olmak üzere ekosistemlerin estetik ve daha işlevsel özellikleri
nedeniyle korunmasıyla ilgilenmektedir ve bunların tümü doğrudan ekonomik
faydaya dönüşmemektedir. Temel gıda ve barınma ihtiyaçlarının olduğu gibi
kabul edilemeyeceği diğer kültürler, sulak alanların ekonomisine farklı bir
bakış açısına sahiptir. Birçok kültür sulak alanların içinde ve arasında yaşar ve
bunları günlük geçim için yiyecek ve lif üretimi için kullanır. Yine de
genellikle normal sulak alan işlevlerini olduğu gibi bırakırlar.Sulak alanlara
atfettiğimiz değerler, içinden geldiğimiz koşul, kültür gibi farklı farktörlerle
şekillenmektedir.
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GİRİŞ
Artan endüstri, bilinçsiz ve dikkatsizce doğayı kullanmanın sonucu olan
küresel ısınma insanı, doğayı kısacası dünyamızı hızlı bir biçimde geri dönüşü
mümkün olmayan yola sürüklemeye başlamıştır. Özellikle endüstri ve
sanayileşmenin getirmiş olduğu konum kırsal yerlerden kentsel yerlere göçü
artırmıştır. Bu durum kentlerde yoğun yapılaşmaya sebep olmuştur. Gelişen
endüstri doğaya verdiğimiz diğer zararlar küresel ısınmayı hızlandırmıştır.
Küresel ısınma sonucunda meydana gelen iklim değişikliği, su kaynaklarının
azalmasına neden olmuştur. Yaşanan iklim değişikliği sadece sıcaklık üzerinde
etkili değildir. Kuraklık, sel, kasırgalar gibi hava olayları ile deniz su
seviyesinde yükselmeler, buzulların erimesi gibi etkenler insan, bitki ve hayvan
üzerinde ciddi risk oluşturmaktadır. Türkiye’ de bu etkilere maruz kalan
Akdeniz Havzası’nda yer alan ülkelerdendir. WWF (Dünya Doğal Yaşamı
Koruma Vakfı)’ e göre 2⁰C’lik artış, beklenmeyen hava olayları, sıcak hava
dalgaları, orman yangınlarında artış, tarımsal verim kaybı ve kuraklık olarak
etkisini gösterecektir. 2021 yılında temmuz ayında başlayıp ağustos ayında
kontrol altına alınan Akdeniz ve Ege Bölgesi ağırlıklı gerçekleşen yangınlar ve
yine aynı yıl ağustos ayında yaşanan Batı Karadeniz sel olayları kaçınılmaz
olan sonun geldiğini göstermektedir.
Ülkemiz yarı nemli, kurak, yarı kurak ve çok kurak iklim koşulları
içerisinde bulunması küresel ısınmadan en çok etkilenebilecek ülkeler arasına
girmektedir. Bununla birlikte İç Anadolu bölgesi ve bu bölgeyle benzer
özellikler gösteren bölgeler çölleşmeyle karşı karşıyadır (Özevren vd., 2010;
Kantarcı, 2010; Çorbacı vd., 2011). Bu nedenler göz önünde tutularak peyzaj
alanlarında bitki materyali seçilirken kuraklığa dayanıklı bitkilerin veya
uygulama yapılacak bölgeye ait doğal bitki türü seçimi yapılmasına, sulama
ihtiyacı benzer olan türlerin bir arada kullanılmasına ve su ihtiyaçlarına göre
bir düzenlenmesine dikkat edilmeye başlanmıştır (Atik ve Karagüzel, 2007;
Çorbacı vd., 2011).
Kurakçıl peyzaj uygulama alanlarında mevsimlik çiçeklere yer verilme
sebepleri arasında ortama kattığı canlılık ve insan ölçeğiyle kıyaslandığında
boyutunun küçük olması insanda olumlu psikolojik etki bırakması
düşünülebilir. Mevsimlik çiçeklerin fazla boylanmaması ve toprak yüzeyini de
örtmesi özellikle küçük olan mekanların vazgeçilmez unsuru olmuştur. Böylece
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binaların vermiş olduğu monotonluğu kırarak ortama renkli çiçekleriyle
canlılık katarak mekanları daha eğlenceli ve yaşanılır kılmışlardır. Alanda
mevsimlik çiçek kullanımı, insanların zihinsel yorgunluklarının iyileşmesini,
strese maruz kalmış insanların üzerinde olumlu psikolojik etki sağlamıştır.
Özetle bitkisel peyzaj alanları yaşam kalitesini yükselterek, insan sağlığı ve
psikolojisi üzerinden doğrudan etkili olmayı başarmıştır (Birişçi ve
Gülgün,2004).

Şekil 1: Bitkisel tasarım örneği (Url 1)

1.MEVSİMLİK ÇİÇEKLER
Mevsimlik çiçekler, park, bahçe, koru, refüj, meydan gibi insan elinin
değdiği alanların düzenlenmesinde kullanılan tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık
diye gruplandırılan farklı renklerde olan bitkilerdir. Mevsimlik çiçeklerin
maliyetinin diğer bitkilere göre düşük olması, renkleriyle ortama canlılık
katması, alanın tekdüzeliğini kırarak hareketlendirmesi, kısmi olarak yer örtücü
görevi görmesi, maliyetinin düşük olması ve üretim yapılan yerin insanları
zorlamayacak yerlerde yapılıyor olması kullanıcılarda albeni oluşturmasında
etkili olmuştur (Yazici, 2017;Yazici ve Gülgün, 2017; Yazici ve Ünsal, 2019).
Mevsimlik çiçekler türüne ve cinsine göre tek yıllık ya da çok yıllık
olarak gruplandırılır. Tek yıllık çiçekler, tohum ekimi yapıldıktan sonra birkaç
hafta içinde gelişme gösterir, daha sonra çiçek açma mevsimi geldiği zaman
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çiçeğini açar, tohum verir ve ömrü sona erer. Genellikle yaz mevsiminde
çiçeklenirler. İlkbahar ve sonbahar da açan tek yıllık çiçek türleri de vardır. Tek
yıllık olan çiçek türleri her yıl tohum ekme, fide dikme ve işçilik maliyeti
gerektirir. Çeşitli renklerde, gösterişli ve kokulu çiçeklere sahip oldukları için
insanları cezbedici yanına sahiptir. Ageratum houstonianum (Mavi çiçekli
vapur dumanı), Alyssum maritimum (Kuduz otu), Begonia semperflorens
(Bodur begonya), Zinnia elegans (Kirli hanım çiçeği), Dahlia variabilis (Bodur
yıldız çiçeği), Dianthus chinensis (Çin karanfili) gibi türler tek yıllık mevsimlik
çiçeklere örnek olarak verilebilir. Çok yıllık mevsimlik çiçekler, her yıl çiçek
açan, genellikle sonbaharda toprak üzerindeki kısımları ölen fakat köklerin
yaşamaya devam edip zamanı geldiğinde (genellikle baharda) tekrar meydana
çıkan bitkilerdir. Soğanlı çiçekler de çok yıllık bitkilere dahildir. Antirrhinum
majus (Aslanağzı), Viola wittrockiana (Menekşe), Cyclamen persicum (Mini
çiçekli sıklamen), Primula vulgaris (Çuha çiçeği), Chrysanthemum (Bodur
kasımpatı), Calendula officinalis (Bodur portakal nergisi), Dianthus
caryophyllus (Bahçe karanfili), Myosotis alpestris (Unutma beni) gibi çiçekler
çok yıllık mevsimlik çiçekler grubundadır.
Mevsimlik çiçekler, çiçek şeritleri ve çiçek parterlerinde, teras ve
balkonlarda, ev bahçelerinde, park ve yeşil alanlarda, kavşak ve otoyol
kenarlarında, refüjlerde, kaya bahçesinde, sınır ve şerit oluşturmada, kabartma
çiçekliklerde, ağaç altlarında, havuz, doğal ve yapay göllerde kullanılmaktadır.
Çiçekler görülebilirliğe, gruplamalara, renk kümelerine, geometrik dizaynlara,
çiçek açma ardıllığına, biçimlerine, renklerine, mevsimsel değişimlerine göre
tasarımı yapılır (Gülgün vd., 2003; Gülgün vd., 2007; Gülgün ve Yazici,2021).
Bitkisel tasarım yaparken, kısa boylu olan çiçeklerin görülebilirlik
açısından öne, uzun boylu olan çiçeklerin ise arkaya dikilmesi tasarım
açısından uygun olur. Gruplar halinde kullanılacağında çevresiyle ölçülü
olacak şekilde tasarlanmalıdır. Çevresinde bulunan yapılarla be diğer bitkisel
tasarımlarla arasında ölçü olmalıdır. Çiçeklenme dönemleri farklı olan
bitkilerin bir arada kullanılması durumunda çiçeklenme zamanlarına, sürelerine
ve renklerine göre planlama ve projelendirme yapılmalıdır. Örneğin, Ageratum
houstonianum (Vapur dumanı), Chryasanthemum indicum (Kasımpatı),
Petunia grandiflora (Petunya), Pelargonium peltatum (Sardunya) yazın çiçek
açar. Viola (Hercai menekşe), Primula acaulis (Çuha çiçeği), Brassica oleracea
(Süs lahanası) kışın çiçeklenir.
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Renkler sıcak ve soğuk olarak gruplandırılır ve insanlar üzerinde
psikolojik etki bırakır. Sıcak renkler heyecan ve uyarı etkisi yaparken, soğuk
renkler ise dinlendirici ve rahatlatıcı etkisi vardır. Kırmızı, sarı, turuncu gibi
sıcak renkler yakınlık hissi verirken, mavi, yeşil gibi soğuk renkler ise daha
uzakmış hissi verir. Renk değişimleri, göz yormayacak şekilde yapılmalıdır.
Renk kullanımı haricinde çevresinde bulunan mimari elemanlarının renkleri de
düşünülmelidir. Tasarımlarda en fazla dört ya da beş renk kullanılması tavsiye
edilir halı deseni şeklinde kullanılacak olan çiçek tarhları hariç (Korkut vd.,
2010).

2. KURAKÇIL PEYZAJ (XERİSCAPE) VE DAHA ÖNCE
YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALAR
Kurakçıl peyzaj (Xeriscape), suyu en az şekilde kullanarak, çevreyi hem
koruyup hem de geliştirme de etkili olan peyzaj tasarım, planlama ve uygulama
çalışmalarından biridir.
İlk kez 1978 yılında ABD’nin Colarado eyaletinde yarı kurak bir bölgede
bulunan Water Control Center’in (su kumanda merkezi) çevresinde az su
isteyen ya da hiç sulama yapılmadan bir peyzaj alanı uygulaması yapılarak
kullanılmaya başlanmıştır (Yazgan vd., 2014). Yunancada “kuru-kurak”
anlamına gelir ve “xeros” kelimesinden türetilmiştir. Kurak ve yarı kurak
alanlar düşünülerek böyle bir uygulama yönteminin etkili olabileceği
düşünülmüştür.
Kurakçıl peyzaj, belirli bitki grupları için geçerli olmayıp, kurak veya
yarı kurak iklim görülen bölgelerden en iyi şekilde verim elde edebilmek için
uygulanan bir yöntemdir (Kafafy ve Haroon, 2017). Kurakçıl peyzaj
uygulamasında suyu daha etkili kullanabilmek için bölgeye uygun olan ve az
su isteyen bitki seçimleri yapılmaktadır. Bu şartları sağlayan mevsimlik
çiçeklerin kullanılması da alanın daha canlı ve renkli görünmesinde etkili
olmaktadır.
Metin ve Koçan (2020) tarafından yapılan “Ankara Etimesgut Yıldırım
Beyazıt Parkı Örneğinde Kurakçıl Peyzaj Tasarım Uygulaması” çalışmasında
su kaynaklarının iyiden azalması ile insanların bir arayış içerisine girmesine
sebep olduğundan bahsetmiştir. Var olan suyun etkin ve geri dönüştürülebilir
kullanımı amaçlanarak Ankara Etimesgut’ta bahsedilen alanda kurakçıl peyzaj
uygulamasının ne derece aktif olduğunu ispatlamak için iki farklı deney alanı
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kurulup çalışma başlatılmıştır. Deney alanının birinde klasik peyzaj diğerinde
ise kurakçıl peyzaj alanında kullanılan su miktarları 10 ay boyunca takibe alınıp
iki deney alanında kullanılan su miktarları tespit edilmiştir.
Pouya vd. (2020)’ in “İnönü Üniversitesi (Malatya-Türkiye)
Yerleşkesinde Bulunan Bitkilerin Kurakçıl Peyzaj İlkeleri Açısından
İrdelenmesi” adlı çalışmasında kampüs alanında bulunan bitkilerin kurakçıl
peyzaj ilkesi olan suyun etkin kullanımı açısından ve iklim verilerinin de analizi
sonucunda uygun bitki tür ve kullanımına öneriler getirilmiştir.
Kısakürek vd. (2020)’nın üniversite yerleşkesinde yapmış olduğu
kurakçıl peyzaj değerlendirmesinde, mevcut bulunan bitkilerin xeriscape
açısından uygunluğunu tespit etmeye çalışmıştır. Mevcut bitkilerin listesini
çıkartıp su istek durumlarını tabloda belirtmiştir. Oluşturduğu tablo
incelendiğinde mevsimlik çiçeklerin de su istek durumlarına değinmiştir.
Çetinkale Demirkan ve Akat (2017)’ın Niğde ilinde bulunan merkez
kampüsünde yapmış olduğu xeriscape çalışmasında bölgeye uygun kuraklığa
dayanıklı mevcut bulunan türleri tespit ederek örnek bir kurakçıl peyzaja uygun
olan projelendirme yapmıştır. Çalışmasında mevsimlik çiçeğe de değinilmiştir.
Çetin ve Mansuroğlu (2018) Akdeniz iklimi görülen Antalya/Konyaaltı
ilçesinde kullanılabilecek bitki türlerini belirlerken öncelikle şehirde
kullanılmış olan yanlış bitki seçiminin su israfı oluşturması üzerine kurakçıl
bitki türü belirlenmesinin gerekliliğiyle ilgili çalışma yapmıştır. Kurakçıla
uygun olan bitkilerin fidanlıklarda bulunup bulunmadığını araştırmışlardır.
Kuraklığa dayanıklı olup fidanlıklarda bulunmayan bitkilerin üretimine
geçilmesi konusunda öneriler sunulmuştur. Mevsimlik çiçeklerden de
bahsederek hem fidanlıkta hem de doğal bitki örtüsünde bulunan türlerinden
bahsetmiştir.
Çöp ve Akat (2021)’ın da Muğla şehrinde bulunan Sarıgerme Halk
Plajını kurakçıl peyzajı ve doğal türleri baz alarak proje hazırlamıştır. Önerilen
bitki türlerinin su istek durumları ve anavatanı/yayılış alanı tablo yapılarak
araştırma makalesinde gösterilmiştir. Öneri bitkiler arasında mevsimlik
çiçeklere de yer vermiştir.
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Şekil 2: Adachi Sanat Müzesi Bahçesi, Japonya (Url-2)

2.1. Kurakçıl Peyzajın Temel İlkeleri
Kurakçıl peyzaj da ilkeler oluşturulup uygulama öncesi bu ilkeleri
sağladıktan sonra uygulama aşamasına geçilmiştir. Kurakçıl peyzajın temel
ilkeleri;
1. Planlama ve projelendirme aşamasında, uygulama yapılacak
alanın iklim koşullarına, arazi sörveyine göre bulunduğu konumun fiziksel
ve çevresel faktörlere bakılarak planlama ve projelendirme aşamasına
başlanır.
2. Toprak hazırlığı aşamasında, arazinin eğer yapıldıysa toprak
analizine göre toprak iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınır.
3. Uygun bitki seçimi aşamasında yerel bölgeye uygun, kuraklığa
dayanıklı bitki türü seçimi yapılır.
4. Çim alanlarının oluşturulması, çim alanlar su kullanımı en
fazla olan yaşayan bitki türü olduğu için alanda en az seviyede olacak
şekilde ya da hiç kullanılmayarak proje oluşturulur.
5. Etkin sulama kısmında bitkilerin su istek durumlarına göre
bölgelere ayrılır. Yani su isteği az olan bitkiler bir grup oluşturacak şekilde
belli bir bölgede, su isteyen bitkiler de belirli bir alanda birbirlerine yakın
mesafede olurlarsa hem su tasarrufu sağlanır hem de enerjiden tasarruf
sağlanır.
6. Malç kullanımı özellikle su kaybının fazla olduğu dönem olan
yaz mevsiminde toprak yüzeyini ağaç kabuğu, cüruf, çakıl vb. malzemeler
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kullanılarak suyun toprak yüzeyinden bitki köklerine ulaşmadan
buharlaşmasını önler.
7. Uygun bakım kurakçıl peyzaj ilkelerinin son aşaması olarak,
yabancı ot ve zararlılara karşı mücadele, budama, sulama vb. periyodik
bakımın yapılır

Şekil 3: Kurakçıl Peyzaj (Xeriscape) Çalışması (Url-3)

İklim değişikliği ile alternatif çözüm arayışına girilmesi kurakçıl peyzaj
(xeriscape) ön plana çıkarmıştır. Doğa ve tükenmekte olan enerji kaynaklarımız
korunmaya çalışılırken insan psikolojisi de göz ardı edilmemesi gerekn bir
konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle Yozgat kenti için soğuk iklim mevsimlik
çiçekler tespit edilmiş ve daha sonra kurakçıl peyzaj (Xeriscape) açısından su
istek durumları incelenmiştir. Bu amaçla hem kurakçıl peyzaj ilkeleri hem de
kentin iklim koşulları dikkate alınarak kentte uygulanabilecek mevsimlik
çiçekler için öneriler sunulmuştur.

3. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın materyali; İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Yozgat
kentidir. Kentte yarı kurak karasal iklimi etkisindedir.
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Şekil 4: Türkiye Kuraklık Haritası (MGM a, 2020)

Şekil 5:Yozgat Köppen İklim Sınıflandırması (MGM b, 2020)

Kentin yıl içerisinde en sıcak olduğu aylar ise temmuz ve ağustostur ve
sıcaklık ortalaması 19.7⁰C dir. Kayıtlara geçen en yüksek sıcaklığı ise 38.8⁰C
olmuştur. Yıl içerisinde en soğuk geçirdiği ay ocak ayıdır, ortalama sıcaklığı 1.9⁰C dir ancak kayıtlara geçen en düşük sıcaklık -24.4⁰C olmuştur. Yılın
yaklaşık 105.6 günü sıcaklık değeri sıfırın altında seyretmektedir. Genellikle
30 Eylül ve 5 Haziran arasında donlu günler yaşanır (Yozgat Valiliği, 2022).
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Şekil 4’de 2020 yılı kuraklık değerlendirmesi verilerine göre Yozgat ili
şiddetli kurak ve çok şiddetli kurak sınıflandırmasına girmiştir. Şekil 5’ te de
iklim sınıflandırmasında kışı ılık, yazı sıcak ve kurak iklim olarak geçmektedir.
Çalışma alanı kentine hakim olan iklim yapısı tespit edilip bölge
şartlarına uygun olabilecek ve kurakçıl peyzaj ilkelerinde yer alan uygun bitki
seçimi, su istek durumu, toprak isteğine göre mevsimlik çiçekler belirlemesi
yapılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan akademik çalışmalara baktığımızda kurakçıl peyzajla ilgili
çalışmalar yapılmıştır ancak kullanılan ve önerilen bitki türlerinde mevsimlik
çiçeklere oldukça az yer verilmiştir. Çalışma alanı olan Yozgat kentiyle ilgili
veri araştırmasında ise mevsimlik çiçeklerle alakalı bir veriye rastlanmamıştır.
Yozgat kenti yetişme koşullarına uygun olabilecek mevsimlik çiçek türleri
tespit edilmiştir (Tablo 1).
Yazgan vd. (2014)’nın yaptıkları çalışmadan yararlanılarak Tablo 1
hazırlanmıştır. Bu araştırmada Yozgat kentinde uygulanabilecek mevsimlik
çiçekler kurakçıl peyzaj çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Uygun bitki seçimi için çeşitli literatür irdelenmiş ve bunlar içerisinde
çalışmada etkili olabilecek olan Yücel (2012)’in ‘Çiçekler ve Yer Örtücüler’
kitabından yararlanılmıştır. Yücel (2012) çalışmasında çiçeklerin yetişme
ortamlarını genel olarak ılıman, ılıman-sıcak ve ılıman-soğuk olarak
gruplandırmıştır. Bu çalışmada Yozgat kenti için uygun mevsimlik çiçekler
ılıman ve ılıman-soğuk bölgeler olarak belirtilmiştir (Yücel, 2012).
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Tablo 1: Yozgat Kentinde Yetişebilecek Mevsimlik Çiçekler (Yücel, 2012)
Latince Adı
Adonis flammea
Alstroemeria gayana
Alyssum sibiricum
Amaranthus caudatus
Anemone coronaria
Anthemis tinctoria
Anthirrhinum majus
Asperula lilaciflora ssp.
Phrygia
Asphodelus aestivus
Aster amellus
Bellis perennis "Pomponette
Red"
Bergenia crassifolia
Brassica oleracea var.
Acephala
Butomus umbellatus
Calendula officinalis
Callistephus chinensis
Calluna vulgaris
Campanula cymbalaria
Campanula lyrata ssp.lyrata
Campanula persicifolia
Celosia argentea “Cristata”
Celosia argentea “Plumosa”
Cerastium tomentosum
Cheiranthus cheiri
Chrysanthemum carinatum
Chrysanthemum coccineum
Chrysanthemum frutescens
Chrysanthemum maximum
Chrysanthemum parthenium

Yaşam
Formu
1
2
2
1
2
2
2
2

Kuraklığa
Dayanıklılık
••
••
•••
••
••
••
••
•••

Toprak
İsteği









Su
İsteği









2
2
2

•••
•
••









2
1

•••
••







2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
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••
••
••
•••
••
•
••
••
•••
•••
••
••
••
••
••
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Tablo 1: Yozgat Kentinde Yetişebilecek Mevsimlik Çiçekler (Yücel, 2012)-devamı
Consolida orientalis
Coreopsis lanceolata
Cosmos bipinnatus
Crocus neapolitanus
Crocus species
Delphinium x cultorum
Galanthus elwesii ssp.
Baytopii
Galanthus gracilis
Helleborus orientalis
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus orientalis albulus
Iris germanica
Iris pseudacorus
Kniphofia uvaria
Lobelia erinus
Muscari armeniacum
Narcissus "Actaea"
Narcissus "Dutch Master"
Narcissus "Mount Hood"
Narcissus pseudonarsis
Primula x polyantha
Primula vulgaris
Ranunculus asiaticus
"Victoria scarlet"
Roemeria hybrida
Tagetes erecta
Tagetes patula
Tulipa species
Tulipa gesneriana
Viola odorata
Viola x wittrockiana

1
2
1
2
2
2
2

•
•••
•••
••
••
•
••

















2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

••
•
••
••
••
•
••
••
••
••
••
••
••
•
•
••



































1
1
1
2
2
2
2

••
••
••
••
••
••
••

















Dipnot:
Yaşam Formu:1: Tek yıllık, 2; Çok yıllık,
Kuraklığa dayanıklılık • Dayanıklı değil, •• Kısmen Dayanıklı • • • Dayanıklı
Toprak İsteği:  Seçici,  Seçici değil
Su İsteği:  Az,   Orta,    Çok
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3. SONUÇ
Artan nüfusla birlikte meydana gelen beton yapıların insan üzerinde
bırakmış olduğu olumsuz hisleri en aza indirgeyecek ya da tamamen yok
edecek olan materyal bitkilerdir. Doğayla buluşma isteği olan insanların gittiği,
ulaşımın en kolay sağlanabildiği yerler kent merkezinde bulunan açık yeşil
alanlar, bitkilerle kullanıcıların isteklerini karşılar niteliğe sahip olur.
Şehirlerarası ulaşım yolunu kullanan sürücüler üzerinde kent hakkında merak
ve ilgi oluşturmak, kent gelişimine katkı sağlamak için yine bitkisel tasarıma
ihtiyaç vardır. Tüm bu istekleri en kısa sürede elde edebilmenin yolu mevsimlik
çiçeklerdir. Mevsimlik çiçeklerin kullanılma sebeplerinden biri hızlı sonuç elde
edilmesi diğeri ise oluşturmuş olduğu renk etkisi denilebilir. Mevsimlik
çiçekler, mevsimsel geçiş dönemlerini oldukça etkileyici bir görselle ve kısa
sürede çevresine sunar. Bu durumlar mevsimlik çiçeklere yönelimi artırmıştır
(Yazici ve Gülgün, 2016; Gülgün ve Yazici,2021).
Kültürel mevsimlik çiçeklerde, kent koşullarına uygun tek ve iki yıllık
olan mevsimlik çiçeklerin, insanda bıraktığı olumlu etkisi, estetik olması ve
kurakçıl peyzaj şartlarına da uygunluğu açısından tercih edilse bile diğerlerine
göre daha fazla bakım ve maliyet gerektirdiği için en az miktarda kullanılması
tavsiye edilir. Çok yıllık mevsimlik çiçeklerin bakımı ve maliyeti daha az
olduğu için tercih etmek daha uygun olur. Ancak çiçek parterlerinin dört
mevsim çiçekli kalmasını sağlamak için çok yıllıklarla birlikte tek yıllıkların
karmaşa ve aşırılıktan uzak durularak birlikte kullanımı yapılabilir. Tasarımda
kullanılan çiçeklerin renk uyumları sağlanmalıdır, birbirlerinin gelişimine
engel olmayacak şekilde boyutlarına göre planlanıp uygulanmalıdır.
Ancak Yozgat kenti, karasal iklim diye adlandırılan iklim yapısına sahip
olup, kışın soğuk ve yağışlı, yazın ise sıcak ve kurak olmasından dolayı,
mevsimlik çiçeklerin normal yaşam süresi uzun değilken mevcut iklim
koşullarının etkisiyle daha da kısaldığından çok fazla tercih edilen bitkiler
olmamıştır. İklimin kente vermiş olduğu griliği renklendirmek, kente canlılık
katmak için yeşil duvar, tema parkları gibi peyzaj uygulamaları yapılabilir.
Aynı zamanda değişen iklim koşullarına kolay uyum sağlanabilmesi için
bölgede yetişebilen türlerin seçilmesi gerekir. Sıralanan bu isteklere genel
anlamda cevap veren materyal, doğal mevsimlik çiçek türleridir. Aşağıda
tabloda belirtilen doğal mevsimlik çiçekler ile kullanıcıların açık yeşil
alanlardan beklentileri sağlanabilir.
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Bölgede yetişen doğal mevsimlik çiçeklerin kullanılması ile ekonomik,
bitkisel bakım ve az su kullanımı ile gerekli tasarruf sağlanmış olur. Bu
türlerden süs bitkisi olarak değerlendirilebilecek türler seçilebilir.
Tablo 2: Yozgat Kentinde peyzajda kullanılabilecek doğal mevsimlik çiçek önerileri
(Yücel, 2012)

Latince Adı
Acantholimon acerosum var.
acerosum
Acanthus spinosus
Achillea millefolium
Alcea pallida
Alcea rosea
Alkanna orientalis var.
leucantha
Arnebia densiflora
Arrhenatherum elatius
bulbosum
Astragalus lydius
Astragalus macrocephalus ssp.
macrocephalus
Astragalus vulnerariae
Cardaria draba
Crambe orientalis var.
orientalis
Dipsacus fullonum
Epilobium angustifolium
Festuca ovina ssp. glauca
Galium incanum var. elatius
Gentiana lutea ssp.
symphyandra
Globularia trichosantha
Gundelia tournefortii
Hypericum perforatum
Isatis glauca ssp. glauca
Mandragora autumnalis
Morina persica

Yaşam
Formu
2

Kuraklığa
Dayanıklılık

Toprak
İsteği

Su
İsteği

•••





2
2
2
2
2

•••
•••
•••
•••
•••













2
2

•••
•••







2
2

•••
••







2
2
2

•••
••
•••









2
2
2
2
2

•
•
••
•••
•••













2
2
2
2
2
2

••
•••
••
•••
• •
•••
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Origanum sipyleum
Ornithogalum montanum
Papaver orientale
Papaver rhoeas
Papaver somniferum
Papaver somniferum “Double
Red”
Phlomis armeniaca
Phragmites australis
Ranunculus aquatilis
Reseda lutea
Salvia cryptantha
Salvia sclarea
Salvia tchihatcheffii
Salvia virgata
Salvia wiedemannii
Scutellaria orientalis
Sedum acre
Sedum album
Sedum spurium
Sideritis germanicopolitana
ssp. germanicopolitana
Silene pendula
Solidago canadensis
Taraxacum officinale
Thymus
longicaulis
longicaulis
Tussilago farfara

ssp.

Typha latifolia
Verbascum serratifolium ssp.
serratifolium
Veronica thymoides ssp.
pseudocinerea




•••
•••








2
2
1-2
1-2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

•••
•
•
•••
•••
•••
•••
••
••
••
••
••
•••
•••































1
2
2
2

••
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2
2

••
•
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2
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2
2
2
1
1
1

••
••

Dipnot:
Yaşam Formu:1: Tek yıllık, 2; Çok yıllık,
Kuraklığa dayanıklılık • Dayanıklı değil, •• Kısmen Dayanıklı • • • Dayanıklı
Toprak İsteği:  Seçici,  Seçici değil
Su İsteği:  Az,   Orta,    Çok
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GİRİŞ
Süs bitkileri geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetlerde ve
uygarlıklarda çok kıymetli bir yere sahip olmuştur. Yüzyıllardır süs bitkileri,
bazen dış güzellikleriyle bulundukları ortamın güzelliğini arttırması, hoş
kokularıyla değerlendirilmesinin yanı sıra hastalıklara şifa olmasıyla tıbbi ve
aromatik olarak kullanım alanları bulmuş, ilaç yapımında kullanılmış ve
kozmetik sektöründe de önemli bir yer edinmiştir.
Süs bitkilerinin ekonomik önem kazanması, gelişmiş ülkelerde kesme
çiçek üretiminin yaygınlaşmasıyla başlamış olup, iç mekân ve dış mekân süs
bitkilerinin de yetiştiriciliğiyle birlikte, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere
tarımın önemli bir kolu olmuştur (Kazaz, 2021).
Süs bitkileri, kesme çiçekler, iç mekân süs bitkileri ve dış mekân süs
bitkileri olarak 3 grup altında incelenmektedir. Kesme çiçekler, buketlerde vazo
ve aranjmanlarda kullanılan, çiçek, gonca, dal ve yaprakları için yetiştirilen
bitkileri içine alır. Dış mekân süs bitkileri ise süs ağaç ve çalıları, çok yıllık
çiçekleri, mevsimlik çiçekleri, yer örtücü bitkiler ile çimleri kapsayan grubu
oluşturur. İç mekân süs bitkileri grubunda ise kapalı alanlarda kullanılmak
üzere saksı ve kaplarda yetiştirilen, yaprak güzelliği veya çiçek güzelliği olan
bitkiler ile kaktüs ve sukkulent bitkiler yer almaktadır.
Uzun yıllar boyunca sürekli gelişim halinde olan süs bitkileri sektörü
hem üretim alanları ve üretim değeri hem de istihdama katkısıyla birlikte
yaklaşık 80 milyar dolar üretim değeriyle tarım sektöründe önemli bir yere
sahiptir. Türkiye’de 38 ilde süs bitkileri üretimi yapılmakta olup, 2020 yılı
verilerine göre yaklaşık 55.000 da alanda süs bitkileri üretimi
gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda süs bitkileri ihracatı hızlı bir artış göstermiş
olup, yaklaşık 81 milyon dolara ulaşmıştır. Süs bitkileri ithalat rakamlarımız
ise 43 milyon dolar civarındadır (TÜİK, 2021).
Süs bitkileri sektörü üretim miktarı, üretim alanları ve ticaret hacmi
bakımından her geçen gün büyüme eğilimi göstermektedir. Son yıllarda
moleküler teknikler, doku kültürü teknikleri gibi biyoteknolojik yöntemlerin
süs bitkileri üretiminde kullanılması yaygınlaşmış olup, birçok türde
biyoteknolojik yöntemlerin ticari kullanımı artmıştır (Kazaz, 2021). Süs
bitkileri sektöründe ıslah çalışmalarının artmasıyla birlikte kokulu çiçekler
üzerindeki çalışmalar da yoğunlaşmaya başlamıştır.
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Süs bitkilerin de koku geçmişten günümüze kadar birçok farklı
medeniyette dua etmek, mesaj vermek ve şifa bulmak için kullanılmıştır.
Geçmişten günümüze Kleopatra’dan Sezar’a, Hürrem Sultan’dan Fatih Sultan
Mehmet’e ve günümüze kadar gelmiş olan bu yolda koku iletişimin,
suskunluğun, küslüğün, barışın hatta güç ve kudretin temsilcisi olarak yüzyıllar
boyunca insanoğlunun hayatında mühim bir yer almıştır. Napolyon’un
güvercinlerinin kanadına misk sürmesi, ayakkabılarına kolonya dökmesi,
Kleopatra’nın Sezar’a gönderdiği papirüsleri kakule esansına yatırması
kokunun farklı medeniyetlerde de önemli bir yere sahip olduğunu iletişimin
gücü olarak kullanıldığını göstermektedir. Koku ile ilgili ilk bilgilere MÖ. 6.
Yüzyıllarda Babil’in asma bahçelerinde ulaşıldığı düşünülmektedir. Dini
inanışlara göre de kokuların büyük bir önemi bulunmaktadır. Buna örnek olarak
amber, misk gibi kokuların insanların habercisi olduğu kutsal kitaplarda
görülmektedir.
Geçmişten günümüze kokulara farklı anlamlarda verilmiştir. Zambak
kokusu ile yapılan ev ziyaretlerinin, kızınızı istiyoruz manasına gelmesi, çizgiyi
aşan insanlara mendil içinde sümbül vererek ikaz edilmesi, migren ağrıları ve
uykusuzluk için dağ lavantasının kullanılması, gibi kültürümüzde önemli bir
yere sahip olmaktadır. Tarihimizin bilinen isimlerinden Mimar Sinan’ın
çizimlerini yapmadan önce eline limon ve greyfurt suyu sıkması günümüzde
yapılan çalışmalara göre sınav öncesi turunçgil koklanmasının dikkati ve
hafızayı
kuvvetlendirdiği
düşünülmektedir.
Osmanlı
saraylarında
şifahanelerde, devlet işlerinde ve günlük yaşamda kokunun mesaj vermek, şifa
bulmak gibi alanlarda büyük bir yeri olduğu görülmektedir. Osmanlıda gelinlik
çağa gelen kadınların erguvan kokularını seçmesi, doğumu yaklaşan kadınların
gül yağlarının ve gül suyunu koklamasının doğumu kolaylaştırıldığına
inanılması ve bunlara benzer birçok örneklere Evliya Çelebi Seyahatnamesinde
yer vermektedir.
Geçmişten günümüz kadar süregelen farklı birçok medeniyette doğaya
ve doğada yetişen birçok bitkiye verilen önem ve anlamlar her geçen gün
değişmektedir. Farklı birçok medeniyette birçok bitkiye mitolojik olarak da
değişik anlamlar yüklenmiş ve bitkiler birçok felsefi düşünceye ve mitolojiye
konu olmuştur. Romalıların bolluk ve bereket getireceğine inanarak kapılarına
her mart ayının ilk günü defne dalı asmaları ve Çin Mitolijisinde ise defne
ağaclarının zengin bir ruhu olduğuna inanılması gibi birçok inanç olduğu
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görülmektedir. Ihlamur ise Zeus ve Hermes’i konu alan efsanelere konu
olmuştur. Ardıç ise Türk dünyasında saygın bir ağaç olarak bilinmesinin
yanında, kötülükleri kovmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. Kokuların
farklı birçok alanda insanlara hem ruhen hem de bedenen iyi geldiği geçmişten
günümüze kadar görülmektedir. Bununla birlikte doğal yağlarda geçmişten
günümüze kadar MÖ. Eski Mısır kaynaklarında, Mezapotanya, Sümer, Hitit,
Roma, Selçuklu ve Osmanlı da tedavi edici yöntemlerle kullanılmaktadırlar.
Geçmiş yıllarda da kokuların tedavi edici etkisinin olduğu ve bizleri farklı
birçok alanda etkilemiş olduğunu görmekteyiz. Bu durum günümüzde de
devam etmektedir. Bitkilerin tedavi edici özelliklerinin eski kültür
medeniyetlerinden günümüze kadar gelmesi ve eski medeniyetlerdeki
kalıntıların bazı yapılan araştırmalar sonucunda günümüzde de bitkilerin ve
kokularının iyileştirici özelliklerine ve aroma terapiye olan ilgi artmaktadır.
Bitkilerde kokunun önemine genel manada bakıldığında bitkide kokunun
asıl amacının tozlayıcıları çekmek ve yönlendirmek olduğu düşünülmektedir.
Çiçek kokusunda bulunan bazı uçucu bileşikler bitkide vejetatif dönemlerinde
de etkili olmaktadır. Bitkiler koku yoluyla doğal düşmanlarına karşı kimyasal
sinyaller gönderirken, bazı virüs bulaşığından şüphe edilen bitkilerin sağlıklı
dokularına da hava yolu ile sinyaller gönderebilmektedir.
Çiçek kokularının genetik çeşitliliği ile yapılmış çalışmalar oldukça
sınırlı olup, kokuyu kontrol eden genlerin sayısı ve tanımlaması çok az sayıda
türde belirlenmiştir. Koku üretiminin biyokimyasal ve genetik olarak
araştırılmasındaki zorluklar, genel manasıyla çiçek kokusunun çevresel
şartlardan etkilenmesi ve yetiştiricilik durumuna göre değişkenlik gösteren
yapısı ile ilgilidir. Süs bitkilerinde kokuyu sağlayan uçucu bileşenler, iklimsel
koşullardan, bitkinin bakım koşullarından, hasat zamanından ve hasat sonrası
depolama koşullarından yüksek oranda etkilenmektedir. Yine ticari üretime
konu olan birçok türde kendine has kokular, ticari çeşitlerin geliştirilmesi
aşamalarında ve yapılan ıslah çalışmaları neticesinde azalma başlamıştır.
Kokulu çeşitler geliştirmeye yönelik çalışmalar son zamanlarda hız kazanmaya
başlamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalara bakacak olursak klonlanmış çiçek
koku bileşiklerinin biyosentezinde yer alan genlerin sayısı giderek artmasına
rağmen, koku bileşiklerinin biyosentezine ilişkin biyokimyasal ve moleküler
bilgiler hala sınırlıdır. Günümüzde ticari öneme sahip kokusuz bazı türlere
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koku sağlayacak ıslah çalışmaları ve gen aktarımı çalışmaları devam
etmektedir.

1. SÜS BİTKİLERİNDE KOKUYU OLUŞTURAN
BİLEŞENLER
Süs bitkilerinin çoğu kendine has kokusuyla tanınmaktadır. Bitkiler koku
oluştururken, tozlanma ve döllenmenin gerçekleşebilmesi için tozlayıcıyı
kendine çekmek amacıyla koku salgılayabilir. Ayrıca koku üretimi çevresel
tehlikelerden korunmak için de salgılanmaktadır. Koku genellikle, belirli
kombinasyonları bir bitkiye karakteristik kokusunu veren düşük moleküler
ağırlıklı bileşiklerin karmaşık bir karışımıdır. Bitkiler tarafından üretilen
sekonder metabolitler, terpenler, alkaloitler ve fenolik bileşikler olmak üzere
üç gruba ayrılmaktadır (Tiring vd., 2021).
Terpenler koku potansiyeli açısından oldukça önemli bileşiklerdir.
Terpenler grubunda yer alan monoterpenler, bitkilerden ekstraksiyon ya da
distilasyonla elde edilen uçucu yağlar veya reçinelerde bulunmaktadır.
Çiçeklerde önemli koku bileşikleri olan linalol, limonene ve 1,8 cineole gibi
uçucu yağ bileşenleri monoterpen grubunda yer almaktadır. Alkoloitler ise,
bitkiler tarafından üretilen azot içeren bazik bileşikler olarak bilinmekte olup,
genellikle böceklere karşı bitkilerin kendilerini koruma mekanizması sonucu
salgıladıkları bileşiklerdir. Fenolik bileşikler ise döllenmede, bitki
büyümesinde ve gelişiminde rol alan, aromatik halkasında hidroksil grubu
içeren bileşiklerdir. Bitkilerde sentezlenen sekonder metabolitler Tablo 1’de
sunulmuştur. Koku bileşikleri, genellikle terpenoidler, benzenoid bileşikler
veya asil lipid türevleridir ve binlerce farklı tip bileşen tanımlanmıştır
(Verpoorte ve Alfermann, 2000).
Tablo 1: Bitki sekonder metabolitlerin gruplandırılması
Terpenler
Alkoloitler (Azotlu Bileşikler)
Fenolik Bileşikler
Hemiterpenler
Gerçek alkoloitler
Fenolikler
Monoterpenler
Poliamin alkoloitler
Fenolik asitler
Seskiterpenler
Protoalkoloidler
Flavon ve Flavonoller
Diterpenler
Peptit Alkoloidler
Kumarinler
Triterpenler
Psödoalkoloidler
Antosiyaninler
Tetraterpenler
Ligninler
Meroterpenler
Tanenler
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Terpenoidler, bitki doğal ürünlerinin en büyük, en çeşitli sınıfıdır ve
birincil metabolizmada ve ekolojik etkileşimlerde çok sayıda işlevsel rol
oynarlar. Çeşitli terpenoid sınıflarının oluşumunda ilk adım, prenil difosfat
öncüllerinin, geranil difosfat ve farnesil difosfatın, ilgili monoterpen,
seskiterpen ve diterpen sentazları tarafından katalize edilen, her türün ana
yapılarına dönüştürülmesidir. Uçucu yağlar başlıca monoterpen, seskiterpen ve
diterpenlerden meydana gelmektedir (Trapp ve Croteau, 2001). Uçucu yağlar
hemen hemen bütün kokulu bitkilerden distilasyonla elde edilebilen, genellikle
oda sıcaklığında sıvı ve renksiz, yağ kıvamında, uçucu karışımlardır. Çiçek,
meyve, tohum, yaprak, kök, gövde gibi farklı dokularında bulunabilmektedirler
(Baytop, 1980).
Uçucu yağlar büyük oranda terpenleri içeren, çok sayıda bileşenden
oluşurlar. Bu bileşenlerin bir kısmını ise fenilpropen türevleri, basit fenoller,
fenol karbonik asitler, dallanmamış hidrokarbürler, kısa zincirli asitler, kükürt
içerikli bileşikler ve azot içeren bileşikler oluşturur. Çiçeklerde, petal
epidermisinin çeşitli özel yapıları, uçucu kokuların üretimi ve salımı ile ilgili
görev yapmakta olup, koku veren kimyasal bileşiklerin sentezlendiği yapılara
osmofor denilmiştir. Uçucu yağların ana kaynağı olan bitkisel dokuda,
genellikle glandüler trikomlarla ilişkilendirilirler.
Bitkiler uzun süredir, parfümeride uçucu yağlar ve aroma bileşikleri
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bitkilerden aroma elde etmek için, kabuk
(tarçın), yapraklar ve ince dallar (lavanta, adaçayı, menekşe, biberiye ve
narenciye), çiçekler (gül, yasemin, nergis, hanımeli, sümbül), meyveler
(vanilya, ardıç turunçgiller), reçineler (sığla), kökler, rizomlar ve soğanlar (iris,
zencefil), tohumlar (kişniş, kimyon), kullanılmaktadır.

2. TİCARİ ÖNEMİ OLAN BAZI SÜS BİTKİLERİNDE
KOKUYU OLUŞTURAN BİLEŞENLER ve ELDE EDİLİŞ
YOLLARI
Bazı bitkiler ise esansiyel yağlar olarak adlandırılan monoterpenleri ve
seskiterpenleri içermektedirler. Nane, limon, fesleğen, adaçayı gibi bitkilerin
içerdiği yağlar bunlara örnektir. Bitki kimyasalları arasında yer alan uçucu
yağlar süs bitkilerinde kokuyu oluşturan en önemli bileşiklerdir.
Bazı familyalara (Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Myrtaceae,
Coniferae, Rutaceae ve Rosaceae) ait türlerde bulunduğu bilinen uçucu yağlar,
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yaygın olarak çalışma konusu olmuşlardır. Uçucu yağlar su ile karışmazlar ve
açıkta bırakıldıklarında buharlaşma özelliğine sahiplerdir. Genellikle güzel
kokuya sahip olan uçucu yağlar bitkinin tamamında bulunabileceği gibi çiçek,
yapraklar, meyve, tohum ve kökler gibi sadece belirli organlarında
bulunabilirler. Uçucu yağlar bitkilerde epidermis salgı tüylerinde, iç
dokulardaki uçucu yağ hücrelerinde, salgı ceplerinde, salgı kanallarında ve
zaman zaman parankima dokusu içinde yayılmış olarak bulunur (Baytop,
1980). Uçucu yağlar uzun süre depolama durumunda koku değişimi ve yağın
kalitesinde azalma söz konusu olabilmektedir.
Uçucu yağlar genellikle su veya buhar distilasyonla elde edilirler.
Distilasyon işlemi bir damıtma yöntemi olup, uçucu bileşenlerin ısı yardımı ile
buhar haline dönüştürülmesi ve bu buharın da tekrar yoğunlaştırılarak sıvı hale
dönüştürülmesi aşamalarından oluşur.
Bitkisel materyalden kokulu veya organik maddeleri elde etmek için
kullanılan bir diğer yöntem de ekstraksiyon yöntemidir. Ekstraksiyon
yönteminde organik çözücülerle, ekstrakte edilecek bitkisel materyalin sürekli
olarak bir solventten (hekzan, petrol eteri, dietileter, kloroform, metanol, aseton
gibi) geçirilmesiyle yapılabileceği gibi ‘Sabit Yağ ile Ekstraksiyon (Soğurma)’
ya da ‘Sıvılaştırılmış Gaz Ekstraksiyonu’ ile de koku bileşenleri elde
edilebilmektedir.
Bazı bitkilerde ise damıtma yoluyla elde edilen uçucu yağlar hızla
bozulmaktadır. Böyle bitkilerde mekanik yöntemle uçucu yağ elde edilmeye
çalışılır. Mekanik yöntemde presleme ya da sıkma tekniği kullanılır. Bu yöntem
genellikle turunçgil meyve kabuklarından uçucu yağ elde etmede
kullanılmaktadır.
Bitkilerden elde edilen uçucu yağlardaki kokuyu sağlayan bileşikler gaz
kromatografisi ile kolayca ayrılarak tanınabilir. Gaz kromatografisi ile birkaç
saniyede ayrılan ve düşük nanogram miktardaki bileşikler bile duyarlıklı kütle
spektrumları ile belirlenebilir.
Ticari önemi olan bazı süs bitkilerinde uçucu yağ bileşenleri üzerine
birçok çalışma yapılmıştır. Genel olarak kokuyu oluşturan bileşenler karışım
halinde bulunurlar ve birbirinin etkisini arttırıcı özellik gösterirler. Gül,
ekonomik önemi olan bir süs bitkisi olup, Dünyada önemli olan gül türlerinden
biri yağ gülüdür. Türkiye ve Bulgaristan Dünya gül yağı üretiminin %90’ını
karşılamaktadır (Kazaz, 2021). Gül uçucu yağları, parfüm ve kozmetik
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endüstrisinde yoğun olarak kullanılmakta olup, kozmetikten gıdaya kadar
birçok ürünün gül kokusunu sağlamaktadır. Gül uçucu yağını, Sitronellol,
Linalol, Nerol, Geraniol, Nonadesan, Feniletil alkol, Eikosan, geranil asetat,
miyresen, sitronellyl asetat, ojenol, ve metil ojenol gibi monoterpen alkoller
oluşturmaktadır (Baydar, 2008).
Kasımpatı kesme çiçek olarak ticari öneme sahip olan ve çok farklı
çeşitleri bulunan önemli bir türdür. Kasımpatıda uçucu yağlardan elde edilen
koku bileşenleri pek çok farklı çalışmayla belirlenmiş ve yetiştirildiği bölgeye
iklime ve bakım koşullarına bağlı kırka yakın farklı uçucu yağ bileşenleri tespit
edilmiştir. Kasımpatıya hoş kokuyu veren koku bileşenleri, chrysanthenyl
asetat, trans-chrysanthenyl asetat, chrysantenon, okaliptol, farnesen,
germacrene, alfa pinen, beta pinen olarak belirlenmiştir (Ivashchenko,2017).
Ülkemizde önemli ticari değeri olan, Caryophyllaceae familyasının
Dianthus cinsi içerisinde yer alan karanfiller ise, Avrupa, Kuzey Amerika ve
Asya'nın sıcak ılıman bölgelerini içeren geniş bir alana yayılmış olup 300'den
fazla tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık türlerden oluşan önemli süs bitkileridir.
Karanfil uçucu yağ bileşenlerinin belirlendiği bazı çalışmalarda ojenol, metil
salisilat, karyofilen ana bileşenlerini içerdiği belirtilmiş olup, bazı çalışmalarda
ise uçucu yağının ana bileşenlerinin metil ketonlar olup, 2-pentadekanon ve 2tridekanon içerdiği belirtilmiştir (Kirillov, 2017).
Liliaceae familyasının üyelerinden olan zambak (Lilium sp.), soğanlı
bitkiler içinde özel bir yere sahiptir. Daha çok tropikal ve ılıman bölgelerde
doğal yayılış gösteren zambağın 80’in üzerinde türü bulunmaktadır (Arslan vd.,
2019). Günümüzde gerek ev bahçelerinde gerekse kesme çiçek olarak yaygın
kullanılmaktadır. Zambağın kendine has kokusunu sağlayan uçucu bileşenlerin
linalol, osimen ve miyresenden kaynaklandığı belirtilmiştir. Benzer şekilde
menekşede alfa iyonon, beta iyonon ve hidroiyonon olduğu belirtilirken,
sümbül kokusuna üç bileşik özellikle katkıda bulunmaktadır. Ocimenol, taze ve
narenciye olarak tanımlanan bir kokuya sahipken, sinnamil alkolün balzamik
bir kokusu olup, etil 2-metoksibenzoat ise kokuya çiçeksi ve meyvemsi aroma
katmaktadır. Leylaklardaki aromanın ana bileşeni beta-ocimene olmakla
birlikte, liliac aldehit ve liliac alkol de buna katkıda bulunur. Bu bileşiklerin her
ikisi de çiçeklerin genel kokusu üzerinde değişen etkileri olan bir dizi farklı
izomere sahiptir. Benzil metil eter, çiçek açtıklarında kokuları üzerinde önemli
bir etkiye sahiptir ve meyveli bir kokuya katkıda bulmaktadır (Anonim,2022).
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Ek olarak süs bitkisi olarak ev bahçelerinde kullanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerde koku bileşenleri bakımından oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir.
Lavantada kendine has kokuyu sağlayan uçucu yağ bileşenleri linalol, linalil
asetat, lavanduly asetat, borneol ve kafur olarak tespit edilmiştir. Kekik
yağlarının ana bileşenleri timol ve karvakrol olarak bilinirken, tıbbi adaçayının
uçucu yağ kompozisyonunu oluşturan en önemli bileşenlerin 1,8‐sineol, α‐
tuyon ve β‐tuyon, kafur, borneol ve bornilasetat olduğu belirtilmiştir (DaldaŞekerci, 2019).

Şekil 1: Ticari önemi olan süs bitkilerinin temel koku bileşenleri

3. KOKUNUN SENTETİK ÜRETİMİ
Sentetik koku maddeleri gıdalardan evde kullanılan temizlik
maddelerine, kozmetik ürünlerine kadar çok farklı ürün gruplarında hoş koku
sağlamak amacıyla birçok üründe kullanılan kimyasal maddelerdir. Doğal koku
maddelerinin elde edilmesindeki zorluklar, sürekli üretiminin sağlanmasında
yaşanan sıkıntılar, depolanmasında yaşanan miktar ve kalite kayıpları sebebiyle
koku maddelerin kimyasal olarak sentezlenmesini zorunlu olmaktadır. Birçok
doğal aromanın yoğunluğu düşüktür ve bu nedenle, yüksek bir dozajda
kullanılmaktadır. Doğal aromaların konsantrasyonuna genellikle aroma
profilinde önemli değişiklikler eşlik etmektedir. Doğal aromalar, güç ve
kalitede farklılıklar göstermektedir. Bunların çoğu kararsızdır ve hasat sonrası
işleme, işleme veya depolama sırasında değişikliğe uğrar. Bu sebepler,
çalışmaları kokunun laboratuvar ortamında üretilmesine sevk etmektedir.
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Kokunun hammaddeleri uçucu yağların doğal bileşenleri temelinde
hazırlanmaktadır. Koku maddelerinin yapımında kullanılan kimyasal maddeler
olan, alkol, aldehit, keton, amin, ester, eter, terpen, tiol gibi organik grupların
çoğu kimyasal reaksiyonlarla sentezlenmektedir.

Şekil 2: Bazı koku kaynağı uçucu bileşenlerin kimyasal yapısı

Birçok modern parfüm, sentezlenmiş kokular içerir. Sentetikler kokular
pek çok farklı bileşeni içerebilir ve doğada bulunmayan kokuları da
sağlayabilir. Örneğin, calone, linalool ve kumarin bunlara örnek verilebilir
(Demir vd., 2020).

4. KOKU BİLEŞENLERİ
OLUŞTURMA

VE

PARFÜM

KOKUSU

Dünyaya geldiğimiz andan yaşamımızın son bulduğu ana kadar nefes
alıp vermekteyiz. Aldığımız nefesin içerisinde bulunan kimyasal maddelerin
çözünmesiyle oluşan duygusal derinleşme ile hissettiğimiz duyu kokudur.
Genel tabiriyle hoş koku ve kötü koku olarak ayrılmaktadır.
Kokular beynimizin ilkel bölümüne direkt olarak mesaj verme özelliğine
sahiptir. Bu havada bunan moleküllerin alınması ile burunda bulunan
algılayıcılar tarafından belirli hücrelerin uyarılması yoluyla gerçekleşmektedir.
Bu sayede zihne farklı mesajlar ulaşmaktadır.
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Kokular genel olarak organik ve inorganik bileşiklerden
kaynaklanmaktadır.
Kokuların duyulmasını belirleyen koku yoğunluğu seviyeleri koku
moleküllerine göre farklılık gösterebilmektedir. Kokusu bulunan moleküllerin
yapılarına genel olarak baktığımızda son elektron halkalarının tek elektrona
sahip olduğu görülmektedir. Bu reaktif yapı sayesinde koku meydana
gelmektedir. Bu sayede havada var olan koku moleküllerin bazıları burunda
bulunan hücrelerini etkileyerek harekete geçirebilmektedir. Burunda koku
almayı uyaran moleküllere, aldehid, amid, diamin, sülfit, karboksilik asit, ester,
keton, lakton, kabilamin örnek verilebilir.
Akla güzelliğinin yanı sıra kokusu ile gelen süs bitkileri, kozmetik ve
parfüm sektöründe başarılı bir alana sahiptir. Koku oluştururken genel olarak
bitkisel materyallerin uçucu yağlarından faydalanarak hidroetanolik çözeltiler
oluşturulmaktadır. Bu koku oluşumları içlerinde bulunan yağ oranlarına göre
katagorilere ayrılmaktadır. (Demir vd., 2020)
Farklı birleşikler benzer kokuya sahip olabilir. Ancak yapıdaki küçük
değişiklikler, bir kokunun yoğunluğunu değiştirebilir. Kokular uçucu
bileşnelerden oluştukları için, koku molekülünün moleküler kütlesi önemli bir
faktördür. Parfüm, uçuculuğu farklı olan koku bileşenlerinin karışımından
oluşmaktadır.
Koku bileşenleri kalıcılık özelliklerine göre değerlendiriliyor olup,
Çeşitli çalışmalarda bu özellikleri kategorilere ayrılmıştır (Rodrigues vd. 2009;
Teixeiravd., 2009)
➢ Temel Notalar = İçerisinde bulunan uçucu bileşenlerinin en az
bulunduğu ve bu sebeple kalıcılığı en uzun süre kalabilen gruptur. Bu gruba
vanilya aromaları, odunsu kokular dahil olabilmektedir.
➢ Orta Notalar = Kalıcılığı birkaç saat süren kokunun ana yapısını
oluşturan gruptur. Bunlara örnek olarak meyveli kokular verilebilir.
➢ Üst Notalar = Kalıcılığı en düşük oranda olan kokulardır. Uçucu
bileşenlerin yoğun olduğu gruptur. Bunlara örnek olarak nane limon kokuları
verilebilir.
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Şekil 3. Klasik koku oluşum piramidi

Koku piramidinin temelinde parfüm bileşenlerinin üç aşamalı olarak
koku algısının zaman algısı doğrultusunda değişim göstermesini esas
almaktadır. Parfüm koku algısında etkili olan bileşenlerin üst notalar için birkaç
dakika sonra, orta notalar için birkaç saat sonra ve alt notalar için ise saatler
hatta günler sonra uçucu bileşen etkinliğinin düşmesi ile koku değişiminin
aşamalı olması beklendiğini anlatmaktadır. Üst ve orta notalardaki kokular alt
notalardan etkilenirken, alt notaların kokuları da orta notalar olarak kullanılan
koku malzemelerinin türüne göre değişecektir. Koku üreticileri genel olarak bu
piramitten yararlanmaktadır.
Genel hatlarıyla koku üretimimden dikkate alınan sınıflandırma doğal
parfümler ve aromatik kimyasallar olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal parfümler
genellikle hayvansal salgılardan (amber, misk kedisi, kunduz yağı vb.) ve
bitkisel materyallerden (tohumlar, çiçekler, yapraklar, kökler, reçineler vb.)
elde edilmektedir. Aromatik kimyasallar ise, sentetik kimyasallar ile izole
kimyasallardan elde edilmektedir (Mitsui, 1997).

5. BİTKİLERDE ÇİÇEK KOKUSUNUN GENETİK
YÖNLERİ
Uçucu maddeler bitki üremesi ve vejetatif süreçlerde önemli roller
oynamasına rağmen, koku üretiminin biyokimyasal ve genetik temellerinin
araştırılmasındaki zorluklar, çiçek kokusunun oldukça değişken doğasından
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kaynaklanmaktadır. Ayrıca, geliştirilen ticari süs bitkilerinin çoğu çiçek
özellikleri için ıslah edilmiş ve bu süreçte kokularını kaybetmiştir. Uzun yıllar
boyunca çiçek kokusu üzerine yapılan araştırmalar, çiçek uçucu yağ
miktarlarının ve kompozisyonlarının belirlenmesi ve çevresel etkilerin uçucu
yağ oran ve bileşenlerine etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Son birkaç yıldır
çiçek kokusu bileşiklerinin biyokimyasal sentezi ve bu süreçleri kontrol eden
enzimler ve genler hakkında çalışmalar yapılmaya başlanmış olup, oldukça
sınırlı sayıdadır.
Çiçek kokusu bileşiklerinin biyosentezinin metabolik yolları Xiang vd.
(2007) tarafından yapılan çalışmada rapor edilmiş olup, genellikle çiçek
kokularına terpenoidler, fenilpropanoidler ve benzenoidler hâkim olduğu ancak
yağ asidi türevlerinin ve azot veya kükürt içerenler bileşiklerin de bazen mevcut
olduğu belirtilmiştir. Monoterpenoidler ve seskiterpenoidler olarak ikiye
ayrılan terpenoidlerin, bilinen en büyük doğal uçucu ürünler olup süs
bitkilerinde kokuyu oluşturduğu bilinmektedir (Trapp ve Croteau, 2001).
Şimdiye kadar, çiçek kokusuyla ilgili bazı genler izole edilmiş ve
karakterizasyonu yapılmış, cDNA'ları klonlanmıştır. Ayrıca, koku eksikliği
olan bitkilere bazı genlerin aktarım çalışmaları yapılmıştır (Vainstein, 2002).
Çiçek kokusu bileşik sınıflarının sentezinde yer alan biyokimyasal
işlemler, birçok hayati enzim tarafından katalize edilir. Bu enzimleri kodlayan
bazı genler tanımlanmıştır. İzole edilen ve karakterize edilen ilk çiçek kokusu
biyosentetik geni, Clarkia breweri'den elde edilen linalool sentaz (LIS) geni
olmuştur. Günümüze kadar karakterize edilen ve klonlanan çiçek kokusu ile
ilgili genler; C. breweri’den elde edilen methyleugenol and isomethyleugenol
(IEMT) geni, benzyl acetate (BEAT) geni ve benzyl benzoate geni olmuştur.
Yine aslanağzı (Antirrhinum majus) bitkisinden elde edilen β-Ocimene sentaz
ve myrcene sentaz genleri tanımlanmıştır. Gül (Rosa hybrida)’ den elde edilen
geraniol/citronellol acetyl transferase geni ile OOMT1 ve OOMT2 genleri
karakterize edilmiştir (Xiang vd., 2007).
Diğer bir yöntem ise genomik yaklaşımdır. Yeni genleri tanımlamak için
gen ekspresyonuna (EST) dayalı veri tabanı, metabolik profilleme, mikrodizi
(microarray) ekspresyon analizleri, proteomik ve gen ekspresyonunun seri
analizini (SAGE) uygulayan yüksek verimli teknolojidir.
Genel olarak, incelenen koku ile ilgili genler esas olarak C. breweri,
Antirrhinum majus, Nicotiana suaveolens, Petunia x hybrida ve Rosa x hybrida
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olmak üzere dört model bitkiden gelmektedir, çünkü çoğu biyokimyasal ve
biyolojik araştırma bu bitkilerde gerçekleştirilmiştir. Genomik çalışmalar ve
gen ekspresyonu çalışmalarında temel olarak bu bitkiler üzerinden çalışmalar
yürütülmüştür. Biyoteknolojinin gelişmesi ve maliyetinin düşmesiyle birlikte,
daha fazla kokulu bitki, araştırma materyali olarak kullanılabilir ve koku ile
ilgili genlerin klonlanmasında genomik yaklaşımlar yaygın olarak
uygulanabilir. Ek olarak, benzerliğe dayalı klonlama tekniği gelecekte koku ile
ilgili genlerin klonlarına da yaygın olarak uygulanabilir.
Son yıllarda yapılan bir çok çalışmada kokudan sorunlu olan genleri
belirlenmeye çalışılmakta ve bu gen bölgeleri üzerinden gen aktarım
çalışmaları yapılmaya çalışılmaktadır. Bitkide temel olarak bulunan uçucu yağ
bileşenleri belirlenmekte ve bu karakterleri kontrol eden lokuslarla ilişkili
moleküler markırların tespit edilmesi çalışmaları yapılmaktadır.
Gerek klasik ıslah yöntemleri ile gerekse biyoteknolojik yöntemler ile
koku genetiği ve ıslahı üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle ticarete
konu olan, ekonomik önemi yüksek tür ve çeşitlerde koku ile alakalı
çalışmaların yapılması oldukça önemlidir.
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GİRİŞ
Geniş bir floraya sahip olan Türkiye, 163 familyaya ait 1225 cins ve
3000’ i endemik olan 9000 taxa ile bitkisel gen kaynakları bakımından oldukça
şanslı ve zengin bir ülke konumundadır (Özgen vd., 2000; Keles, 2021).
Ülkelerin petrol, doğalgaz ve yer altında mevcut diğer madenleri gibi bitkisel
gen kaynakları da oldukça önemli ve değerli doğal zenginlikler arasındadır
(Nas, 2012).
Türkiye birçok bitkisel gen kaynağının doğal yayılma alanı veya orijin
merkezi durumundadır. Yabani olarak ülkenin birçok yöresinde kendiliğinden
yetişir durumda olan ve farklı kısımları tüketilebilen, yöre halkları tarafından
bilinen ve bazı hastalıklar için bitkisel tedavi yöntemlerinde kullanılan bitkiler
mevcuttur. Yabani türlerin birçoğu farklı amaçlarla hâlihazırda kullanılıyor ve
alternatif gıda olarak tüketiliyor olsalarda savaş, kuraklık ve doğal afetlerin
sebep olduğu kıtlık durumlarında önemli ürünler halini alırlar. Yumruları
yenebilen çiğdem ve çakmuz; soyulmuş gövdeleri tüketilebilen kenger, yemlik,
boğa dikeni ve galagan; sürgünleri yenebilen kuşkonmaz; sapları kullanılabilen
ışgın; yaprakları tüketilebilen semizotu, ebegümeci, madımak ve meyveleri
yenebilen ahlat, yabani elma, yaban eriği, kuşburnu, alıç yabani olarak doğada
kolayca bulunabilen ve tüketilebilen önemli bitkisel gen kaynaklarımıza sadece
birkaç örnektir.

Çiğdem

Kuşkonmaz

Kenger

Semizotu
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Ahlat

Alıç

Şekil 1: Tüketilebilen bazı yabani türler

1. ALIÇ
1.1. Alıcın Botanik Özellikleri
Alıç (Crataegus spp.), yukarıda sayılan bitkisel gen kaynakları arasında
belki de en çok bilinen ve tüketilen yabani türlerden birisidir. “Fakir toprakların
zengin bitkisi” olan alıç, çok geçirimsiz ve kurak topraklardan oldukça verimli
sulak topraklara, don riski fazla olan ekolojilerden oldukça sıcak iklimlere
kadar rastlanılabilen ve çevre bölgesinde bulunan insan ve hayvan yaşamının
besin ihtiyacına katkıda bulunan çok değerli ve oldukça cömert yabani meyve
türüdür.
Alıç
genellikle
doğada
kendiliğinden yetişir durumda bulunan,
çoğunlukla dikenli, 1,5 m – 15 m
arasında boylanabilen, kışın yaprak
döken, çalı formundan ağaç formuna
kadar değişik formlarda bulunabilen
bir türdür (Phipps vd., 2003;
Benabderrahmane
vd.,
2021).
Yapraklarının morfolojisi, tohum
sayısı ve özellikleri, meyvelerinin rengi
ve pomolojik özellikleri oldukça fazla
Şekil 2: Alıç ağacı genel görünümü
çeşitlilik gösterebilmektedir. Bitkinin
gövde yapısı genç zamanlarında düz ve gri renktedir ancak bitki yaşlandıkça bu
yapı değişir, kabukta çatlaklar ve dar sırtlar oluşur. Meyvelerinde türe göre
değişmekle birlikte 1 ila 5 arasında çekirdek bulunur (Christensen, 1992;
Orhan, 2016). Çiçeklerinde bulunan kaliks yeşilimsi renktedir, her çiçekte 5 ila
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25 adet anter bulunur. Aynı zamanda alıç çiçekleri 5 çanak yaprağa ve 5 taç
yaprağa sahiptir. Taç yaprakları beyazdan pembeye farklı renklerde olabilir ve
çanak yapraklardan uzundurlar. Alıç meyveleri sarı, kırmızı veya siyahımsımor ya da bu renklerin karışımından oluşabilmektedirler ve meyveler genellikle
etlidir. Alıç diklenleri yan dallardan veya gövdeden çıkan, sert, 1-10 cm arsında
olabilen ucu sivri ince dalımsı yapılardır. Yaprakları çok sıralıdır ve sarmal
dizilimlidir. Yaprak yapıları basit lobludur ve kenarları düze veya dişli
olabilmektedir (Martinelli vd., 2021).
Crataegus cinsine üye olan alıç türü üzerine ilk botanik çalışmalar 1980’
li yıllarda başlamıştır (Phipps, 1983; Phipps, 1991). Asya ve Avrupa’ da
bulunan türler üzerine son kapsamlı çalışmalar Christensen (1992) tarafından
yapılmıştır. Alıç türlerinin birçok olası takson sebebiyle 150 ila 1200 tür
içerdiği düşünülmektedir. Bunun sebebi yoğun şekilde sundukları polimorfizm
(çok-çeşitlilik veya çoklu-form) dir. Bu nedenle türlerarası yüksek
hibridzasyon, poliploidi ve çeşitlilik nedeniyle Crataegus taksonomisi karışık
olmuştur. Alıç karakterlerinin poliploidik özellikleri iklimsel, jeolojik ve
byolojik birçok faktörle ilişkili olmuştur ve bu faktörlerin değişkenliğine göre
çeşitlilik göstermiştir. Ancak kimyasal, morfolojik, fenolojik birçok detayın
göz önünde bulundurulması ile Rocaceae familyasına ait olan alıcın dünya
genelinde 150-200 farklı türü kapsadığı tahmin edilmektedir. Türkiye’ de alıca
ait tür sayısının 17-21 arasında olduğu çalışmalarda bildirilmiştir (Guney vd.,
2020; Keles, 2021).

1.2. Alıcın Kullanım Alanları
Farmakolojk özellikleri çok eski tarihlerden beri bilinen alıç, Avrupa,
Amerika ve özellikle Uzak Doğu ülkelerinde uzun zamandır kullanılmakla
birlikte, bazı ülkelerde alıç türüne özgü çeşit tescili çalışmaları yapılmış ve
sonuçlandırılmıştır (Guo ve Jiao, 1995). Türkiye’ de
alıç üzerine eğilim son yıllarda artmıştır. Bunun
sebebi ise yapılmış çalışmaların son zamanlara kadar
çok sınırlı sayıda olması, yetiştiriciliği konusunda
bilginin çok kısıtlı olması ve özellikle ekonomik
potansiyeli ile ilgili detayların bilinmiyor olmasıdır.
Alıcın meyveleri taze şekilde tüketilebildiği gibi, kuru
Şekil 3: Alıç marmelatı
meyve olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca son
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yıllarda alıç meyvelerinden üretilen sirke, marmelat ve turşu gibi ürünlere de
sıkça rastlanılmaktadır. Alıcın farmakolojik
özelliklerinden faydalanabilmek için drug
kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Yöresel
olarak ise alıcın yaprakları, yıllık sürgünleri ve
çiçekleri kurutularak bitkisel çay olarak
tüketilebilmektedir. Çin alıcı olarak bilinen
Crataegus pinnatifida’ dan ise Tanghulu
denilen elma şekeri benzeri bir yiyecek
Şekil 4: Tanghulu
yapılmaktadır. Tanghulu Çin’ de tüketilmesi önerilen
10 yiyecek arasındadır.

Şekil 5: Bitkisel çay

Şekil 6:Turşu

Gıda tüketimi dışında alıcın farklı kullanım alanları da mevcuttur. Uygun
olmayan toprak koşullarında bazı akraba türlere (ayva, armıt, elma vb.) anaç
olma potansiyeli yüksek bir türdür. Ayrıca alıcın Crataegus leavigata türü ve
bazı tülerinin melezlenmesi ile ortaya çıkmış bazı çeşitleri (Rosea Flore Pleno,
Paul’s Scarlet, Plena, Crimson Cloud) süs bitkisi olarak peyzaj alanlarında
değerlendirilebilmektedir.
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Şekil 7: Peyzaj bitkisi olarak kullanılan Crataegus leavigata ´Paul’s Scarlet` (solda) ve
´Crimson Cloud` (sağda) çiçekleri (Anonim, 2022a ve Anonim, 2022b; fotoğraflar
Gertrud K.(sol) ve Famartin (sağ) tarafından çekilmiştir)

1.3. Alıcın Fitokimyasal Özellikleri ve Güncel Çalışmalar
Doğada yaşayan hayvanlar, bitkiler ve insanlar hep birlikte bir dengenin
ürünü olarak yaşamaktadırlar. Sağlık problemleri yaşandığında insanların ilk
başvurdukları şifa kaynaklarının başında her zaman bitkiler ilk sıryaı
almışlardır ve bitkiler ile insanlar arasındaki ilişki insanlık tarihi ile başlamıştır
(Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011; Gezgin, 2007).
Kuzey Irak dolaylarında yapılmış bir kazı çalışmasında bulunan bazı
kalıntılar insan vebitki arasındak ilişlinin ilk kanıtları olarak kabul edilmektedir
ve yaklaşık 60 bin yıl öncesine dayankatadır. Bu kazılarada günümüzde halen
bazı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ve güncelliğini koruyan kanarya otu,
civanperçemi ve peygamber çiçeği gibi bitki fosilleri tespit edilmiştir (Lewin,
2000; Heinrich vd., 2004).
Dünya Sağlık Örgütü, bugün halen hastalıkların tedavisinde kullanılan
ilaçların % 30’ unun bitkisel kaynaklı olduklarını belirtmektedir. Aynı zamanda
gelişmekte olan ülkelerde nüfusun % 80’ inin tedavi amaçlı bitkilerden
yararlandığını bildirmiştir (Titz, 2004; FAO, 2005). Eski zamanlardan beridir
hastalıklarını bitkileri kullanarak tedavi etmeye çalışan insanlar, bitkilerle
hazırladıkları merhemleri, yağları, kremleri ve çayları kullanmışlardır.
Bu bitkiler arasında önemli bir yer tutan alıç (Crataegus spp.), çok eski
tarihlerden beri geleneksel tedavi yöntemleri içerisinde kullanılan bitkilerden
birisidir. I. yüzyıldam beri tıbbi olarak kullanılan alıcın en bilinen etki
alanlarından birisi kardiyovasküler rahatsızlıklardır. Ve alıcın kalp ilacı olarak
kullanımı 16. Yüzyıla kadar takip edilmekle birlikte kalp rahatsızlıkları
açısından kullanıldığı tahmin edilen ilk preperat olduğu da çalışmalarda

TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 178

bildirilmiştir (Melikoğlu ve Meriçli, 2012). Aynı zamanda birçok çalışmaya da
konu olan alıcın tedavi veya önlem amaçlı kullanıldığı bazı hastalıkları
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
•

Kalp kasının kan akışını arttırarak, kalp kası kasılmalarını azaltır,

•

Kan damarlarının dejenerasyonunu önler

•

Anti-kanserojendir,

•

Kan şekeri ve lipit metabolizmasını düzenler,

•

İltihap önleyicidir,

•

Anti-mikrobiyal özelliği vardır,

•

Sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenler,

•

Kognitif bozuklukları iyileştirir,

•

Cinsel zayıflığı giderir,

•

Anksiyete ve depresyon önleyicidir,

•

Bağışıklığı düzenleyicidir (Massoni vd., 1968; Tadic vd., 2008; Elango
vd., 2009; Li vd., 2013; Alp vd., 2015; Chahardahcharic, 2018;
Martinelli vd, 2021; Li vd, 2022; Dehghani vd., 2022)
Alıcın yukarıda sayılmış faydaları; flavonoid, C vitamini, glycoside,
anthocyanin, saponin, tanin ve antioksidant seviyeleri ve fenolik bileşikler gibi
ihtiva ettiği çok sayıda sekonder metabolitin etkisiyle gerçekleşmektedir
(Chang vd., 2002; Ljubuncic vd., 2005; Rodrigues vd., 2012; Elsadig ve
Kuhnert, 2016; Wang vd., 2017; Dar vd., 2019; Abolfazl vd., 2020; Cömert vd.,
2020; Qui vd., 2020).
Bu minvalde yapılmış bazı çalışmalarda, alıcın farmakolojik etkileri üzerine
birçok araştırma yapılmıştır. Güncel bazı çalışmaları inceleyecek olursak;
Cloud vd. (2020), alıcın kan basıncı üzerine etkisini incelemek adına
yapılmış çalışmaları derlemiş ve bu konuda bir sonuca varmışlardır. 370 ilgili
referans makale ve 254 katılımcılı 4 araştırma ışığında alıcın tablet veya sıvı
damla şeklinde uygulamalarının prehipertansiyon veya evre 1 hipertansiyon
hastalarında kan basıncını düşürdüğünü bildirmişlerdir.
Zhang vd. (2020), alıç ekstraktlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal etkilerini belirlemek ve bu özellikleri üzerine farklı çözücülerin
etkisini araştırmak amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışma sonucunda,
methanol ve ethanol ekstraktlarının güçlü anti-mikrobiyal etkileri olduğunu
belirlemişlerdir. Alıçtan elde edilen methanol ekstresinin aynı zamanda gıda
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endüstrisinde özellikle tam yağlı süt üretiminde kullanımı açısından büyük
potansiyel gösterdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca bütün alıç ekstraktlarının
methanol ve ethanolden elde edilenler başta olmak üzere yüksek seviyede
flavonoid ve polifenol içerdiklerini tespit etmişlerdir.
Abolfazl vd. (2020), alıç meyveleri üzerine yaptıkları bir çalışmada
toplam ve bireysel fenolik bileşik düzeylerini tespit etmişler ve alıç
meyvelerinin yüksek antioksidan aktivitesinin ana kaynağının içerdikleri
yüksek miktarda fenolik bileşikler olduğunu bildirmişlerdir. Çalışma
sonucunda araştırmacılar, gıda ve ilaç endüstrisi için doğal antioksidan ve diğer
fitokimyasal bileşiklerin üretilmesi için alıç meyvelerinin değerli bir kaynak
olduğunu ve bu anlamda yüksek içeriğe sahip genetik kaynakların
değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişlerdir.
Ma vd. (2020), alıçtan ekstrakte edilmiş homojen br polisakkaritin (HPS)
kolon kanseri hücreleri üzerine anti-kanser etkilerini incelemişlerdir. İnsan
kolon kanserli hücre hatları olan HCT116, çalışmada 12 saat boyunca 1000
µg/mL HPS ile muamele edilmiştir daha sonra kanserli hücrelerin çoğalma ve
sinyal yolları test edilmiştir. Çalışma sonuçları HPS’ nin HCT116 hücrelerinin
çoğalmasını önemli ölçüde inhibe ettiğini, hücre döngüsünü durdurabildiğini
ve apoptoz (kendini imha etme) ornını artırabildiğini ortaya koymuştur.
Araştırmacılar sonuç olarak, HPS’2 nin kolon kanseri tedavisinde kanser
hastaları için fonksiyonel gıdalarda kullanım potansiyelinin oldukça yüksek
olduğunu bildirmişlerdir.
Do Nascimento vd. (2021), Crataegus oxyacantha’ nın yaprak ve
çiçeklerinden elde edilmiş çayların iltihaplı bağırsak hastalıklarına karşı
etkilerini araştırmışlardır. Kolitli sıçanlar üzerinde yapılan deneyerde alıç çayı
(100 mg/kg) (AÇ) 21 gün ve mesalamin ilacı (100 mg/kg) hastalık başlangıç
döneminde hastalıklı deney hayvanlarına verilmiştir. Çalışmada alıç çayının
toplam fenolik bileşikler, flavonoidler ve proantosiyanidinler bakımından
zengin olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, alıç bitkisinin iyi
bilinen kardiyovasküler koruyucu ve anti-hipertansif rollerinin ötesine geçen
alternatif veya tamamlayıcı bir doğal ilaç olarak kullanılabileceği bildirilmiştir.
Han vd. (2022), lipid meabolizma bozukluğunun (LMB), birden fazla
hastalığa yol açtığını ve insan sağlığını etkileyen bir risk olduğunu,
prosiyanidinlerin LMB için potansiyel bir tedavi olduğunu bildirmişlerdir.
Yaptıkları çalışmada yüksek yağlı bir diyetle beslenen LMB sıçanlarında
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alıçtan elde edilen prosiyanidinlerin (APS) etkisini ve olası mekanizmasını
araştırmışlardır. 8 haftalık APS takviyesinin, serum ve karaciğerde lipid
birikimini önemli ölçüde azalttığını ve LMB sıçanlarında karaciğerin yapısını
koruduğunu bildirmişlerdir. Aynı zamanda insülin direncinde, lipid
metabolizması ile ilgili hormonlarda ve oksidatif streste iyileşme tespit
etmişlerdir. APS’ nin bağırsak mikrobiyotasının yapısını düzenlediğini,
özellikle Akkermansia, Bacteroides ve Adlercreutzia'nın popülasyonunda
çoğalma
sağlamış
ve
Lactobacillus,
Bifidobacterium,
Blautia,
Lachnospiraceae ve Subdoligranum'un popülasyonunu azaltmıştır.
Araştırmacılar yapılan çalışmanın, LMB’ yi hafifletmek için APS’ ye dayalı
diyet müdahalesi hakkında yeni ve önemli bilgiler sağladığını bildirmişlerdir.
Sonuç olarak;
Alıç, fitokimyasal anlamda içerik bakımından zengin ve değerli bir bitki
türüdür. Son yıllarda yapılmış güncel çalışmalardan da anlaşılacağı gibi tedavi
veya hastalıkları önleme bakımından değerlendirilme potansiyeli yüksektir.
Yukarıda örnekleri verilmiş çalışmalar alıç konusunda yapılmış araştırmacılara
sadece birkaç örnektir. Son yıllarda özellikle doğal preperatların önem
kazanmasıyla alıcın değeri daha da anlaşılmaya başlanmıştır. Fitokimyasal
özellikleri dışında alıcın bitkisel özellikleri de bu türü değerli kılmaktadır. Fazla
toprak seçiciliği olmayan alıç bitkisi çok farklı ekolojlerde rahatlıkla
yetişebilmektedir. Bu sebeple meyve özellikleri kaydadeğer genotiplerin tescili
ile alternatif bir meyve türü olarak değerlendirilme potansiyeli yüksektir. Yine
farklı ekolojilere karşı dayanıklı ve toleranslı yapısı alıcı akraba türler
bakımından mükemmel bir anaç adayı haline getirmektedir.
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GİRİŞ
Gıda ihtiyacı, şüphesiz, evrensel anlamda herkes için en temel
ihtiyaçlardan biridir. Maslow (1943), teorisinde insanın bir birey olarak hayatta
kalabilmesi için gerekli ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağında gıdayı
fiziksel bir ihtiyaç olarak belirtmiştir. Günümüz teknolojileriyle dünya çapında
milyarlarca insana yetecek kadar yiyecek üretebilmek mümkündür. Bu
teknolojilerle insanlığın beslenme ihtiyacını karşılayacak her ne kadar çok ürün
üretilse de buna paralel olarak gıda güvenliği kapsamında bu ürünlerin
üretiminin sağlıklı yapılması önem arz etmektedir.
Dünya nüfusunun giderek artması, iklim değişikliği, doğal kaynakların
giderek azalması, ekonomik dengesizlik gibi durumlar her geçen gün gıdaya
olan ihtiyacı, artan talepleri göz önüne sermektedir. Evrensel anlamda gıda
güvenliğinin sağlanması eskiye nazaran daha da zorlaşmaktadır. Gıda
güvenliğinin sağlanması ve global anlamda artan taleplerin karşılanabilmesi
açısından gıda ve tarım endüstrisine yönelik alternatif çözümlerin geliştirilmesi
doğal bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Diğer yandan Yapay Zekâ uygulamaları, tarım ve gıda alanlarında çeşitli
sorunları çözmek, pratiklik sağlamak, üretim ve proses süreçlerini optimize
etmek gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüz gelişmiş
teknolojileri farklı seçenek ve uygulamalarla bu alanlarda her ihtiyaca çözüm
üretebilecek bir pozisyondadır. Üretimde verim ve kalitenin arttırılması, üretim
veya prototip geliştirme aşamasında kusurlu ürünlerin tespitinin sağlanması,
üretimde yabancı nesnelerin tespit edilmesi, bitki hastalıklarının tanımlanması,
bitki zararlıların belirlenmesi, zamanında ilaçlamanın teşvik edilmesi, üretim
sürecine katkı sağlamak için geliştirilen robotik sistemler gibi çok çeşitli
uygulama çerçevesinde yapay zekaya dayalı teknikler aktif olarak
kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, ürünün gelişme döneminde olduğu
kadar hasat öncesi gibi erken aşamalarda da takip edilmesi üreticiler için önem
arz etmekte (Jhuria vd, 2013; Chowdhuri, 2020; Meena vd., 2021); ve bu
bağlamda günümüz teknolojilerden faydalanılabilmektedir. Bu bölümde,
belirtilen çeşitli uygulamalar çerçevesinde literatürde yer alan ve dikkat çeken
farklı çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalar kullanılma amaçları
doğrultusunda kategorize edilerek sunulmuştur.
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Bitki hastalıkları, tarımsal ürünlerin hem kalitesinde hem de miktarında
önemli düşüşlere neden olabileceği için önemli bir sorundur. Bu hastalıkların
neden olduğu kayıpları azaltmak için hastalıklara dirençli çeşitler
kullanılmaktadır (Mir vd., 2020; Eğerci vd., 2021). Bununla birlikte, hastalıklar
mutasyona uğrayıp beklenmedik coğrafi bölgelere yayıldıkça bu direnç hızla
azalmaktadır. Bu nedenle zirai mücadele için kimyasal kullanımı
gerekebilmektedir. Fakat bu kimyasallar hastalığı azaltırken, çevreye zarar
vererek ekonomik kayıplara da yol açmaktadır. Bu yüzden hastalıkların geniş
alanlara yayılmadan tespit edilmesi ve hastalığa karşı erken aşamada önlem
alınması önem arz etmektedir (Kendler vd., 2022). Bitki hastalıklarının
otomatik olarak tespit edilmesi, geniş ekin tarlalarının izlenebilmesi ve hastalık
semptomlarının bitki yapraklarında belirir belirmez erken aşamada
belirlenebilmesi bakımından önemli bir çalışma konusuna dönüşmüştür
(Arivazhagan vd., 2013).
Bitki hastalıklarına yönelik olarak; pirinç hastalığının tespit edilmesi
amacıyla görüntü işlemeye dayalı geliştirilen sistemde renk tabanlı bölütlemeye
dayanan dört farklı geleneksel yöntem kullanılmış ve görüntüler %92’lik bir
doğrulukla sınıflandırılmıştır (Phadikar ve Sil, 2008). Al-Hiary vd. (2011)
tarafından yapılan çalışmada, renk tabanlı bölütlemeye dayalı hastalıklı yaprak
tespiti gerçekleştirilmiştir. Hastalıklı piksellerin ayrıştırılması için K-means
kümeleme yöntemi ve görsellerin sınıflandırılması için Yapay Sinir Ağları
yöntemi kullanılmıştır. Önerilen yaklaşım, bitkileri etkileyen beş hastalık
üzerinde test edilmiş ve sonuçların umut verici olduğu bildirilmiştir. Aynı
çalışmada yaprak hastalıklarının hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi
ve sınıflandırılabilmesi için yapay zekaya dayalı sistemlerin kullanılması
önerilmiştir.
Yapılan farklı bir çalışmada pamuk yaprağı leke görüntüleri mobil cihaz
yoluyla elde edilmiş ve görüntüler Homojen Piksel Sayım Tekniği (HPCCDD)
Algoritması kullanılarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada tasarlanan sistemin
üretimde çiftçilere fayda sağladığı bildirilmiştir (Revathi ve Hemalatha, 2012).
Bitkide yaprak hastalıklarının incelendiği bir diğer çalışmada, renk
dönüşümleri yoluyla hastalıklı bölgelerin tespit edilmesi sağlanmış ve
kullanılan yöntemler karşılaştırılmıştır. Çalışma bulguları L*a*b* (CIELAB)
renk uzayına dayalı yöntemin daha etkin sonuçlar sergilediğini ortaya
koymaktadır (Chaudhary vd., 2012).
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Meyvelerde hastalık tespiti ve sınıflaması için yapay sinir ağı yöntemini
kullanan bir çalışmada, veri seti olarak üç üzüm hastalığı ve iki elma hastalığı
seçilmiştir. Hastalıklara ilişkin görüntüler renk, doku ve morfoloji olmak üzere
üç öznitelik temelinde sınıflandırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre morfolojiye
dayalı veri kümesi %90 doğrulukla sınıflandırılmıştır (Jhuria vd, 2013).
Arivazhagan vd. (2013) tarafından bitki yapraklarının doku öznitelikleri
kullanılarak yedi farklı bitki türünün yaprakları üzerinden yaprak
hastalıklarının sınıflandırılması için bir sistem önerilmiştir. RGB renk uzayına
dayalı önerilen yöntemin %80-%92 ortalama doğruluklarla yaprak
hastalıklarını başarılı bir şekilde tespit ettiği bildirilmiştir. Huang vd. (2014)
çalışmalarında, farklı hastalıkların dalga boylarını dikkate alarak, külleme, sarı
pas ve yaprak biti hastalıklarını sınıflandırabilmek için bir sistem
geliştirmişlerdir. RELIEF-F algoritmasının kullanıldığı çalışma sonucunda
sağlıklı yapraklar, külleme, sarı pas ve yaprak bitleriyle enfekte olmuş yaprak
sınıfları için sınıflandırma doğrulukları sırasıyla %86,5, %85,2, %91,6 ve
%93,5 olarak belirlenmiştir.
İnsansız hava aracı kullanılarak yapılan farklı bir çalışmada okaliptüs
bitkisinin solgunluk hastalığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Yüksek
çözünürlüklü renkli görsellerin kullanıldığı çalışmada, görüntülerin
sınıflandırılması için K-en yakın komşu, rastgele orman, yapay sinir ağları ve
Gauss işlemi gibi farklı makine öğrenme teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada
Gauss işlemi yönteminin diğer yöntemlere göre daha güvenilir olduğu
belirtilmiştir (Souza vd., 2015).
Mohanty vd., (2016) tarafından yapılan çalışmada 54.306 adet görüntü
içeren açık veri seti kullanılarak GoogLeNet tabanlı Evrişimsel Sinir Ağı
(CNN) modeli önerilmiştir. Çalışmada %99,35’lik bir sınıflama doğruluğu elde
edilmiştir. Görüntüler üzerinden bitki hastalık tespitinin yapıldığı bir diğer
çalışmada, farklı sınıflar için %98’e varan bir kesinlik değeriyle derin
öğrenmeye dayalı hastalık tanımlaması gerçekleştirilmiştir (Sladojevic vd.,
2016).
Fuentes vd. (2017), çalışmalarında dokuz farklı domates hastalığının
sınıflandırılması görevi için bir CNN modeli geliştirmişlerdir. Farklı hibrit
modellerin kullanıldığı çalışmada önerilen sistemin dokuz farklı hastalık türünü
başarılı bir şekilde tanımlayabildiği belirtilmiştir. Görüntü sınıflandırma görevi
için CNN modellerinin kullanıldığı bir diğer çalışmada, sağlıklı bitki
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görüntüleri dahil olmak üzere 25 farklı bitki türüne ait 58 farklı sınıfın
sınıflandırılması için bir yöntem geliştirilmiştir. 87.848 adet görüntünün veri
seti olarak kullanıldığı çalışmada VGG ağı ile %99,53’lük bir başarı oranına
ulaşıldığı bildirilmiştir (Ferentinos, 2018).
Yimer vd. (2018), Etiyopya'nın orta ve kuzey dağlık bölgelerindeki 30
ilçeyi içeren beş ana nohut yetiştirme bölgesini kapsayan araştırmalarında,
nohutta Fusarium hastalığının, hastalık parametreleri ile biyofiziksel faktörleri
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Toprak çeşidi, bitkinin gelişme aşaması,
rakım değeri vb. gibi faktörlerin değerlendirildiği çalışmada, parametreler arası
ilişki ve parametrelerin hastalığa ne derece etkisinin bulunduğu gibi durumlar
lojistik regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, hastalık
parametreleri ile ekim tarihi ve nohut türleri arasında önemli ilişkilerin
gözlemlendiği belirtilmiştir (P<0,001). Çalışma sonuçlarına göre sezon başında
ekilen nohudun yüksek hastalık insidansı çıkma olasılığının sırasıyla yaklaşık
2 ila 9 kat; solgunluk ve kök çürüklüğü hastalığı çıkma olasılığının 5-6 kat daha
fazla olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle, ekimlerin geç yapılması ile birlikte
yüksek dirençli nohut çeşitlerinin kullanılması, nohut solgunluğu ve kök
çürüklüğü hastalığının sağlıklı yönetilebilmesi için önerilmiştir.
Buğdaya ciddi hasar verme potansiyeli bulunan pas hastalıklarına karşı,
Allen-Sader vd. (2019) tarafından Etiyopya’da ülke çapında gerçek zamanlı bir
erken uyarı sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemin, Etiyopya gibi
gelişmekte olan bir ülkede uygulanan ilk ileri mahsul hastalığı erken uyarı
sistemlerinden birini temsil ettiği bildirilmiştir. Sistemin, buğday ve buğday
üretimi çerçevesinde tüm paydaşlara hastalık hakkında zamanında, eyleme
geçirebilen faydalı bilgiler sağladığı belirtilmiştir. Buğdayda pas hastalıklarına
karşı yapılan bir diğer çalışmada Hayit vd. (2021), özellikle buğdayda sarı pas
hastalığının reaksiyon derecesinin tespiti için derin öğrenme tabanlı bir sistem
geliştirmişlerdir. Yaprak görüntüleri kullanılarak tasarlanan görüntü
sınıflandırmaya dayalı sistemde yaklaşık %91’lik bir başarı elde edilmiş ve
tasarlanan sistemin buğdayda sarı pas hastalığının erken aşamalarda tespit
edilmesi için kullanılabileceği bildirilmiştir. Geliştirilen sistem sayesinde
hastalığın ekine tam olarak zarar vermeden tespit edilebileceği ve üreticinin
gereken önlemi önceden alabileceği belirtilmiştir.
Kim ve Jung (2020), çalışmalarında Güney Kore’de bulunan pirinç
tarlaları için iklimsel parametreleri kullanarak mevsimsel hastalık erken uyarı
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sistemi geliştirmişlerdir. Geliştirilen EPIRICE “Günlük Risk Modelinin”, hava
sıcaklığına, bağıl nem ve yağış değişkenlerine duyarlılığı incelenmiştir.
Çalışma sonuçları, geliştirilen modelin mevsimsel hastalık erken uyarı hizmeti
için potansiyel hastalık risklerini tahmin etmek amacıyla kullanılabileceğini
göstermektedir.
Lee vd. (2021) tarafından yapılan farklı bir çalışmada uçangöz (drone)
yardımıyla elde edilen görseller veri setinde kullanılmış ve yaprak hastalıkları
tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada geliştirilen sistem sayesinde %97’lik
bir doğrulukla bitki anormalliklerinin tespit edildiği bildirilmiştir.
Coletta vd. (2022) tarafından yapılan çalışmada yapay zekaya dayalı
geliştirilen sistem sayesinde Okaliptüs solgunluk hastalığının tespit
edilebileceği; bunun yanında sistemin insansız hava aracı ile kullanılarak
yabani otların, zararlıların ve hastalıkların zamanında tespit edilebileceği, bu
sayede sistemin diğer risklerin önlenmesinde de kullanılabileceği belirtilmiştir.
Kendler vd. (2022), buğday ve arpa bitkilerinde görülen farklı
hastalıkların tanımlanması için mobil cihaz yoluyla elde edilen verilerin
kullanıldığı CNN tabanlı bir sistem önermişlerdir. Farklı CNN ağlarının
kullanıldığı çalışmada, yaklaşık %95’lik bir doğrulukla hastalık tanımlaması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada geliştirilen sistem sayesinde üreticilerin, uzman
desteği gerekmeden mahsul hastalıklarını tespit edebilecekleri bildirilmiştir.
Yabani otlar dünyadaki tüm ekili alanlarda yaygındır. Işık, su ve besin
maddeleri için arzu edilen bitkilerle rekabet edebilmekte, zararlı böcekleri ve
zararlıları çekebilmekte ve dolayısıyla verim kaybına neden olabilmektedir.
Yabani ot tarlada mahsul kaybının yaklaşık %45’inden sorumludur (Gulden ve
Shiffle, 2009). Yabancı otlar ile kimyasal mücadelede tüm arazinin ilaçlanması,
mahsulün kirlenmesine ve etkin ilaçlama olmazsa üretimde verim kaybına
sebep olabilmektedir. Bu yüzden etkili bir yabancı ot tespiti ve daha optimum
yapılacak ot ilaçlama yöntemleri önem arz etmektedir (Lanini ve Strange, 1991;
Aravind vd., 2015; Razfar vd., 2022). Yabani ot ve bitkilerin tanımlanması için
çeşitli otomatik uzman sistemler tasarlanmış ve performansları doğrulanmıştır
(Alchanatis vd., 2005; Martínez vd., 2013). Bunlara örnek olarak Alchanatis
vd. (2005) tarafından yapılan çalışmada pamuk tarlalarında yabancı ot
tespitinin yapılabilmesi amacıyla bir sistem geliştirilmiştir. Çalışmada önerilen
algoritma pamuk bitkisi ve yabani ot görüntülerinden oluşan bir veri kümesine
uygulanmış ve çalışma sonucunda yabani otların bulunduğu alanın %14 hata
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oranı ile tahmin edildiği bildirilmiştir. Bir diğer çalışmada, arazi ortamında
yabancı ot tespitinin yapılabilmesi amacıyla geliştirilen sistem sayesinde
ilaçlama sistemlerinin otomatik olarak harekete geçirilebileceği ve bu sayede
etkin bir ilaçlama yapılabileceği öngörülmüştür (Aravind vd., 2015).
Almanya ve İsviçre olmak üzere iki farklı yerleşim yerinde şeker pancarı
bitkileri ile yabani otların tespiti için yapay zekaya dayalı bir sistem
önerilmiştir. Çalışmada insansız hava aracı ile elde edilen görüntülerden
RGB’ye ve RGB + NIR hibrit yaklaşıma dayalı öznitelik çıkarımı
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada NIR’ın kullanılmasının sınıflandırma başarısını
artırdığı belirtilmiştir. Önerilen yöntem ile yabani otların türü ve dağılımı
tahmin edilmiş ve bu sistemle mahsulün yabancı otlardan ayırt edilebileceği
öngörülmüştür (Lottes vd., 2017).
İnsansız hava aracının kullanıldığı çalışmada, pirinç tarlalarında
Gramineae otunu tespit etmek için multispektral görüntülerle yüksek
çözünürlüklü RGB görüntülerinin birleşimine dayalı yeni bir yöntem
önerilmiştir. İnsansız hava aracı yoluyla elde edilen görüntüler yapay sinir ağı
tabanlı bir sistem ile değerlendirilmiş ve performansı belirtilmiştir (Barrero ve
Perdomo, 2018).
Marul bitkisinde derin öğrenmeyle görüntü işlemeye dayalı yabancı ot
tahmini için üç yöntem (SVM, YOLOV3, R-CNN) sunan çalışma sonucunda,
seçilen yöntemlerin doğrulukları sırası ile %88, %94 ve %94 olarak
hesaplanmıştır (Osorio vd., 2020). Razfar vd. (2022) tarafından soya fasulyesi
içindeki yabancı otu etkili bir şekilde tespit eden derin öğrenme tabanlı bir
sistem geliştirilmiştir. Çalışmada önceden eğitilmiş beş farklı CNN modeli
kullanılmıştır. 4 sınıflı 400 görüntü içeren veri kümesine sahip çalışma
sonucunda %97,7'lik yüksek algılama doğruluğu belirlenmiştir. Önerilen özel
derin öğrenme CNN modelinin, soya fasulyesi endüstrisinde verimliliği,
zamanı ve genel üretimi olumlu yönde etkileyebileceği bildirilmiştir.
Paketli ürünlere yönelik farklı bir çalışmada Kim vd. (2021), paketli
gıdaların X-Ray görüntülerini kullanarak gıdalarda anormal durumları tespit
etmeye çalışmışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre sistemin %94’lük bir
doğrulukla kusurlu ürünleri tespit edebildiği bildirilmiştir. Paketli ürünlerde
istenmeyen nesnelerin varlığını tespit etmek amacıyla yapılan bir diğer benzer
çalışmada Medus vd. (2021), derin öğrenmeye dayalı görüntü sınıflama
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çalışması gerçekleştirmişlerdir. Önerilen sistemin, %94’ten daha yüksek bir
başarıyla plastik, kauçuk vb. istenmeyen ürünleri algılayabildiği belirtilmiştir.
Meyveler, büyümeleri ve gelişmeleri boyunca, taşınmaları sırasında;
statik, dinamik kuvvetler ve abiyotik streslerin neden olduğu mekanik hasarlara
ve fizyolojik bozukluklara maruz kalabilmektedir. Gıda işleyen işletmelerde
kalite standartları gereği bu kusurların belirlenmesi ve ayrılması gereklidir.
İşletmelerde ayırma işleminin elle yapılması zahmetli ve zaman alıcıdır ayrıca
iş yükü gerektirmektedir. Bu nedenle endüstriler, proses hattındaki her
meyvenin denetimi için hızlı, tahribatsız ve hassas teknolojiler aramaktadır
(Mahanti vd., 2022). Literatürde meyveler üzerinde kusurlu ürünlerin tespitine
yönelik yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Zhu ve Li
(2019), elmalar üzerinde yapmış oldukları çalışmalarında, elma yüzeyinde
hasat ve depolama sırasında darbe, titreşim, sıkıştırma sebepleri ile oluşan hafif
morlukların belirlenmesi amacıyla bir sistem tasarlamışlardır. 108 adet elmaya
ait hiperspektral görüntülerin kullanıldığı çalışmada kusurlu bölgeler
belirlenerek ELM, PLS-DA ve CART olmak üzere üç farklı algoritma ile test
edilmiştir. ELM modelinin %95’lik ortalama doğrulukla en iyi performansı
sergilediği bildirilmiştir. Meyvelere yönelik yapılan bir diğer çalışmada Liu vd.
(2022) tarafından çilek meyvesinde anomali tespitine yönelik bir sistem
geliştirilmiş ve geliştirilen sistemin başarılı olduğu belirtilmiştir.
Süt ürünlerine yönelik olarak Vasafi vd. (2021), süt üretimi sırasında
yağ-sıcaklık değişimi, eklenen su veya temizleme solüsyonu gibi anormal
durum veya bileşimlerin tespit edilebilmesine yönelik yaygın kullanılan
kızılötesi (NIR) yaklaşımına ek olarak yapay sinir ağları metodunu
kullanmışlardır. Önerilen hibrit sistemin süt üretiminin izlenmesi için güvenilir
bir yöntem olabileceği bildirilmiştir.
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme ve Nükleer manyetik rezonans
(NMR) görüntüleme teknikleri, gıda teknolojisi ve gıda bilimi alanlarında
çeşitli gıda ürünlerinin (meyve, sebze, et ve et ürünleri vb.) analizi, tüketicinin
ihtiyaç ve beklentilerinin sağlanması, gıda ürünlerinin kalitesinin garanti altına
alınması ve gıda güvenliğinin sağlanması için tercih edilen teknolojilerden biri
haline gelmiştir (Dar vd., 2020). Buna karşın, Kamal vd. (2019) tarafından
yapılan çalışmada bu teknolojilerin meyve ve sebzelerin kalite ölçümünde
önemli katkı sağladığı belirtilse de bu tekniklerin endüstriyel düzeyde
uygulanabilirliğinin tatmin edici olmadığı görüşüne varılmıştır.

TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 194

Son dönemde sahaya uygulanan otomatik yapay zekâ uygulamalarına
örnek olarak Bell vd. (2022) tarafından pamuk üreticilerinin gübre
uygulamalarını optimum (optimum nitrojen) faydalı olabilecek şekilde
yapmalarına yardımcı olmak için, hareketli gübre sistemine entegre bir sistem
geliştirilmiştir. Önerilen sistem, normalleştirilmiş farklı bitki örtüsü indeksi
(NVDI) ölçümlerini sağlayan algılayıcılarla Arduino mikro denetleyicilerle
entegre bir yapıyı kapsamaktadır. Algılayıcı verilerine dayalı olarak araziye
özel değişken nitrojen (N) oranlarının belirlenmesi ve otomatik olarak
uygulanabilmesi için bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Yapılan
istatistiksel ölçümlerin sonuçlarına göre geliştirilen sistemin üreticiler ve
araştırmacılar için alternatif bir N uygulama çözümü sunabileceği bildirilmiştir.
Bir diğer çalışmada, sebze fidelerinin nakli için yapay zekaya dayalı otomatik
bir robotik kol sistemi tasarlanmıştır. Geliştirilen robotik kolun dakikada 20
fide alıp bırakabildiği belirtilmiştir. Sistemin saha koşullarındaki performans
ölçümlerinin sırasıyla %96,83, %95,91 ve %92,86 olarak hesaplandığı ve saksı
fidelerini zarar görmeden etkili bir şekilde kullandığı belirtilerek; sebze
fidelerinin ekiminin otomatikleştirilmesine yardımcı olarak kullanılabileceği
öngörülmüştür (Paradkar vd., 2021).
Yapay zekaya dayalı görüntü sınıflama görevleri için gıda alanında
yapılan nesne tanımaya yönelik bazı çalışmalar da bulunmaktadır. Bu
çalışmalara örnek olarak Grinblat vd. (2016), yaprak görüntülerini kullanarak
üç farklı baklagil türünü tanımlamaya çalışmışlardır. Standart CNN modelinin
kullanıldığı çalışmada sonuçların umut verici olduğu bildirilmiştir. Farklı CNN
modellerinin kullanıldığı başka bir çalışmada üç farklı veri seti üzerinden
görüntü sınıflama yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışma bulgularına
göre GoogleNet modelinin %98,33 ve %97,66’lık doğrulukla etkili olduğu
sonucuna varılmıştır (Pawara vd., 2017). Islam vd. (2018), gıda görüntüleri
içeren herkese açık veri setini kullanarak 11 sınıflı bir görüntü sınıflama modeli
geliştirmişlerdir. Derin öğrenmeye dayalı farklı modellerin kullanıldığı
çalışmada %92,86’lık bir doğrulukla sınıflandırma yapılmıştır. Benzer bir
çalışmada Tayland kültürüne özgü çabuk yemek (fast food) görüntülerini içeren
veri seti, %88,33 bir doğrulukla derin öğrenmeye dayalı sınıflandırılmıştır
(Hnoohom ve Yuenyong, 2018). Phiphiphatphaisit ve Surinta (2020),
MobileNet (Howard vd., 2017) tabanlı modifiye edilmiş evrişimsel sinir ağı
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kullanarak gıda görüntülerini tanıyan sistem tasarlamış ve sistemin diğer
mimarilere göre performansının önemli ölçüde iyi olduğunu bildirmişlerdir.

1. ÖRNEK BİR YAPAY ZEKÂ UYGULAMASI: DERİN
ÖĞRENMEYE DAYALI GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA
Yukarıdaki literatür örneklerine ilaveten tıp, hayvancılık, vb. hemen her
sektör için farklı amaçlarda yapay zekâ çalışmaları yürütülmüştür. Bu
çalışmalar temel olarak veri optimizasyonu, veri analizi, görüntü analizi,
görüntü sınıflama, tahmin vb. gibi farklı yapay zekâ uygulamalarını
kapsamaktadır. Gıda ve tarım alanlarına yönelik yapay zekâ kapsamında
yapılan çalışmalar giriş bölümünde detaylandırılmıştır.
Bu bölümde, örnek olması bakımından herkese açık bir veri seti
kullanılarak basit bir yapay zekâ uygulaması uygulamalı olarak paylaşılmıştır.
Yapılan uygulama son dönem popüler bir yapay zekâ tekniği olan Derin
Öğrenmenin kullanımı içeren bir görüntü sınıflandırma sisteminin
aşamalarından oluşmaktadır. Bölümün organizasyonu, kullanılan veri seti,
kullanılan Derin Öğrenme modeli, bulgular ve sonuç olacak şekilde dört alt
başlıktan oluşmaktadır.
1.1. Veri Seti
Bir görüntü sınıflandırma sisteminin temel adımlarından biri veri elde
etme ve etiketleme adımlarıdır. Görüntü sınıflandırma sistemi temelde bir
sınıflandırma görevi olduğundan dolayı makine öğrenme türlerinden
“Denetimli Makine Öğrenimi” sınıfına girmektedir. Denetimli öğrenme için
veri seti önemli bir konumdadır. Özellikle Derin Öğrenme modelleri için çok
sayıda, kaliteli ve amaca uygun veri setine ihtiyaç duyulmaktadır. Denetimli
öğrenmenin sağlıklı çalışabilmesi için, modele doğru kararlar verdirebilecek
“etiketlenmiş” bir veri setine ihtiyaç duyulmaktadır.
Görüntü sınıflamada veri etiketleme, projenin amacına uygun görsel
verileri sınıflandırmak için tasarlanan modelin verilerden ilişkilendirerek
öğrenebilmesini sağlamak amacıyla bir veya daha fazla sınıfa tanımlayıcı isim
verme sürecini ifade etmektedir. Etiketler, bir görüntüdeki nesnenin elma ya da
armut olup olmadığının bilgisini modele verebilir. Görüntü sınıflama başta
olmak üzere farklı birçok makine öğrenimi alanında modeli geliştirebilmek için
veri etiketleme gereklidir. Görüntü sınıflama görevinde bir modeli eğitmek için
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kullanılacak veri seti alan “uzmanları” tarafından yapılmalıdır. Yani veriyi
etiketleyecek kişilerin ilgili alanda uzman ve yeterli bir insan olmaları
gerekmektedir. Tasarlanan sistemin doğru çalışabilmesi buna bağlıdır. Yüksek
düzeyde doğru veri etiketleme işlemi zaman ve iş gücü gerektiren yıpratıcı bir
süreç olabilir.
Bu çalışmada prototip olarak tasarlanan görüntü sınıflandırma sistemi
için internet üzerinde herkese açık bir şekilde paylaşılan “Food-11” veri seti
(“Food 11”, 2022) kullanılmıştır. Veri seti, 11 gıda kategorisinde
gruplandırılmış toplamda 16643 adet görüntüden oluşmaktadır. Bu çalışmada
11 kategori içerisinden tatlı, et, deniz ürünü ve çorba olmak üzere dört kategori
kullanılmıştır. Veri setine ilişkin örnek görseller Şekil 1 üzerinde sunulmuştur.
Veri setine ait istatistikler Bulgular bölümünde Tablo 1 üzerinde verilmiştir.

Şekil 1: Veri setinden örnek görseller

1.2. Derin Öğrenme Modeli (Evrişimsel Sinir Ağı Modeli)
Derin Öğrenme (Deep Learning), bilgisayarlara ve elektronik cihazlara
mantıksal işleyişi öğreten, yapay zekanın bir alt sınıfı olan makine öğreniminin
bir alt kümesidir. Derin Öğrenme, insan zekasını taklit edebilen çeşitli karmaşık
algoritmalara dayanmaktadır. Bu özel yöntem, makinelere verileri
tanıyabilmeyi ve farklı kategorilerde sınıflandırabilmeyi öğretir. Derin
Öğrenme yaklaşımı sayesinde makineler, herhangi bir görevi insan gibi ve hatta
insandan daha iyi şekilde gerçekleştirebilmek için görüntüleri, videoları,
metinleri veya ses dosyalarını kullanabilir. Günümüz teknolojilerine
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bakıldığında, sürücüsüz araçlar, kişiselleştirilmiş öneri sistemleri, kullanılan
sesli asistanlar Derin Öğrenmenin günlük hayatta kullanılan uygulamalarının
birer örneğini oluşturmaktadır. Derin Öğrenme yaklaşımına göre uygun
verilerle doğru bir şekilde eğitilen bilgisayarlar belirli problemler karşısında
insanlar gibi karar verebilmektedir. Derin Öğrenme, son dönemde farklı ve
daha karmaşık problemlerle daha güvenilir bir yapıda geliştirilmiştir. Bu
yönüyle farklı disiplinlerde birçok araştırmacının ilgisini çekmeyi başarmıştır.
Evrişimsel Sinir Ağları (CNNs: Convolutional Neural Networks),
görüntü tanıma için yaygın olarak kullanılan (Nisha ve Meeral, 2021) bir Derin
Öğrenme algoritmasıdır. Bir Evrişimsel Sinir Ağı (CNN), insan beyninin
korteks bölgesinin çalışmasından ilham alınarak oluşturulmuştur. Bilgisayarlı
görü kapsamında birçok probleme uygulanmaktadır (Krizhevsky vd., 2017).
Çalışmalarda kullanılacak CNN modeli, görüntüleri sınıflandırabilmek için
büyük bir veri setine ihtiyaç duyar. Bununla birlikte bu büyük verileri
işleyebilmesi için kullanılacak CNN modelinin eğitimi için yüksek donanıma
ve altyapıya ihtiyaç bulunmaktadır. CNN’nin temel bir katman yapısı
bulunmaktadır. Bu katmanların değiştirilerek tasarlanan farklı formları farklı
CNN modellerini oluşturmuştur. Literatürde AlexNet (Krizhevsky vd., 2017),
MobileNet (Howard vd., 2017), ResNet (Zhang vd., 2016), Inception
(GoogleNet) (Szegedy vd., 2015) ve DenseNet (Huang vd., 2017) gibi önceden
eğitilmiş birçok CNN modeli bulunmaktadır ve bunların her biri görüntü
sınıflandırma görevi için kullanılmaktadır.
Bu çalışmada Food-11 veri setinin eğitilmesi ve veri seti üzerinden
görüntü sınıflama işlemi için AlexNet (Krizhevsky vd., 2017) CNN mimarisi
kullanılmıştır. AlexNet, mimari açıdan çok basit bir yapıya sahiptir. Temelde 5
evrişimsel katman ve 3 Tam Bağlantılı Katmandan olmak üzere toplamda 8
katmandan oluşmaktadır. AlexNet mimarisinin temsili Şekil 2 üzerinde
gösterilmiştir.
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Şekil 2: AlexNet mimarisi (Llamas vd., 2017)

Modelin eğitilmesi, doğrulanması ve test edilmesi MATLAB programı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İşlemler sırasında Intel(R) Xeon(R) E-2236
marka CPU, 64 GB RAM ve ekran kartı olarak NVIDIA Quadro RTX A4000
donanımına sahip iş istasyonu kullanılmıştır. Performans değerlendirmesi için
doğruluk, kesinlik, hassasiyet ve F1 Skor olmak üzere farklı metriklerden
faydalanılmıştır. CNN tabanlı görüntü sınıflandırma sisteminin iş akışının ana
adımları Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3: CNN iş akışı
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1.3. Bulgular
Veriler hiçbir ön işleme işlemine tabi tutulmaksızın olduğu gibi ham
haliyle kullanılmıştır. Veri seti istatistiklerine göre toplam veri sayısı
modellerin eğitimi için yeterli seviyededir (Tablo 1). Veri seti eğitim (%70),
doğrulama (%20) ve test (%10) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Nihai veri
seti istatistikleri Tablo 1 üzerinde gösterilmiştir.

Tablo 1: Her sınıf için toplam veri sayıları

Dessert
(Tatlı)
Eğitim
1750
Doğrulama 500
Test
250

Meat
(Et)
1544
442
220

Seafood (Deniz
Ürünü)
1053
302
150

Soup
(Çorba)
1750
500
250
Toplam

Toplam
6097
1744
870
8711

Veri seti AlexNet modeli ile eğitilmiştir. Eğitim süresince CNN modeli
her sınıfı ortalama %88’lik bir başarıyla sınıflandırabilmiştir. Eğitim süresince
oluşturulan eğitim ilerleme grafiği Şekil 4’te sunulmuştur. Eğitim işlemi için
belirlenen bazı hiper parametre değerleri Tablo 2 üzerinde verilmiştir.

Şekil 4: Eğitim ilerleme grafiği
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Tablo 2: CNN modeli için kullanılan bazı hiper parametre değerleri

Optimize Edici
Öğrenme Hızı
Doğrulama Frekansı
Maksimum Eğitim Turu
Minimum Parti Boyutu
Karıştırma

Adam
1e-05
50
20
8
Her turda

Diğer yandan, sınıflandırıcının her sınıfta nasıl performans gösterdiğini
anlayabilmek amacıyla eğitim sonuçları üzerinden karışıklık matrisi
oluşturulmuştur (Şekil 5). Karışıklık matrisi her sınıf için sınıflandırma
başarısını ortaya koymaktadır. Satırlar gerçek sınıfları, sütunlar ise tahmin
edilen sınıfları göstermektedir. Çapraz hücreler ise her sınıfın ne kadar doğru
sınıflandırıldığını belirtmektedir. Karışıklık matrisi aracılığıyla sınıf bazında
doğruluk, kesinlik, hassasiyet ve F1 Skor değerleri hesaplanmıştır (Tablo 3).
Karışıklık matrisi ve bahsi geçen ölçütler, dört sınıflı Food-11 veri seti
kullanılarak oluşturulan CNN tabanlı görüntü sınıflandırma modelinin her sınıf
için kabul edilebilir bir başarı ortaya koyduğunu göstermektedir.
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Şekil 5: CNN modeli için karışıklık matrisi. Satırlar yukarıdan aşağıya; sütunlar soldan
sağa doğru: Dessert (Tatlı), Meat (Et), Seafood (Deniz Ürünü) ve Soup (Çorba)
Tablo 3: CNN modelinin sınıf bazında tüm ölçütler için başarısı

Doğruluk
(%)
Kesinlik
Hassasiyet
F1 Skor

Dessert
(Tatlı)

Meat
(Et)

Seafood (Deniz
Ürünü)

Soup
(Çorba)

91,5

93,69

95,64

96,33

0,89
0,83
0,86

0,88
0,87
0,88

0,85
0,89
0,87

0,91
0,96
0,93

Ek olarak daha sağlıklı bir sonuç elde etmek ve modelin ezbere
kaçmadığından emin olmak için; model, eğitim süresince karşılaşmadığı 870
adet görüntü ile ayrıca test edilmiştir. Tasarlanan sistem için elde edilen testdoğruluk oranı %91 olarak hesaplanmıştır. Test veri kümesinden elde edilen
doğruluk oranlarının eğitim-doğrulama doğruluk oranlarına yakın
hesaplanması, modelin ezberleme, aşırı-yetersiz uyum gibi problemlerden
etkilenmediğini ortaya koymaktadır. Eğitim ve test sonuçları modelin
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kullanılan veri setine iyi bir şekilde genelleştirildiğini göstermektedir.
Tasarlanan modelin tahmin ettiği örnek 4 görsel Şekil 6’da sunulmuştur.

Şekil 6: CNN tarafından tahmin edilen örnek görseller

1.4. Sonuç
Bu çalışmada herkese açık örnek bir veri seti kullanılarak CNN tabanlı
bir görüntü sınıflandırma modeli tasarlanmıştır. Ortalama doğruluk (%88) ve
diğer performans ölçütleri veri setinin her bir sınıfının başarılı bir şekilde
sınıflandırıldığını göstermiştir. AlexNet tabanlı CNN modeli, test veri kümesini
%91’lik bir doğrulukla sınıflandırabilmiştir.
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GİRİŞ
Tibbi aromatik bitkiler, kırsal kesimde yaşayan özellikle orman
yakınında bulunan bölge insanı için kritik bir gelir kaynağıdır. Bu bitkilerin bir
kısmı doğadan toplanırken bir kısmı da kültüre alınmış olup üretimi
yapılmaktadır. Geleneksel tedavi sistemlerine bağımlı olan gelişmekte olan
ülkelerde nüfusunun yaklaşık %80'inden fazlası için birincil sağlık hizmeti
kaynağı olarak tıbbi bitkilerden yararlanılmaktadır. Ayrıca, bitkisel ilaçların
hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde talebinin artmasıyla son
yıllarda daha popüler hale gelmiştir. Yapılan araştırmalarda, tıbbi bitkilerin
doğal ortamdan toplanmasının halen ana tedarik kaynağı olmaya devam ettiğini
göstermektedir. Halen, tıbbi bitkilerin %90'ı doğadan toplanmakta ve gelir
kaynağı olarak ticareti yapılmaktadır. Bitki toplamanın %70'i yıkıcı hasat
içerdiğinden, birçok tıbbi bitki türü yok olma tehlikesi altındadır (Schippmann,
2002; Anonymous 2000; Larsen ve Olsen, 2006; Hamilton, 2008). Taleplerin
her geçen gün artmasıyla birlikte tıbbi bitkilerin aşırı tüketilmesi sonucu birçok
türünün yok olma eşiğine geldiği tespit edilmiştir (Ved ve Goraya, 2008). Tıbbi
bitkilerin kalitesi, coğrafi kökene, türün çeşidine, toplama ve hasat sonrası
işleme aşamasına bağlıdır. Genellikle olgunluk dönemi, işleme ve depolama
aşamalarına pek dikkat edilmemektedir (Pandey ve Das, 2014). Bu da kalitenin
bozulmasına neden olmaktadır. Bu gibi durumlardan dolayı hammadde tedarik
durumu çoğunlukla olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu bitkilerin ticareti son
derece kapalı, kontrolsüz ve muazzam bir hızla genişliyor olması bir diğer
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut kaynakların (biyolojik, beşeri ve
finansal) zenginliğine rağmen, sürdürülebilir hasat uygulamaları, uygun işleme
ve depolama tesisleri ve kalite kontrolün yetersizliğinden dolayı tıbbi aromatik
bitkiler sektörü gelişememiştir. Eski çağlardan beri tıbbi aromatik bitkiler
tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bitkilerle tedavi başta gelişmemiş ülkeler
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanılmakta ve doğal, tamamlayıcı ve
geleneksel tedavi gibi farklı isimlerle de tanımlanmaktadır. İlk kayıtlar M.Ö.
5000’lerde Mezopotamya’ da rastlanmış olup 250 bitkisel drogun kullanıldığı
tespit edilmiştir (Demirezer, 2010).
Sentetik antioksidan ve koruyuculara alternatif olarak kullanılabilecek,
bitkisel materyallerden doğal antioksidan ve antimikrobiyal maddelerin elde
edilmesi üzerinde yoğun bir ilgi oluşmuştur. Doğal antioksidanların en önemli
grupları fenolik maddelerdir (Shahidi ve Wanasundara, 1992). Bunlar bitkilerin
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tüm kısımlarında görülen polifenolik bileşenlerdir. En çok bilinen bitkisel
fenolikler antioksidanlar, flavonoitler, sinnamik asit türevleri, kumarinler,
tokoferoller ve fenolik asitlerdir (Shahidi ve Wanasundara, 1992; Shahidi,
2000). Bu maddeler besinlerde bulunan ve kolaylıkla oksitlenebilen maddeleri
oksidasyondan korudukları bilinmektedir. Bu nedenle uzun yıllardır besinlerin
koku ve tad gibi özelliklerini arttırmak için katkı olarak kullanılan tıbbi ve
aromatik bitkiler giderek önem kazanmaktadır.
Bitkilerin antimikrobiyal bileşikleri genellikle uçucu yağ kısmında
bulunmaktadır. Bu bileşikler bitkinin karekteristik aktiviteden sorumlu
bileşikler olup, genellikle bitkilerden su buharı distilasyonuyla elde edilirler.
Antimikrobiyal
aktivite;
bitkinin
türüne,
kompozisyonuna
ve
konsantrasyonuna, hedef mikroorganizmanın türüne ve yüküne, gıdanın
kompozisyonuna, işleme ve depolama koşullarına bağlıdır. Proteinler, lipitler,
tuzlar, pH, ve sıcaklık fenolik maddelerin antimikrobiyal aktivitelerini
etkileyen faktörlerdir (Saǧdıç ve Özcan, 2003).
Hasat sonrası işlemler tıbbi aromatik bitkilerde kaliteyi önemli ölçüde
etkileyen faktörlerdir. En yüksek kalitede ana material temin etmek için tıbbi
bitkilerin uygun mevsimde veya zaman diliminde hasat edilmesi gerekir.
Bitkinin gelişim aşaması, fitokimyasal konsantrasyonu doğrudan etkiler. Kök,
rizom, soğan, ağaç kabuğu, yaprak, meyve ve tohum gibi farklı bitki parçaları
toplanır, işlenir ve bitkisel ilaçların hazırlanmasında kullanılır. Hasat teknikleri
ve zamanı, türlere ve bitki kısımlarına göre değişmektedir. İçerdiği etken
maddelerin muhafazası için tıbbi aromatik bitkiler hasattan hemen sonra
işlenmelidir.
Son yıllarda, tıbbi bitkiler için küresel ve ulusal pazarlar hızla büyümekte
ve önemli ekonomik kazanımlar sağlamaktadır. Yaygın kullanımlarına rağmen,
çok sayıda rapor tüketicilere sunulan bitkisel ürünlerin değişken kalitede
olduğunu göstermektedir. Bitkisel preparatların kalitesindeki bu farklılık,
üretimlerinin karmaşık olmasına bağlanabilmektedir. Son yıllarda, iyi tarım ve
hasat uygulamaları, çeşitli tıbbi bitkilerin ve ürünlerinin güvenliğini ve
kalitesini sağlamak için önemli bir araç olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada,
sürdürülebilir temelde kaliteli bitkisel ilaçlar ve ürün sağlamak için tıbbi
aromatrik bitki kaynaklarının hasat edilmesi ve hasat sonrası işlenmesine ilişkin
stratejileri için sorunları, gelişmeleri ve beklentileri gözden geçirilmiştir.
Kaliteli ve etkili bir bitkisel hammadde ürünü elde etmek için, tıbbi bitkinin
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uygun bitki parçasının optimum gelişme aşamasında hasat edilmesi,
kurutulması ve etken maddelerini azaltmayacak sıcaklık ve koşullarda
saklanması ve fitokimyasallarının maksimum bir teknikle işlenmesi
gerekmektedir. Tüm bu adımlara uyulduğu takdirde, yüksek kaliteli bir ürün
muhafazası elde edilebilir (Pandey ve Savita, 2017). Bu şekilde, bitkisel
ürünlerin güvenliği, etkinliği ve kalitesi sürdürülebilir. Ülke için de gelişmekte
olan bitkisel pazarlar için iyi bir sermaye kaynağı haline getirebilir.

1. TIBBI BİTKİLERİN TOPLANMASI/HASAT EDİLMESİ
Ürün kalitesini sağlamak için tıbbi bitkiler uygun mevsim veya zaman
diliminde toplanmalı ve hasat edilmelidir (Tablo 1). Bitki büyüme ve gelişme
aşamasına göre biyolojik olarak aktif fito-bileşenlerin kantitatif
konsantrasyonunun değiştiği bilinmektedir.
Toplama ya da hasat işlemleri için en iyi zaman (bitki etken maddesinin
en yoğun olduğu zaman/günün saati), hasat sırasında hedeflenen tıbbi bitki
parçalarının toplam vejetatif veriminden ziyade biyolojik olarak aktif
bileşenlerin kalite ve miktarına göre belirlenmelidir (Pandey ve Mandal, 2013,
Pandey ve Das, 2014). Hasat edilen tıbbi bitki materyalleri ile yabancı madde,
yabani ot veya zehirli bitkilerin karışmamasına özen gösterilmelidir. Hasat
zamanı, hasat edilecek bitki kısmına bağlıdır. Uygun hasat zamanlamasına
ilişkin ayrıntılı bilgiler genellikle ulusal farmakopelerde, yayınlanmış
standartlarda, resmi monograflarda ve başlıca referans kitaplarında
bulunmaktadır.
Tıbbi bitkilerin hasadı ya da toplanması sırasında uygulanması gereken
genel kurallar şu şekilde sıralanmaktadır (Pandey ve Das, 2014; Pandey ve
Savita, 2017).:
a) Tıbbi bitkiler sürdürülebilir hasat uygulamaları izlenerek hasat
edilmelidir.
b) Tıbbi bitkiler, çiy, yağmur veya olağandışı yüksek nemden kaçınarak
mümkün olan en iyi koşullarda hasat edilmelidir. Hasat nemli
koşullarda gerçekleşirse, mikrobiyal fermantasyonu ve küfü teşvik
eden artan nem seviyeleri nedeniyle olası zararlı etkileri önlemek için
kurutmayı hızlandırmak için hasat edilen malzeme derhal kapalı bir
kurutma tesisine nakledilmelidir.
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c) Genel olarak toplanan ya da hasat edilen bitki materyalleri toprakla
doğrudan temas etmemelidir. Toprak altı kısımları (kökler veya
rizomlar/soğanlar gibi) hasat edilirse, hasattan hemen sonra bitkilere
yapışan topraklar uzaklaştırılmalıdır. Gerektiğinde hasat edilen tıbbi
bitki materyallerinin mikrobiyal yükünü en aza indirmek için toprakla
temastan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır, tercihen temiz tülbentten
yapılmış büyük örtüler hasat edilen bitkiler ile toprak arasında bir
arayüz olarak kullanılabilir.
d) Tıbbi bitkilerin hasadı ya da toplanması sırasında uygulanması
gereken genel kurallar şu şekilde sıralanmaktadır:
e) Hasat edilen bitki materyali, önceki toplama faaliyetlerinden kalan
bitki kalıntıları da dahil olmak üzere yabancı madde içermeyen temiz
sepetlere, ağ torbalara, diğer iyi havalandırılmış kaplara veya bezlere
yerleştirilmelidir. Toplandıktan sonra bitki materyalleri, istenmeyen
materyallerin ve kirleticilerin ortadan kaldırılması (elle toplama),
yıkama (fazla toprağı çıkarmak için), ayırma ve kesme dahil olmak
üzere uygun ön işleme tabi tutulabilir.
f) Hasat edilen tıbbi bitki materyalleri derhal temiz ve kuru koşullarda
taşınmalıdır. Temiz sepetlere, kuru çuvallara, römorklara, hunilere
veya diğer iyi havalandırılmış kaplara yerleştirilebilirler ve işleme
tesisine taşınmak üzere merkezi bir noktaya taşınabilirler. Toplama
yeri işleme tesislerinden biraz uzaktaysa, taşımadan önce ham tıbbi
bitki materyallerini havalandırmak veya güneşte kurutmak gerekebilir.
g) Tıbbi bitkinin birden fazla kısmı toplanacaksa, farklı bitki materyalleri
ayrı ayrı toplanmalı ve ayrı kaplarda taşınmalıdır. Oluşabilecek
herhangi bir kontaminasyondan her zaman kaçınılmalıdır. Tıbbi bitki
materyallerinden elde edilen droglar, örneğin çuvalların veya
torbaların aşırı doldurulması veya istiflenmesi sonucunda
kompostlaşmaya veya kalitenin düşmesine neden olabilecek herhangi
bir mekanik hasar veya sıkışmasından kaçınılmalıdır. Mikrobiyal
kontaminasyonu ve ürün kalitesi kaybını önlemek için, çürümüş tıbbi
bitki materyalleri hasat sırasında tanımlanmalı ve atılmalıdır.
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Tablo 1: Farklı bitki parçalarının toplama zamanı ve yöntemi (Heron ve Maiti, 2010).
Bitki parçaları

Toplama zamanı ve yöntemi

Soğan

Sonbaharın sonlarında, bitki çiçek açıp meyve verdikten çok sonra.
Soğanlar, ana bitkiden oldukça uzak bir mesafeden alınmalıdır.
Olgun büyük soğanlar toplanmalı ve rejenerasyon için küçük
soğanlar bırakılmalıdır. Soğanlar/kökler, aksi bir durum olmadıkça
ancak tohum döküldükten sonra toplanmalıdır.

Kök ve rizomlar

Tek yıllık bitki türlerinden çiçeklenmeden kısa bir süre önce. Iki
yıllık bitki türlerinde ilk yıldaki gelişme dönemini takip eden
sonbahar veya kış aylarında. Çok yıllık bitki türlerinde, ikinci veya
üçüncü yılın gelişme dönemini takiben sonbahar veya kış aylarında
toplama işlemi yapılmalı. Kök, ana gövdeden veya kazık kökten en
az 30 cm mesafe olacak şekilde alınmalıdır. Kazık kökü kesmeden
dikkatli bir şekilde yöntem gerçekleştirilmelidir. Tüm kökleri
almadan sadece yan kökler alınmalıdır.

Yapraklar

Toplama işlemi kuru havalarda bitki tam çiçek açtığı zaman
yapılmalıdır. Yapraklar sıyırma işlemi yerine tek tek koparılarak
alınmalıdır. Keskin budama makası kullanılmamalıdır. Sabah
saatlerinde yapılan hasat işlemi bazı bitkilerde kaliteli ürün elde
etmeyi sağlamaktadır. Yapraklar, aksi bir durum olmadıkça,
çiçeklenmeden önce veya çiçeklenme döneminde hasat edilmelidir.

Çiçekler

Toplama kuru havalarda ve günün erken saatlerinde
yapılmalıdır. Çiçekler bitkinin ana gövdesine zarar vermeden
dikkatli bir şekilde hasat edilmelidir. Çiçeklerin aromasını
muhafaza edebilmek için yeni açtıklarında veya açtıktan kısa bir
süre sonra hasat edilmelidir.

Tohumlar
meyveler

ve

Tek yıllık bitki
türü/tüm bitki

Toplama işlemi meyveler tamamen büyüdüğünde ve
olgunlaştığında yapılmalıdır. Tohumların dağılmasını önlemek için
biraz daha erken dönemde hasat işlemi yapılmalıdır. Ormanlık
alanlarda sadece bazı ağaçlardan meyve toplama işlemi yapılmalı ve
yeniden meyve oluşumu teşvik etmek için ağaçlardaki meyvelerin
tamamı toplanmamalıdır. Meyve ve tohumların toplanmasını
kolaylaştırmak için ağaç veya çalının dalları kesilmemelidir.
Tek yıllık bitki türleri çiçeklenme başlangıcında hasat
edilmelidir. Belirli bir bölgedeki tüm popülasyon asla hasat
edilmemelidir.
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h) Hasat için kullanılan tüm kaplar temiz tutulmalıdır. Plastik kaplar
kullanılıyorsa, küf oluşumuna yol açabilecek olası nem tutulmasına
özellikle dikkat edilmelidir. Kaplar kullanılmadığında kuru
koşullarda, böceklerden, kemirgenlerden, kuşlardan ve diğer
zararlılardan korunan ve çiftlik hayvanları veya evcil hayvanların
erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.
i) Toplanan tıbbi bitki materyalleri, böceklerden, kemirgenlerden,
kuşlardan ve diğer zararlılardan, ayrıca çiftlik ve evcil hayvanlardan
da korunmalıdır.
j) Palalar, makaslar ve mekanik aletler gibi hasat aletleri (aletleri) temiz
tutulmalı ve uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. Toplanan tıbbi
bitki materyalleri ile doğrudan temas eden kısımlarda aşırı yağ/gres ve
diğer kirlilikler bulunmamalıdır. Kesme aparatları, biçerdöverler ve
diğer makineler temiz tutulmalı, toprak ve diğer malzemelerden
kaynaklanan hasarı ve kirlenmeyi azaltacak şekilde ayarlanmalıdır.
Tüm malzemeler temiz, kuru bir yerde veya tesiste saklanmalıdır
(Pandey ve Savita, 2017).

2. BİRİNCİL İŞLEME
Hasattan sonra bitkinin kalitesini korumak için birincil işleme
uygulamaları kurutma, depolama ve paketleme koşulları çok önemlidir.
Sıcaklık ve bağıl nem, depolama sırasında taze bitkinin kalite özelliklerini
etkileyen ana parametrelerdir. Hasat edilen bitki materyalleri derhal
boşaltılmalı ve işleme tesisine taşınmalıdır. Farklı bitki parçaları ayrı ayrı
taşınmalıdır. İşlem merkezine varır varmaz hemen paketinden çıkarılmalıdır.
Bitki materyalleri işlenmeden önce yağmur, nem, ısı ve bozulmaya neden
olabilecek diğer koşullardan korunmalıdır. Bitki materyalleri, yalnızca doğal
kurutma yöntemine ihtiyaç olduğunda doğrudan güneş ışığı altında
tutulmalıdır.
Mikrobiyal fermantasyon ve termal bozulmayı önlemek için taze halde
kullanılacak tıbbi bitki materyalleri hasat edilmeli veya toplanmalı ve mümkün
olan en kısa sürede işleme tesisine teslim edilmelidir. Bitki materyallerinde
bulunan enzimler, sulu ortamda, özellikle glikoz içeren droglar bozumaya
neden olurlar.

217 | TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Bu yüzden saklama sırasında, enzimlerin varlığı gözönüne alınarak
hareket edilmelidir. Depolama gerekiyorsa, hasattan hemen sonra
buzdolabında, kavanozlarda, kum havuzlarında ya da enzimatik veya diğer
uygun koruma önlemleri kullanılarak saklanmalı ve mümkün olan en hızlı
şekilde son kullanıcıya taşınmalıdır. Koruyucuların kullanımından
kaçınılmalıdır, kullanıldıklarında hem üretici ülkedeki hem de son kullanıcı
ülkedeki ulusal veya bölgesel yasal prosedürlere uygun olmalıdır. Hasat edilen
ürünün serilmesi için temiz bir zemin veya iyi bir branda örtüsü kullanılmalı ve
tüm yabancı otlar ile yabancı maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Tüm tıbbi
bitki materyalleri, üretimin birincil işleme aşamalarında kontrol edilmeli ve
herhangi bir standart altı ürün veya yabancı madde varsa mekanik yolla veya
elle giderilmelidir. Örneğin, kurutulmuş tıbbi bitki materyalleri kontrol
edilmeli, elenmeli veya rengi bozulmuş, küflü veya hasarlı materyallerin yanı
sıra toprak, taş ve diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Elek gibi
mekanik cihazlar düzenli olarak temizlenmeli ve bakımları yapılmalıdır.
İşlenmiş tüm tıbbi bitki materyalleri, böceklerden, kemirgenlerden, kuşlardan
ve diğer zararlılardan olduğu kadar kontaminasyon gibi durumlardan da
korunmalıdır.

3. YIKAMA
Hasat edilen ürün temiz su ile yıkanmalıdır. Toprak, rizomlardan ve
köklerden uygun şekilde çıkarılmalıdır. Yıkama için kirli su kullanılmamalıdır.
Tıbbi bitkilerin tohumları ve hassas edilen bitki kısımları yıkanmamalıdır.
Kurutma işleminden önce tüm fazla su bitkiden süzülmelidir.

4.

KURUTMA

Kurutma, tıbbi bitkilerin kalitesini korumanın en iyi yoludur. Tıbbi
bitkilerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, nem içeriğine göre belirlenmektedir.
Birçok hasat sonrası işlemde ilk adım suyun uzaklaştırılması yani kurutmadır.
Kurutma temel olarak bitki nem içeriğinin azaltılması, enzimatik ve mikrobiyal
aktivitenin önlenmesi ve sonuç olarak ürünün muhafaza edilerek raf ömrünün
uzatılması olarak tanımlanmaktadır. Bu amaçla, tıbbi bitkilerin aktif
bileşenlerinin kalitesini etkilemeden nem içeriğinde hızlı bir azalma sağlayan
havayla kurutma işlemi için sıcaklık, hız ve nem değerlerini kullanan yeterli
kurutuculara ihtiyaç vardır.
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Tıbbi bitkilerin kurutulması aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
a) Nem içeriği, depolama koşulu olarak tanımlanan belirli bağıl hava
nemi ve sıcaklığı için tanımlanan bir denge seviyesine getirilmelidir,
b) Aktif maddeler, renk, tat ve aroma açısından minimum oranda
kalitesinde düşüş olmalıdır,
c) Mikrobiyal sayım, öngörülen sınırların altında olmalıdır.
Türkiye'de genellikle tıbbi bitkiler hasat edildikten ya da toplandıktan
sonra, ihtiyaca göre güneşte veya gölgede kurutma işlemi yapılmaktadır.
Bununla birlikte, gölgede veya güneşte kurutma gibi geleneksel kurutma
yöntemleri, büyük kapasiteli mekanik hasat makinelerinin kullanılamaması ve
tıbbi bitkiler için gerekli olan yüksek kalite standartlarının sağlanamaması
nedeniyle birçok dezavantaja sahiptir. Hasat mevsimi boyunca yüksek ortam
hava sıcaklığı ve bağıl hava nemi, hasat edilen ürünlerde böcek ve küf
gelişimini teşvik eder. Ayrıca yoğun güneş radyasyonu kaliteyi olumsuz etkiler,
uçucu yağlarda kayıplara veya kurutulmuş bitkilerde renk değişimlerine neden
olur. Bu nedenle güneşte veya gölgede geleneksel doğal kurutma tam olarak
gerekli standartları karşılamamaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için
sıcak hava konvektif kurutma yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitkisel droglar
kuru halde kullanıma hazırlandığında, küf ve diğer mikrobiyal istilalardan
kaynaklanan hasarı azaltmak için materyalin nem içeriği olabildiğince düşük
oranda tutulmalıdır (Deans ve Svoboda, 1990; Basker, 1993; Raghavan vd.,
1997; Ahmadi vd., 2008; Okoh vd., 2008; Toprak, 2019). Çürümeye ve küf
oluşumuna neden olan bakteriler %40-50 nem oranına ve mantarlar %15-20
nem oranına ulaştığında aktif olurlar. Kurutma işlemi sonunda bitkisel
materyalden elde edilen drogların su içeriği oranı %8-12 arasında olmalıdır.
Tıbbi bitkiler farklı yöntemlerle kurutulabilir:
•

Doğrudan güneş ışığından uzak gölgede, açık havada,

•

Kurutma sehpaları, kurutma rafları üzerine ince tabakalar halinde,

•

Uygunsa doğrudan güneş ışığı ile doğal kurutma,

•

Kurutma fırınlarında/odalarında ve güneş enerjisi kurutucularında,

•

Liyofilizasyon, mikrodalga, veya kızılötesi cihazlarla,

•

Vakumlu kurutma,

•

Püskürtmeli kurutucu: Örnekler: Papaya lateks ve pektinler, vb.
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Doğal yöntemlerle kurutma işlemi yapılacaksa, birkaç saat veya hafta
arasında değişen zaman aralıklarında kurutma yapılır. Gölgede veya kapalı
yerde kurutma yapılacaksa, büyük hangarlarda raflara yayılarak veya asılarak
havalandırılarak kurutulur. Yeterli hava akımı hangar içerisinde sağlanmalıdır.
Güneşte doğrudan kurutma işlemi yapılacaksa bu uygulama sıcak ve az bulutlu
iklime sahip yerlerde tercih edilmelidir. Kuvvetli güneşe dayanıklı olan droglar
bu yöntemle kurutulabilir. Güneşte dolaylı kurutma yöntemi bitkiler yere
serildikten sonra 15-20 cm üzerine ışık geçmeyen naylon örtü gerilir. Bitki
materyali güneş ışığı ve yağmurdan bu örtü ile muhafaza edilir. Bu yöntemde
yanlar açık olduğu için doğal havalandırma mevcuttur.
Kurutma işlemi için kullanılan yöntem ve sıcaklık, hasat edilen tıbbi bitki
materyallerinin kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Mümkünse, aktif
kimyasal bileşenlerin zarar görmemesi için sıcaklık ve nem kontrol edilmelidir.
Örneğin, yaprak ve çiçeklerin renk kaybını korumak veya en aza indirmek için
gölgede kurutma tercih edilmektedir; uçucu maddeler içeren tıbbi bitki
materyalleri söz konusu olduğunda daha düşük sıcaklıklar kurutma işleminde
kullanılmalıdır. Kurutma koşulları kaydedilmelidir. Açık havada doğal
kurutma durumunda, tıbbi bitki materyalleri kurutma raflarında ince tabakalar
halinde yayılmalı ve sık sık karıştırılmalı veya döndürülmelidir. Yeterli hava
sirkülasyonunu sağlamak için kurutma rafları yerden yeterli yükseklikte
yerleştirilmelidir. Tıbbi bitki materyallerinin homojen bir şekilde kurutulması
ve böylece küf oluşumunun önlenmesi için çaba gösterilmelidir.
Tıbbi bitki materyalinin doğrudan toprak zeminde kurutulmasından
kaçınılmalıdır. Beton veya çimento yüzey kullanılıyorsa, tıbbi bitki
materyalleri bir branda veya başka bir uygun bez veya levha üzerine
serilmelidir. Böcekler, kemirgenler, kuşlar ve diğer zararlılar kurutma
alanlarından uzak tutulmalıdır (Özer, 2010; Pandey ve Savita, 2017; Anonim,
2020). İç mekânda kurutma için, kuruma süresi, kuruma sıcaklığı, nem ve diğer
koşullar, ilgili bitki parçası (kök, yaprak, gövde, ağaç kabuğu, çiçek vb.) ve
uçucu maddeler gibi uçucu yağ bileşenleri bazında belirlenmelidir.

4.1. Sıcak hava ile kurutma
Kullanılan bitki materyalinin türüne göre değişmekle birlikte özel bir
kurutma odası içinde bulunan rafların üzerine yerleştirilen materyalin 40120°C'ye kadar ısıtılmış kuru ve sıcak havanın geçirilmesi işlemidir. Kullanılan

TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 220

ısı materyalin tolere edebileceği maksimum sıcaklıktır. Düşük ısı enzimleri
aktive ettiği için bozulmalara sebep olur tercih edilmez. Raflar arasında en az
15 cm mesafe olmalıdır. Rahat hava akımı sağlanmalıdır (Pandey ve Savita,
2017; Toprak, 2019; Anonim, 2020).

4.2. Devamlı kurutucu sistem
Taze bitki materyali hareketli bantlara yerleştirilir ve bandın hareket
yönünün karşı tarafından sıcak hava geçişi sağlanır. Bu yöntem çabuk ve etkili
bir kurutma sağlar. Özel bir tesis kullanımını gerektiren bir yöntemdir, nemli
iklime sahip ülkelerde tercih edilen bir sistemdir. Bu yöntem küçük meyveler,
çiçek, sap, yaprak gibi ince materyallerin kurutulmasında tercih edilmektedir
(Pandey ve Savita, 2017; Anonim, 2020).

4.3. Enfraruj kurutma
Bitkisel materyalin enfraruj lambasıyla kurutulmasıdır. Bu yöntem
çabuk sonuca ulaştırır ancak pahalıdır. Materyal 5-10 dk süreyle 120-160°C
ısıda kurutma işlemine tabi tutulur. Bu yöntemin avatajı bakteriyel ve fungal
kontaminantları da temizlemesidir (Pandey ve Savita, 2017; Toprak, 2019;
Anonim, 2020).

4.4. Vakumlu kurutma
Bu kurutma yöntemi buharla ısıtılan fırınlarda gerçekleştirilir ve buhar
yüklü havayı dışarı atmak için bir pompa kullanılır. Fırın içinde tutulan düşük
basınç, hızlı ve tam kurumayı sağlar (Pandey ve Savita, 2017; Toprak, 2019;
Anonim, 2020).
Vakum kurutmanın avantajları:
1. Hızlı kuruma.
2. Nispeten düşük sıcaklık.
3. Koku ve tozdan arındırılmış temiz alan.
4. İklim koşullarından bağımsız ortam.
5. Sıcaklık kontrolü.
6. Yangın riskinin ortadan kaldırılması.
7. Kompaktlık.
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4.5. Dondurarak kurutma
Bu yöntem, bitkisel materyalin içindeki su miktarının -20°C ile -80°C'de
dondurularak, alçak basınç altında donmuş olan suyun sıvı hale geçmeden
uçurulması olarak tanımlanır. Bu yöntemin olumsuz yanı cihazlın pahalı olması
ve kurutma zamanın 16-20 saati bulmasıdır (Pandey ve Savita, 2017; Toprak,
2019; Anonim, 2020).

4.6. Mikrodalga ile kurutma
Bitki içindeki su miktarının mikrodalga ışınları ile uzaklaştırılması
yöntemidir. Bu yöntem mikroorganizmaları yok etmekte ve kısa sürede kuruma
işlemini gerçekleştirmektedir. Pahalı bir yöntem olduğu için çok tercih
edilmemektedir. Elektromagnetik dalgalar kalın tabaka halinde materyalin
serilmesi durumunda alt katmanlarına kadar ulaşamadığı için homojen kurutma
sağlanamaz (Pandey ve Savita, 2017; Toprak, 2019; Anonim, 2020).

5. AMBALAJLAMA
a) Hasarlı materyal ve yabancı madde uzaklaştırıldıktan sonra, iyi
kurutulmuş ürün tercihen yeni, temiz, kuru çuvallar, torbalar veya kutular
içinde paketlenmelidir.
b) Ambalaj malzemeleri, haşerelerden uzak ve hayvanların
erişemeyeceği temiz ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
c) Jüt çuval, plastik torba vb. yeniden kullanılabilir ambalaj malzemeleri
yeniden kullanılmadan önce iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır.
d) Paketlenmiş ürün duvardan ve yerden uzakta kuru bir yerde
saklanmalı ve zararlılardan, çiftlik ve evcil hayvanlardan korunmalıdır.
e) Mümkün olduğunda, kullanılan ambalaj malzemeleri tedarikçi ve
alıcı arasında kararlaştırılmalıdır (Pandey ve Savita, 2017; Anonim, 2020).

6. DEPOLAMA
a) Paketlenmiş ürün, kuru, günlük sıcaklıkta minimum değişiklik olan
ve iyi havalandırılan bir binada saklanmalıdır. Gerektiğinde kemirgen, böcek
ve canlı hayvanlara karşı koruma sağlayacak iklimlendirme ve nem kontrolü
sağlayan ekipmanları ile tesisler donatılmalıdır. Panjur ve kapı açıklıkları,
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haşereleri, çiftlik ve evcil hayvanları dışarıda tutmak için tel çitlerle
korunmalıdır (Pandey ve Savita, 2017).
b) Zemin düzenli, çatlaksız ve kolay temizlenebilir olmalıdır. Bitki
materyali, duvarlardan yeterli uzaklıkta tutan raflarda saklanmalıdır; haşere
istilası, küf oluşumu, çürüme veya yağ kaybını önlemek için önlemler
alınmalıdır ve denetimler düzenli aralıklarla yapılmalıdır (Pandey ve Savita,
2017).
c) Paketleme öncesinde ve ambalajlamanın son aşamalarında standart
altı malzemeleri, yabancı maddeleri ortadan kaldırmak için kalite kontrol
önlemleri uygulanmalıdır. İşlenmiş tıbbi bitki materyalleri, üretici ve son
kullanıcı ülkelerinin standart çalışma prosedürlerine ve ulusal ve/veya bölgesel
yönetmeliklerine uygun olarak temiz, kuru kutular, çuvallar, torbalar veya diğer
kaplarda paketlenmelidir (Pandey ve Savita, 2017).
d) Ambalajlama için kullanılan malzemeler kirletici olmamalı, temiz,
kuru ve hasarsız olmalı ve ilgili tıbbi bitki materyalleri için kalite
gerekliliklerine uygun olmalıdır. Kırılgan tıbbi bitki materyalleri sert kaplarda
paketlenmelidir (Pandey ve Savita, 2017).
e) Kurutulmuş tıbbi bitkiler/bitkisel ilaçlar, uçucu yağlar dahil, kuru, iyi
havalandırılmış, günlük sıcaklık dalgalanmalarının sınırlı olduğu ve iyi
havalandırmanın sağlandığı bir depoda saklanmalıdır (Pandey ve Savita, 2017).
f) Taze tıbbi bitki materyalleri uygun düşük sıcaklıklarda, ideal olarak
2-8°C'de saklanmalıdır; donmuş ürünler -20°C'nin altında saklanmalıdır.
g) Az miktarda ham ilaç maddesi, teneke, teneke kutular, kapalı metal
(Pandey ve Savita, 2017).
h) teneke kutular veya kehribar rengi cam kaplar gibi hava geçirmez,
nem geçirmez ve ışık geçirmez kaplarda kolaylıkla saklanabilir. Ham ilaçların
depolanması için tahta kutular ve kâğıt torbalar kullanılmamalıdır (Pandey ve
Savita, 2017).

7. SONUÇ
Tıbbi bitki sektörü hasat, işleme ve ticaret yoluyla yerel halkın geçimini
artırma potansiyeline sahiptir. Bu faaliyetler, ülkenin orman ve biyolojik
çeşitlilik kaynak yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelebilir. Yerel
düzeyde değer katan işleme ve verimli pazarlama yoluyla sektör kırsal gelir,
istihdam ve geçim fırsatları yaratabilir. Özellikle tıbbi bitkilerin işlenmesi ve
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pazarlanması için küçük ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, istihdam için gelir
fırsatları yaratma potansiyeline sahip görünmektedir. Bu şekilde bitkisel
ürünlerin güvenliği, etkinliği ve kalitesi korunabilir ve ülke için gelişmekte olan
bitkisel pazarlar için önemli bir girdi oluşturabilir.

TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 224

KAYNAKLAR
Ahmadi, K., Sefidkon, F., Osareh, M. H. (2008). Effect of drying methods on
quantity and quality of essential oil three genotype of Rosa damascene Mill.
Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plant, 24(2), 162-176.
Anonim, (2020). TAB Standardizasyon, Muhafaza ve Ambalajlama Ders
Notları,https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/dursun.kurt/96934/2.%20T
AB%20Stand_Muh_Amb%20(Hasat%20Sonras%C4%B1%20IIIIV.%20Hafta).pdf (Erişim tarihi: 20.05.2022).
Basker, D. (1993). Saffron, the costliest spice: drying and quality, supply and price. In
International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 344 (pp. 86-97).
Deans, S. G., & Svoboda, K. P. (1990, September). Effect of drying regime on volatile
oil and microflora of aromatic plants. In International Symposium on Medicinal
and Aromatic Plants, XXIII IHC 306 (pp. 450-452).
Demirezer, L. Ö. (2010). Bitkilerin tıpta kullanılması konusundaki sorumluluklarımız.
Bitkilerle Tedavi Sempozyumu, 5(6), 87-88.
Hamilton, A. C. (2008). Medicinal plants in conservation and development case studies
and lessons learnt. In: Kala CP, editor. Medicinal plants in conservation and
development. Salisbury: Plantlife International Publisher. 2008, 1-43.
Heron B, Maiti S. (2010). Good Agricultural and Collection Practices for Medicinal
Plants: Illustrated Booklet for Farmers and Collectors. Food and Agriculture
Organization of the United Nations, New Delhi, India, 2010.
Larsen, H. O., Olsen, C. S. (2006). Unsustainable collection and unfair trade?
Uncovering and assessing assumptions regarding Central Himalayan medicinal
plant conservation. In Plant Conservation and Biodiversity (pp. 105-123).
Springer, Dordrecht.
Okoh, O. O., Sadimenko, A. P., Asekun, O. T., Afolayan, A. J. (2008). The effects of
drying on the chemical components of essential oils of Calendula officinalis L.
African journal of biotechnology, 7(10).
Özer, A. (2010). Bazı tıbbi bitkilerin sıcak havalı kurutucuda kurutulması ve kurutma
sıcaklıklarının ürün kalitesi üzerine etkileri (Master's thesis, Namık Kemal
Üniversitesi).
Pandey, A. K., Das, R. (2014). Good field collection practices and quality evaluation
of medicinal plants: Prospective approach to augment utilization and economic
benefits. Res J Med Plants, 8(1), 1-19.
Pandey, A. K., Savita, R. (2017). Harvesting and post-harvest processing of medicinal
plants: Problems and prospects. The Pharma Innovation Journal, 6(12), 229235.

225 | TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Raghavan, B., Rao, L. J., Singh, M., Abraham, K. O. (1997). Effect of drying methods
on the flavour quality of marjoram (Oreganum majorana L.). Food/Nahrung,
41(3), 159-161.
Saǧdıç, O., Özcan, M. (2003). Antibacterial activity of Turkish spice hydrosols. Food
control, 14(3), 141-143.
Schippmann, U., Leaman, D. J., Cunningham, A. B. (2002). Impact of cultivation and
gathering of medicinal plants on biodiversity: global trends and issues.
Biodiversity and the ecosystem approach in agriculture, forestry and fisheries.
Shahidi, F. (2000). Antioxidants in food and food antioxidants. Food/nahrung, 44(3),
158-163.
Shahidi, F., Wanasundara, K. J. (1992). Critical revievs in food science. Nutrition,
32(1), 67.
Toprak, S.E. (2019). Farklı kurutma yöntemlerinin bazı tıbbi bitkilerin kalite özellikleri
üzerine etkisinin araştırılması (Master's thesis, Selçuk Üniversitesi).
Ved, D. K., Goraya, G. S. (2007). Demand and supply of medicinal plants in India.
NMPB, New Delhi & FRLHT, Bangalore, India, 18(85), 210-52.

TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 226

227 | TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

BÖLÜM 12
TÜRKİYE’DE TESCİL EDİLEN HAŞHAŞ
(Papaver somniferum L.) ÇEŞİTLERİNİN
ANKARA İKLİM ŞARTLARINDA TOHUM VE YAĞ VERİM
DEĞERLERİNİN ARAŞTIRMASI

Dr. | Amir REZAEİ OSALOU 1*
Dr. Öğr. Üyesi | Şeyda SAVALAN 2*
Prof. Dr. | Celal ER3

1

Dr, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (mezun),
ANKARA, Türkiye, rezai.amir300@gmail. ORCID ID: 0000-0001-7533-2251
2* Dr. Öğr. Üyesi, Tekirdağ Namik Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal
Biyoteknoloji Bölümü, Tekirdağ, Türkiye, ssavalan@nku.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-70470943
3Prof. Dr, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Emekli),
ANKARA, Türkiye.

TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 228

229 | TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

GİRİŞ
Papaveraceae familyasının bir üyesi olan Papaver somniferum L. (haşhaş)
Papaver cinsindendir. Türkiye farklı haşhaş türleri bakımından zengin bir
floraya sahiptir. 39 Papaver türü Türkiye’ de bulunmaktadır. Bu türlerden 10
tür, 2 alttür ve 4 varyete endemiktir. Haşhaş tek yıllık bir bitki olup, otsu, dik
gelişim gösteren, topraküstü aksamı koyu yeşildir. Kazık köke sahiptir (30100cm) (Özgen vd., 2017). Haşhaş kelimesi Papaveraceae familiyasının birçok
türü için kullanılırken, afyon kelimesi ise bu familiyaya ait en çok üretilen ve
kullanımı olan Papaver somniferumdan elde edilen, açık havada kurutulmuş
lateks ekstraksiyonu için kullanılmıştır (Labanca vd., 2018). Haşhaş tohumu
ülkemizde gıda amaçlı kullanılmakta olup ticareti yapılmaktadır. Türkiye’de en
fazla beyaz, mavi ve sarı tohumlu çeşitler üretilmektedir. Üretilen haşhaş
tohumlarından bir kısmı çiftçi ihtiyaçları için ayrılmakta geri kalan kısmı ise
serbest piyasada işlem görmektedir (İpek vd., 2012). Haşhaş tohumları
ekmeklerde ve ezilerek hamur işlerinde kullanılmaktadır. Tohumlarında %4050 oranında yağ bulunmaktadır. Yağındaki ana bileşenlerden en önemlileri
linoleik asit ve oleik asittir (Küçük, 1996). Yağı çabuk kuruduğu için kozmetik
ve boya sanayisinde tercih edilmektedir. Son yıllarda alternatif enerji kaynağı
olarak biyoyakıtlarda da kullanılmaktadır (Özer, 2004; Sabancı vd., 2009).
Haşhaşın kapsüllerinden temin edilen alkaloidler tıbbi amaçla
kullanılmaktadır (Er, 1997; Rahimi, 2011). Türkiye’de haşhaşin ekimi, kontrolu,
toplanması, değerlendirilmesi, imhasi, satınalınması, satılmasi, ihraci ve ithali
gibi mevzuat 03/06/1986 tarih ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili
Kanun ve 18/04/1988 tarih ve 88/12850 sayılı yönetmeliğe tabi tutulmaktadır
(Anonim 2004). Ülkemizde haşhaş üretimi ve tarımı Toprak Mahsulleri
Ofisi’nin (TMO) denetim ve sorumluluğunda yapılmaktadır (Anonim, 2014).
Birleşmiş Milletler tarafından geleneksel haşhaş üreticisi ülkeler olarak Türkiye
ve Hindistan kabul edilmiştir. 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık istatistik
verilere göre, Türkiye dünya yasal haşhaş ekim alanları içerisinde %59’luk pay
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ile ilk sırada olup, %9 ile Fransa, %8 oran ile Avustralya, %7 ile Hindistan, %5
İspanya ve %4 ile Macaristan takip etmektedir (Şekil 1).

Şekil 1: Dünya’daki üretici ülkelerin yasal haşhaş ekim alanları (Anonim 2019)

Ülkemizde haşhaş yetiştiricili Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleri hariç her yerde yapılabilmektedir (Bernáth vd., 1998). Birleşmiş
Milletler Teşkilatı tarafından 700.000 da sınır dahilinde yetiştricilik alanı
Türkiye’ye verilmiştir. Haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi .
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmaktadır
(Özgüven vd., 2004).

Şekil 2. Türkiye’de haşhaş ekimine izin verilen iller (TMO, 2019)

Türkiye’de Afyon, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, Kütahya,
Tokat, Uşak, Balıkesir, Eskişehir, Konya ve Manisa illerinde izin belgesi
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alınarak haşhaş ekimi yapılmaktadır (Şekil 2). Bu çalışmada, farklı kuruluşlar
tarafından tescil edilen toplam 17 çeşidin, Ankara şartlarında tohum ve yağ
veriminin tarımsal özelllikleri bakımdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

1. MATERYAL YÖNTEM
Çalışmada kullanılan 17 çeşide ait bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Denemenin ikinci yılında, birinci yılın hasadından elde edilen tohumlar
kullanılmıştır. DenemeTesadüf Parselleri Deneme Desenine göre, 4 tekerrürlü
olarak kurulmuştur.
Tablo 1: Haşhaş Çeşitleri ve Hatlarına Ait Genel Bilgiler (TTSM, 2022)
Kod
A

Çeşidin
adı
Kemerkay
a-95

Varyetesi
L.
var.
luteum.

Tohum
rengi
Açık kahve

B

Karahisar96

L.
var.
luteum.

Açık kahve

C

Afyon-95

L.
var.
luteum.

Açık kahve

D

Ofis-96

L.
var.
luteum.

Açık kahve

E

Kocatepe96

L.
var.
luteum.

F

AfyonKale
si95

L.
var.
luteum.

Açık kahve

G

TMO-2

L.
var.
luteum.

Gri

H

Ankara-94

L.
var.
luteum.

I

Ofis-4

L.
var.
luteum.

Kahve

J

TMO-3

L.
var.
luteum.

Koyu kahve

K

Ofis-3

L.
var.
luteum.

Koyu gri

L

Şuhut-94

L.
var.
luteum.

Koyu gri

M

Ofis-95

L.
var.
luteum.

Açık kahve

N

Anayurt95

L.
var.
luteum.

Açık kahve

Beyazımsı
krem

Beyazımsı
krem

Çeşit Sahibi
Kuruluş
Geçit kuşağı
Tar. Ar. Ens.

Islah
yöntemi

Tescil
tarihi

Seleksiyon

13.04.1995

Melezleme

19.04.1996

Tarla Bit. Mrk.
Ar. Ens.

Seleksiyon

13.04.1995

T.M.O

Seleksiyon

13.04.1995

T.M.O

Seleksiyon

19.04.1996

Tarla Bit. Mrk.
Ar. Ens.

Melezleme

13.04.1995

Tarla Bit. Mrk.
Ar. Ens.

Melezleme

07.04.2005

T.M.O

Seleksiyon

02.05.1994

Tarla Bit. Mrk.
Ar. Ens.

-

05.04.2011

TMO

Melezleme

07.04.2005

T.M.O

-

05.04.2011

TMO

Melezleme

02.05.1994

Tarla Bit. Mrk.
Ar. Ens.

Seleksiyon

13.04.1995

T.M.O

Seleksiyon

13.04.1995

Geçit kuşağı
Tar. Ar. Ens.
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Beyazımsı
krem

O

Ofis-8

L.
var.
luteum.

P

Camcı-95

L.
var.
luteum.

Koyu gri

R

TMO-1

L.
var.
luteum.

Açık kahve

-

05.04.2011

TMO

Melezleme

13.04.1995

Tarla Bit. Mrk.
Ar. Ens.

Melezleme

07.04.2005

T.M.O

Ekim kışlık olarak Ankara koşullarında yapılmıştır. Ekimde sıra arası
mesafe 40 cm olacak şekilde yapılmıştır. Toplam deneme alanı 22.4m ×
28m=627.2 m2 olarak hesaplanmıştır (Şekil 3).

Şekil 3: Bakım ve hasat işlemi esnasında çekilen görüntüler
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Denemede gözlemlenen tarımsal özellikler; tohum verimi (bitki başına)
(g) ve dekara tohum verimi (kg/da) gibi özellikler olurken; endüstriyel özellik
olarak her çeşide ait tohumdan yağ oranı (%),yağ verimi (bitki başına) (g) ve
dekara yağ verimi (kg/da) gibi değerler incelenmiştir.

2. BULGULAR VE TARTIŞMA
2.1. Tohum verimi (bitki başına) (g)
Bitki başına tohum verimi varyans analizine göre önemli çıkmış ve
Tukeys testi sonucu oluşan farklı gruplar ve bitki başına tohum verimi ortalama
değerleri ise Tablo 2’ de verilmiştir. Bitki başına tohum verimine ait ortalama
değerler Tukeys testine göre hesaplanmış ve iki yılın ortalama değerleri 5.688.86 g arasında bulunmuştur. En yüksek tohum verimi (bitki başına) Kocatepe96 çeşidinden (8.86 g), en düşük ise 5.68 g ile Ofis-8 çeşidinden elde edilmiştir.
Gümüşçü (2002) bazı haşhaş hat ve melezlerinde yürüttüğü çalışmada bitki
başına tohum ağırlığı ortalamasını arasında tespit etmiştir. Literatür
çalışmalarına göre bitki başına tohum verimi 9.17-22.82 g (Erdurmuş, 1989),
2.41-5.99 g (Büyükgöçmen, 1993), 0.26-11.66 g (Karadavut, 1994), 2.15-7.73
g (Gümüşçü, 1996), 2.067-4.359 g (Soyalp, 1996), 2.15-7.73 g (Gümüşçü ve
Arslan, 1999), 14.28-26.00 g (Gümüşçü ve Arslan, 2008), 5.180-8.225 g (İpek,
2011) ve 8.76-11.38 g (Rahimi, 2013) arasında tespit edilmiştir.
Tablo 2: Çeşitlerin bitki başına tohum verimine ait ortalama değerleri
Çeşit

Tohum verimi (bitki başına) (g)

Afyon-95

7.53

ABCD

Afyon Kalesi-95

6.86

BCDE

Anayurt-95

7.43

ABCD

Ankara-94

7.31

ABCD

Camcı-95

8.12

AB

Karahisar-96

6.14

CDE

Kemerkaya-95

6.54

BCDE

Kocatepe-96

8.86

A

Ofis-3

5.97

DE

Ofis-4

7.68

ABC

Ofis-8

5.68

E

TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 234

Ofis-95

7.66

ABC

Ofis-96

7.50

ABCD

Şuhut-94

7.33

ABCD

TMO-1

7.71

ABC

TMO-2

6.48

BCDE

TMO-3

7.10

BCDE

Ortalama

7.17

Farklı harflerle gösterilen veriler arasındaki farklılık p<0.01düzeyinde önemlidir. CV: 19.57%

Doğramacı (2013), yapış olduğu çalışmada en yüksek değeri TMO-1
(28.69 g), en düşük değeri ise TMO-3 (14.52 g) çeşitlerinden tespit etmiştir. Bu
çalışma sonuçlarına göre iki yıl sonunda elde edilen tohum verimi (bitki başına)
5.68-8.86 g arasında elde edilmiş olup literatür sonuçları ile uyum içerisindedir.

2.2. Tohum verimi (kg/da)
Tohum verimi varyans analizine göre önemli çıkmıştır. Tukeys testi
sonucu oluşan farklı gruplar ve dekara tohum verimi ortalama değerleri Tablo
3’ te gösterilmiştir.
Tablo 3: Çeşitlere ait tohum verimi ortalama değerleri
Ortalam
a

Çeşitler

1. yıl

2. yıl

Afyon-95

103.1

GHIJK

134.8

ABC

Afyon Kalesi-95

104.4

GHIJK

124.4

ABCDEF

Anayurt-95

103.1

GHIJK

132.7

ABCD

Ankara-94

102.8

GHIJK

140.3

AB

Camcı-95

90.74

KLMN

112.0

EFGHIJ

Karahisar-96

73.32

N

115.5

CDEFGH

Kemerkaya-95

97.23

HIJKL

129.2

ABCDE

Kocatepe-96

116.1

CDEFG
H

131.1

ABCDE

Ofis-3

89.56

KLMN

82.23

LMN

Ofis-4

91.11

KLMN

106.9

FGHIJK

Ofis-8

73.22

N

80.96

LMN

118.95
114.40
117.90
121.55
101.37
94.41
113.22
123.60
85.90
99.01
77.09
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Ofis-95

96.14

HIJKL

127.9

ABCDE

Ofis-96

92.49

JKLM
N

121.0

BCDEFG

Şuhut-94

74.28

MN

114.2

DEFGHI

TMO-1

79.44

LMN

142.1

A

TMO-2

73.78

N

88.72

KLMN

TMO-3

74.98

MN

94.77

IJKLM

Ortalama

90.34

116.40

112.02
106.75
94.24
110.77
81.25
84.88
103.37

Farklı harflerle gösterilen veriler arasındaki farklılık p<0.01düzeyinde önemlidir. CV: 11.85%

Birinci yılın tohum verimine ait ortalama değerler 73.22-116.1 kg
arasında bulunmuştur. En yüksek değer 116.1 kg/da ile Kocatepe-96 çeşidinden
ve en düşük dğer ise 73.22 kg/da ile Ofis-8, 73.32 kg/da ile Karahisar-96 ve
73.78 kg/da ile TMO-2 çeşitlerinden elde edilmiştir. İkinci yılın ortalama
değerleri ise 80.96-142.1 kg arasında değişmiştir. Tohum verimi en yüksek
142.1 kg/da ile TMO-1 çeşidinden, en düşük dğer ise 80.96 kg/da ile Ofis-8
çeşidinden elde edilmiştir.
Daha önce yapılan çalışmalara göre tohum verimi 100-150 kg/da (Er ve
Arslan, 1972), 34-98 kg/da (Malinia ve Ivanova, 1975), 73-114 kg/da (Dabral
ve Patel, 1975), 73-80 kg/ da (Işıkan, 1977), 42.7 kg/da (Emiroğlu, 1978), 136.0145.0 kg/da (Camcı, 1983), 142 kg/da (Öğretir, 1985), 91.730-228.200 kg/da
(Erdurmuş, 1989), 106.2-117.0 kg/da (Engin, 1995), 44.93-128.10 kg/da
(Gümüşçü, 1996), 50.48-109.20 kg/da (Soyalp, 1996), 44.93-128.1 kg/da
(Gümüşçü ve Arslan, 1999), 51.20-151.1 kg/da (Gümüşçü, 2002), 110.22104.49 kg/da (Koç vd., 2004), 171.04-153.24 kg/da (Aytekin ve Önder, 2006),
51.20-151.10 kg 8Gümüşçü ve Arslan, 2008), 31.2- 117.77 kg/da (Günlü ve
Öztürk, 2008), 108.80-155.00 kg/da (İpek, 2011), 108.56-142.24 kg/da (Rahimi,
2013) ve 121-354.7 kg/da (Doğramacı, 2013) arasında değişmiştir. Bu çalışma
kapsamında dekara tohum verimi ile diğer araştırma sonuçları arsaında

uyum içerisindedir.
2.3. Tohum yağ oranı (%)
Çeşitlere ait tohumların yağ oranı varyans analizine göre önemli
çıkmıştır. Tukeys testi sonucu oluşan farklı gruplar ve yağ oranına ait ortalama
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değerleri Tablo 4’ te gösterilmiştir. Bu denemeye ait varyans analizi tohumların
yağ oranı açısından yıllar arasındaki fark önemli çıkmamıştır.
Tablo 4’te verilmiş olan tohum yağ oranına ait ilk yılın ortalama değerleri
%41.59-44.86 arasında değişmiştir. En yüksek yağ oranı Ofis-96 ve en düşük
yağ oranı TMO-1 çeşitlerinden elde edilmiştir. İkinci yılın yağ oranlarına ait
ortalamalar ise %40.85-44.89 arasında değişmiştir. En yüksek yağ oranı
ortalaması Ofis-96 ve en düşük yağ oranı % 40.85 ile Kemerkaya-95 çeşidinden
elde edilmiştir.
Eklund ve Agren (1975), yapmış oldukları çalışmaya göre yağ oranını
%33-40 arasında tespit etmişlerdir. Emiroğlu (1978) araştırmasında yağ
oranının yıllardan etkilendiğini ve birinci yılda %55.10 olan yağ oranının, ikinci
yılda %36.10 oranına düştüğünü ifade etmiştir. Erdurmuş (1989), araştırmasında
hatlar arasında yağ bakımından büyük bir farkın olmadığını tespit etmiştir.
Tablo 4: Çeşitlerden elde edilen tohumlara ait yağ oranı (%) değerleri
Çeşitlere ait tohumların yağ oranı (%)
Çeşit
1. yıl

2. yıl

Ortalamalar

Afyon-95

43.34

ABCDEFGH

42.73

BCDEFGHIJ

43.04

AfyonKalesi 95

42.95

BCDEFGHIJ

43.28

ABCDEFGHI

43.11

Anayurt-95

42.99

BCDEFGHIJ

41.66

HIJK

42.34

Ankara-94

42.81

BCDEFGHIJ

42.77

BCDEFGHIJ

43.79

Camcı-95

44.12

AB

44.06

ABC

42.09

Karahisar-96

42.33

CDEFGHIJK

42.31

DEFGHIJK

42.35

Kemerkaya-95

41.77

GHIJK

40.85

K

41.31

Kocatepe-96

43.24

ABCDEFGHIJ

43.24

ABCDEFGHIJ

43.24

Ofis-3

43.10

BCDEFGHIJ

43.13

BCDEFGHIJ

43.12

Ofis-4

44.01

ABCD

43.69

ABCDE

43.85

Ofis-8

42.87

BCDEFGHIJ

42.10

EFGHIJK

42.48

Ofis-95

43.06

BCDEFGHIJ

43.21

ABCDEFGHIJ

43.13

Ofis-96

44.86

A

44.89

A

44.88

Şuhut-94

43.21

ABCDEFGHIJ

41.91

FGHIJK

43.56

TMO-1

41.59

IJK

41.52

JK

41.55

TMO-2

43.67

ABCDE

43.59

ABCDEF

43.63

TMO-3

43.44

ABCDEFG

43.04

BCDEFGHIJ

43.24

Ortalamalar

43.10

42.80

42.95
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Farklı harflerle gösterilen veriler arasındaki farklılık p<0.01düzeyinde önemlidir. CV=0.83%

Yağ oranı için yapılan araştırmalarda, % 47.0-51.2 (İncekara, 1949), %
41.8-46.3 (Emiroğlu, 1978), % 47.0-51.6 (Camcı, 1983), % 40.6-49.1 (Singh
vd., 1990), %48.66 (Atakişi vd., 1999) %26-52 (Bajpai vd., 1999), % 45-50
(Şener vd., 1999), %38.86- 53.39(Arslan vd., 2000), % 32.4-45.5(Özcan ve
Atalay, 2006), ve % 35.38-47.95 (Rahimi vd., 2011) arasında değiştiğini tespit
etmişlerdir. Rahimi (2013), Ankara koşullarında yağ oranına ait iki yılın
ortalama değerlerinin %41.61-49.48 arasında olduğunu belirtmiştir. Bu çalışma
kapsamında elde edilen sonuçlar diğer araştırmaların sonuçlarından elde edilen
değerlerin alt ve üst sınırları içerisinde yer almaktadır.

2.4. Yağ verimi (bitki başına) (g)
Çeşitlere ait tohumların yağ verimi varyans analizine göre önemli
çıkmıştır. Tukeys testi sonucu oluşan farklı gruplar ve yağ verimine ait ortalama
değerleri Tablo 5’ te gösterilmiştir. Bu çalışmaya ait varyans analizi sonuçlarına
göre, bitki başına yağ verimi açısından yıllar ve çeşitler arasındaki fark önemli
bulunmuştur. Tablo 5’e göre bitki başına yağ verimine ait iki yılın ortalama
değerleri 2.41-3.83 g arasında değişmiştir. Yağ verimi en yüksek Kocatepe-96
çeşidinden, en az yağ verimi (bitki başına) ise Ofis-8 çeşidinden tespit edilmiştir.
Bajpai vd. (1999), Hindistan’da yaptıkları çalışmaya sonuçlarına göre 109
hattan bitki başına yağ verimi değerlerinin 0.4-2.7 g arasında olduğunu
kaydetmişlerdir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar literatürde bulunan sınırlı
sayıda sonuçlarla karşılaştırılabilmiştir.
Tablo 5: Yağ verimi (bitki başına) ortalama değerleri

Çeşit

Bitki başına yağ verimi (g)

Afyon-95

3.23

ABCDE

Afyon Kalesi-95

2.96

BCDEF

Anayurt-95

3.13

ABCDE

Ankara-94

3.12

ABCDE

Karahisar-96

2.60

DEF

Kemerkaya-95

2.69

CDEF
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Kocatepe-96

3.83

A

Camcı-95

3.58

AB

Ofis-3

2.58

EF

Ofis-4

3.36

ABC

Ofis-8

2.41

F

Ofis-95

3.31

ABCD

Ofis-96

3.36

ABC

Şuhut-94

3.11

BCDEF

TMO-1

3.20

ABCDE

TMO-2

2.83

CDEF

TMO-3

3.07

BCDEF

Ortalama

3.08

Farklı harflerle gösterilen veriler arasındaki farklılık p<0.01düzeyinde önemlidir. CV=19.72%

Elde edilen sonuçlara göre yağ verimi (bitki başına) 2.41-3.83 g arasında
bulunmuş literatür çalışmalarına göre bulunan değerler daha yüksek olmuştur.

2.5 Yağ verimi (kg/da)
Yağ verimi varyans analizine göre önemli çıkmıştır. Tukeys testi sonucu
oluşan farklı gruplar ve yağ verimine ait ortalama değerleri Tablo 6’ da
verilmiştir. Dekara yağ verimine ait ilk yılın ortalama değerleri 31.04-50.19 kg
arasında değişmiştir. Kocatepe-96 çeşidinden en yüksek yağ verimi elde edilmiş
olup, en düşük yağ verimi Karahisar-96 çeşidinde tespit edilmiştir. Dekara yağ
verimine ait ikinci yılın ortalama değerleri 34.13-60.03 kg/da arasında
bulunmuştur.
Tablo 6: Yağ verimi ortalama değerleri
Dekara yağ verimi (kg/da)
Çeşitler
Afyon-95
Afyon Kalesi95
Anayurt-95

1. yıl

2. yıl

Ortalamalar

44.69

EFGHI

57.59

AB

51.14

44.82

EFGHI

53.84

ABCD

49.33

44.32

EFGHIJ

55.39

ABCD

49.86
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Ankara-94

44.02

EFGHIJ

60.03

A

52.02

Camcı-95

40.03

HIJKLM

49.34

44.68

Karahisar-96

31.04

N

48.86

Kemerkaya-95

40.65

GHIJKL

52.79

BCDEFG
BCDEFG
H
ABCDE

Kocatepe-96

50.19

BCDEF

56.69

ABC

53.44

Ofis-3

38.60

IJKLMN

35.53

JKLMN

33.54

Ofis-4

40.09

HIJKLM

46.70

DEFGHI

43.40

Ofis-8

31.39

MN

34.13

KLMN

33.76

Ofis-95

41.40

FGHIJK

55.32

ABCD

48.36

Ofis-96

41.48

FGHIJK

54.34

ABCD

46.19

Şuhut-94

32.09

LMN

47.92

CDEFGH

40.01

TMO-1

33.04

KLMN

59.02

A

46.03

TMO-2
TMO-3
Ortalamalar

32.22
32.60
38.31

LMN
KLMN

38.68
40.80
49.99

IJKLMN
GHIJKL

35.45
36.70
44.15

39.95
46.72

Farklı harflerle gösterilen veriler arasındaki farklılık p<0.01düzeyinde önemlidir. CV=11.92%

Koç (2000), Tokat koşullarında yapılan çalışmada Ofis-95, Afyon-95 ve
Ofis-96 çeşitlerinde en yüksek yağ verimi Ofis-95 (72.8 kg/da) çeşidinden elde
edilmiştir. Rahimi (2013), Ankara koşullarında yapmış olduğu çalışmaya göre
51.45-74.79 kg/da arasında yağ verimini bulmuştur.

3.SONUÇ
Türkiye’de tescilli olan 17 farklı haşhaş çeşitlerini karşılaştırmak
amacıyla bu çalışma 2008-2009 ve 2009-2010 yıllarında tesadüf parselleri
deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. İki yılın sonunda
bitkilerin bitki başına tohum verimi 5.68-8.86 g, dekara tohum verimi 73.22142.1 kg, tohumlarda yağ oranı %40.85-44.89, bitki başına yağ verimi 2.41-3.83
g, dekara yağ verimi 31.04-60.03 kg arasında kaydedilmiştir. Tohum verimi
(bitki başına) bakımından Kocatepe-96 çeşidi, tohum verimi bakımından ise,
Kocatepe-96 ve TMO-1 en iyi çeşitler olarak tespit edilmiştir. Yağ verimi
bakımından Kocatepe-96, TMO-1 ve Ankara-94 çeşitleri en iyi çeşitler olarak
belirlenmiştir.
Haşhaş bitkisinin tohumlarında bulunan %45–54'lik yağ bitkinin önemli
bir endüstürü bitkisi olduğunu göstermektedir. Bitkinin tohumlarında bulunan
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yağ Omega-6 ve Omega-9 yağ asitlerince zengin olup, yüksek oranda E vitamini
içeriğinden dolayı Gıda ve kozmetik sanayinde önemli bir hammadde olduğu
bilnmektedir. Bunun yanısıra Haşhaş yağı boya sanayinde ve enerji (biyodizel)
üretimindede kullanılmaktadır ve bu alanda yapılan araştırmalar gün geçtikçe
değer kazanmaktadır. Ancak Haşhaş bitkisinde yapılan araştırmalar genel olarak
alkoloidler ve bu hammaddelerin miktarı üzerine yapılmaktadır ve tohum yağ
verimi, bir karakter olarak fazla ele alınmamıştır. Yapılan bu çalışmada Ankara
bölgesinde haşhaş bitkisinde tohum ve yağ verimine bakılmıştır. Deneme
sonuçlarına göre Ankara ekolojik koşullarında yağ verimine ait ortalama
değerler 31.04-60.03 kg/da arasında olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak bu
çalışma ve buna benzer çalışmalardan yararlanarak Türkiyenin farklı
bölgelerinde ekimi yapılan haşhaş taohumlarında bulunan yağ verimine ait
ortalama değerler elde edilerek dekara yağ verimi bakımından yüksek olan
bölgeler belirlenir. Bu sayede haşhaş yağına karşı oluşan talepler karşılanır,
üretilen yağın ihracatı yapılarak ülke ekonomisine destek olabilir.
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GİRİŞ
Seralar bitkilerin yetişme koşullarının olmadığı yerlerde bu koşulların
yapay olarak sağlanması için oluşturulan üretim alanlarıdır. Bitkiler dış
ortamdan belli bir ölçüde izole edilerek istenilen şartlar sağlanır. Böylece hem
bölgesel hem de iklimsel olumsuzluklar giderilerek üretimin sürekliliği
sağlanmış olur. Seralar istenilen sıcaklık, ürünlerin yetişme süresi ve kullanım
amaçlarına göre sınıflandırılırlar (Yağcıoğlu, 2009). Soğuk seralar hafif dondan
etkilenen ama sıcak istemeyen bitkiler için geliştirilmişlerken sıcak seralar
ekvator veya tropik bölge bitkilerinin yetiştiriciliği için kullanılırlar. Ilık seralar
ise ılıman iklim kuşağındaki bitkilerin yetiştirilmesi için tercih edilirler.
Bitkilerin fizyolojik isteklerinin en uygun şekilde karşılanması için seralar
inşaat, ziraat, makine, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi çok
disiplinli bir çalışmanın ürünü olarak yapılır ve işletilirler. Şartların sürekli
doğru bir şekilde sağlanabilmesi seraların sürekli kontrolünü gerektirmektedir.
Bunun bir operatör veya uzman aracılığıyla sürekli gözlem gerçekleştirilerek
yapılması çok zordur. Üstelik sıcaklık gibi hızlı tepki süresi olmayan
değişkenlerde sezgisel yollarla kontrol sağlamak çok zor olmaktadır. Sıcaklık
artırılmak istenirken gereğinden fazla ısıtılan seralarda bitkiler sıcaklık sitresine
girebilir ve maddi kayıplar oluşabilir (Boyacı vd. 2017). Diğer kontrol
etmenleri için de benzer olumsuzluklar yaşanabilir. Bu sorunların giderilmesi
için seralarda otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.
Nüfus artışına bağlı ihtiyaçların ve tüketimin artması, üretimin
arttırılması ve hızlandırılmasını gerektirmiştir. Bu gerekliliği karşılarken aynı
zamanda maliyetlerin de azaltılması amacıyla üretimde otomasyona
geçilmiştir. İşlerin insanlar tarafından yapılmasına alternatif olarak kısmen
veya tamamen makinalar tarafından yapılmasına otomasyon denmektedir
(Karaçor ve Keleş, 2007). Bu Amaçla makine, elektronik ve yazılım
bileşenlerinin bir araya geldiği düzeneklere otomasyon sistemi denir.
Otomasyon ile insanlardan daha hızlı ve hatasız üretim yapılması mümkündür.
Otomasyon insandan bedensel olarak değil zihinsel olarak faydalanmayı
mümkün kılar. Böylece insanların bedensel yıpranmaları engellenerek yaşam
kalitesi de arttırılmış olur. Otomasyon sistemlerinde yapılan işin insan makine
arasındaki paylaşımı otomasyon seviyesini belirler. İnsan yoğun sistemler yarı
otomasyon olarak tanımlanırken nerdeyse tüm işin makinalar tarafından
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yapıldığı ve insanların sadece gözlemci olduğu sistemlere tam otomasyon
denir. Otomasyon seviyesi yükseldikçe ilk kurulum maliyeti artarken işletme
maliyeti belli bir seviyeye kadar düşmektedir.
Sürekli ve hatasız kontrol edilmesi gereken seracılıkta kullanılmak üzere
otomasyon sistemleri geliştirilmektedir. Artan teknolojik gelişmelere paralel
olarak yeni ve daha ucuz sera otomasyon sistemleri yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Ülkemizde sera otomasyonunun yaygınlığı en fazla; bölge olarak
Akdeniz’de, şehir olarak Antalyadadır.

1. SERA OTOMASYONU
Teknolojideki gelişmeler sonucu otomasyon sistemleri yaygınlaşmıştır.
Günümüzde seracılık faaliyetleri akıllı sera otomasyon sistemleri ile
yapılmaktadır. Sulama, gübreleme, sıcaklık ve nem kontrolü, aydınlanma,
havalandırma gibi işlemler seralarda otomatik bir biçimde kolaylıkla
yapılabilmektedir.
Üretimi yapılan bitkilerin yaşam periyotlarına göre ihtiyaçları bellidir
(Başçetinçelik ve Öztürk, 1998). Üretimin her aşamasında bu ihtiyaçların en iyi
şekilde sağlanması seracılıkta en karlı üretimin yapılabilmesi için gerek şarttır.
Otomasyon sistemlerinin bunları sağlayabilmesi, hem istenen koşulların
belirlenip sisteme tanıtılması hem de mevcut şartların sürekli
gözlemlenebilmesini gerektirmektedir. Gözlem işlemi veri toplama ile
gerçekleştirilir. Doğrudan gözlemci yerine düşük maliyetli algılayıcıların
kullanımı veri toplamanın daha az zamanda ve daha az hatayla gerçekleşmesini
sağlar. Toplanan verinin işlenmesi ve istenen şartlara geöre değerlendirilmesi
bilişim sistem araçlarıyla gerçekleştirilir. Bu sayede saatler süren veri toplama
işi, kısa zamanda halledilmiş olur (Gilreath, 1985).
Otomasyonun gerçekleşebilmesi için verinin toplanması ve
değerlendirilmesi tek başına yeterli değildir. Yapılan derğerlendirmelere göre
kontrol elemanları ile istenen şartların sağlanması gerekmektedir. Bu da sera
sistemini oluşturan ısıtma, soğutma, sulama, vb. alt sistemlerin kontrolüdür. Bu
sistemler kurulum maliyetleri yüksek yatırımlardır. Dolayısıyla ihtiyaca tam
karşılık verebilecek en ekonomik sistemlerin kurulması önemlidir.
En basit haliyle bir sera otomasyonu; iç ve dış algılayıcılar, kontrol birimi
ve kontrol edilen alt sistemlerden oluşur (Şekil 1).
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Kontrol
Birimi

İç ve Dış
Algılayıcılar

Alt Sistemler

Şekil 1: Sera otomasyon sisteminin genel yapısı

İç ve dış algılayıcılardan gelen veri ile ya alt sistemler doğrudan kontrol
edilir (termostatlı ısıtıcılar gibi) ya da veri kontrol birimince yorumlanarak alt
sistemlerin nasıl çalışacağı ile ilgili kararlar alınır.

2. ALGILAYICILAR
Sera içerisindeki şartları algılamak ve kontrol edebilmek amacıyla
gerekli verileri toplamak gerekir. Bunun için algılayıcılar kullanılır.
Algılayıcılardan alınan analog ya da sayısal bilgiler karar sistemine aktarılır.
Algılayıcılar ile sera içerisindeki veya dışardaki büyüklükler ölçülebilmektedir.
Bu ölçüm algılayıcıların sıcaklık, basınç, uzaklık, hız, ivme, sıvı akışı, ışık
yoğunluğu gibi fiziksel büyklükleri elektrik sinyallerine dönüştürmesi ile
başlar. Otomasyon karar sitemleri sayısal sistemler olduğu için algılayıcılardan
alınan analog elektriksel sinyaller dönüştürücüler ile sayısal sinyallere
dönüştürülürler. Algılayıcılar ile dönüştürücüler genelde içiçe yapılardır. Fakat
bazı durumlarda ayrı sistem parçaları olarak da sisteme entegre edilebilirler.
Sera otomasyon sistemlerinde en önemli ve gerekli ölçümler sıcaklık,
ışık, bağıl nem gibi çevresel faktörlerdir. Bunun yanında sera içinde toprak
nemi, toprak ve yaprak yüzey sıcaklığı; dış ortamdaki rüzgâr hızı, hava sıcaklığı
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ve hava nemi de ölçülmesi gereken büyüklüklerdir (Şenol vd., 2019). Ölçülmek
istenilen değerlere göre algılayıcı sayısı arttırılabilir. Örneğin hava kalitesi için
karbondioksit seviye algılayıcıları kullanılabilir.
2.1. Sıcaklık Algılayıcılar
Seralarda sıcaklık en önmli iklim kontrol ölçütüdür. Bitki gelişimini
doğrudan etkiler. Hemen hemen her işlem sıcaklığa bağlı yapıldığı için en çok
ölçülen büyüklük sıcaklıtır. Sıcaklığın üretim aşamasına uygun olarak
sağlanamaması geri dönüşü imkânsız zararlara sebep olabilmektedir (Hocagil
ve Öztürk, 2005).
Bu nedenle seralarda birden çok yerden ve sürekli sıcaklık verisi
alınmaktadır. Algılayıcı olarak genelde Termistör denilern ve sıcaklık
karşısında direnç değişimi presibine göre çalışan NTC ve PTC’ler
kullanılmaktadır. NTC’ler negatif sıcaklık katsayılı, PTC’ler pozitif sıcaklık
katsayılıdır. Yani NTC’ler artan sıcaklıkla dirençlerinde azalma gösterirken
PTC’ler artış gösterirler. Dirençlerindeki bu değişim voltaj farkı olarak
dönüştürücüye aktarılmakta oradan da sayısallaştırılmatadır. Şekil 2’de NTC
ve PTC devre elemanları görülmektedir.

Şekil 2: PTC (Solda) ve NTC (Sağda)

Günümüzde kendi sayısal dönüştürücüsüne ve iletişim ünitesine sahip
sayısal sıcaklık algılayıcıları da yaygın olarak kullanılmaktadır. DHT serisi
algılayıcılar buna örnek gösterilebilir.
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2.2. Işık Algılayıcılar
Bitkilerin ışık ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Bunun yanında bir
bitkinin gelişim süreçlerinde farklı zamanlarda farklı ışık şiddetlerine ihtiyacı
olabilir. Genelde bitkiler gelişme dönemlerinde bol ışığa, dinlenme
dönemlerinde ise daha az ışığa gereksinim duyarlar. Sera içerisindeki ışık
miktarını ölçmek uygun aydınlatma ve gölgeleme için faydalı bir girdi
sağlayacaktır (Kandemir ve Uzun, 2019). Bunu sağlamak için sera içerisine
elektriksel karakteristiği ışık ile değişen foto dirençler (LDR) yerleştirilebilir.
Şekil 3’de bir foto direnç gösterilmektedir.

Şekil 3: LDR, Foto direnç

2.3. Bağıl Nem Algılayıcılar
Bağıl nemin bilinmesi bitki yetiştirmek için sıcaklık kadar gereklidir.
Özellikle terleme işlemi için önemli olmaktadır (Hocagil ve Öztürk, 2005). Sera
içerisindeki havanın bağıl nemini ölçmek için nem algılayıcıları kullanılır. Nem
algılayıcılar genelde kapasitiftirler. Temelde iki metal levha arasına havanın
nemini tutacak bir madde yerleştirilmiş kapasitörlerdir. Havadaki nem miktarı
kapasitif değerinin değişmesini sağlayar. Bu kapasitif deper voltaja
dönüştürülüp sonra da sayısallaştırılır.

3. KONTROL ÜNİTELERİ
Sera otomasyon sisteminin beyni olarak çalışan bölümü kontrol
üniteleridir. Burada toplanan veriler değerlendirilerek sistemin nasıl çalışacağı
ile ilgili kararlar alınır. Gerekli görülen sistemler uygun seviyelerde
çalıştırılarak sera kontrolü sağlanmış olur. Genelde yüksek teknolojili bilişim
sistemleri kullanılır. Üç temel kontrol elemanından bahsedilebilir. Bunlar
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3.1. Programlanabilir Lojik Kontrolör
Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC: Programmable Logic
Controller) düşük kapasiteli, monitörü ve klavyesi bulunmayan bir bilgisayar
gibidir. Genelde fabrikalardaki üretim hatları veya makinaların kontrolü gibi
işlemler için kullanılırlar. Sera mekanizasyonlarında da yoğun bir şekilde
kullanılmaktadırlar (Ayan ve Şenol, 2016). PLC özelleşmiş programlama
yapıları olan giriş ve çıkış ucları önceden belirlenmiş kontrol elemanıdır. Şekil
4’de bir PLC modül görülmektedir.

Şekil 4: PLC

Bilgisayarların aksine; PLC’lerin birçok girişi ve çıkışı vardır. Tüm bir
fabrikayı kontrol edebilecek kadar giriş ve çıkışa sahip olabilirler. Kolaylıkla
girişlere gelen bilginin değerlendirilerek istenen çıkışın verilmesini sağlayacak
şekilde programalanabilirler. Fabrikalarda olabilecek sıcaklık farklarına,
mekanik darbelere, titreşimlere ve elektriksel gürültülere karşı dayanıklıdırlar.
Elektronik tasarım için harcanan zamanı en aza indirdiği için tercih edilirler.
Fakat maliyetleri oldukça fazladır. Bu nedenle daha az maliyetle elde edilebilen
mikrodenetleyicili sistemler PLC’lerin yerini almaktadır.

3.2. Mikrodenetleyicili Sistemler
Mikrodenetleyici, mikroişlemcisi olan, hafızası olan ve giriş-çıkış ucları
olan bir tümleşik devredir. Küçük bir bilgisayar gibi değerlendirildiğinde

253 | TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

PLC’ye benzemektedir. Aralarındaki fark, PLC’den farklı olarak çıkışlarının
tamamen sayısal olmasıdır.
Üretim maliyetlerindeki düşüş ile yaygınlaşmışlar, sahip oldukları
analog digital dönüştürücüler, seri iletişim portları ve benzeri elektronik
eklentileriyle PLC’lerden daha yetenekli hale gelmişlerdir. Dolayısıyla
günümüzde PLC’lerin yerini mikrodetleyicili kontrol sistemleri almaktadır
(Levent ve Aytekin, 2016).
Mikrodenetleyicilerin ve PLC'lerin işlem kapasiteleri ve hafızaları bazı
karmaşık süreçler karşısında yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda daha güçlü
işlem gücüne sahip sahip endüstriyel bilgisayarların kullanılması
gerekmektedir.
3.3. Bilgisayar Kontrollü Sistemler
Bilgisayarlarda bellek sorunu olmadığından çok daha gelişmiş yazılımlar
ile sistem kontrolü sağlamak mümkündür. Ayrıca kullanıcı arayüzleri
sayesinde çok rahat bir şekilde geçmişe dönük verilere ulaşarak istatistiksel
veriler elde edilebilir. Bilgisayar ile çalışmanın tek sıkıntısı çalışma alanının
fiziki koşullarıdır. Nemli, tozlu ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanlarda
bilgisayar ile çalışmak zor olacağı için üretim alanlarından izole kontrol
odalarında bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca seradan veri almak veya
sistemleri kontrol edebilmek için üzerinde çalışılan otomasyon sistemi ile
bilgisayar arasında köprü oluşturacak giriş-çıkış kartlarına ihtiyaç duyulur.
Bilgisayarlı kontrol sistemleri serada yapılacak gelecekteki
geliştirmelere en kolay uyum sağlayan kontrol yapısıdır (Ciğer, 2010). Yazılım
geliştirmeleri ile kolay güncellenebilen bir sistem elde edilmiş olur. Birden çok
sera veya sera içinde birden çok ürünün yetiştirilmesi için opsiyonel kontrol
daha kolay sağlanır. Uzaktan kontrolün gerçekleştirilebilmesine olanak verir.

4. KONTROL EDİLEN SERA BİLEŞENLERİ
Sera çevre birimleri ısıtma, havalandırma, serinletme, gölgeleme, sulama
gibi alt sistemlerden oluşur.
4.1. Sulama Sistemi
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Sulama sistemleri sera içerisindeki bitkilerin su ihtiyaçlarının
karşılanması için kurulur. Bitkinin gelişim dönemine göre belirlenmiş takvimde
veya bikinin su ihtiyacı olup olmadığına algılayıcılardan gelen bilgiler
doğrultusunda karar vererek sulama işlemini yapar.
Sulamada amaç sulama yönünden bitki-su-toprak üçlüsü arasında kararlı
bir denge oluşturulmasıdır. Bu yapılırken girdi maliyetinin en aza indirilmesi
esas alınarak optimum sulama hedeflenir. Bunun için de sulama kararlarının
alınmasını belirleyen değişkenler, etkin biçimde ve kısa sürede
değerlendirilerek, sulamanın otomatik olarak yapılması sağlanır (Kürklü ve
Çağlayan, 2005).
Sera sulama sisteminde ister yağmurlama olsun ister damlama, suyun
otomatik olarak açılıp kapanabilmesi için elektrikli valf kullanılır. Sulama
valfinin açılması ile birlikte, basınçlı su sulama işlemini gerçekleştirir. Yeterli
basınç yoksa hidroforlar yardımıyla elde edilebilir.
4.2. Isıtma Sistemi
Özellikle kış aylarında ısıtma sistemi büyük önem kazanır. Seralarda
genelde su ısıtmalı sistemler kullanılmaktadır. İçerisinden sıcak su akan borular
ısıtıcı olarak kullanılırlar. Bu borular yetiştirme masalarının altına, toprak
altına, sera tabanına, yan duvarlar boyunca ve tabana yakın, sera duvarları
boyunca da taban ve tavana yakın yerleştirilirler (Titiz, 2004). Hava
sıcaklığının yanında büyüme ortamlarının sıcaklığı da ölçülerek sistemin
kontrolü sağlanır. Sıcak su sisteminin yetişmediği zamanlarda yedek elektrikli
ısıtıcılar da devreye girebilir.
4.3. Havalandırma Sistemi
Sıcaklığın veya bağıl nemin istenen değerin üstüne çıkması durumunda
bitkiler zarar görebilir. Ayrıca içerideki havanın kalitesi için tazelenmesi de
gerekebilir. Bu gibi durumlarda dışardaki hava şartları uygun ise havalandırma
kapakları açılarak veya fanlar yardımıyla sera havalandırılabilir (Başçetinçelik
ve Öztürk, 1998).
Farklı şekillerde havalandırma sistemleri tasarlanabilir. Genelde
havalandırma kapakları mekanik bir sistem tarafından açılıp kapatılabilecek
şekilde tasarlanır. Bu mekanizma bir eletrik motoruna bağlanarak kapakların
sistem tarafından açılıp kapatılması sağlanır. Kapakların açılma aralıkları sınır
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bölgelere veya belirli sıklıkta aralara yerleştirilen algılayıcılar ile belirlenebilir.
Böylece istenilen duyarlılıkla havalandırma kapaklarının açılması sağlanabilir.
Benzer bir işlem havalandırma fanlarının dönüş hızı ayarlanarak da yapılabilir.
4.4. Gübreleme Sistemi
Seralarda gübreleme işlemleri otomatik olarak yapılabilir. Damla sulama
sistemine entegre otomatik ilaçlama veya gübreleme sistemleri kullanılıabilir.
Topraktan köklere verilmesi gereken ilaç veya gübre bu şekilde iletilebilir. Eğer
yapraklar üzerinden verilmesi gerekiyorsa o zaman otomatik sisleme
sistemlerinin kullanımı mümkündür. Her iki durumda da sistem, sulama
sistemine entegre edilmelidir.

4.5. Gölgeleme Sistemi
Seralar genelde saydam veya yarı saydam malzemelerden yapılarak
bitkilerin güneş ışığından faydalanabilmeleri sağlanmaktadır. Fakat aşırı ışık
veya ışık etkisiyle sıcaklığın artışı bitkilerde sitrese yol açabilmektedir.
Özellikle sıcak yaz aylarında otomatik gölgeleme perdeleri ile ışık kontrol
altına alınabilir. Işık şiddeti ve sıcaklık değerine bağlı olarak sistem elektrik
motorlarını kontrol ederek perde sistemini çalıştırabilir.

4.6. Soğutma Sistemi
Sera içindeki sıcaklık istenenin çok üstüne çıktığında havalandırma ve
gölgelendirme sistemleri tek başına yeterli olmazsa soğutma sistemleri devreye
girebilir (Boyacı vd., 2017). En yaygın kullanılan sistem fan-ped sistemidir.
Suyun yoğunlaşması yöntemiyle çalışan bu sistem, sürekli ıslak tutulan ped ve
karşı tarafa yerleştirilen havalandırma fanından oluşur. Soğutmaya ihtiyaç
olduğunda pedi ıslatan devirdaim motorları ve fan çalışmaya başlar. Fanlar
içerdeki sıcak havayı dışarı atarak içerde alçakbasınç yaratırlar. Bu
alçakbasıncın etkisiyle ıslak ped üstünden içeri giren hava suyun yoğuşması ile
ısı kaybeder ve içeriyi soğutur.
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Sera ortamlarının kontrolü, bağımlı/bağımsız birçok verinin
değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir. Alınan veriler çeşitli belirsizlikler ve
değişiklikler barındırır. Böyle sistemlerin kontrolünde yapay zekâ (YZ)
yöntemlerinden yararlanmak verimli sonuçlar elde etmemizi sağlar (Yıldız vd.,
2013). Daha önceden elde edilmiş veriler kullanılarak eğitilen YZ sistemleri ile
doğru tahminler üretilebilir ve sistem bu tahminlere göre çalıştırılarak optimum
şartlara en verimli enerji tüketimi ile ulaşılabilir.
YZ modelleri ve uzmanlardan elde edilen bilgilerle güçlendirilerek
oluşturulan karar destek sistemlerine “Uzman Sistem” (US) denmektedir
(Allahverdi, 2001). US’lar özelleşmiş üretim yönetim programlarıdırlar. Sera
içerisinde belirgin bir tarımsal ürünün yetiştirilmesi için gerekli bakım ve bitki
koruma yöntemleri dahil birçok kararı aynı bir uzman gibi ele alarak üretimi
sağlayan otomatik sistemlerdir.
Seralarda son zamanlarda etkili çözümler sunan diğer bir teknoli de
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things: IoT) yaklaşımıdır (Baysal vd., 2018).
Daha verimli bir üretim için IoT teknolojileri kullanılarak uzaktan verileri
görüntülemek, işlemek ve analiz etmek mümkündür. IoT tabanlı tarım
sistemleri sayesinde kablosuz algılayıcı ağları kurulabilir. Hatta bulut
teknolojisi kullanılarak toplanan veriler doğrudan internete kaydedilebilir. Bu
teknolojilerin kullanıldığı kontrol sistemleri birden çok serayı uzaktan kontrol
edebilme kabiliyetine sahiptir.

6. SONUÇ
Seralarda kontrollü bitki yetiştiriciliği için sürekli gözlemle veri toplama,
bu verilerin değerlendirilmesi ve sera sistemlerinin kontrolü için kararlar
alınması gerekmektedir. Bunun yanında bitkilerin ihtiyaç duyduğu maddelerin
bitkilere sağlanması, bakım işleri ve hatta hasat önemli bir iş yüküdür. Bunların
otomasyonunun sağlanması ile seralarda iş yükü maliyetlerinin azalmasının
yanında hem insan hatasından kaynaklanan sorunlar giderilmiş olur hem de
bitki sağlığı için de daha temiz ve kontrollü üretim gerçekleştirilir.
Sera otomasyonunun dezavantajı başta kurulum maliyetidir. Etkili bir
fizibilite çalışması yapılarak sadece gerek görüldüğü durumda otomatikleşme
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sağlanmalıdır. Ekonomik olacaksa yarı otomasyon veya duruma göre tam
otomasyona karar verilmelidir. Bir süre sonra sistemin çalışması ile elde edilen
katma değer kurulum maliyetini karşılaycaktır. Bir diğer dezavantaj sistemin
kontrolünde oluşabilecek aksaklıklar beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Bu
nedenle sistemin bakım ve kontrolü belirli dönemlerde yapılarak aksaklıklar
giderilmelidir.
Seralarda otomasyonun kullanımı sonucu en genel olarak şu faydaları
elde ederiz:
•

Verimli ve alternatif üretimin sağlanması

•

Daha kaliteli ve hastalıktan ari ürünlerin elde edilmesi

•

Zamandan bağımsız üretimin sağlanması

•

İş gücünden tasarruf edilmesi

•

Girdi maliyetlerinin düşmesi

Avantaj ve dezavantajları karşılaştırıldığında otomasyonun her şartta
yararlı olduğu söylenebilir. Seralarda özellikle iklim kontrolünün zorluğundan
dolayı belirli bir seviyede otomasyon elzemdir. Teknolojinin sürekli gelişmesi
performansı iyi olan sistemlere ulaşmamızı ucuzlatmış ve kolaylaştırmıştır. Bu
durum sera otomasyon sistemlerinin daha da gelişeceğinin ve yaygınlaşacağın
göstermektedir.
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GİRİŞ
Tarım ürünlerinde kalite faktörü insan sağlığı açısından önemlidir. Kalite
kelimesi Latince ‘nasıl’ anlamına benzeyen "Qualis" kelimesinden türemiş olup
"Qualitas" kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu kavramı Çiçero ve Yunanlı
yazarların bazısının “mahiyet veya nitelik” anlamlarında kullandıkları
görülmektedir (Halis, 2000). Kalitenin değişik tanımları bulunmakla birlikte en
çok kullanılan tanım ise standartlara uygunluk veya şartnameye uygunluktur
(Anonim, 2022a). Abbott kaliteyi bir ürünün belirli bir kullanım için kabul
edilebilirliği olarak tanımlamaktadır. (Abbott, 1999). Diğer taraftan kalite
makul fiyat aralığında, insanların ihtiyaç, istek ve beklentilerine uygun
ürünlerin derecesini ifade etmektedir. Bu derece üründen, ürüne değişkenlik
göstermekle birlikte kalite kavramı en geniş anlamıyla tüketici açısından
memnuniyeti artıran her şey olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve İkat, 2015).
Tablo 1’ de gösterilen kaliteli kriterleri iki farklı şekilde ölçülmektedir.
Dış kalite kriterleri meyve ve sebzelerin tüketici tarafından kolayca algılandığı
(dokunma veya görme) ve satış politikasında da önemli bir yere sahip olduğu
bilinmektedir. Tüketicilerin ilk kez aldıkları ürünlerde öncelikli tercihleri dış
kalite kriterleri olurken aynı ürünü ikinci kez aldıklarında ise bu kez iç kalite
kriterleri de önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
Dış kalite kriterlerini belirleyen: irilik, şekil ve renk gibi faktöreler
tüketicilere yöneltilen “meyvenin tadı nasıl” sorusunun cevabına etkisi
bulunmaktadır. Dış kalite (görünüm) tüketiciler açısından ilk kalite göstergesi
olmasının yanı sıra söz konusu ürünün tercih edilmesi anlamında da son derece
önemli bir kriterdir. Literatürde yer alan çalışmalar dış kalite kriterinin toplam
kalitede önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir (Öztürk vd., 2016).
İrilik; tarımsal ürünlerin boyutlarını ifade eden özelliktir. Meyve ve
sebzelerde küçük boy, gelişme ve olgunlaşma aşamalarında ürünün geriden
geldiğini; aşırı iri boy ise dayanma gücünün az olmasını, yapının bozulmasını
ifade eder (Karaçalı, 2014). Tarım endüstrisinde hemen hemen her tarımsal
ürün için sınıflandırma makineleri vardır ve sınıflandırmaya göre ürünün değeri
değişmektedir. Meyve şekli; çeşide özgü bir nitelik olarak oldukça kararlıdır,
değişmez. Fakat gelişme döneminde bazı olumsuz etkiler ürün şeklinde
bozukluklara sebep olur (Karaçalı, 2014).
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Tablo 1: Meyve ve sebzelerdeki kalite kriterleri (Choi vd., 2006)
İrilik (ağırlık, hacim, boyut vb)
Dış Kalite Kriterleri

Şekil (çap/derinlik oranı)
Renk (üniformluk, yoğunluk)
Mekanik zararlanmalar
yaralanmalar, lekeler vb.)

(ezilmeler,

Tatlılık, Ekşilik, Burukluk, Acılık,

Lezzet
Aroma
İç
Kriterleri

Kalite

Doku
Besin
değerleri
Bozulmalar

Sertlik, Gevreklik, Sululuk
Karbonhidratlar,
Proteinler,
Vitaminler, Fonksiyonel Özellikler
İç Boşluk, Çürüklük, Don Hasarı

Renk; meyvedeki fizyolojik değişiklikleri tanımlayan iyi bir göstergedir.
Renk değişiklikleri, gıda ürünlerinin işlenmesi sırasında kalitesini belirlemek
için de kullanılır (Antal vd., 2013). Birçok bitkide, meyvenin rengindeki bir
değişiklik, klorofillerin bozulması ve diğer pigmentlerin sentezi ile ilişkilidir.
Tarımsal ürünlerin kabuk ve iç dokuların da çeşitli renk maddeleri
bulunmaktadır.
Mekanik zararlanmalar; ürünlerin bitki üzerindeyken dalların birbirine
sürtünmesi, ebatlama sırasında, ambalajlamada, depolamada da ve taşıma
sırasında oluşabilir. Ezilme, kesik, zedelenme, yaralanma şeklinde görülebilir
(Kaynaş, 2017). Su kaybı; meyve ve sebzelerde ağırlık kaybı buruşma ve solma
şeklinde kalite kaybına neden olur. Domates gibi bazı meyveler de olgunluğa
göre değişim gösterir, dış yüzeye bakılarak bazı hastalıklar, çürükler, kurtlanma
gibi olumsuzluklar tespit edilebilir.
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Tablo 2: Bazı meyve ve sebze türleri için en önemli kalite özellikleri (Barreiro
vd.., 2004)

Tür

En Uygun
Kalite Özelliği

İkinci Önemli
Kalite Özelliği

Elma

Sertlik/Doku

Armut

Sertlik

Şeftali

Sertlik

Zedelenme
Lezzet (şeker,
asitlik)
Lezzet (şeker,
asitlik)

Kayısı

Sertlik

Şeker

Domates

Renk

Sertlik

Kavun

Şeker

Renk

Narenciye

Çürüme

Leke/Zedelenme

Üçüncü Önemli
Kalite Özelliği
Lezzet (şeker,
asitlik)
Zedelenme
Zedelenme
Renk
Lezzet (şeker,
asitlik)
Lezzet (şeker,
asitlik)

Dış karakteristiklerden farklı olarak, içsel karakteristikler hakkında bilgi
dış görünüş ile elde edilememektedir. İç kalite kriterlerinden meyve / sebze
dokusunun tüketiciler için önemi büyüktür (Moshou vd., 2003).
Avrupa ülkelerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarına bakıldığında
(FAIR CT 95 0302), tüketicilerin, üreticilerin ve depocuların bazı meyve /
sebzeler için dokunun en önemli özellik olarak gördüklerini Tablo 2’de
göstermiştir ve bu da nesnel olarak doku ölçümünün gerekliliğine yol açmıştır
(Barreiro vd., 2004). İç kalite kriterlerine bakmak için tahribatlı ve tahribatsız
ölçme yöntemleri kullanılabilir.

1. İÇ KALİTE KRİTERLERİ
Tarım ürünlerinin toplanma süreleri, metabolik faaliyetlerin
incelenmesindeki en önemli konu olgunlaşma fizyolojisi ve solunum ilişkisidir.
Meyvenin depolanma ömrünü ve kalitesini etkileyen faktörlerin başında hasat
olgunluğu gelmektedir. Meyve ve sebzeler olgunlaşma sırasında gösterdikleri
solunum eğrilerine göre klimakterik olan ve klimakterik olmayan olarak ikiye
ayrılır. Bu meyvelerin sınıflandırılması Tablo 3’de verilmiştir.
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Klimakterik olanlar; derimden sonra olgunlaşabilme yeteneğine sahip
olan türlerdir. Klimakterik olmayan sebze ve meyve ise koparıldıktan sonra
olgunlaşmaya devam etmeyen tür olarak adlandırılır.
Tablo 3: Meyvelerin solunum eğrilerine göre sınıflandırılması (Söylemezoğlu, 1998)
Klimakterik türler
Armut
Mango
Avokado
Şeftali

Trabzon
hurması
Papaya

Klimakterik olmayan türler
Ananas
Bezelye
Bamya

Biber

Karpuz

Çilek

Elma

Ayva

Limon

Kiraz

Domates

Erik

Nar

Patlıcan

Kavun

İncir

Üzüm

Zeytin

Kayısı

Kızılcık

Portakal

Kabak

Olgunlaşma; meyve ve sebzelerde fiziksel, fizyolojik ve biyokimyasal
değişiklikler olarak ifade edilebilir. Meyve ve sebzelerde hasat zamanının ve
hasat yöntemlerinin doğru uygulanmaması kalitesiz ürünlerin tüketiciye
ulaşmasına neden olmaktadır (Özcan, 2017). Olgunlaşmamış meyve de, daha
fazla mekanik zarar, düşük lezzet kalitesi ve buruşma gözlenmektedir (Kader,
1999). Meyve ve sebzeler çabuk bozulan, dayanmayan ürünlerdir. Hasattan
sonra en kısa sürede ya pazara sunulmalı ya da soğuk hava depoları,
buzdolapları, depolar, endüstriyel işlem üniteleri ve perakende satış yapan
tezgâhlarda depolanmalıdır. Meyve ve sebzelerin iç kalitesini bozmadan hasat
zamanını tahmin etmek için bazı yöntemlere ihtiyaç vardır.
Bu yöntemlerden bazıları; kabuk rengi, çözünür katı madde içerikleri,
titre edilebilir asitlik, meyve eti sertliği, irilik/şekil gibi parametrelerinin
ölçülmesi, meyve olgunluğunun izlenmesi için gereklidir. Meyve ve sebzelerin
tahrip edilmeden hasarsız yöntemlerle iç ve dış kalite kriterlerin ölçülerek
sınıflandırılmalarına tahribatsız ölçme yöntemiyle kalite belirlenmesi
denilmektedir.
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Tablo 4: Tarım ürünlerinin kalite özelliklerini değerlendirmek için tahribatsız
yöntemler
Prensipler

Kullanılan Metot
Görüntü işleme

Optik

Yansıma, iletim ve
Spektroskopi emilim

Lazer
spektroskopisi
Titreşim ile uyarma
Ses
Dinamik
Ultrason
X-ışını

İç direnç
Elektromanyetik
MRI

Ölçülen Öğeler
Boyut, şekil, renk,
dış kusurlar
Renk, kimyasal
bileşenler, iç kusurlar

Sertlik, kusurlar,
şekil
Sıkılık, olgunluk
indeksi
Sertlik, iç boşluk,
yoğunluk
İç boşluk ve yapı,
sıkılık, hassasiyet
İç boşluk yapısı,
olgunluk indeksi
Nem içeriği,
yoğunluk, şeker içeriği, iç
boşluk
Şeker, nem içeriği,
iç boşluk

Yapılan çalışmalar neticesinde tahribatsız testlerin uygulanması,
tarımsal ürün kalitesinin izlenmesi, yeni yöntemlerin belirlenmesi ve yeni araçgereçlerin tasarlanması önemli hale gelmiştir. Meyve ve sebze kalitesi
saptamak amacıyla bazı teknikler geliştirilmiştir ve bu teknikler optik,
elektromanyetik ve dinamik olarak üç başlıkta incelenebilir (Abbott, 1999;
Butz vd., 2005). Tablo 4 ’de kalite bileşenlerinin tahribatsız ölçme yöntemiyle
ölçülebilen tekniklerinin değerlendirilmesi yapılmıştır (Noh ve Choi, 2006).
Bazı örneklere baktığımızda şeftali, armut, elma, narenciye, çözünür katı
içeriğini ölçmek için kızılötesi (NIR) yansıtma / geçirme tekniği, karpuzun
olgunluğunu ve iç kusurlarını değerlendirmek için akustik tepki tekniği, kavun
çözünür katı içeriğini tahmin etmek için elektriksel kapasitans tekniği
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yöntemleri kullanılır. Tarımsal malzemelerin nem ve yağ içeriğini ölçmek için
manyetik rezonans (MR) incelenmiştir.

1.1. Meyve Eti Sertliği
Tarım ürünlerinin, hasat olumu ve sofralık olarak tüketime hazır
oldukları durumda ürünler tekstürel olarak değişmekte ve ayrıca ürünlerde
yumuşama gözlenmektedir. Olgunluğa ulaşan meyvelerin hasata hazır
olduklarını gösteren yararlı kriterlerden biri de meyve eti sertliği olmaktadır
(Sugiyama vd., 1998). Olgunlaşma sırasında hücrelerin genişlemesiyle pektin
ve hemiselülozların parçalanmasıyla meyve etinde yumuşama gözlenmektedir
(Özdemir vd., 2008). Bu yumuşama, özellikle olgunlaşma başladıktan sonra
düzenli ve bariz bir şekilde olmuş ise, meyve eti sertliği en önemli hasat
kriterlerinden biridir. Meyve eti sertliği, armut ve elmalarda erken dönemde
daha az belirgin ve daha az kararlıdır. Birçok meyve ve sebzede meyve eti
sertliği hasat ölçütü olarak kullanılmaktadır.

Şekil 1: Domates olgunluk aşamaları (Hyodo vd., 2013)

1.2. Kuru Madde Miktarı
Gıda maddeleri, su ve katı maddelerden oluşmaktadır. Suyun
buharlaştırılarak uzaklaştırılmasından sonra geri kalan kısım kuru madde olarak
ifade edilir. Kuru madde içeriği suda çözünen ve çözünmeyen olmak üzere iki
kısımdan oluşur. Suda çözünen kuru maddeler (Briks) ise başta früktoz ve
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glikoz olmak üzere şeker, sitrik asit, malik asit ve tartarik asit gibi organik
asitlerden oluşmaktadır.
Suda çözünen kuru madde miktarı refraktometre ile belirlenir. Suda
çözünmeyen kuru maddeler ise, nişasta ve selüloz gibi büyük moleküllü
bileşiklerden oluşmaktadır (Anonim, 2022b). Meyve ve sebzelerde kuru madde
miktarı; bir olgunluk kriteri olmasının yanında ürünlerin tüketime hazır hale
geldiği zaman oluşabilecek tat derecesini göstermesi açısından da önem arz
etmektedir.

1.3. Olgunluk İndeksi
Olgunluk indeksi, meyve suyunda bulunan toplam kuru madde
miktarının asit miktarına oranı olarak ifade edilmektedir. Bir meyvenin taze
olarak lezzetli bir şekilde yenebilmesi şeker/asit dengesi ile bağlantılıdır. Elma,
armut gibi sert çekirdekli meyveler ile üzüm, turunçgiller, nar, kavun vb. gibi
meyvelerin tüketiminde ve ihracatında olgunluğu belirleyici standart ölçü
olarak “Olgunluk İndisi” kullanılmaktadır.

Şekil 2. Çilekte olgunluk basamakları (Posé vd., 2019)

1.4. Titre Edilebilir Asit Miktarı
Olgunlaşan tarım ürünlerinde genel olarak asit miktarında yüzde olarak
azalma gözlenmekte ve buna bağlı olarak ekşi tat kaybolmaktadır. Ancak hasat
döneminde, suda çözünür madde miktarını etkileyen koşullar, asit kaybı hızına
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bağlıdır. Bu nedenle titre edilebilir asit miktarı tek başına tarım ürünlerinin
kalitelerini belirlemekte sağlıklı sonuç veremeyebilir (Karaçalı, 2014).

1.5. Nişasta Miktarı
Nişasta hemen hemen her tarımsal üründe bulunmaktadır.
Olgunlaşmamış meyvelerde nişasta bulunduğu halde, olgun meyvelerde
tümden kaybolmaktadır. Ayrıca, bazı sebzelerde başlangıçta bulunan nişasta,
olgunlaşma ilerledikçe kaybolurken, bazılarında olgunlaşma ilerledikçe miktarı
artmaktadır. Bezelyeler hasat olumuna geldiklerinde nişasta oranı artmakta,
domateslerde ise nişasta miktarı olgunlaşma sırasında nişasta tümden
kaybolmaktadır (Acar vd., 2004).

2. KALİTE ÖZELLİKLERİNİN
KULLANILAN YÖNTEMLER

BELİRLENMESİNDE

Meyve ve sebzelerin iç ve dış kalite özelliklerinin değerlendirilmesi için
farklı tahribatsız ölçme yöntemleri kullanılmıştır. Bunlar arasında görüntü
işleme, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), X-ışını ve bilgisayarlı
tomografi (BT), klorofil floresan yöntemi, yakın kızıl ötesi spektroskopisi
(NIRS), akustik emisyon yöntemi, elektronik burun /elektronik dil ve dielektrik
spektroskopisi yaygın olarak kullanılmaktadır.

2.1. Görüntü İşleme
Video, kamera ve tarayıcı gibi görüntü sağlayıcı cihazlarla
sayısallaştırılan görüntülerinin uygun teknolojiler kullanılarak yazılımların
amaca uygun şekilde değiştirmeye yönelik yapılan çalışma görüntü işleme
olarak adlandırılmaktadır (Bul vd., 2018). Görüntü işleme, görüntüyü dijital
hale getirmek, spesifik görüntü elde etmek veya yararlı bilgiler çıkarmak için
kullanılan bir yöntemdir. Resmi en küçük parçalara böldüğümüzde çok boyutlu
matrisler oluşmaktadır. Bu matrislerin her bir elemanına piksel adını
verilmektedir. Görüntü işleme yöntemlerinde pikseli oluşturan matris hücreleri
üzerinden işlemler yapılmaktadır.
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Şekil 3: Basit bir görüntü işleme sistemi

Bilgisayar ortamında görüntüler en yaygın RGB renk uzayında temsil
edilmektedir. Görüntüleme şekil 4‘de gösterilen R (Kırmızı), G (Yeşil), B
(Mavi) kodlarıyla nesneye ait gri düzeyli görüntünün ekrana aktarılmasıyla
oluşmaktadır. Elektromanyetik spektrumda 0.4-0.5 μm dalga boyu mavi renge;
0.5- 0.6 μm dalga boyu yeşil renge; 0.6- 0.7 μm dalga boyu kırmızı renge
karşılık gelmektedir. Bu veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra insan
gözüne çok yakın gelen renkleri çok farklı şekilde tanımlamaktadır (Anonim,
2022c).
Görüntü işleme otomasyon ve güvenlik sistemlerinde, tarımsal
uygulamalarda, biyomedikal ve tıp alanlarında, coğrafi bilgi sistemlerinde,
tasarım ve imalat uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Samtaş ve
Gülesin, 2011). Ancak tarım uygulamalarında; görüntü işlemede ışığın meyve
ve sebzenin içine girmesi konusundaki zorlukları nedeniyle, iç kusurların
tespitinde etkili olmadığı için dezavantaj olarak görülmektedir.
Tarım uygulamalarında görüntü işlemenin kullanımı, meyve ve
sebzelerin sınıflandırılmasında kullanılan araçların, şekillerini, rengini temel
olarak belirlemede yeterli olacağı belirtilmiştir (Chen vd., 2002). Meyve ve
sebzelerin yüzeyindeki leke, böcek hasarları, mantar, çeşitli kusurlar, renk
bilgisi tabanlı yöntemler kullanarak belirlenmiştir. Patates ve elmaların
çevrimiçi sınıflandırılmasında görüntü işleme tekniğinden yararlanılmıştır (Tao
vd., 1995).
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Şekil 4: Görüntü işleme matris hali (Anonim, 2022c)

Şekil 5: Çilekte görüntü işleme
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2.2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)
Manyetik rezonans (MR) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI),
radyo frekansı aralığında karbon ve hidrojen gibi bazı çekirdeklerin
elektromanyetik radyasyonla etkileşimini temel alan tahribatsız ölçme
yöntemidir. Hidrojen çekirdekleri çok güçlü MRI sinyallerinden birini üretir ve
su, şeker, yağ gibi meyve bileşenlerinde hidrojen bulunması, meyve kalitesini
değerlendirmek için MR yönteminin uygulanmasına izin vermektedir
(Slaughter, 2009).
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sadece insan hayatı ile sınırlı
kalmayıp bitki yaşamında da yer almaktadır. Meyve ve sebzelerde özellikle
olgunlaşma, çekirdek parçalanması, meyve eti kararması, çürüklük, solucan
hasarı, soğutma ve donmaya bağlı bozulmaların değerlendirilmesinde
kullanılmaktadır. Bu yöntem ile meyve ve sebzelerin dokularındaki hidrojen
atomunun yoğunluğu belirlenmektedir. Manyetik bir alan içerisinde
inceleyeceğimiz bölgeye kısa süreli radyo dalgaları gönderilerek dokulardaki
hidrojen atomlarının ürettiği enerjiyi belirli referans aralıklarındaki sayılara
dönüştürerek bilgisayarda bir görüntü elde edilmektedir (Anonim, 2022d).
MRI yöntemiyle zamanla olgunlaşan iç dokularda bozulma, iç kararması
olan yerdeki meyve öz suyu miktarının artmasıyla birlikte yüksek sinyal
manyetik rezonans görüntüsünde parlaklık oluşturduğu bilinmektedir (Costa
vd., 2000).
Şekil 6 ve Şekil 7’de gözüken avokado ve elma meyvesinde iç
kararmanın olduğu yerde de MRI ile bakıldığında parlaklık olduğu
gözlenmiştir. Satsuma portakalında 0.5 mm kalınlığındaki dilimleri birbirinden
ayıran ince zarlarda manyetik rezonans ile görülmektedir (Hinshaw vd., 1979).
Kirazlar da beneklenmeyi, domatesler de su kaybını, armut ve patateslerde iç
kararmalarını ortaya çıkarmak için manyetik rezonans yöntemini kullanmayı
amaçlamaktadır (Stroshine vd., 1994).
Taze ve işlenmiş tarım ürünlerinin kalitesini belirlemede ürüne zarar
vermeden (parçalama ve kesme yapılmadan) iç yapılarını ve moleküler
hareketleri görerek karşılaştırma yapılması manyetik rezonans görüntüleme
tekniğinin tıp alanı dışında da alternatif uygulama alanlarında da kullanılmaya
başlandığı bilinmektedir (MacFall ve Johnson, 1994).
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Şekil 6: Avakodo MRI görüntüsü (Mazhar vd., 2015)

Şekil 7: Elma MRI görüntüsü (Abbott, 1999)

2.3. X-Işını ve Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Bu yöntemle cihazdan ince hüzme halinde çıkan x ışınları analizi
yapılacak olan meyve ve sebzenin dokusundan geçerek bir detektöre
ulaşmaktadır. X-ışınları en çok, boşluk ve dokuları büyük ölçüde belirleyen
hücreler arasında ayrım yapabilir. İki radyasyon (X-ışını ve gama ışınları) türü
de materyale etki etmekte ve dalga boyu ne kadar kısa olursa, ışın etki gücü o
kadar büyük olmaktadır (Erkan, 2017).
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Şekil 9: Sağlıklı ananas ile sağlıksız ananasın BT yöntemi ile görüntülenmesi
(Angel vd., 2015)

Şekil 8: BT yöntemi ile elma, domates ve biberin üç boyutlu görüntülenmesi

Işın miktarlarına bağlı olarak görüntüler bilgisayar ortamında üç boyutlu
bir görüntü oluşturmaktadır (Butz vd., 2005). Bilgisayarlı tomografi meyve ve
sebzelerin yumuşak dokuları, çekirdek evleri şekil ve yerleşimleri net olarak
gözükmektedir. Tarımsal ürünlerin meyve özsularına göre de kullanım
amaçları da değişmektedir (Erkan, 2017).
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Tablo 5: Meyve ve sebzelerde bilgisayarlı tomografinin kullanım amaçları
Tür

Kullanım Amacı

Elma

Fizyolojik Bozukluk

Şeftali

Süngerimsi Doku

Yeşil Domates

Olgunluk Aşaması

Nektarin

İç Yumuşama

2.4. Klorofil Floresan Spektroskopisi
Meyvelerin ve yaprak sebzelerin fotosentez sonucu meydana getirdikleri
yeşil pigmentler klorofil olarak adlandırılmaktadır. Yapraklar yaşlandıkça
klorofil parçalanır ve yeşil renk kaybolur (Anonim, 2022e). Klorofilin çeşitli
türleri bulunmaktadır. Bunlar; klorofil a; bakteriler hariç bütün yeşil bitkilerde,
klorofil b; yüksek bitkilerde ve yeşil yosunlarda, klorofil c; kahverengi
yosunlarda, diyatomelerde (su yosunları) ve öglena gibi bir hücreli
kamçılılarda, klorofil d; kırmızı yosunlarda bulunduğu bilinmektedir (Atlı,
2010).
Klorofil Floresan metodu, tohumların olgunlaşma süresince
bulundurmuş oldukları klorofil a miktarının, tohumlara zarar vermeden verilen
kırmızı ışığın (670 nm) soğurması ve yansıması esasına dayanan bir metottur
(Suhartanto, 2003). Bu metot esasında klorofil miktarı ile kalite arasında negatif
bir ilişki bulunmaktadır. Olgunlaşma süresince tohum ve tohum kabuğundaki
klorofil miktarı düşer, böylece kalite artar; fazla klorofil miktarı ise daha düşük
kaliteyi, daha az klorofil ise daha yüksek kalite ile bağlantılı olduğu
bilinmektedir. Bu yüzden tohum kalitesi, tohumdaki klorofil miktarı ile
ilişkilendirilmiştir (Kenanoğlu ve Dinler, 2018).
Klorofil floresan metodu, armutlarda muhafaza şartlarındaki
bozulmaları, elmalarda meyve kabuğu yanıklığını, hıyarlarda üşüme
zararlarını, domateslerde olgunluğu, limonlarda meyve kalitesini, brokoli de
klorofil miktarını bulmak için kullanılmaktadır (DeLong vd., 2000).
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Şekil 10: Klorofil Florens ayrım grafikleri (Kenanoğlu ve Demir, 2018)

2.5. Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi (NIRS)
Elektromanyetik radyasyon çok çeşitli foton enerjilerini kapsar ve
genellikle en uzundan en kısa dalga boylarına, radyo dalgası, mikrodalga,
kızılötesi, yakın kızıl ötesi spektroskopisi, ultraviyole, röntgen ve gama ışını
olduğu bilinmektedir. Şekil 11’da tarımsal ürünlerin kimyasal yapısını
belirlemek için kullanılan yakın kızılötesi sistem (780 ile 2500nm)
gösterilmiştir.
Şekil 12 ‘de görüldüğü gibi elektromanyetik radyasyon gözle görülebilir
renklerin dalga boyunu kapsayan bölgesi, görünür bölge olarak adlandırılır.
Kalite özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan hızlı, elektromanyetik
radyasyonun emilimi temeline dayanan yakın kızılötesi ötesi spektroskopisi
780 nm ile 2500 nm arasındaki dalga boyunu kapsar ve analiz amaçlı kullanılan
bir teknoloji olduğu bilinmektedir (Vo-Dinh, 2014).
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Şekil 11: Tarımsal ürünlerin kalitesinin belirlenmesi için yakın kızılötesi sistem
(Ikeda, 1992)

Şekil 12: Yakın kızıl ötesi elektromanyetik spektrum

NIR spektroskopisinin özellikle gıda ve tarımsal ürünlerin fiziksel ve
kimyasal analizlerinde rutin olarak kullanılabilmesine imkân tanımaktadır. NIR
spektroskopisi tarımsal uygulamalarda ilk olarak Norris ve ekibi tarafından
1968 yılında NIR spektroskopi verileri soya fasulyelerinin analizinde
kullanılmıştır (Ertugay ve Başlar, 2011). O dönemden itibaren birçok tarım ve
gıda ürünlerinin nem, protein ve yağ içeriklerinin hızlı analizi için
kullanılmaktadır (Davies ve Grant, 1987; Irudayaraj ve Gunasekaran, 2001).
NIR tarımsal ürünlerin dokularında yayılımı mikro yapı ile bağlantılı
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olduğunun keşfedilmesi ile NIR spektroskopisi sertlik ve iç hasar tespitinde de
kullanılmıştır. NIR spektroskopisi soğanların kuru madde içeriğine, havuçların
karotenoid miktarına, armutların iç hasarlarına, domateslerin meyve eti
sertliğine, kuru madde içerine odaklanmaktadır (Erkan, 2017).

2.6. Akustik Emisyon Yöntemi
Akustik Emisyon (AE) yöntemi, test edilen ürünün güvenilirlik ve yapı
bütünlüğü açısından kontrol etmemizi sağlayan önemli bir tahribatsız test
yöntemlerindendir (Sun vd., 2010). AE, 90 ‘li yılların başında patates bitki
dokusunda kullanılmıştır. Yük ve basınç altında tutulan ürünlerde iç değişikliğe
(strese) maruz kaldığında oluşan ses dalgaları, akustik sensörler tarafından
algılanarak işlem yapılmaktadır (Dwivedi vd., 2018). Bu akustik sensör yüksek
frekans dalgalarını dinleyerek AE dalga formlarına dönüştürerek sinyalleri
bilgisayara aktarmaktadır. AE, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak
meyve ve sebzelerin iç dokuları görüntülenebilmektedir.
Farklı yoğunluktaki yüzeylerine gönderilen ses dalgaları o yüzeyden
yansıyarak geri gelen seslerden yararlanılarak ürün kalitesi belirlenmektedir.
Üründen geçen ses dalgalarının özellikleri hasat sonrası işleme sırasında
meyvenin kalite özelliklerini belirtmek için kullanılabilir (Butz vd., 2005). Bu
yöntem genellikle meyve suyu içeriği fazla olan dokularda; tarım ürünlerinin
besin değerlerini kaybetmeden, düşük maliyetle, hızlı ve kaliteli bir şekilde
kurutulmasında, saklanmasında iç kalite özelliklerinin (olgunlaşma, olgunluk,
sıkılık) belirlenmesinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir (Anonim,
2022f).

Şekil 13: Elma da akustik emisyon düzeneği
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Elma’ da akustik veri elde edebilmek için Şekil 13’ de görülen düzenek
kurulmuştur. Meyveye bir cihaz ile vurulduğunda oluşan ses dalgaların geri
dönüşümü meyve kabuğunun yapısına göre meyveden meyveye farklılık
göstermektedir. Elmanın derim zamanın belirlenmesinde çıkardığı ses etkin rol
oynamaktadır (Anonim, 2022g).

Şekil 14: Sağlam ve iç kararması olan elmada ses dalgalarının oluşturduğu pikler
(Anonim, 2022g)

2.7. Elektronik Burun ve Elektronik Diller
Elektronik burun teknolojisi ile ilgili ilk araştırmalar 1970 yılında
İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde başlamıştır. Burada başlayan araştırma
bir burun taklidi olan makine icadı ile tüm dünyada devam etmiş ve ilk olarak
1990’da literatüre girmiştir (Pardo vd., 1999). Elektronik burun teknolojisi;
biyolojik materyalin yaydığı uçucu bileşenleri analiz ederek, bu uçucu
bileşenlerin çeşitli özelliklerini analiz edebilmektedir. E-nose; tıbbı alanlarda,
gıda kontrolü, çevresel denetleme, kimyasal analizler de kullanılmaktadır. Gıda
alanında; ürünlerin kalite kriterlerinin belirmek amacıyla hızlı, ucuz, objektif
yöntemleri kullanan tahribatsız ölçüm yöntemlerindendir (Aboonajmi ve
Faridi, 2016).
Elektronik burun, insan tarafından yapılması zor veya tehlikeli olan gıda
analizlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Tarım ürünlerinde yaralanmalardan
kaynaklı bakteri üremesi ve küf olan ürünlerin analizler çok hassas bir şekilde
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yapılmaktadır. Ürünlerin tazelikleri, olgunlaşmanın belirlenmesi, kokularının
incelenmesi, tarım ürünleri ile ilgilenen sanayi kuruluşları ile satıcıların en
büyük problemi olup e-nose ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir (Boholt vd.,
2005).

Şekil 15: Elektronik burun işlem basamakları (Takhistov, 2005)

Şekil 16: Elektronik burun sistemi (Anonim, 2022h)

Bir elektronik burun sistemi, üç sistemden oluşmaktadır. Bunlar; çeşitli
niteliklerin algılanmasına yarayan sensörler, sinyal toplama ünitesi ve analiz
yazılımından oluşmaktadır. EB sistemleri maliyetinin fazla oluşu ve
kullanılmaların teknik bilgi gerektirmesi sebebiyle daha ekonomik ve basit
sistemlerin geliştirilmesi bu alanlarda yapılacak çalışmalara önem
verilmektedir (Kızıl vd., 2011).
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Elektronik diller insanların tat alma duyusunu taklit ederek tarımsal gıda
ürünlerindeki çeşitli maddelere ait bileşenleri elektriksel yolla malzemelerin
temas ettirilerek analiz edildiği cihazlardır (Anonim, 2022ı). Elektronik dillerin
voltametrik, potansiyometrik ve amperometrik ölçümler yapan çeşitleri
bulunmaktadır (Del Valle, 2012). Günümüzde elektronik diller, birçok tarımsal
gıda ürünün kalite değerlendirmesinde kullanılmakta ve bu alanda faaliyet
göstermektedirler.

Şekil 17: Elektronik dil sistemi (Anonim, 2022i)

2.8. Dielektrik Spektroskopisi
Dielektrik spektroskopisi, uygulanan bir elektrik alanına karşı
malzemenin tepkisini inceleyen bir araştırma yöntemidir. Bir yükle yüklü
parçacığın serbestçe hareketini dielektrik malzeme tarafından engellenir. Bu
durumda bir dielektrik malzeme bir yalıtkan olarak da düşünülebilir. Değişen
elektrik alanına tepki olarak bir örnekten akan elektrik akımı, alan frekansının
fonksiyonu olarak ölçülür (Anonim, 2022j).
Dielektrik ölçüm tekniği, malzeme özelliklerinin belirlenmesi için
zararsız, basit bir yöntemdir. Bu da meyve ve sebzelerin kalitesini arttırmak
için oldukça etkili bir yöntem olarak belirtilmiştir (Pliquett, 2010).
Çeşitli tarım ürünleri (meyve ve sebzeler) için çok sayıda deney
yapılmıştır. Ayrıca bu deneylerde bitkisel malzemelerin (yaprak, dal, meyve,
vb.) ortalama dielektrik geçirgenliğinde yaprakların daha baskın olduğu
gözlenmiştir (Chuah vd., 1997).
Tarım ürünlerinde dielektrik parametre ölçümleri 1910’lu yıllara
dayanmasına rağmen son yıllarda bu çalışmalara olan ilgi gittikçe artmıştır
(Nelson, 2006). Bu konu ile ilgili ilk çalışmalar ampirik düzeyde olup, daha
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sonraki çalışmalarda ise dielektrik ölçüm sonuçlarını elde edilmeye
başlanmıştır (Nelson ve Kraszewski, 1990).

Şekil 18: Dielektrik ölçüm düzeneğini

Tarımsal ürünler, gıdalar ve meyvelerin farklı kalite indekslerinin
değerlendirilmesi ve öngörülmesi için pratik, basit ve güvenilir olduğunu
göstermektedir (Öztürk vd., 2017). Dielektrik spektroskopisi, mango
olgunlaşmasının değerlendirilmesi için; yumurta tazeliğinin tespiti; depolama
sırasında zeytinyağının kalite karakterizasyonu; süt konsantrasyonu ve
tazeliğinin
belirlenmesi;
muz
olgunlaşması;
karpuzdaki
şeker
konsantrasyonunun belirlenmesinde; hurmanın nem içeriği; mısırın süt olum
aşamalarını, elmanın dış yüzeyinde gözlenen özelliklerini saptamak amacıyla
yapılmaktadır (Mireei vd., 2016; Soltani vd., 2011; Soltani ve Omid, 2015;
Sosa-Morales vd., 2009). Bu sayede meyvelerin olgunlaşması, meyve sıkılığı,
çözülebilir katı içeriği, pH, nem içeriği elektriksel iletkenlik değerlerinin tarım
ürünlerinin kalitesiyle olan ilişkisi de araştırılmıştır (Nelson ve Kraszewski,
1990; Sezer, 2012)
Suya karşı duyarlı olan ürünlerin nem içeriği dielektrik özelliklerini
etkileyen ana faktördür. Nem içeriğini ölçmek mesleki araçları geliştirmek için
bir temel olarak kullanılmaktadır (Chen ve Sun, 1991).
Dielektrik spektroskopisi, radyo frekansı (RF) ve mikrodalga (MW)
ısıtma ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Żywica vd., 2005). Yüksek frekanslı
ısıtmaya maruz kalınan tarımsal ürünlerin dielektrik özellikleri onların ısıtma
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oranlarını tahmin etmeye odaklanmıştır, bu da dielektrik spektroskopisinin
tarımda ve gıda alanında yapılan çalışmalar için önemli bir parametre olduğu
bilinmektedir (Içier ve Baysal, 2004). Frekans ve sıcaklık gibi bazı faktörler,
tarımsal ürünlerin olgunlaşma aşaması ile ilgilidir. MW ısıtma, MW enerjisinin
önemli bir emicisi olan suyun varlığından büyük ölçüde etkilendiğinden, nem
içeriği ne kadar yüksek olursa, ısıtma o kadar iyi olduğu belirtilmiştir (Nelson
ve Kraszewski, 1990).

Şekil 19: Dielektrik spektroskopisi tekniği ölçüm düzeneğinin şematik olarak
gösterimi

Bant teorisinden faydalanılarak dielektrik malzemeler diğer
malzemelerden kolaylıkla ayrılabilir. Bant teorisi, temel olarak bir katı
malzemedeki elektronların davranışını olarak tanımlanmıştır Bu teoriye göre,
her malzemede elektronlar tarafından doldurulacak değerlik bandı ve iletim
bandı adı altında sürekli enerji bantları ve elektronların bulunamayacağı enerji
aralıkları mevcut olduğu bilinmektedir (Gurov ve Huisman, 2009).

3. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Tahribatsız ölçme yöntemiyle; tarım ürünlerin de kalite özelliklerini
belirlenmek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Tahribatsız ölçme
yöntemlerinin diğer ölçme yöntemlerine göre önemi; tarım ürünlerine zarar
vermeden, ürünlerin bütünlüğü bozulmadan analiz edilebilmesidir. Tarım
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ürünlerinin her gelişme aşamasında, analiz yapılmasına olanak sağlayarak daha
kaliteli ürünlerin ortaya çıkması sağlanmaktadır.
Tarım ürünleri sektöründe tahribatsız ölçme yöntemi kullanımındaki
temel amaç, tüketici ve üretici memnuniyeti ile beklentilerinin karşılanması
amaçlanmaktadır. Tahribatsız ölçme yöntemi, depolarda muhafaza edilecek
tarımsal ürünlerin meyve iriliği, olgunluk, sertlik, çözünebilir katı madde
miktarı, olgunluk indeksi gibi parametrelerinin saptanmasını sağlamaktadır.
Tahribatsız ölçme yöntemleri sayesinde; ürünlerin depolama süreleri uygun
şekilde ayarlanmaktadır. Böylece tarım ve gıda ürünlerin muhafaza ömrü uzar,
ekonomik değeri kaybolmaz.
Tahribatsız ölçme yöntemleri pahalı yöntem olmasının yanı sıra ürünleri
analiz ederken kimyasallara fazla ihtiyaç duyulmadığı için çevreye zarar
vermemektedir. Kullanılacak yöntemleri uygulayacak kaliteli eğitimli
elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Hızlı artan dünya nüfusuna kaliteli tarım
ürünleri sunmak, Endüstri 4.0’da da olduğu gibi tarım alanında da yenilikçi
yöntemlerin ve tekniklerin üretilmesi gerekmektedir. Tahribatsız ölçme
yöntemleri bunları sağlayacak en önemli çalışmadır.
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GİRİŞ
Dünya’da hayvancılık önemli bir endüstri haline gelerek ekonominin
önemli bir parçasını meydana getirmektedir. Bu durum, hayvancılığın ulusal
düzeyde geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör olduğunu göstermektedir
(Ergün ve Bayram, 2021). Hayvancılık içerisinde yeralan küçükbaş hayvan
yetiştiriciliği, önemli bir ekonomik değer oluşturmasının yanı sıra uzun yıllarca
yürütüldüğü coğrafyada önemli bir sosyal ve kültürel birikime de sahiptir
(Gürer ve Ulutaş, 2021). Küçükbaş hayvansal üretim, insanların dengeli
beslenmesi için gerekli olan temel besin maddesi olan et, süt, gibi ürünleri
sağlaması yanında deri, yapağı gibi ürünlerle giyim ve dokuma sanayine
hammadde temin etmesi bakımından da önemlidir. (Yıldız ve Aygün, 2021).
Elde edilen bu ürünler gerek aile tipi gerekse profesyonel işletmelerde katma
değeri yüksek ürünlere dönüştürülebilmektedir (Zengin, 2020).
Hayvansal üretim dallarında başarılı olmanın ilk koşulu mevcut
hayvanlardan düzenli döl alınmasıdır (Selvi, 2021). Koyun ve keçilerde döl
verimi, üreme fizyolojisi ile gelişme kabiliyeti ve yaşama gücüne bağlıdır. Döl
veriminin belirlenmesinde gebelik oranı, doğum oranı, doğumda kuzu sayısı
gibi çeşitli kriterler kullanılır. Ancak pratikte kullanılan esas ölçü sütten
kesimdeki kuzu sayısıdır (Akçapınar, 2000). Canlının hayatta kalabilme
yeteneği yaşama gücü olarak ifade edilir ve prenatal ve postnatal yaşama gücü
olarak ikiye ayrılmaktadır. Prenatal yaşama gücü; fötusun normal gelişmesini
ve yavrunun canlı ve sağlıklı doğmasını ifade etmektedir. Uterustaki yavru
sayısı ile anneye sağlanan bakım ve besleme gibi faktörlerden etkilenmektedir.
Postnatal yaşama gücü; bir doğumdaki yavru gebelik süresi, yavru sayısı,
doğum tipi, doğum ağırlığı, yavruya anne tarafından uterusta ve süt emme
döneminde sağlanan besleme, iklim şartları, hastalıklar, genotip, cinsiyet, anne
yaşı gibi faktörlerden etkilenmektedir (Akçapınar ve Özbeyaz, 1999;
Akçapınar, 2000; Boztepe, 1994).
Küçükbaş hayvanların vücut kondisyon puanlaması vücut rezervlerinin
belirlenmesinde kullanılan bir uygulamadır. Gebeliğin ilk döneminde koyunun
vücut kondisyonu, verilen yem miktar ve bileşimiyle ilişkili olup doğrudan
plasenta gelişimi, uterus ve plasenta kan akışının etkilenmesi ile embriyonun
gelişimi için önemli etkiye sahiptir (Koyuncu ve Duymaz, 2017; Şen, 2016).
Gebeliğin başlangıcı ve doğuma kadar olan süreçte koyunun beslenmesi
yavrunun sağlıklı olmasını ve yaşama gücünü arttırır (Brien vd., 2014; Oldham
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vd., 2011). Ayrıca bu dönemde annenin beslenme seviyesi plasenta yavru
ilişkisi, yavrunun doğum ağırlığı ve doğumdan sonra yaşama gücü ile pozitif
ilişkilidir (Brien vd., 2014; Oldham vd., 2011). Karayaka koyunlarında Tozlu
Çelik vd., (2019) yaptıkları çalışmada annenin beslenmesinin takibi açısından
gebelikteki vücut kondisyon puanı ve ultrason kullanımının koyun
yetiştiriciliğinde fayda sağlayacağını bildirmişlerdir.
Küçükbaş hayvan sürülerinin üretim potansiyelini en üst düzeye
çıkarmak için üreme oranını artırmak esastır (Ceyhan, 2021). Vücut kondisyon
puanlaması, küçükbaş hayvanlarda vücut rezervlerinin tespiti, damızlık yaşının
erken döneme çekilmesi, et verimi ve döl verimi hakkında bilgi sağlayan
önemli parametrelerdendir. Bu yöntemin küçükbaş hayvanlarda uygulaması
kolay en ekonomik ölçüm yöntemidir.

1. GEBELİKTE BESLENME VE VÜCUT KONDİSYON
PUANLAMASI
Küçükbaş hayvanlarda beslenme, yavrularda yaşam boyu etkili olan
prenatal dönemde etkisi olan önemli çevresel bir faktördür. Gebelik döneminde
yetersiz beslenme ve aşırı beslenme fetal beslenmeyi olumsuz etkileyebilir (Wu
vd., 2004; Igwebuike, 2010). Annenin beslenme durumu, fetal genomun
epigenetik durumunu değiştirebileceği ve gen ekspresyonunu baskılayabildiği
ve erken embriyonik dönemde epigenetik değişikliklerin (DNA ve çekirdek
histonların kovalent modifikasyonları yoluyla gen ekspresyonunun stabil
değişiklikleri) sonraki gelişim aşamalarına taşınabileceği belirtilmektedir
(Waterland ve Jirtle, 2004). Gebelik döneminde yetersiz beslenme gerekli
besinlerin eksik alınmasına neden olur. Gebelikte yavru sayısı ve besin
yetersizlikleri arasında önemli ilişki vardır (Igwebuike, 2010). Bu sebeple
gebelikte yavru sayısına göre annenin vücut rezervlerinin yeterli olması fetal
gelişim ve doğum sonrası yavru kayıplarının önlenmesi açışından dikkate
alınması gereken önemli bir konudur.
Gebeliğin başlangıcından ortasına kadarki enerji alımının kuzu doğum
ağırlığına etkisinin az (Gardner vd., 2007), gebelik öncesi vücut kondisyonu ve
gebeliğin son dönemindeki enerji alımı ise doğum ağırlığına önemli etki
etmektedir (Gardner vd., 2007; Igwebuike, 2010). Gebelik döneminde aşırı
besin alımı plasental ve fetal büyümede gerileme ve ölüme (Wallace vd., 2003),
gebelik süresinin düşmesine neden olabilir (Wallace vd., 2005).
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Fetal beslenme ve endokrin durumundaki değişiklikler, yavruların
yapısını, fizyolojisini ve metabolizmasını kalıcı olarak değiştiren gelişimsel
adaptasyonlarla sonuçlanabilir ve böylece bireyleri yetişkin yaşamında
metabolik, endokrin ve kardiyovasküler hastalıklara yatkın hale getirebilir.
Hayvan çalışmaları, hem maternal yetersiz beslenmenin hem de aşırı
beslenmenin plasental fetal kan akımlarını azalttığını ve fetal büyümeyi
engellediğini göstermektedir. Nitrik oksit (ana bir vazodilatör ve anjiyogenez
faktörü) ve poliaminlerin (DNA ve protein sentezinin kilit düzenleyicileri)
bozulmuş plasental sentezleri, aynı gebelikte 2 aşırı beslenme sorununa yanıt
olarak intrauterin büyüme geriliği için birleşik bir açıklama sağlayabilir (Wu
vd., 2004). Tekiz doğuran koyunlarda gebelik süresince aşırı besleme doku
sentezini artırarak plasentanın büyümesini bozar. Yaşları aynı olan koyunlarda
aşırı beslenen grupta orta dereceli beslenen gruba göre erken doğum ve düşük
doğum ağırlıklı kuzular görülmüştür (Wallace vd., 2005).
Gebelikteki beslenme karaciğer ve iskelet kasları gibi fetal organların
büyümesini etkileyebilir (Brameld vd., 2000). Yetersiz besin alımı plasental
büyümeyi etkileyerek fetal endokrin çevresinde değişmelere neden olup
yumurtalık gelişimine zarar verebilir (Da Silva vd., 2003). Aynı zamanda bu
durum kemik gelişimini ve organların ağırlıklarını olumsuz etkileyebilir
(Osgerby vd., 2002), erken doğuma ve düşük doğum ağırlığına neden
olabilmektedir. İvesi koyunlarında annenin doğumdaki canlı ağırlığı ve vücut
kondisyon puanının kuzu doğum ağırlığına etkisi önemli (P<0.05) bulunmuş,
annenin doğumdaki ağırlığında ortalamaya göre 1 kg artmanın -0.044 kg’lık bir
farklılığa, koyun vücut kondisyon puanında ortalamaya göre 1 birimlik
fazlalığın kuzu doğum ağırlığında 0.983 kg’lık değişime neden olduğu
belirtilmiştir (Şireli, 2019).
Koyunlarda laktasyon döneminde vücut kondisyon puanına bakılarak
beslenme planı oluşturulabilir. Doğumda annenin vücut kondisyon puanı
yavrunun 30. gün canlı ağırlığı, 70. gün canlı ağırlığı ve günlük canlı ağırlık
artışını etkilemiştir (Yagoubi ve Atti, 2020). Koyun yetiştiriciliğinde karlı bir
üretim için vücut kondisyon puanı 2.5-4 arasında olmalıdır (Tozlu Çelik vd.,
2021). Kıvırcık koyunlarında koç katımında ve doğumda vücut kondisyon
puanlaması kuzulama oranını, kısırlık oranını, çoğuz doğum oranını ve yaşama
gücünü etkilemiştir. Kuzulama oranı koç katım döneminde 2.5 kondisyonlu
koyunlarda %77, diğer koyunlarda %95’in üzerinde olmuştur. Çoğuz doğum
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oranı en yüksek koç katım döneminde 2.5 kondisyon skorlu koyunlardan, en
düşük değer koç katım döneminde 3.5 ve doğum döneminde 4.0 vücut
kondisyon puanlaması olan koyunlarda elde edilmiştir. Yaşama gücü koç katım
ve doğum döneminde 4.0 vücut kondisyon puanlamasına sahip koyunlarda
%100 ve %95.24 olarak gerçekleşmiştir (Nageye, 2020). Vücut kondisyon
puanı düşük keçilerde kanda demir seviyesi düşük bulunmuş, yumurtalık
fonksiyon bozukluğu ve yumurtalıkta folikül sıvısında düşme görülmüştür
(Widiyono vd., 2020). Saanen ve Kıl keçilerinde teke katım dönemi vücut
kondisyon puanının 2.5, gebelik döneminde de 2.5’den aşağıya düşmemesi
önerilmektedir (Karakuş, 2016). Kilis keçilerinde farklı vücut kondisyon
puanları ile bazı özellikler arasında ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada
hayvanlarda gebeliğin 90. gününde vücut kondisyon puanlaması 3 ve 4 olan
gruplarda döl verimi daha yüksek bulunmuştur (Keskin ve Tüney, 2015).
Protein, glukoz, BUN (Blood Urea Nitrogen), östrojen ve kortizol gibi
keçilerdeki metabolit ve steroid hormonlarının konsantrasyonları vücut
kondisyon puanlamasından etkilenmiştir. Vücut kondisyon puanlaması 3 olan
keçilerde, düşük ve yüksek vücut kondisyon puanlamasına sahip olanlara göre
bu değişkenlerin ideal konsantrasyonda oldukları bildirilmiştir (Sitaresmi vd.,
2020).

2. PLASENTA
Plasenta blastosist implantasyonu ile gelişmeye başlayan, fetus gelişimi
ve büyümesinde önemli rol oynayan ve doğumun sonlanması ile görevini
tamamlayıp vücut dışına atılan geçici bir organdır (Igwebuike, 2010). Plasenta
memeli hayvanlarda bulunan fötüs ile anne arasındaki bağlantıyı sağlamanın
yanı sıra erken gebelik döneminde anne ile embriyo arasındaki metabolik
olaylarının gerçekleşmesi için gerekli bağlantıyı sağlar (Igwebuike, 2010;
Karaca ve Yörük, 2010). Fetüsün yaşamı ve gelişimi için plesanta vazgeçilmez
fonksiyonlara sahiptir. Plasenta çeşitli hormonları sentezlemenin yanı sıra
maternal besin ve oksijenin yavruya ulaşmasında ve yavru tarafından üretilen
metabolik atıkların uzaklaştırılmasında rol oynamaktadır (Igwebuike, 2010;
Karaca ve Yörük, 2010; Redmer vd, 2004).
Çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde karlılık doğumdan sonra büyüme
gelişme gibi karakteristik verim etkinliğine dayalıdır (Redmer vd, 2004).
Gebelik dönemi boyunca ki anne beslenme seviyesi fötüsün büyüme ve
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gelişimini doğrudan etkilemekte olup, yavrunun doğum sonrası yaşama
gücünü, verim performansını ve uzun dönem sağlığını etkileyebilmektedir (Şen
vd, 2016a; Şen vd, 2016b). Plasentanın besin transfer kapasitesi ve boyutu
fötüsün büyümesini ve dolayısı ile doğrudan doğum ağırlığını etkilemektedir
(Igwebuike, 2010; Redmer vd, 2004). Fötüs organlarının oluşumu çoğunlukla
gebeliğin erken döneminde oluşmasına rağmen, fötüsün en üst düzeyde gelişim
göstermesi gebeliğin son 1/3’lük döneminde gerçekleşmektedir (Igwebuike,
2010; Redmer vd, 2004). Koyunlarda plasental gelişimin büyük çoğunluğu
gebeliğin ilk 2/3 kısım boyunca meydana gelir ve maksimum ağırlığına
gebeliğin 90. gününe kadar ulaşmaktadır (Igwebuike, 2010; Redmer vd, 2004).
Tablo 1’de plesanta özelliklerine ait yapılan bazı çalışmalar verilmiştir.
Tablo 1: Plasenta Özelliklerine Ait Yapılan Çalışmalar
Tür

Irk

Doğum
ağırlığı (g)

Kotiledon
sayısı

Koyun

Romonov x
Morkaraman

3062.5

63.75

338.75

0.24

Ocak vd.,
(2009)

Koyun

Romonov x
İvesi

3375.0

60.75

358.13

0.24

Ocak vd.,
(2009)

Koyun

Morkaraman

3852.94

59.24

299.71

0.23

Ocak vd.,
(2009)

Koyun

Tuj

3605.0

69.25

315.00

0.27

Ocak vd.,
(2009)

Koyun

İvesi

3885.71

58.71

241.43

0.26

Ocak vd.,
(2009)

Keçi

Saanen keçisi
ilk doğum

3136.5

119.5

421.6

0.3

Şen ve Önder,
(2016)

Keçi

Saanen keçisi
ikinci doğum

3665.9

127.3

627.1

0.2

Şen ve Önder,
(2016)

Keçi

Saanen keçisi
üçüncü doğum

3848.6

136.6

696.3

0.2

Şen ve Önder,
(2016)

Plasental Kotiledon
ağırlık (g) yoğunluğu

Literatür

Yapılan çalışmalar koyunlarda plasental gelişimin ve büyümenin
gerçekleştiği gebeliğin orta döneminde ananın beslenme seviyesinin plasental
gelişimi ve kuzu doğum ağırlığını etkilediğini göstermiştir (Şen vd, 2013). Bu
durum gebeliğin son döneminde fötal büyümenin devam edebilmesi için
plasental fonksiyonların ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Dwyer
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vd., (2005) koyunlarda, Konyalı vd., (2007) koyunlarda doğum şekli ile
plasenta ağırlığı arasına pozitif bir ilişkinin olduğunu bildirmiştir. Kaya (2020)
yaptıkları çalışmada doğum şeklinin ve kuzu doğum ağırlığının plasental
özelliklerden etkilendiği, gebelik döneminde optimum seviyede gerçekleşen
plasental büyüme ve gelişimin kuzu doğum ağırlığı üzerine etkisinin önemli
olduğunu bildirmiştir.
Ruminantlarda plasenta yapısı diğer türlere göre farklılık gösterir.
Ruminantlarda
histolojik
olarak
sinepiteliokoryal
kotiledonata
(synepitehliochorial cotyledonary) tipi plasenta görülür (Karaca ve Yörük,
2010). Yavrunun doğum sonrası yaşamında prenatal dönemin etkisi
bulunmaktadır. Anne karnında yeterli besin alımı doğum ağırlığı, sütten kesim
ve yaşam gücünü olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle anne besin
rezervlerinin kontrol edilmesi ve gebelikte beslenme yetiştiriciler tarafından
önem verilmesi gereken bir konudur.
Gebeliğin ilk yarısında koyunlarda plasenta büyümesi fazladır. Maternal
plazma IGF-I (İnsülin benzeri büyüme faktörü), toplam plasentom sayısı ile
pozitif korelasyon göstermiş ve seviyeleri düşük kondisyondaki koyunlarda
daha yüksek belirlenmiştir (Osgerby vd., 2002). Plasental özellikler fetal
büyüme ve gelişiminin önemli işaretleridir ve yaşama gücünü etkiler (Şen ve
Önder, 2016). Saanen keçilerinde doğum sırası, doğum tipi ve cinsiyetin
plasenta ve kotiledon özellikleri üzerine anlamlı etkisi olduğu belirlenmiş,
toplam doğum ağırlığı, kotiledon sayısı, kotiledon ağırlığı ve yüzey alanına
pozitif etkisi olmuştur (P<0.01) (Kandemir vd., 2019).

3. PLASENTAL YETERSİZLİKLER
Plasenta gebeliğin son döneminde fetal büyümede önemli rol oynar
(Ocak vd., 2009). Plasental özellikler bakımından benzerlik oranı Karayaka ve
Bafra koyunlarında % 98.7, Akkaraman ve Malya ırkı koyunlarda % 97.5
olarak belirlenmiştir. Üreme ve kuzu doğum ağırlığının arttırılması için
yetiştirilecek ırkın seçiminde plasental özellikler kullanılabilir (Şen vd., 2021).
Keçilerde plasenta ağırlığı ile birinci doğum, ikinci doğum, üçüncü doğum ve
beşinci doğumdaki kotiledonların yoğunluğu arasında negatif bir korelasyon
tespit edilmiştir. Genç annelerin plasenta ağırlığı ve yavru doğum ağırlığı da
düşük bulunmuştur (Stoycheva ve Dimitrova, 2020; Şen ve Önder, 2016). Anne

301 | TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

yaşına göre üreme etkinliğini arttırmak için besleme düzeyi ve vücut besin
rezervleri özellikle genç hayvanlarda üzerinde durulması gereken bir konudur.
Şen ve Önder (2016) tarafından Saanen keçilerinde ilk doğumda, diğer
doğumlara göre önemli ölçüde (P<0.05) daha düşük doğum ve plasenta
ağırlığına sahip yavrular tespit edilmiş, plasenta verimliliği ve kotiledon
yoğunluğu önemli ölçüde daha yüksek (P<0.05) bulunmuştur. İlk doğumda,
üçüncü doğuma göre daha az (P<0.05) büyük ve toplam kotiledon varlığı
belirlenmiştir. Kotiledon boyutları laktasyon sırası arasında farklılık
gösterirken (P<0.05), ortalama kotiledon yüzey alanı ve kotiledon verimliliği
birinci doğumda en düşük (P<0.05) olarak gerçekleştiği bildirilmektedir. Daha
genç annelerde plasenta özellikleri ve fetal gelişim değişebileceği ve doğum
ağırlığı, plasenta ağırlığı, plasenta verimliliği ve kotiledon yoğunluğunun
doğum sırasından etkilendiği belirlenmiştir (P<0.05).
Keçiler üzerinde yapılan başka bir çalışmada; ilk, ikinci, üçüncü,
dördüncü ve beşinci doğumunu yapan keçilerde yavru doğum ağırlığı sırasıyla
4601.79 gr, 5685.19 gr, 5440.0 gr, 6500.0 gr ve 4815.0 gr; plasenta ağırlıkları
sırasıyla 541.07 gr, 641.11 gr, 682.67 gr, 729.17 gr ve 665.0 gr; kotiledon sayısı
sırasıyla 89.82, 85.04, 72.47, 94.42 ve 74.20; plasental etkinlik sırasıyla 8.74,
9.12, 8.55, 9.04 ve 7.69; kotiledon yoğunluğu sırasıyla 0.17, 0.14, 0.12, 0.14 ve
0.12 tespit edilmiştir (Stoycheva ve Dimitrova, 2020).
Morkaraman koyunlarında doğum ağırlığı ile ortalama kotiledon yüzey
alanı arasındaki pozitif korelasyon belirlenen bir çalışma sonucunda, ortalama
kotiledon yüzey alanı ve kotiledon boyut özelliklerinin daha ağır kuzular
üretmek için daha etkili parametreler olabileceği bildirilmektedir. Sonuç olarak
gebelikte doğru beslenme ile plasental gelişimin tetiklenmesi sonucu kuzu
ölümlerinin azalacağı düşünülmektedir. Özellikle çoğul doğumlarda rahim
kapasitesini ifade etmede plasental etkinlik ve kotiledon etkinliği yerine
ortalama kotiledon yüzey alanının daha belirleyici bir indeks olduğu
bildirilmiştir. Doğum tipinin plasenta ve kotiledon verimlerini etkilemediği
tespit edilmiştir (Özyürek ve Türkyılmaz, 2020). Doğum sayısı arttıkça
plasental ağırlık, kotiledon sayısı, kotiledon etkinliği ve ortalama kotiledon
yüzey alanında önemli farklılık belirlenmiştir (P<0.05). Doğum tipi doğum
ağırlığını (P<0.05), plasenta ağırlığını (P<0.001), kotiledon sayısını ve
kotiledon yoğunluğunu (P<0.05), ortalama kotiledon yüzey alanını (P<0.01)
önemli düzeyde etkilemiştir. Cinsiyetin kotiledon etkinliği ve ortalama
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kotiledon yüzey alanına etkisi önemli (P<0.05), doğum ağırlığına etkisi çok
önemli (P<0.001) bulunmuştur (Özyürek ve Türkyılmaz, 2020).
Ocak vd., (2009) yaptıkları çalışmada; Romonov melezlerinin yerli
ırklardan daha büyük plasenta ağırlığına sahip olduklarını bildirmişlerdir.
Ayrıca doğum tipi plasenta ağırlığına önemli etki etmiştir (P<0.05). Kotiledon
yoğunluğu ve plasental etkinlik arasında pozitif korelasyon vardır. Plasental
özellikler (kotiledon sayısı, plasenta ağırlığı, kotiledon yoğunluğu) yavru
ağırlığından etkilenmiştir.
4. SONUÇ
Küçükbaş hayvanlarda sürüdeki hayvanların ortalama vücut
kondisyonunun bilinmesi, hayvanın dış görünüşünden saptanması güç olan bazı
değişikliklerin ve kondisyondaki değişimlerin hızla ortaya konulabilmesi için
önemlidir. Ayrıca vücut kondisyon puanlaması hayvanlarda yağlanma
bakımından gözlenebilecek farklılıkların, teşhis edilebilir fiziksel özellikler
yardımı ile derecelendirilmesi esasına dayanan bir sistemdir ve hayvanlarda
enerji rezervlerinin tahmininde pratik olarak kullanılabilmektedir.
Plasenta gelişimi, yavru doğum ağırlığını etkilemektedir. Laktasyon
sırası ve yaşa göre besleme yapılması plasenta gelişimini olumlu etkileyebilir.
Kuzu yaşama gücüne doğum ağırlığının etkisi oldukça önemlidir. Bu nedenle
ana yaşı ve laktasyon sırasına göre besleme stratejileri oluşturulması küçükbaş
hayvan yetiştiriciliğinde ekonomik kazanç için dikkate alınması gereken bir
konudur. Özellikle genç yaştaki koyun ve keçilerde gebelikteki beslenmenin
diğer yaş gruplarına göre daha iyi olmasına özen gösterilmelidir. Plasental
özellikler ve vücut kondisyon puanlaması damızlık yaş ve seleksiyonda kriter
olarak değerlendirilebilir. Bu yönde daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.
Et üretiminde önemli olan yavru sayısı, ağırlık kazancı ve yaşama
gücüdür. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde erken dönemde yavru kayıpları
önemli problemlerdendir. Besleme stratejileri oluşturulurken yetiştiricinin
kolay uygulayabileceği vücut kondisyon puanlaması yaygın kullanılabilir hale
getirilerek düşük doğum ağırlığı sebebiyle yavru kayıpları azaltılabilir.
Yetiştiricinin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden elde edeceği kazancın
arttırılması bölgesel kalkınma ve milli gelire katkı sağlayacaktır.
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GİRİŞ
Dünya’da ve Türkiye’de artan nüfusla birlikte gıdaya olan ihtiyacımız ve
talebimizde artmaktadır. Bu nedenle gıda ve gıda güvenliğinin sağlanması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gıda güvenliği konusunda uyarıların yapılıyor
olması da bu durum ispatlar niteliktedir (Akın, 2021). Bununla birlikte
insanların tüketim davranışlarında da değişimler meydana gelmektedir.
Özellikle güvenilir gıda üzerine tüketici talepleri yüksektir. Doğa’da yaşayan
canlıların ve insanların beslenebilmesi, yaşamlarını sürdürebilmesi ve sağlıklı
olabilmeleri için ihtiyaç duydukları besin maddelerinin toplamı gıdayı
oluşturmaktadır.
Aralık 2019’da Çin’e bağlı Wuhan şehrinde nedeni belirsiz bir pnömoni
salgını ortaya çıkmıştır ve kısa sürede ülkenin her tarafında hızla yayılarak
etkili olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü de bu epidemik hastalık için 11 Şubat
2020 tarihinde “COVID-19” ismini açıklamıştır (Sağdıç vd., 2020). Hastalığın
tespit edildiği 41 vakanın çoğunun canlı hayvan satışı da yapılan ve deniz
ürünlerinin satışının yapıldığı alanlar ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir (Chen,
2020). Deniz ürünlerinin satış yapıldığı alanlarda (Huanan,Wuhan, Çin) canlı
ve kesilmiş olarak genellikle yarasa, kurbağa, kuş, yılan, dağ sıçanı ve tavşan
gibi yırtıcı ve yabani hayvanlar da pazarlanmaktadır (Shereen vd., 2020). Bu
durum gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir. Doğaya, hayvana, elde edilen ürünlere ve insana karşı ne kadar
titiz davranılması gerektiğini bu pandemi dönemi ortaya koymaktadır.
Elde edilen gıdaların çevre ve insan sağlığı için güvenilir şekilde olması,
zararlı içeriklerden ari olması önemli bir konudur. Gıda güvenliğinde, üretim
aşamasından tüketim sürecine kadar elde edilecek ürünün gıdaya ve insana
zararlı her türlü etmenden uzak olması gereklidir. Bununla birlikte gıda
yaşamın devamlılığı için her dönem ulaşılabilir, ekonomik ve yeteri kadar
olmalıdır (Akın, 2021).
Gıdayı nihai olarak kullanan tüketicilerimiz bir ürünü satın almaya karar
verirken her üründe ve her süreçte aynı kararlılıkta davranmamaktadır. Satın
alınacak ürün özelliklerinin iyi, kaliteli, faydalı olması satın alım süreci için
yeterli olmayabilir (Yücel ve Şimşek, 2018). Bu durumu Eryılmaz vd. (2018),
küreselleşen ve değişen sosyokültürel ve ekonomik yapının tüketicileri
etkilemesinden kaynaklandığını belirtmektedir. Ayrıca bu yapının kişilere göre
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farklı tepkiler ortaya koyması da değişime neden olmaktadır. Ürüne ait olan iç
ve dış kalite özelliği (ambalaj, marka, lezzet, tazelik vb.) ölçütlerinin yanı sıra,
ürünlerin insanların sağlığı için riskli olmaması da önemli bir konudur. Doğal
çevrenin korunmuş olması, hayvan refahının ön planda tutuluyor olması da
tüketicilerin davranışları üzerinde etkilidir (Honkanen vd., 2006).
Son dönemde insan sağlığına ve çevremize olan duyarlılık ve ilginin
artmasıyla organik tarım konusu daha fazla ele alınmaya başlanmıştır. Hali
hazırda yapılan tarımsal üretimde ilaç vb. kalıntı sorunu oluşması, kimyasal
kullanılmayan veya en az kullanılan alternatif üretim sistemlerini odak haline
getirmiştir (Bulanıklı vd. 2021).
Bu durumlar ele alındığında organik tarım konusunun irdelenmesi
gerekliliği görülmektedir. Organik tarım irdelenirken özellikle kırsalda üretimi
yapılan su kanatlılarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü hem kültürel
alt yapısının olması hem de halen üretimin büyük kısmının geleneksel
koşullarda yapılıyor olması önemli bir avantajdır.

1.ORGANİK TARIM VE HAYVANSAL ÜRETİM
1.1. Organik Tarım Tanımı
Organik tarımın tanımıyla ilgili birçok bilgi bulunmakla beraber genel
olarak, organik tarım; “ekolojide yanlış uygulamalar nedeniyle bozulan veya
kaybedilen doğal dengenin yeniden kurulabilmesi için, insanlara ve yaşadığı
çevre koşullarına saygılı yetiştirme metotlarını esas alan, genellikle yapaykimyasal içerikli ilaçların, hormonların ve yapay mineral kaynaklı gübre
kullanımının yasak olduğu, bu ürünlere ikame olarak organik ve yeşil kaynaklı
gübre kullanımı, münavebeli üretim, toprak muhafazasının sağlanması, bitki
direnç artırma yöntemleri, biyolojik mücadelenin gerçekleştiği doğaya ve
çevremize saygılı tekniklerin uygulandığı ve önerildiği, üretim sürecinde
miktarsal olarak artışla beraber, üretim süreci ve ürün kalitesinin
iyileştirilmesini sağlayan, belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını hedefleyen
alternatif bir üretim modelidir” (İTO, 2006; Tüfekci ve Boz, 2020).
Yönetmeliğimizdeki tanımları dikkate aldığımızda organik hayvansal
üretim; “Damızlık olarak nitelendirilen hayvanlardan ya da bu hayvanların
spermalarını kullanarak yeni generasyonların oluşturulduğu, hayvansal
üretimden elde edilen ürünlerin insanlar için gıda maddesi veya diğer hayvanlar
ile bitkiler için besin maddesi olarak üretilmesi, gerekli hammadde teminini
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tarımsal üretimden yapan, bütün bu aşamaların hâli hazırda bulunan yönetmelik
kurallarına uygun şekilde, bakanlık tarafından yetki verilmiş kuruluşların
kontrolünde ve sertifikasyonuyla gerçekleştirilen üretimdir”.
Organik bitkisel üretim tanımı ise; “İnsanların ihtiyaç duyduğu gıda,
hayvanlar için yem, bitkiler için besleme hammaddesi üretimini sağlayan,
gerekli hammadde teminini tarımsal üretimden yapan sanayiye organik
materyal üreten, üretim süreçlerinin tamamı yönetmeliklere uygun olan,
bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla üretimin tamamının
kontrol edildiği ve sertifikalandırıldığı alternatif bir sistemdir”.
Organik ürün; “organik tarım yönetmeliğine ve yetkilendirilmiş kuruluş
onayına bağlı olarak elde edilen ham madde, yarı mamul ve mamul maddeleri”
ifade etmektedir. Bu ürünler sertifikalı olmalıdır (Anonim, 2022).

1.2. Organik Hayvansal Üretim
1960’lı yıllarda başlayan ve “yeşil devrim” olarak adlandırılan dönemde
yoğun tarım teknolojilerinin uygulanması başlamıştır. Bu dönemde tarımda
%100’e kadar verim artışları belirlenmiştir. Fakat, bu üretim teknikleri ekoloji
üzerinde yoğun baskı oluşturmuş ve olumsuz durumların ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Çevremizde kirlenmeler başlamış, aşırı derecede kimyasal ve
gübre kullanılarak üretilen ürünlerin insan sağlığında sorunlara yol açabileceği
düşünülmeye başlamıştır (Yamak ve Boz, 2018).
Dünya’da gelişmiş ülkelerin organik tarıma olan ilgileri sadece bitkisel
üretimde değil, hayvansal üretimde de gelişme gösterdiği görülmektedir.
Organik hayvansal üretimden elde edilen ürünlere talep gün geçtikçe
artmaktadır. Ülkemizde son dönemde organik tarım önemli aşamalar ve
gelişmeler kaydetmiştir. Sağlıklı bir ekosistemi sürdürülebilir hale getirmek,
gen kaynaklarımızı korumak, kırsaldaki kalkınma hamlesini yapabilmek ve
daha ileri seviyelere taşıyabilmek için organik hayvancılık çok önemli bir
potansiyeldir (Tüfekci ve Boz, 2020).
Ülkemizdeki organik tarım faaliyetleri, 1985 ile 1986 yıllarında
Dünya’da yaygınlaşmaya başlayan organik tarım gelişimi ve yurtdışı organik
ürün talebi ile başlamıştır. Bu süreçteki gelişim dünyadaki değişmelere bağlı
olarak ilerlemiştir (Aksoy ve Altındişli, 1999).
Organik hayvansal üretim, çiftlik hayvanlarında doğal davranışlarını
göstermelerine olanak sağlayan, organik yemler ile beslenen, verimi artırıcı

TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 312

hormon, antibiyotik vb. katkıların kullanılmadığı, kontrol ve sertifika
kuruluşlarının denetlediği, tüketiciler için sağlıklı ve kontrollü ürünler arz eden,
çevreye saygılı ve dost bir üretim modelidir (Ak, 2013). Organik tarımdaki en
önemli amaç üretimden tüketime kadar canlıların refahı ve yaşam kalitesinin
iyileştirilmedir. Bu açıdan bakıldığında eko-turizm, agro-turizm içinde önemli
bir kaynaktır (Özdoğan vd., 2006).
Konvansiyonel hayvansal üretime alternatif olarak ortaya çıkan bu
üretim modelinde, meraların ve kimyasal ilaç ve gübre kullanılmaksızın
üretilen yemlerin kullanıldığı bir yetiştiricilik öngörülmektedir. Burada amaç,
doğal çevreye zarar seviyesi düşük, daha etik ve sürdürülebilir bir yetiştirme
sistemi oluşturulmasıdır. Konvansiyonel üretim için kullanılacak yem ve diğer
kimyasal olarak üretilen yem katkısı maddeleri hayvanlardan elde edilen
gıdalarda olası kalıntılar bırakabilmektedir. Bu ürünler tüketiciler tarafından
tercih edildiğinde önemli sağlık sorunlarının oluşacağı düşünülmektedir. Bu
düşünceye bağlı olarak tüketiciler organik ürünlere daha fazla talep
göstermektedir (Wahlshe vd., 2006). Alternatif bir üretim modeli olarak
organik hayvansal ürünlerin, talep eden tüketiciler tarafından kaliteli, kalıntı
içeriği olmayan, hayvan refahına hassas bir şekilde dikkat edilen daha fazla
çevreye duyarlı ortamlarda ve koşullarda üretildiği için, tüketimin daha uygun
olduğu değerlendirilmektedir (Kouba, 2003; Van Ryssen, 2003; Tüfekci ve
Boz, 2020).
Türkiye’de organik hayvansal üretimden elde edilen ürünler, bitkisel
üretimden elde edilen ürünlere ve üretim durumuna göre daha az bir orana
sahiptir. Buna rağmen son dönemde ilerlemeler kaydedilmeye başlanmıştır.
Organik hayvancılık geçmişte arı yetiştiriciliği ve bal üretimi olarak
yapılmıştır. Son gelinen noktada büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arıcılık da faal
olarak yapılmaya başlamıştır (Uruk ve Yenilmez, 2018). Ülkemizde büyükbaş,
küçükbaş, arıcılık ve kanatlı organik üretimine ait veriler Tablo 1, Tablo 2,
Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir. Tablolar incelendiğinde organik tarım
verilerinin hayvancılıkta sağlıklı alınmaya başladığı dönemden itibaren önemli
artışlar görülmektedir. Sadece küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hem çiftçi ve
hayvan sayısında hem de ürünlerde azalma meydana gelmiştir. Ülkemiz coğrafi
yapısının organik küçükbaş yetiştiriciliğine uygun olmasına rağmen bu
azalmanın oluşması dikkatle izlenmesi gereken bir konudur. Büyükbaş
hayvancılıkta özellikle organik süt miktarının artışı ile organik arıcılık
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faaliyetlerinin yükseliyor olması önemli bir potansiyeldir. Bununla birlikte
organik olarak elde edilen ürün çeşitliliği de pazar oluşumunda ve
sürdürülebilirliğinde katma değer sağlayacaktır.
Tablo 1. Türkiye’de büyükbaş organik hayvansal üretim (Tarım ve Orman Bakanlığı,
2022).
Yıllar

Çiftçi (adet)

Hayvan (baş)

Et (ton)

Süt (ton)

2004

2

602

100

137,50

2008

19

4.334

348,83

7.640

2012

127

6.792

177,29

16.725,16

2016

65

5.850

74

20.297,75

2019

43

4.751

122

5.148

2020

11

7.643

701,1

21.191,79

2021

41

7.192

911,23

22.587,70

Tablo 2. Türkiye’de küçükbaş (koyun-keçi) organik hayvansal üretim (Tarım ve
Orman Bakanlığı, 2022).
Yıllar

Çiftçi (adet)

Hayvan (baş)

Et (ton)

Süt (ton)

2004

4

19.330

350

16.51

2008

6

12.180

204,58

1.071

2012

13

6.839

93,08

902

2016

16

24.356

48,90

1.133

2019

19

16.711

-

246

2020

6

2.204

5,10

608,82

2021

2

853

2,00

230
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Tablo 3. Türkiye’de organik arıcılık (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022).
Yıllar

Çiftçi (adet)

Kovan (adet)

Üretim (ton)

2004

159

27.839

737,26

2008*

93

11.027

181,21

2012*

355

47.065

516,83

2016

276

40.371

349,00

2019

249

50.100

576,76

2020

387

70.385

1.028,39

2021

412

82.262

1.220,45

* 2008, 2012 yılında polen, balmumu, propolis ve arı sütü de üretim miktarı içerisindedir.

Organik ürünlerin tüketimine olan talep artışı ile birlikte organik kanatlı
üretimi de yaygınlaşmaya başlamıştır. Organik kanatlı üretimi içerisinde
tavukçuluk sektörü ilgi görmüş ve daha fazla yetiştiricilik faaliyeti
gerçekleştirilmektedir. Organik tavukçuluğun yetiştirme süresi, bakım idaresi
gibi birçok konuda diğer kanatlılara göre avantajlı olması en önemli ilerleme
sebebidir. İlk dönemlerinde mevzuat dışında başlayan yetiştiricilik daha sonra
yönetmelikler çerçevesinde üretimine başlamış ve pazarda yerini almıştır
(Öztürk ve Türkoğlu, 2012). Organik yumurta tavukçuluğu ve etlik piliç
yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır.
Organik hayvansal üretim 2004 yılında Artvin, Çanakkale, Rize, İzmir,
Zonguldak, Kahramanmaraş, Muğla, Kars ve Denizli illerinde yapılırken 2021
yılı itibariyle Adana, Aydın, Balıkesir, Bolu, İzmir, Burdur, Kocaeli, Bursa,
Çanakkale, Samsun, Elazığ, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Sakarya,
Mersin, Niğde, Ordu, Trabzon ve Uşak illerinde yapılmaktadır. Ayrıca 2004 –
2021 yılları arasında Afyonkarahisar, Kayseri, Ankara, Bayburt, Bitlis,
Malatya, Yalova, Uşak, Tokat, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Iğdır, Giresun,
Erzincan, Ardahan, Karaman, Konya, Gümüşhane ve Erzurum illerinde de
organik hayvansal üretim faaliyetleri yürütülmüştür (Tarım ve Orman
Bakanlığı, 2022).
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2. SU KANATLILARI
Ördekler ve kazların her ikisinin de orjini iki tür su kuşundandır. Bunlar
Mallard ördeği (Anas platyrhynchos) ve Muskovy ördeği (Cairina moschata),
greylag kazı (Anser anser) ve swan kazıdır (Anser cygnoides). Ördekler ve
kazlar eski Çin ve Mısır'da bilinen ve statüleri olan hayvanlardır. Kaz ve
ördekler, eti ve yumurtalarının yanı sıra tüy ve tüylerin kullanımı tarihin çok
eski zamanlarına kadar uzanmaktadır. Su kanatlıları olarak ülkemizde de kaz
ve ördek olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Su kuşlarının etleri ve yumurtaları, insan gıdası olarak yüksek besin
değerine sahiptir. Tüketiciler ördek ve kaz etini sadece tadını beğendikleri için
değil, aynı zamanda esansiyel amino asitlerinin optimal bileşimi, yüksek
oranda çoklu doymamış yağ asitleri ve uygun yağ asitleri bileşimi (omega 3omega 6 yağ asitleri dengesi) nedeniyle tercih etmektedirler (Pingel, 2011).
Etleri eşsiz bir tada ve lezzete sahiptir.
Su kuşları yumurtalarının tuzlu yumurta, “bin yıllık yumurta” (pidan)
olarak işlenmesi bazı Asya ülkelerinde uzun yıllardan gelen bir geleneğe
sahiptir (Pingel, 2011). Su kanatlıları hali hazırda eti, yağlı kaz ciğeri ve tüyü
için yetiştirilmektedir (Yamak vd., 2022). Kazlar ayrıca bekçi köpeği görevi ve
yabancı otlarla mücadelede de kullanılmaktadır. Su kanatlıları her tür iklimde
yetiştirilebilmektedirler. Soğuk iklim özelliklerine sahip bölgelerde daha
yüksek oranda yetiştiricilik yapılmaktadır (Buckland ve Gérard, 2002; Boz vd.,
2017a).
Kaz ve ördekler ülkemizde özellikle kırsalda ve geleneksel yetiştirme
koşullarında üretilmektedir. Ördek yetiştiriciliği için ticari üretim şartları
mevcut olup, konvansiyonel koşullarda da üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda
kaz yetiştiriciliği için de ticari işletmeler (damızlık tesisi, kuluçkahane,
kesimhane vb.) kurulmaya başlamıştır. Buna rağmen kırsalda üretim halen
devam etmektedir. Devam eden üretim yıllardır alışılagelen üretim teknikleri
ile yapılmaktadır. Su kanatlıları yetiştiriciliği halkımıza yabancı olmayan bir
üretimdir. Ülkemizin özellikle kırsal alanlarının birçok yerinde yıllardır
üretilmekte ve tüketilmektedir (Boz vd., 2017b).
Farklı bir yetiştiricilik olarak su kanatlıları yetiştiriciliği ülkemizde
ekonomik yetiştiricilik olmamakla beraber, Dünya’nın çoğu ülkesinde önemli
üretim ve ürünler sınıfındadır. Su kanatlılarının eti tüketenler açısından
alternatif bir gıda kaynağıdır ve birçok ülkede tüketicilerin bu etlere olan
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talepleri artış eğilimindedir (Boz vd., 2014). Yetiştiricilik için bitkisel üretime
uygun olmayan arazileri yararlı bir şekilde kullanabilir; yem ihtiyacı, barınak
gereksinimi ve diğer yönetim masrafları da düşük düzeydedir.
Tablo 4. Türkiye’de kanatlı organik hayvansal üretim (Tarım ve Orman Bakanlığı,
2022).
Yıllar

Çiftçi (adet)

Hayvan (adet)*

Et (ton)

Yumurta (adet/yıl)

2004

1

250

-

92.500

2008

6

22.428

1,00

4.424.000

2012

11

232.052

210,31

36.105.556

2016

92

1.184.042

1.485,90

147.600.367

2019

108

844.319

697

179.781.501

2020

91

1.091.423

49,78

182.991.927

2021

84

788.252

-

128.691.517

* Etlik piliç ve yumurtacı tavuk karışık

Ördekler ve kazlar için gerekli olan besin kaynakları, insan tüketimi için
yaygın olarak kullanılan yemler değildir. Bu nedenle su kanatlıları ile insan
beslenmesi arasında önemli ve güçlü bir rekabet yoktur. Su kanatlıları, kırsalda
üretim yapan çiftliklerde ucuz yem kaynaklarını rahatlıkla kullanabilirler. Asya
ülkelerinde çoğunlukla olmak üzere balık havuzlarında yetiştirilen kaz ve
ördekler, balıklara yem olarak kullanılan plankton miktarını arttırmaktadırlar.
Bu avantajları göz önünde bulundurarak, ördek ve kazların açlığı azaltmak ve
kırsaldaki birçok aile için gıda güvenliğini artırmak için giderek daha önemli
hale geldiğini ve bu önemini artıracağını söyleyebiliriz. (Pingel, 2011) .
Su kanatlıları yetiştiricilik koşulları organik üretim şartlarına benzer bir
yapı gösterdiği için, organik tarım içerisinde yerini alması beklenmektedir.
Ülkemizde kanatlı organik hayvansal üretim verilerine bakıldığında, sadece
etlik piliç ve yumurtacı tavuk verileri kayıtlara geçmiştir (Tablo 4). Su
kanatlılarından herhangi bir veri kaydı tespit edilememiştir. Bunu rağmen
kırsalda yapılan üretim gerekli şartlar ve kurallar sağlandığında rahatlıkla
organik tarıma dönüştürülebilir. Veriler dikkate alındığında ülkemizde organik
yumurta tavukçuluğunun ön planda olduğu görülmektedir. Kanatlı etleri
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üzerine ise özellikle 2021 yılında üretim olmaması dikkat çekicidir. Su
kanatlılarının genellikle et veriminden faydalanıldığı için bu durum
irdelenmelidir. Yatırım ve üretim aşamasında Pazar aşaması dikkatle
araştırılmalıdır. TÜİK (2022), verilerine göre ülkemizde 1.447.569 adet kaz ve
539.897 adet ördek ile beç tavuğu bulunmaktadır. Hali hazırdaki bu rakamlar
ülkemizde organik kaz ev ördek üretimi yapılabileceğini göstermektedir.
Özelikle organik tarım için uygun illerimizin de olması önemli bir
potansiyeldir. Kars, Ardahan, Muş, Yozgat, Konya, Samsun, Kütahya, Çorum,
Çankırı, Afyonkarahisar, Bingöl, Batman, Ağrı, Diyarbakır, Erzurum gibi
illerimiz sayısal ve kültürel alt yapı olarak ön sıralardadır.
Su kanatlılarının rahatlıkla kullanabileceği doğal mera alanlarının
organik üretim için gerekli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle
merada sadece kaz ve ördeklerin bulunması yeterli değildir. Besleme
konusunun organik hayvansal üretimde en önemli koşullar içerisinde olduğu
unutulmamalıdır. Gerekli düzenlemeler yapılarak meralar organik tarım için
sertifikalandırılmalıdır (Tölü vd., 2020). Organik su kanatlıları üretiminin
yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik açısından mera ve gezinti alanlarının
iyileştirilmesi önemlidir. Su kanatlılarının hali hazırda ülkemizin mera, köy
alanları ve yeşil alanlarında yetiştiriliyor olması organik üretimde ilerleme
kaydedilebileceğini göstermektedir. Arpa, buğday vb. tahılların hasadı
sonrasında ekim alanlarına dökülen danelerin kaz ve ördekler tarafından
tüketilmesi, tarlada kaybolacak bir ürünün besine dönüştürülmesi anlamını da
taşımaktadır. Bu durum bitkisel üretimde de organik üretim yapmayı teşvik
edecektir.
Bununla birlikte Türkiye’nin sahip olduğu coğrafik ve toplumsal yapı,
üretim koşulları nedeniyle hayvanların sağlığı ve hastalıklar konusunda bazı
dezavantajları bulunmaktadır. Organik üretimde hastalıklarda kullanabilecek
mücadele yöntemleri maalesef konvansiyonel üretim şartlarına göre kısıtlıdır.
Temel koruma yöntemlerinin uygulanabilir olması önemlidir (Tölü vd., 2020).
Çünkü hayvanların hastalanması hem hayvanlar ve insanlara hem de işletmeye
değişik zararlar getirebilir.
Ülkemizde su kanatlılarında organik üretimin geliştirilebilmesi için;
• Mera vasfında olan arazilerin sistemli ve kontrollü bir şekilde kaz ve
ördek yetiştiriciliğine de tahsis edilmesi,
• Meraların organik üretim şartlarına uygun hale getirilmesi,
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• Yetiştiricilerin organik tarım konusunda bilgi ve tecrübe düzeylerinin
artırılması,
• Üreticilerin, ürün satış ve pazarlama olanaklarına erişimlerinin
sağlanması,
• Yerel gen kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi çalışmalarının
yapılması,
• Üretim yapılacak alan ve arazilerde yönetmeliklere uygun hayvanlara
zararlı ve hastalıklı yabancı otların tespit edilmesi ve mücadele edilmesi,
gerekmektedir.
Ayrıca “organik tarım yönetmeliğinde” geçen aşağıdaki hususlara da
dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar;
• Yetiştiricilikteki uygulamalar, barınak ve bakım şartlarına uyulması,
• Veteriner Hekim hizmetlerine uyulması,
• Organik ürünlerde depolama işlemleri,
• Organik ürünlerde işleme ve ambalajlama,
• Organik üretim ve geçiş süreci dönemi organik ürünlerde etiketleme,
• Organik ürünlerde taşıma koşulları,
• Organik olarak elde edilen ürünlerin satış için pazarlanmasıdır.
Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi ve denetçilere kanıtlanması
ve kurallara uyulması önemli bir konudur.
Organik üretim yaparken kuralların belirlendiği “Organik tarımın
esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik” dikkate alındığında su
kanatlılarında aşağıdaki kurallar su kanatlıları için özel kriterlerdir (Anonim,
2022).
1. Organik hayvansal üretimde, yetiştiricilik yapılırken üreme faaliyetleri
doğal yöntemler kullanılarak yapılmalıdır. Gerekli izinler alındığında suni
tohumlama işlemi de yapılabilir. Bunula beraber embriyo transferi işlemi ve
klonlama gibi uygulamalar yapılamaz.
2. Organik üretimde, hayvanlar yönetmeliğe uygun meralarda ve gezinti
alanlarında bulundurulmalıdır. Erişimlerinde izin verilmelidir. Bu mera ve
gezinti alanlarında birim alana düşecek hayvanların sayısı, bitkisel üretim
yapılan alana yeterli olacak şekilde gübre sağlamalıdır. Hayvanların bu
alandaki yoğunlukları, hayvanlardan ortaya çıkan azot miktarı üzerinden, 170
kg/N/ha/yıl’ olmalıdır. Bu sınır aşılmamalıdır. Oran üst sınırın üzerine
çıktığında, başka bir alana geçiş yapılama veya sertifika kuruluşunun onayıyla
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koşu alanlardan sağlanmalıdır. Sertifika kuruluşu gerekli gördüğünde üretim
alanında hayvan sayısı ve dolayısıyla yoğunluğunu azaltma yoluna gidebilir.
3. Organik üretim yapılan aynı birimdeki bütün hayvanlar, yönetmelikte
belirtilen kurallara göre yetiştirilmelidir. Konvansiyonel sistemde üretilen
hayvanlar, organik üretim yapan tesis, alan ve birimlerden net olarak ayrı
olmalıdır. Eğer ayrı tür hayvan yetiştiriliyor ise aynı tesis içerisinde
bulunabilirler.
4. Organik hayvansal üretim yetiştirilen yem hammaddeleri
yönetmelikte belirtilen kurallara uygun bir şekilde üretilmelidir.
5. Organik hayvansal üretim için geçiş süreleri; et üretimi yapan kanatlı
işletmelerinde, yaşları 3 günden az olmamak üzere on hafta, yumurta üretimi
yapan işletmelerde ise altı hafta olmalıdır. Kapalı sistemde yetiştirilen bazı
damızlık vasıflı kanatlılar ve ırklarına özel hastalıkları olmayan kanatlılar
damızlık nitelikte kullanılabilir.
6. Organik üretimde ilk defa sürü planlanırken, organik olarak yetiştirilen
hayvanlar tercih edilir. Eğer sürü sayısı yeterli değil ise, konvansiyonel
sistemde yetiştirilen et ve yumurta yönlü civcivler kullanılabilir. Fakat bu
hayvanların yaşları üç günlükten küçük olmalıdır.
7. Hayvansal üretim için (Pet ve kürk hayvanları hariç), organik tarım
yönetmeliğinde uygun üretilen organik kaba ve kesif yemler kullanılır.
8. Organik üretimde, hayvanlardan zorlamalı ürün elde etme ve zorlamalı
besleme yapma yasaktır.
9. Kanatlılarda organik olarak yetiştirilen hayvanların kullandığı yemin
en düşük %20’si işletmenin kendi kaynaklarından sağlanmalıdır. Bu durum
sağlanamaz ise, geri kalan kısım, yönetmeliklere uygun üretim yapan diğer
üreticilerden temin edilebilir. Kanatlı üretimi yapan işletmeler, hayvanların
rasyon programlarında kaba yem, taze yeşil yem, kuru otlar ve silaj kullanımına
yer verebilir.
10. Hayvanların kullanacağı barınaklar, sıhhi yapı malzemelerinden inşa
edilmelidir. Barınağın iç ve dış şartları, hayvanların ihtiyaç duyduğu biyolojik
ve ırk gereksinimlerini karşılamalıdır. Yem ve suya sürekli ve kolay bir şeklide
ulaşım olmalıdır. İnşa edilen yapıların yalıtım, ısınma ve havalandırma
sistemleri iyi olmalıdır. Hava akımı, toz seviyesi, sıcaklık, nem ve gazların
yoğunluğu zarar seviyesinin altında olmalıdır. Doğal ışık ve havalandırmaya
önem verilmelidir.
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11. Hayvanların açık alanlarda karşılaşabileceği yağmur, rüzgar, fırtına,
yüksek ve düşük sıcaklık gibi olağandışı durumlara karşı önlemler alınmalıdır.
Gerekli tedbirler önceden alınmış olmalıdır.
12. Hayvanların bulundukları barınaklar doğal davranışlarını
sergileyebilecekleri (temizleme, tüneme, kanat çırpma, eşinme, ayakta durma
vb.) büyüklük ve ölçülerde olmalıdır.
13. Organik hayvansal üretimde açık alanda yetiştiricilik için uygun
iklim şartları var ise, kapalı barınak sistemlerinin yapılmasına gerek yoktur.
14. Temizlik işlemleri dezenfeksiyon uygulamaları hassas bir şekilde
yapılmalıdır. Hastalık bulaşmalarına izin vermeyecek önlemler alınmalıdır.
Ekipmanlar sürekli kontrol edilmelidir.
15. Kümeslerde ve diğer barınaklarda altlık materyali olarak sap, saman
ve benzer uygun doğal malzemeler kullanılabilir. Bu altlıklara organik gübre
olduğunda yönetmeliğe uygunluğunu bozmayacak şekilde her türlü katkı
maddesi eklenebilir.
16. Kanatlılarda kafes sistemi kullanılamaz. Özellikle su kanatlılarının
üretiminde doğal göl, gölet, akarsu kaynaklarına erişim sağlanmalıdır.
Kümesler aşağıdaki asgari şartları da karşılamalıdır;
a) Kümes zeminlerinin 1/3’ü düz bir yapı şeklinde olmalıdır. Zeminde
yönetmeliğe uygun altlık materyali bulunmalıdır.
b) Eğer yumurtacı tavuk yetiştiriliyor ise, kümes zemininin 1/2’sinden
daha fazla alan dışkı toplanmasına uygun olmalıdır.
c) Kümeslerde bulunacak tünekler, hangi tür hayvan ise o hayvana (kaz,
ördek, tavuk vb.) göre orantılanmalıdır.
d) Kümeslerden dış alana ve dış alandan da kümeslere girişi sağlayacak
kapılar-delikler olmalıdır. Bu bölümler barınağın her 100 m2’si içim asgari
4metre uzunlukta olmalıdır.
e) Kanatlı barınaklarında en fazla 4000 dişi muskovi veya pekin ördeği,
3200 erkek muskovi veya pekin ördeği ile diğer ördekler, 2500 horoz, kaz veya
hindi yetiştirilebilir.
f) Barınaklar et üretiminde kullanılacak ise her bir barınak kullanılabilir
alanı 1600 m2’yi aşmamalıdır.
17. Entansif ve konvansiyonel üretim sistemlerinin aksine, kanatlılar için
asgari kesim yaşları belirlenmiştir. Burada yavaş gelişen genotiplerin kullanımı
daha uygundur.
Yavaş gelişen genotiplerin kullanılamadığı üretim
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sistemlerinde kesim yaşı, pekin ördeğinde 49 günlük, dişi muskovi ördeğinde
70 günlük, erkek muskovi ördeğinde 84 günlük, yaban ördeğinde 92 günlük ve
erkek hindi ve kazda 140 günlük olarak uygulanmalıdır.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Hayvansal üretim, tarım işletmeciliği içerisinde ekonomik dengenin
sağlanmasında, işgücünün değerlendirilmesinde, istihdamı artırmada, gizli
işsizliği önlemede önemli bir faaliyet kolu olmaktadır. Hayvansal üretim kendi
başına bir ana faaliyet üretim kolu olarak da yapılmaktadır. Bitkisel üretim
genellikle iklim koşullarına bağlı olarak yapıldığından dolayı, çevre
şartlarından daha az etkilenen hayvansal üretim sürdürülebilirlik ve ekonomik
olarak ön plandadır. Doğal kaynaklarımızın zengin ve çeşitli olduğu ülkemizde
yerli gen kaynaklarının da bulunuyor olması organik su kanatlıları
yetiştiriciliğinde önemli bir avantajdır. Ayrıca organik üretime uygun çevre
şartlarının hali hazırdaki üretime benzer olması en önemli potansiyeldir. Su
kanatlılarının diğer kanatlılara göre hastalıklara ve iklim şartlarına karşı daha
dayanıklı olması da önemli bir avantajdır.
Tüketici taleplerinde oluşan değişimler, organik tarım konusunda
bilinçlenen insan sayısı giderek artmaktadır. Ülkemizde iç tüketim için ve dış
satım olanağının yüksek olması nedeniyle hayvansal üretim içerisinde yer alan
ve özellikle geleneksel üretim alt yapısı olan ürünlere ağırlık verilmelidir.
Meradan faydalanma düzeyi yüksek olan kaz yetiştiriciliğinde maliyetlerin
düşürülebilmesi önemli avantajdır. Su kanatlılarının kırsalda desteklenmesiyle,
kırsalın ekonomik ve sosyal yaşamına da katkı sağlanmış olacaktır. Köylerden
kentlere yoğun göç oluşmasının da engellenmesine yardımcı bir faktördür.
Geleneksel üretimin organik üretim prosedürüne dönüşümü sağlanmalı, bilgi
düzeyi artırılarak katma değerli ürünler elde edilmelidir.
Organik tarım için gerekli koşullar, şartlar ve girdiler yönetmeliklerle
belirlenmiştir. Organik hayvancılıkta da yönetmeliklere uygun bir üretim
zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yönetmelikler ve denetleyici kuruluşlar
tarafından belirlenen usullere uygun bir şekilde üretim ortamı oluşturulmalıdır.
Özellikle ülkemize adaptasyon sağlamış gen kaymaklarımızın organik
üretimde kullanılması pazarlama açısından da olumlu olacaktır. Hayvan
refahının ön plana çıktığı üretim ve ürün çıktıları sağlanmalıdır.
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