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ÖN SÖZ 

600.000 bitki türünden 80.000'i yenilebilir, 150'si tarımda aktif olarak 

kullanılır durumda iken ancak yalnızca 30'u insan gıdasındaki kalorinin 

%95'ini sağlamaktadır. Dünya nüfusunun 9,2 milyarı aşmasının beklendiği 

2050 yılında, eşit ve insani temel ihtiyaçlar için küresel gereksinimi 

karşılamak gerekecektir. Tarımsal üretimi iyileştirmek için bugüne kadar çok 

sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak, bitki yetiştirme girişimlerinde birim alana 

verimi artıran yeni yaklaşımlar ve teknikler oluşturulmalı ve kullanılmalıdır.  

Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki gelişmelerle birlikte hem bitkisel 

hem de hayvansal üretimde biyoteknolojik uygulamalar hız kazanmıştır. Rutin 

insektisit uygulamalarının insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde bir takım 

zararlı etkileri olduğu ve haşere direncinin ortaya çıkmasını teşvik ederek 

gelecek için mücadele etme kapasitemizi bozduğu unutulmamalıdır. Bu 

nedenle, mahsul bitkileri için yenilikçi, çevre dostu ve daha etkili haşere 

kontrol yöntemlerine ihtiyaç vardır. Tarımsal üretim kadar dağıtım sistemleri 

de değişen ekolojik koşullarla beraber hızla değişmektedir. İşletmelerin 

küresel COVID-19 salgınının sosyal ticareti nasıl etkilediğine uyum sağlamak 

için ne kadar sıkı çalıştığını görmek çok çarpıcıdır. Esneklik ve hızlı 

adaptasyon süreçleri ile kârlarını artırabilen işletmeler bu durumdan 

faydalanabilmektedir. Sosyal medya programları, pandeminin sosyal ticareti 

kabul etmesi sonucunda potansiyel mağazalar haline gelmektedirler. 

‘‘Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sonuçlara 

Etkisi’’ kitabına emek veren tüm akademisyenlerimize, bu alanda 

araştırmalar yürüten, mesleki deneyimleri ve destekleriyle kitabımıza katkı 

sağlayan değerli bilim insanlarımıza, yayınlanma aşamasında desteği ve 

emeği geçen İksad Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. 

 

Doç. Dr. Nizamettin TURAN 
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1. GİRİŞ 

İneklerde mastitis, fiziksel travma veya mikroorganizma 

enfeksiyonlarına bağlı olarak meme bezinin inflamatuar bir yanıtıdır. Başka 

bir ifade ile de meme bezinin çeşitli (fiziksel, kimyasal ve biyolojik) 

irkilticilere karşı verdiği tepki olarak özetleyebiliriz. Düşük verim ve kalitesiz 

süt elde edilmesi nedeniyle süt endüstrisinde ekonomik kayba neden olan en 

yaygın hastalık olarak kabul edilmektedir (Cheng & Han, 2020; Gomes & 

Henriques, 2016; Kuru & Oral, 2013). Ortalama olarak, sığırlarda mastitise 

bağlı toplam tedavi başarısızlıkları maliyetinin, özellikle inek başına yıllık 

brüt marjın %11 ila %18'ini temsil eden süt üretim kayıpları ve ıskartaya 

çıkarmadan kaynaklanan, inek başına yılda 147 $ olduğu tahmin edilmektedir 

(Hogeveen vd., 2019). Süt üretiminin azalmasına yol açan meme dokusu 

hasarı, toplam kayıpların %70'ini oluşturur (Zhao & Lacasse, 2008). 

Mastitiste (klinik veya subklinik) reprodüktif performansın düşmekte 

ve buna bağlı olarak doğum-gebe kalma aralığı uzamaktadır. Mastitisin luteal 

fazı kısaltarak östrus aralığında dengesizlik oluşturabilmektedir. Buna ek 

olarak bazı mastitis etkenlerinin üretmiş olduğu toksinler erken embriyonik 

ölümlere neden olmaktadır. Ayrıca mastitiste etkili olan patojenler PGF2α 

salgılanmasını uyardığından luteal regresyon şekillenebilmektedir 

(Ahmadzadeh vd., 2009; Santos vd., 2004; Schrick vd., 2001).   

Mastitis nedenlerini iki grupta toplayabiliriz. Bunlar enfeksiyöz ve 

nonenfeksiyöz nedenlerdir. Enfeksiyöz olmayan nedenler, meme dokusunda 

irritasyona yol açan organik veya inorganik kimyasallardır. Enfeksiyöz 

nedenler ise; bakteriyel, viral ve mantarlardan (özellikle meme içi tedavi 

esnasında bulaşan) kaynaklı mastitisler ya da kontagiyöz, çevresel, fırsatçı ve 

yaygın olmayan (diğer etkenler) patojenler olarak sayabiliriz (Hazıroğlu & 

Milli, 2001; Jayarao & Wolfgang, 2003; Oliver vd., 2004; Plumlee, 2003; 

Viguier vd., 2009). 

Mastitis olgularında 140’dan fazla bakteriyel ajanın meme 

dokusundan izole edildiği (Radostits vd., 2017) ayrıca mastitis vakalarında en 

çok izole edilen türlerin Staphylococcus, Streptococcus ve Coliform grubu 

mikroorganizmalar olduğu bildirilmiştir (Carter & Wise, 2003; Hillerton & 

Berry, 2005; Parker vd., 2007). 

Memenin anatomik yapısı ve fiziksel kondüsyonu, meme ve meme 

başı yaraları, meme hijyeni, besleme yetersizliği veya eksiklikler, mastitise 

karşı genetik direnç, laktasyon zamanı ile sayısı, sağım şekli, kötü sağım 

koşulları, sağım makinesi, süt verimi, ırk, yaş, hormonal değişiklikler, 

mevsim ve iklim şartları, ahır ve barınak temizliği, diğer hastalıklar gibi 
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nedenler mastitise yatkınlığı arttırır (A Biggs, 2009; Ruegg, 2003). Bunun 

yanında negatif enerji balansının da mastitise predispozisyon oluşturmaktadır 

(Dingwell vd., 2003; Egan, 1998). 

Ulusal Süt Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından 1960'lardan beri 

uygulamaya konulan beş noktalı plan, bulaşıcı mastitis patojenlerinin 

kontrolünde etkili olduğu ileri sürülmüştür (Breen, 2019). Beş nokta şunlardır: 

i) klinik vakaları belirlemek ve tedavi etmek; ii) sağım sonrası meme başı 

dezenfeksiyonu; iii) DCT; iv) kronik vakaları damızlıktan çıkarmak; v) sağım 

makinesinin rutin bakımı (Blowey & Edmondson, 2010; Bradley, 2002). Ne 

yazık ki, beş noktalı plan çevresel patojenlere karşı çok etkili değildir ve bu 

nedenle mastitis enfeksiyonlarını kontrol etmek için diğer uygun stratejilerle 

birleştirilmelidir (Cheng & Han, 2020; Down vd., 2016). 

Mastitis tedavisinde ana strateji, meme içi infüzyon, kas içi veya 

damar içi enjeksiyonlarla verilebilen antibiyotiklerin kullanılmasıdır (Hossain, 

2017). DCT, mastitisin ilerlemesini kontrol etmek ve engellemek için en iyi 

seçeneklerden biridir. Kuru dönem ile laktasyon periyodunda önemli bir 

aşamadır; kuru dönemde herhangi bir enfeksiyon bir sonraki laktasyonu 

etkileyecektir ve bu nedenle bir sonraki sağım sırasında önce ineğin sağlığına 

dikkat etmek çok önemlidir. İnekler kuruya çıkarılmadan önce herhangi bir 

mastitis belirtisi olup olmadığı kontrol edilmektedir. İnspeksiyon ile tespit 

edilmesi zor olan kronik mastitis vakaları California mastitis testi (CMT) ile 

kontrol edilmelidir (Bhutto vd., 2012). Son sağımın hemen ardından, meme 

içi antibiyotik enjeksiyonu yapılır, ardından keratin tıkacı simüle eden, 

bakterilere fiziksel bir bariyer sağlayan ve süt sızıntısını önleyen meme başı 

kaplayıcıları uygulanır. DCT, kuru dönemde mevcut meme içi enfesksiyonu 

ortadan kaldırabilir ve yeni enfeksiyonu önleyebilir; bu nedenle, kuru dönem 

mastitis tüpü, daha iyi kür oranları sağlayabildiklerinden, uzun süre kalıcı 

antibiyotiklerden oluşur (Andrew Biggs, 2017; Ricci vd., 2017). İdeal bir 

tedavi, subklinik bir mastitisi tedavi edecek kadar uzun ve inek buzağıladıktan 

sonra antibiyotik direncine neden olmayacak kadar kısa olmalıdır. Mastitis 

tedavisi için en uygun zaman kuru dönemdir. Bu dönemde süt üretimi 

olmadığı için antibiyotiklerin besin zincirine karışma riski en aza indirilir 

ancak buzağılamadan sonra bile dikkatli olunmalıdır (Andrew Biggs, 2017; 

Cheng & Han, 2020). 

Bunun dışında laktasyon döneminde tespit edilen herhangi bir mastitis 

vakasına sütte büyük bir antibiyotik kalıntısı endişesi eşlik eder. İnekte aktif 

mastitis enfeksiyonu tespit edildiğinde, yapılacak ilk şey hasta ineği karantina 

almak ve ineği tamamen sağarak bakterileri, süt pıhtılarını, kalıntıları ve 
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ayrıca bakteriler tarafından salınabilecek toksinleri uzaklaştırmaktır. Daha 

sonra meme içine ve sistematik olarak kan dolaşımına ulaşması için meme içi 

antibiyotik infüzyonu uygulanır (Hossain, 2017). İnflamasyonun ciddi olduğu 

ve sütün tamamen sağılamadığı bazı ciddi vakalarda, süt kanalları süt 

birikintileri tarafından tıkanacak ve bu da antibiyotiğin memeye yayılmasını 

engelleyecektir. Bu durumda, meme içi infüzyonla birlikte paranteral 

uygulama tavsiye edilir (Du Preez, 2000; Hossain, 2017). Uzun etkili 

antibiyotik, laktasyon sırasında saptanan mastitis için uygun değildir, çünkü 

ineğin sağımına geri döndürülmesi birincil kaygıdır; bu nedenle, enfekte 

inekler için uygun tedaviyi seçmek için mevcut patojen hakkında bilgi 

edinmek önemlidir (Cheng & Han, 2020). 

Maliyetine rağmen, ineklerde mastitis tedavisinde antibiyotiklerin 

aşırı ve yanlış kullanımı süt endüstrisine bazı sorunlar getirmiştir. Ayrıca sütte 

antibiyotik kalıntılarının varlığı da endişe vericidir. Genel olarak, antibiyotik 

tedavisi ve ardından bir bekleme periyodu sırasında elde edilen süt, 

antibiyotik kalıntılarının neden olduğu alerji ve ilaç direnci riski nedeniyle 

tüketime sunulamayacağı için atılmalıdır (Gomes & Henriques, 2016). Bu 

nedenle sütteki antibiyotik kalıntıları için ağır cezalar uygulanır. Bununla 

birlikte, birçok ilaç hala hayvan vücudunda önerilen atma sürelerinden daha 

uzun süre tutulur. Bu nedenle, tedavi maliyeti ve ilaçların maliyetinden ziyade 

atılan süt nedeniyle oluşan kayıp daha yüksektir. Ayrıca, antibiyotikler 

enfeksiyonu ortadan kaldırabilseler de meme bezini geri dönüşü olmayan 

hasarlardan doğrudan koruyamazlar (Zhao & Lacasse, 2008). 

Yukarıda belirtildiği gibi, antibiyotik kullanımı ana tedavi stratejisi 

olarak kalsa da etkinliği sınırlı olsa da, antibiyotiğe dirençli patojen suşlarının 

gelişmesi antibiyotik tedavisinde kritik bir zorluk haline gelmektedir (Fair & 

Tor, 2014; Suriyasathaporn vd., 2012). Ayrıca, halk sağlığı konularında artan 

antibiyotik direnci endişesi, süt endüstrilerini antimikrobiyal ilaç kullanımını 

azaltmaya zorlamaktadır. Bu nedenle, özellikle bitki ve hayvan gibi doğal 

ürünlerden elde edilenler olmak üzere antibiyotik tedavisine alternatif 

arayışına ihtiyaç vardır (Anantasook vd., 2013; Heikkilä vd., 2018; Yang vd., 

2019). 

Mastitis, sütçü işletmelerde ciddi ekonomik kayıplara neden olan bir 

problemdir. Mastitis tedavide kullanılan antibiyotiklerin tedavi ve arında 

sürecinde sütte ciddi kalıntı oluşturması ve tüketici sağlığını olumsuz 

etkilemesi nedeniyle mastitis tedavisinde fitoterapi veya homeopati gibi 

alternatif yaklaşımlara yönelim artmaktadır (Detloff, 2007; Duval, 1997).  



 

 
8 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

2. İNEKLERDE MASTİTİSTE HOMEOPATİK TEDAVİ 

Homeopatik tedavi amacıyla üretilen ajanlar, son yıllarda çok fazla 

rağbet görmektedirler (Løken, 2002; Spranger, 2000). Bu tedavinin çocuk 

hastalıklarında (%7,7) kullanımı çok yaygındır (Viksveen, 2003). Son yıllarda 

organik hayvancılık yapılan işletmelerin sayısında ciddi artışlar yaşanmıştır ve 

bu tip işletmelerde şekillenen hastalıkların tedavisi antibiyotik kullanımı 

oldukça sıkıntılar yarattığından homeopatik tedavi gibi prosedürlerin tercih 

edilmesi oldukça önemlidir (Kayne, 2006; Kirşan, 2010; Kuru & Oral, 2013; 

Zeise & Fritz, 2019). 

Homeopati ilk kez Samuel Hahnemann (1755-1843) tarafından tarif 

edilmiştir ve organizmanın natürel olarak tedavi edilmesi anlamına 

gelmektedir. Latince homos: Benzer ve pathos: Acı kelimelerinin birleşimden 

oluşur. Benzeri, benzer ile tedavi etme yani sağlıklı bir organizmada hastalık 

belirtileri oluştuğunda o maddeyle tedavi edilebilir anlayışına dayanan bu 

metot, homeopatinin temelini oluşturur (Abaineh & Sintayehu, 2001; Kanbur 

& Gürbulak, 2017; Pekmezci & Gültiken, 2015; Vockeroth, 1999). Avrupa'da 

yaklaşık olarak 200 yıldan beri alternatif tedaviler uygulanmaktadır. Ayrıca 

günümüzde birçok ülkede (Almanya, Güney Amerika, Hindistan, Avustralya, 

Güney İtalya, Norveç ve İsviçre) güncelliğini korumaktadır (Henriksen & 

Measures, 2001; Klocke vd., 2010; Martini vd., 2001). Fransa'da 1982 yılında 

tedavi amacıyla homeopatinin kullanım sıklığı %16 iken, 1992 yılında bu 

oran %36'ya çıkmıştır (Striezel, 2001; Viksveen, 2003). 

Homeopatik ilaç kullanımı veteriner sahada birçok hastalığın 

tedavisinde veya koruyucu olarak kullanılmıştır. Homeopatik tedaviler ilk 

önce organik üretim yapan çiftliklerde başlamıştır (Hektoen, 2001; Klocke 

vd., 2003; Šilhavá vd., 2005) ve günümüzde de çoğu organik çiftliklerde bu 

yöntem uygulanmaktadır (Hektoen, 2001; Klocke vd., 2010). 

Homeopatik ilaçların birçok hastalığın tedavisinde kullanılan klasik 

tedavi seçeneklerine göre avantajlarıyla alakalı birçok derleme yazılmış ve 

kaynaklarda detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Homeopatik ilaçlar güvenlidir, 

hızlı bir şekilde sirkülasyona katılır, immun sistemi uyarır ve doğal olarak 

vücudun kendi savunma sistemlerini aktifleştirir, doğaldırlar, yan etkiler 

genellikle pek gözlenmez, sentetik değillerdir, ette ve sütte kalıntı problemine 

neden olmazlar, fiyatları uygundur ve bu tip ilaçlara patojenler direnç 

geliştirmez (Bellavite vd., 2006; Hektoen, 2001; Kirşan, 2010; Klocke vd., 

2007; Özyurtlu & Aslan, 2007; Šilhavá vd., 2005; Viksveen, 2003).    

Yapılan çalışmalarda homeopatik ilaçların kullanılmasıyla akut 

mastitislerin, kronik ve subklinik mastitislerin tedavisine göre daha etkili 
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sonuçların alındığı bildirilmiştir (Tikofsky & Zadoks, 2005; Varshney & 

Naresh, 2004; Walkenhorst vd., 2001). Fakat bu tedavileri uygulayıp başarı 

elde edilemeyen çalışmalar da mevcuttur (Duval, 1997; Spranger, 1998). 

Bununla birlikte homeopatik ilaçların subklinik mastitislerden korunma 

amaçlı kullanılabileceğini (Šilhavá vd., 2005; Spranger, 2000) veya bu 

maddelerin subklinik mastitislerden korunmada sınırlı derecede etkili 

olduğunu savunan araştırmacılar da bulunmaktadır (Egan, 1998). Bununla 

birlikte bazı araştırmacılar mastitis tedavisinde homeopatinin etkinliğinin 

plasebo etkisinin ötesine geçemediğini ve başarılı tedavinin spesifik mastitis 

patojene yüksek oranda bağımlı olduğunu ima etmişlerdir. Bundan dolayı da 

mastitis olgularında kullanılacak alternatif ilaçlar için süt örneklerinden 

mutlaka kültür yapılması ve buna göre ilaç seçimim yapılması gerektiğini 

vurgulamışlardır (Keller & Sundrum, 2018). 

İngiltere'de organik yetiştiricilik yapılan işletmelerde mastitis tedavisi 

amacıyla %41 antibiyotik, %51-52 homeopatik madde ve %7-8 diğer 

yöntemlerin (ağrı kesici kremlerin uygulanması, sık sağım, soğuk su ile 

kompres ve meme içi Aloe vera uygulaması) kullanıldığı bildirilmektedir (Hovi, 

2001; Hovi & Roderick, 1998). Yapılan bir çalışmada ise Norveç'te uygulanan 

alternatif tedavinin %37'sini homeopati, %16'sını fitoterapi ve %4'ünü 

akupunkturun oluşturduğu bildirilmiştir (Henriksen & Measures, 2001). 

Organik tarım ilkeleri, kimyasal maddelere (organik düzenlemelerle 

sınırlandırılan) alternatif olarak geleneksel olmayan tedavilerin kullanımını 

teşvik etmekte ve homeopati en kapsamlı olanıdır. Geleneksel olarak İspanya 

homeopatiye çok az inansa da organik tarımda kullanımı artış göstermektedir. 

İspanya'daki organik sütçü işletmelerde homeopati kullanımına ilişkin ilk 

veriler olduğuna inanılan verileri elde etmek için elli altı İspanyol organik sütçü 

işletme sahibiyle röportaj yapılmıştır. Çiftliklerin sadece %32'si bir çeşit 

alternatif terapi kullanmaktadır (%16.1 homeopati, %10.7 fitoterapi ve %5.3'ü 

her iki terapiyi de kullanıyor) (Orjales vd., 2016).  

Birçok spesifik homeopatik ilaç; sütteki pıhtı, flakon ve meme ödemi 

gibi klinik bulgulara bakılarak seçilmektedir. Belirtilen bulgularda 

kullanılabilecek homeopatik ilaçlar Tablo l ve Tablo 2 de özetlenmiştir 

(Duval, 1997). 
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Tablo 1: Homeopatik maddeler ve mastitis sağaltımında dozları (Duval, 1997; 

Kanbur & Gürbulak, 2017) 

Homeopatik 

ilaç 

Semptomlar (Mastitis) Doz 

Belladonna 1m   

(Güzel avrat 

otu) 

Akut postpartum mastitis. Meme 

sıcak, hiperemik ve ağrılı. Rektal isisi 

yüksek, kalp atımı hızlı ve güçlü. 

Her saat 1 doz. Toplam 

dört doz. 

Aconitum 6x Akut vakalarda rutin uygulama. 

Tansiyon ve anksiyeteyi hafifletmek 

için kullanılır. 

Her yarını saatte 1 doz. 

Toplam 6 doz. 

Apis mellifica 

6c (Arı zehiri) 

İlk buzağılamadan sonra düvelerde 

şekillenir. Memede ödem vardır ve 

meme ven'i dolgundur. 

Üç saatte 1 doz. Toplam 

4 doz 

Bryonia alba 

30c 

Meme şiş ve serttir. Hayvan 

genellikle yatar durumdadır. Fibrötik 

kronik vakalarda kullanılır. 

Akut vakalarda 4 saatte 

1 doz. Toplam 4 doz. 

Kronik vakalarda 1 ayda 

1 hafta için haftada 2 kez 

1 doz. 

Arnica 

montana 30c 

(Öküz otu) 

Meme yaralanması yüzünden oluşan 

mastitislerde kullanılır. 

Üç gün boyunca günde 

3 doz. 

Belia Perennis 

6c 

Daha derin meme yaralamalarında 

kullanılır. 

Dört gün boyunca günde 

3 doz 

Phytolacca 30c 

 

Klinik ve kronik vakalarda kullanılır. 

Klinik vakalarda koagule süt, kronik 

vakalarda sütte küçük pıhtılar vardır. 

Klinik vakalarda:3 gün 

boyunca günde 3 kez, 

Devamında 4 gün 

boyunca günde 1 kez.  

Urtica urens 

6x  

Perineuma kadar uzanan ödemde 

(isirgan otu) kullanılır. 

Bir saatte 1 doz. 4 doz. 

Sulphur, Silica, 

Carbo 

vegetabilis 30c 

Klinik ve subklinik vakalarda 

Sulphur, Silica and Carbo vegetabilis 

karışımı. 

Üç gün boyunca günde 

3 doz. 

Hepar 

sulphuris 6x 

Yaz mastitisinde memelerin temizliği 

için kullanılır (C. pyogenes). 

Üç saatte 1 doz. Toplam 

4 doz 

Silicea 200c Yaz mastitisinde, purulent apselerde 

kullanılır. 

Dört hafta boyunca, 

haftada 2 doz. 

Ipeka 30c Pembe veya kanlı süte neden olan iç 

kanamalarda kullanılır. 

Üç gün boyunca günde 

3 doz 

x, c, m dilisyon oranlarıdır. Sırasıyla 10, 100 ve 1000. 
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Tablo 2: Homeopatik ilaçların mastitis tedavisinde kullanımı (Duval, 1997; Kanbur 

& Gürbulak, 2017) 

İlaçlar Semptomlar (Mastitis) 

Belladonna Sıcak, kırmızı, dokunulduğunda ağrılı meme. Hayvan 

yere uzanmış durumdadır. 

Lachesis + 

Belladonna 

Memeler morarmıştır, meme dokusu altında laterale doğru 

infiltrasyon vardır. Hayvan yere uzanmış durumdadır. 

Lachesis + 

Carbolicum acidum 

Ödemli akut yangı, venler şişmiştir, gangrenöz doku, 

dokunulduğunda memelerde şiddetli ağrı, memeler soğuk 

olabilir. Kalp atımları zayıftır. 

Vipera reddi Kronik mastitis ya da akut mastitis sonuna doğru ağrı 

kaybolmuştur. Hipertrofiyi takiben atrofi görülür. 

Conium maculatum 

+ Plumbum iodanum 

phytolacca 

Sertleşmiş ya da meme de nodüller vardır. 

Retromammarik ganglionda ağrı vardır.  

Phytolacca Sert memeler ve akut mastitis, sicak ama solgun memeler 

vardır. 

Silicea İrinli mastitislerde irinin kurutulması 

      

Akut mastitis vakalarında homeopatik tedavi için kullanılan ilaçların 

tek tek olabileceği gibi kombine ilaç kullanımı ile etkinin daha da 

arttırılabileceği ifade edilmiştir. Belladonna + Phytolacca + Bryonia, Bryonia 

+ Phellandrium + Pytolacca (Kirşan, 2010), Aconitum + Phytolacca + 

Bryonia ilaç kombinasyonları mastitis tedavisinde kullanılmış homeopatik 

ilaçlara birer örnek teşkil etmektedir (Fidelak vd., 2007; Kayne, 2006). 

Bununla birlikte subakut mastitis tedavisinde ise Magnezyum fluoricum, 

Phytolacca ve Potasyum muraticum kombinasyonu önerilmektedir (Kirşan, 

2010). 

Ayrı zamanlarda yapılan benzer iki çalışmada kuru dönemde koruyucu 

amaçlı %65'lik bizmut subnitrat ve homeopatik ilaç kullanılmıştır. Elde edilen 

olumlu sonuçlarda gruplar arası fark bulunamamıştır. Homeopatik maddelerin 

tercih edilebileceği vurgulanmış, fakat çevresel enfeksiyonun sık yaşandığı 

çiftlikler de %65'lik bizmut subnitrat'ın kullanımı daha iyi sonuçlar vermiştir 

(Klocke vd., 2007, 2010). Güç doğum ve mastitis vakası şekillenen bir 

çiftlikte içme sularına Caulophyllum 30, düvelerin doğumlarına 7 gün kala 

karıştırılması sonucunda postpartum süreçte ilgili problemlerin birçoğunun 

çözüldüğü görülmüştür (Land, 2006). 

Fibröz ve non-fibrinöz mastitiste, meme ödeminde ve sütte kan 

bulunduğu vakalarda Phytolacca 200c, Calcarea fluorica 200c, Silicea 30c, 

Belladona 30c, Bryonia 30c, Arnica 30c, Conium 30c ve Ipecacuanha 30c 

kombinasyonunun olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Bu ilaçların mastitiste 
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oluşturdukları etkiler Tablo 3’te verilmiştir (Duval, 1997; Varshney & 

Naresh, 2004).  

Tablo 3: Mastitis vakalarında kullanılabilen bazı homeopatik ilaçların etkileri (Duval, 

1997; Varshney & Naresh, 2004) 

Homeopatik ilaç Etkisi 

Phytolacca Antienflamatuvar 

Bryonia Analjezik 

Silicea Absorban  

Belladona Antienflamatuvar 

Arnica Antihemorajik-antiseptik 

Ipecacuanha-Calcarea fluorica Dekonjestan 

 

Homeopatik ilaç kombinasyonu ve plasebo kullanarak 3 ay boyunca 

iki çiftlikte (A ve B çiftlikleri) mastitis vakaları izlenmiş ve karşılaştırma 

yapılmıştır. Kombine homeopatik madde olarak Apis mellifica, Belladona, 

Conimum maculatum, Hepar sulphur, Phytolacca decandra, Pulsatilla, 

Pyrogenium, Staphylococcinum ve Streptococcinum kullanılmıştır. Çalışma 

sonucunda A çiftliğinde oluşan toplam mastitis vakalarının %75'i plasebo 

grubunda, %25'i ise homeopatik madde kullanılan grupta olduğu saptanmıştır. 

B çiftliğinde oluşan toplam mastitis vakalarının ise %80'inin plasebo 

grubunda, %20'sinin ise homeopatik madde kullanılan grupta olduğu 

belirlenmiştir (Šilhavá vd., 2005).  

Homeopatik maddelerin, ilaç yerine fonksiyonsuz maddelerin ve 

antibiyotiğin mastitis tedavisinde kullanılan bir çalışmada antibiyotiklerin 

homeopatik maddelerden ve ilaç benzeri maddelerden daha iyi olduğunu 

ortaya koyulmuştur. Homeopatik maddelerin ise ilaç yerine kullanılan 

fonksiyonsuz maddelerden çok fazla üstün olmadığını savunulmuştur. Fakat 

homeopatik maddeler ve ilaç yerine kullanılan fonksiyonsuz maddelerle yedi 

günden fazla olmayan mastitis vakalarının tedavisinde olumlu sonuçlar 

alındığını belirlenmiştir (Hektoen vd., 2004). 

Akut mastitislerde Aconitum napelles ve Atropa belladona 

ekstratlarından yararlanılmaktadır. Aconitum ekstratından 10 mL’yi iki veya 

üç saatte verilmesi yangı semptomlarını yaklaşık üç saat içerisinde azaltmıştır. 

Mastitis vakalarında Belladonna 1 saat ara ile 2.5 mL tedavi amacıyla 

verilebilmektedir fakat şekillenen yangının da bertarafı için de Apis mellifica 

ekstratının 3 saat arayla 4 kez uygulanabileceği ifade edilmiştir (Duval, 1997; 

Kirşan, 2010). 

Mastitiste aşırı ödem, ağrı, sertlik, sıcaklı artışı, fibrinli sütün olduğu 
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vakalarda Bryonia alba günde 3 kez belirtiler geçene kadar verilirken, 

Phytolacca decandra günde 3 kez 3 gün süreyle tedavi için verilebilmektedir. 

Ayrıca meme apselerinin olduğu vakalarda da Hepar sulfiris günde 3 kez 

tedavi protokolüne eklenebilir (Duval, 1997; Kirşan, 2010).  

Mastitis olgularının bazıları yüksek ateş ile seyredebilir. Böylesi 

durumlarda Aconitum, Apis, Jodum, Phytolacca kombinasyonunu veya 

Belladonna, Argentum, Lachesis, Phytolacca kombinasyonu 

kullanılabilmektedir (Klocke vd., 2000). Ayrıca homeopatik madde 

kombinasyonlarının mastitiste dikkatli bir şekilde kullanıldığında, antibiyotik 

tedavisi yapılan gruplar gibi somatik hücre sayısının belirli bir süre sonra 

hastalık öncesi konuma indiği de belirtilmektedir (Hovi, 2001; Hovi & 

Roderick, 1998; Klocke vd., 2007). 

Yüksek ateşle seyreden mastitis olgularında Phytolacca, Bryonia, 

Echinacea, Belladonna ve Aconitum kombinasyonu, kronik ve subakut 

mastitislerde Echinacea, Phytolacca ile birlikte Hepar sulfuris tedavi 

amacıyla uygulanabilmektedir. Mastitis teşhisi konulan sığırlara kombine 

edilen homeopatik maddeler meme içi uygulamasından yedi gün sonra düşük 

dozda antibiyotik uygulamıştır. Sonuçta homeopatik ilaç ve antibiyotik 

kullanılan grubun iyileşme oranı yalnızca homeopatik ilaç kullanılan gruba 

göre %25 oranında artmıştır (Fidelak vd., 2007).  

Mastitisli ineklerde homeopatik ilaçların tedavi amacıyla intravulvar 

olarak kullanılmasından sonra süt somatik hücre sayısında azalma olduğu 

belirlenmiştir (Holmes vd., 2005). Klinik mastitisli sığırda Aconitum, 

Phytolacca ve Bryonia kullanılmış ve bu kombinasyona ilaveten Lachesis ya 

da Mercurius solubilis eklenmiştir. Sonuçta mastitis tedavisi gerçekleşmiştir. 

Araştırmacılar Escherichia coli mastitislerinin bu kombinasyonla tedavi 

edilebileceğine dikkat çekmişlerdir (Merck vd., 1989). Escherichia coli ve 

koagulaz-negatif Staphylococcus kaynaklı nonspesifik mastitislerin 

tedavisinde homeopatik maddelerin kullanılabileceği, sonuçların çok olumlu 

olduğu fakat Streptococcus ve Staphylococcus aureus kaynaklı mastitislerin 

homeopatik maddelerle yapılan tedavide cevabın çok zayıf olduğu 

belirtilmiştir (Duval, 1997; Walkenhorst vd., 2001).  

Somatik hücre sayısının arttığı subklinik mastitis olgularında 

(Streptococcus enfeksiyonlarında) Magnezyum fluoratum ve Hepar sulfuris, 

Staphylococcus enfeksiyonlarında ise Silicea ve fosfor kombinasyonlarının 

kullanılabilmektedir (Kirşan 2010). Ayrıca Phytolacca, Urtica ureus, Asa 

foetida, Phytolacca, Magnesium fluoricum, Kalium muriatium, Hepar 

sulphur, Magnesium fluoricum, Streptococcinum, Staphylococcinum, Urtica 
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ureus, Lachesis, Pulsatilla formülasyonları subklinik mastitislerin tedavisinde 

tercih edilebilir (Martins vd., 2007). 

Bir süt sığırı işletmesinde 64 klinik mastitis teşhis edilmiş ve tedavi 

amacıyla da homeopatik ilaçlar ya da antibakteriyel ilaçlar kullanıp ikisi 

arasındaki farkı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmaya alınan hayvanlarda 

sütte tortulanma, renk değişikliği, sulu veya kanlı süt, memede şişme, ağrı ve 

sıcaklık artışı gibi lokal klinik bulgular gözlenmiştir. Bunun yanında sistemik 

herhangi bir bulgu kaydedilmemiştir. Bu hayvanlardan bakteriyolojik 

muayene ve somatik hücre sayısının ölçümü için steril küçük şişelere süt 

örnekleri alınmıştır. Tedavide homeopatik medde olarak SSC (Silica, Sulphur 

& Carbo veg), Phytolacca, Bryonia kullanılmış ve bu maddelerden hazırlanan 

ilaçları 5-10 mL 2-3 gün boyunca 31 mastitisli sığıra, antibiyotik olarak da 

Lincoln Forte® ve Masticillin® gibi ilaçlarda 33 mastitisli sığıra uygulanmıştır. 

Çalışmada en fazla izole edilen mikroorganizma %23 Streptococcus uberis ve 

%20 koagulaz-negatif Staphylococcus (KNS) olarak belirlenmiştir. Tedavi 

sonucunda antibiyotik grubunda klinik iyileşme %100, homeopati grubunda 

%94 olmuştur. Gruplardaki bakteriyel iyileşme oranı ise antibiyotikte %85, 

homeopati de %81’dir. Hatta bakteri bazında, antibiyotik grubunda 

Streptecoccus uberis ve KNS iyileşme oranları %57 ve %100, homeopati 

grubunda ise aynı bakterilerin iyileşme oranı %63 ve %67'dir. Yapılan tedavi 

sonrası ise her grupta somatik hücre sayısının en az %5 düştüğü 

vurgulanmaktadır. Sonuç olarak da mastitis tedavisinde homeopatik 

maddelerin antibiyotiklere alternatif olarak kullanılabileceği ortaya 

konulmuştur (Sutherland vd., 2002). 

Mandalarda homeopatik ilaç ile yüz iki mastitis vakasının tedavisine 

yönelik yapılan çalışmada Phytolacca, Calcarea fluorica, Silicea, Belladona, 

Bryonia, Arnica, Conium, Ipecacuanha karışımını içeren tablet günde dört 

defa oral olarak kullanılmıştır. İlaç maliyeti hayvan başına günlük 0.07 dolar 

olarak hesaplanmıştır. Tedaviden sonra fibrinöz mastitislerin %80’i 25.5 

günde, nonfibrinöz mastitislerin %96.77’si 5.77 günde, meme ödeminin 

%100’ü 3.4 günde, sütte kanlanma durumunun %100’ü 4 günde tamamen 

iyileşmiştir. Tedavi elde edilen bulgulara göre mandalarda masttitis tedavisin 

homeopatik sağaltım bir seçenek olabilir (Varshney & Naresh, 2004). Yapılan 

başka çalışmada da homeopatik ilaç kombinasyonlarının mastitis tedavisinde 

etkili olduğu ve maliyetin antibiyotiklerden daha düşük olduğu ifade 

edilmiştir (Varshney & Naresh, 2005).  

Bazı araştırmacılar subklinik mastitiste homeopatik ilaç kullanımının 

yararsız olduğunu ileri sürmektedirler (Keller & Sundrum, 2018; Klocke vd., 
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2010; Werner & Nische, 2004). Bunun yerine bu ilaçların profilaktik amaçlı 

kullanılması savunulmaktadır (Spranger, 2000). Fakat bazı çalışmalar 

homeopatik ilaçların subklinik mastitislerde de kullanılabileceğini gözler 

önüne sermektedir (Gazim vd., 2008; Holmes vd., 2005; Mendonça vd., 

2002). Bazı yazarlar ise homeopatik madde ile mastitis tedavisine hasta 

sahiplerinin çok şüpheyle baktıklarından yakınmaktadır (Varshney & Naresh, 

2004). 

Homeopatik maddelerin subklinik mastitisin tedavisinde etkinliğini 

belirlemek amacıyla Calcarea carbonica, Phosphorus, Pulsatilla pratensis, 

Atropa belladonna, Lac vaccae kombinasyonu bir gruba, bir gruba da 

Tuberculinum koch uygulanmış ve bir gruba da herhangi bir ilaç 

uygulanmamıştır. Tedavi gruplarında kullanılan ilaçların hastalığın 

tedavisinde başarısız olduğunu ve ilaç uygulanmayan grupla arasında çok az 

bir fark olduğunu bildirilmiştir (Klocke vd., 2007). Yapılan başka bir 

çalışmada ise subklinik mastitis tedavisinde homeopatik ilaç kullanıldığında 

somatik hücre sayısı %45.5 oranında düşmüştür (Martins vd., 2007). 

Bazı araştırmacılar mastitiste doğal tedavi için bazı protokoller 

hazırlamışlardır. Akut toksik mastitis, gangrenöz mastitis ve somatik hücre 

sayısının yüksek olduğu durumlarda (subklinik mastitis) uygulanması gereken 

protokolleri aşağıdaki gibi özetlemişlerdir (Detloff, 2007; Detloff & McCrory, 

2001). 
 

Akut toksik mastitiste kullanılabilecek doğal ilaçlar 

Protokol A 

1. İntravenöz (IV) glikoz veya dekstroz.  

2. 12 saatte bir 3-4 gün 20-30 mL IV vitamin C.  

3. Aloe vera, 300 mL oral olarak 12 saatte bir 2-3 gün. 

4. Echinacea tentürü, 3-4 mL oral veya vulva içine 2 günde bir 2-3 kez. 

5. Sarımsak tentürü oral ya da vulva membranına sprey tarzında uygulanır, 

eğer iyi kalitede ise IV olarak da uygulanabilir. 

6. Ateş olduğu durumlarda aspirin iki günde bir uygulanır. 

7. Esansiyel yağ iki günde bir, memeye pomat uygulanır gibi masaj yaparak 

uygulanır. 

8. Homeopatik tedavi için, Phytolacca, Bryonia veya SSC (Silica, Sulphur & 

Carbo veg) 10 g'lık 30 tablet dilaltına veya vulva içi uygulanır. İhtiyaç 

duyulduğunda iki gün devam edilir. 

9. Sık sık meme boşaltılır. 
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Protokol B 

1. 17 mL Echinacea tentürü  

2. 17 mL sarımsak tentürü  

3. 17 mL St. Johns Wort tentüründen oluşan karışımın tamamını (51 mL) 49 

mL suyla karıştırıp 2 gün ve günde 3 kez olacak şekilde hayvana içirilir.  

4. Memeye ağrı kesici bir pomat sürülür ve meme tamamen boşaltılır  

Protokol C 

New York'ta geliştirilmiş olan bu protokol akut toksik mastitis için 

kullanılmaktadır. 

1. 3 tablet kırmızıbiber tozu 

2. 3 tablet Echinacea augustafolia tozu 

3. 2 tablet Goldenseal kök tozu  

4. 1 tablet Oregon üzüm kökünden oluşan karışım 4-7 gün yeme karıştırılır. 

Fakat bu karışım verilirken göz ve dudaklarda irritasyona ve aksırığa 

neden olabilir.  

5. Hasta meme veya memeler sık sık sağılmalıdır  

Protokol D 

1. Poke yağıyla hasta meme veya meme bölümlerine günde iki kez 3-4 gün 

masaj yapılır, 

2. Homeopatik madde olarak Phtolacca kullanılır. On büyük tableti dilaltı 

veya vulva içine uygulanır. Günde iki kez 3-5 gün boyunca.  

3. 3-4 gün boyunca günde iki kez olacak şekilde 30-50 mL vitamin C IV 

olarak uygulanır. 

4. Sık sık sağım yapılarak enfekte meme boşaltılır (Detloff 2007). 
 

Gangrenöz mastitiste kullanılabilecek doğal ilaçlar 

1. Eğer hasta hayvan yaşlı ise damar içi glikoz ve kalsiyum verilir. 

2. %35'lik Hidrojen peroksitten 10 mL 500 mL fizyolojik veya glikoz 

solüsyonu içinde damar içi olarak çok yavaşça verilir.  

3. Ayrıca %35'lik Hidrojen peroksitten 5 mL, 250 mL serum fizyolojik içinde 

kötüleşmiş meme içine verilir. Sonucunda köpürme olabilir. 

4. İmmün sistemi güçlendirmek için Aloe vera ve 3 mL Echinacea tentürü 3-

5 gün boyunca uygulanır. Tedavi sonucunda meme takip edilir (Detloff ve 

McCrory 2001, Detloff 2007).  
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SHS yüksek olan sığırlara kullanılabilecek doğal ilaçlar 

Protokol A 

Rasyona Aloe vera ve taze esmer su yosunu ilave edilir. Esmer su yosununda 

sınırlama yoktur. Aloe vera ise 2-4 palet yeterlidir. Yeme ilave edilen bu 

maddeler immun sistemi aktive edecek ve SHS belli bir süre sonra düşecektir 

(Detloff ve McCrory 2001, Detloff 2007). 

Protokol B 

Bu tip hayvanlara üç gün boyunca verilmesi gereken ilaçlar aşağıda 

sıralanmıştır. 

1. 300 mL Aloe likit ve 8 Aloe paletleri günde iki kez uygulanır. 

2. 3-4 mL sarımsak tentürü günde iki kez vulva içi uygulanır. 

3. 30-50 mL vitamin C günde iki kez.  

4. Sık sık sağım (Detloff ve McCrory 2001, Detloff 2007). 

3. SONUÇ 

Sonuç olarak, mastitis günümüzde süt sığırı yetiştiriciliğinde ciddi 

ekonomik kayıplara neden olan başlıca hastalıklardan biridir. Klasik 

yöntemlerle yapılan tedavilerde sütte meydana gelen kalıntılar ve 

antibiyotiklere karşı gelişen direnç tedavi için yeni arayışların oluşmasına 

neden olmuştur. Bununla birlikte organik hayvancılığın ön plana çıktığı bu 

günlerde homeopatik tedavi veteriner hekimlik için alternatif bir yöntem 

olarak düşünülebilir. Literatürde çelişkili çalışmaların mevcudiyeti 

araştırmacıların homeopatik yöntemlerin kullanılmasında soru işaretleri 

oluşturmaktadır. Bundan dolayı da bu tip alternatif yöntemlerin 

yaygınlaşabilmesi için daha etkin bir tedavinin ortaya koyulabileceği geniş 

kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.   
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GİRİŞ 

Zehirli bitkiler, tüketildiklerinde hayvanlarda fizyolojik veya 

biyokimyasal değişikliklere neden olan ve hayvanların hastalanmasına veya 

ölmesine (Seçmen ve Leblebici, 1987; Tükel ve Hatipoğlu, 2001; Töngel ve 

Ayan, 2005; Can ve Çeliktaş, 2009; Altay ve ark., 2015) hatta Yılmaz ve ark. 

(2006)’nın Aplin (1976)’den alıntıladığı ifadesiyle insanların dahi 

hastalanması veya ölmesine neden olabilecek kadar toksik ya da zehirli 

maddeler içeren bitkiler olarak adlandırılırlar. Ülkemiz yaklaşık 12000 bitki 

türü ile dünyanın en zengin floralarından biridir (Gökkür ve Doğan, 2018). Bu 

türler içerisinde ülkemizde insan ve hayvan sağlına etki eden yaklaşık 200 tür 

ile zehirli bitkiler önemli bir yer teşkil etmektedir (Bakırel, 1998). Toksik 

etkili bitkiler hayvansal üretimde ruminantların sağlığını olumsuz etkilemekte 

hatta ölümlerine sebep olabilmektedir. Genel olarak bitkileri zehirli ya da 

zehirsiz olarak sınıflandırmak kolay değildir. Bazı bitkiler sadece belli bir 

mevsim, fizyolojik dönem ve özel koşullar söz konusu olduğunda 

zehirlidirler. Ancak bazıları karışım yapılmadan tek başına besi yemi olarak 

kullanılmadığı sürece ruminantlar üzerinde olumsuz etkide bulunmamaktadır. 

Ayrıca diğer bitkilerle karışım halinde yem rasyonlarında 

kullanılabilmektedirler (Gökkuş, 1999). Ruminantlar genel olarak toksik 

bitkileri iştahla tüketmezler ancak bazı durumlardan dolayı bu bitkilerle 

beslenmeyle karşı karşıya kaldıklarında beslenme bozukluklarına maruz 

kalmaktadırlar. Batmaz ve Topal (2021)’in McKenzie ve ark. (2004), 

Sargison (2008) ve Barr ve ark. (2009)’na atfederek belirttiğine göre bu 

durumun başlıca dört sebebi bulunmaktadır. Batmaz ve Topal (2021) bu 

faktörleri kuraklık sonucu veya benzer nedenlerden dolayı zayıf kalan 

meralardaki bitki örtüsü, hayvanların meraya çıkmadan önce uzun süre aç 

kalmaları, mera ile yeni tanışan özellikle genç hayvanlar, zararlı maddeleri 

bulunduran lezzetsiz bitkilerin silaj yapılırken karıştırılması sonucu lezzetli 

hale dönüşmesi olarak sıralamaktadır. Yem bitkilerinin çoğu genç sürgün 

dönemlerinde lezzetli ve besleyici olmasına rağmen bazı rahatsızlıklara neden 

olabilir. Hayvan beslemede kullanılan baklagil yem bitkileri de zehir etkisi 

yapan bazı maddeleri taşıyabilmektedirler (Kutlu ve Çelik, 2005; Can ve 

Çeliktaş, 2009). Bazı bitkiler genel olarak zehir etkisi yaparken, bazı bitkiler 

belli mevsimlerde zehirlenme etkisi yapabilmektedir. Örneğin Baldıran 

(Conium maculatum) güneşli yaz aylarında, Hezaren (Delphinium spp.) 
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ilkbahar sonu yaz başlangıcında, Kuzukıran (Hypericum perforatum) ise tüm 

zamanlarda hayvanlarda zehirlenmelere sebep olabilmektedir (Gökkuş, 1999; 

Balabanlı ve ark., 2006). Kimi yem bitkileri ise bitkiler yaş olarak 

tüketildiğinde toksik etki yaparken kurutulduğunda bu toksik etken ortadan 

kalkmakta ve kuru olarak tüketimi zehirlenme etkisi oluşturmamaktadır 

(Baytop, 1989). Bununla beraber bazı bitkiler ise tek başlarına 

kullanıldıklarında zehirlenmeye sebep olabiliyorken rasyon karışımlarında 

verim alınacak şekilde kullanılabilmektedir (Gökkuş, 1999; Töngel ve ayan, 

2005). Hayvanların yaşları ve ırkı da yem bitkilerini seçici olmaları, 

deneyimlemeleri açısından önemlidir. Örneğin; yaşlı hayvanlar otları daha iyi 

tanıdıkları için ot seçiminde daha hassastırlar. Yerli ırklar zamanla toksik 

maddelere daha dayanıklı ve yörede uzun süre yaşamış olan ırklarda toksik 

maddelere karşı direnç kazanabilmektedirler (Gökkuş, 1999). Altay ve ark. 

(2015), Seçmen ve Leblebici (1987) ve Muca ve ark. (2012)’na atfederek 

hayvanların yaşı, cinsiyeti, ağırlığı, bağışıklık sistemi ve sağlık durumuna 

göre toksik maddelerin etkilerinin farklılık gösterdiğini belirtmiştir. Bunların 

yanı sıra Kaya ve Yavuz (2003)’un Bondi ve Alumot (1987) ve Şanlı ve Kaya 

(1993)’ya atfederek ifade ettiğine göre çevresel faktörler de dolaylı olarak 

hayvan beslemede çeşitli bozukluklara yol açmaktadır. Sanayinin gelişmesi 

sonucu doğaya bırakılan arsenik, bakır, cıva, kurşun gibi metaller, ilaçlamada 

kullanılan pestisitler, plastik maddeler, petrol ürünlerinden kaynaklı 

endüstriyel atık ve artıklar çevreye yayılarak bitki habitatına karışmakta ve 

dolayısıyla bitkisel yem ve yem hammaddeleriyle hayvan metabolizmasına 

ulaşarak hayvan besleme kalitesini olumsuz etkilemekte, beslenme 

düşüklüklerine sebep olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca ruminantlarda dünya 

genelinde en fazla görülen zehirlenmelerin kurşun, bakır ve arsenik olduğu 

ifade edilmiştir (Haskel, 2008; Batmaz ve Topal, 2021). Ülkemizde bitkisel 

zehirlenmelerde daha çok siyanojen içeren bitkiler yoluyla zehirlenmeler 

görülmektedir. Örneğin ülkemizin birçok bölgesinde yetişen kanyaş otu 

çiçeklenme devresinden önce düşük miktarda selüloz içermesinin yanında 

yüksek miktarda hidrosiyanik asit içermesi nedeniyle sığırların fazla 

tüketmesi sonucu zehirlenmeler görülmektedir (Batmaz, 2010). Bazı yonca 

çeşitleri gibi östrojenik bitkilerin sık tüketilmesi durumunda ruminantlarda 

kısırlık görülebilmektedir.  
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1. BİTKİ DOĞAL MADDELERİ KAYNAKLI BOZUKLUKLAR 

VE ZEHİRLENMELER 

1.1 Alkaloitler 

Alkaloitler, bitkilerde genellikle belirli bir organda (kök, kabuk, tohum, 

yaprak, meyve vb.) toplu halde ve hücre öz suyunda erimiş olarak 

bulunabilmektedirler (Balabanlı ve ark, 2006). Can ve Çeliktaş (2009)’a göre 

bitkilerin bazı organlarında toplanmış halde veya bitkinin tüm organlarına 

dağılmış halde de bulunabilmektedir. Töngel ve Ayan (2005)’ın Ceylan 

(1983)’dan alıntılayarak ifade ettiğine göre ise bu maddelerin kuvvetli 

farmakodinamik ve fizyolojik aktivite etkisine sahip az veya çok bazik 

reaksiyon gösteren maddeler olarak ifade etmiştir. Hayvanlarda direkt sinir 

sistemi ve karaciğer üzerine etki eden alkaloitler (Ergün ve ark., 2002) daha 

çok acı lezzette ve bazıları hariç renksizdirler (Koç, 2002). Genellikle suda az, 

organik çözücülerde daha iyi çözünen alkaloit maddeler bitkilerde en fazla 

bulunan toksik maddelerdir (Ergün ve ark., 2002; Baydar, 2005; Töngel ve 

ayan, 2005). Alkaloit içerikli maddeler hayvanlarda daha çok karaciğer 

üzerine ve sinir sistemine doğrudan etki ederek beyin, omurilik ve sinir sitemi 

bozuklukları meydana getirirler. Hatta ani ölümlere dahi sebep olabilirler 

(Ergün ve ark, 2002). Alkaloit içerikli bazı bitkiler aşağıda verilmiştir.   

(Tablo 1).  

  

Resim 1: (a) Kaplanboğan (Kurtboğan) (Aconitum sp.) (b) Güzelavrat otu (Atropa 

belladonna ) (Anonim, 2022a,b) 

(a) (b) 
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Ülkemiz çayır ve meralarında sıkça bulunan Kaplanboğan türlerinin 

bütün kısımlarında alkaloit türevleri bulunmaktadır. Hayvanlar tarafından 

yenildiğinde kusma, ishal, nabız atışında zayıflama, solunum yetersizliği ve 

ölümle sonuçlanabilen bir süreç gözlenmektedir. Güzelavratotu (Atropa 

belladonna) bitkisinden kaynaklı beslenme bozuklukları neticesinde beyin 

felci ve ölüm görülebilmektedir (Resim 1). Kırlangıç otu, zambakgiller, 

çiğdem ve bunlar gibi diğer alkaloit içeren bitkilerle beslenen hayvanlarda 

zayıf ve yavaş kalp atışı, beyin felci, yüksek ateş, sersemlik, hafif ve sık nefes 

alma, koma gibi belirtiler hatta bu belirtiler sonucunda ölümle sonuçlanan 

zehirlenmeler görülebilmektedir (Can ve Çeliktaş, 2009).  

 

 
 

Resim 2: (c)Hezaren (Delphinium spp.) (d)Benekli baldıran (Conium maculatum) 

(Anonim, 2022c,d) 

 

Hezaren bitkisi türlerinin sap, yaprak ve tohumlarında bulunan 

Delphinin ve Delphonin alkaloitleri nedeniyle yemlemede %3 veya daha fazla 

miktarda bulunması halinde büyükbaş hayvanlarda ölüme sebep olmaktadır 

(Resim 2). Benekli baldıran (Conium maculatum) bitkisinde bulunan Conin 

(c) (d) 
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alkaloidi gebe sığırlarda düşük ve sakatlığa yol açmaktadır (Balabanlı ve ark., 

2006). 
 

Tablo 1: Türkiye’de Bulunan Alkaloit İçeren Bazı Çayır ve Mera Bitki Türleri 

(Davis, 1965; Gençkan, 1985; Baytop, 1994; Töngel ve Ayan, 2005; Balabanlı ve 

ark., 2006). 

Latince Adı Bitki Adı 
Bünyesinde Bulunan Alkaloit 

Türü 

Aconitum sp. 
Kaplanboğ

an türleri 
Aconitin 

Delphinium sp. 
Hezaren 

türleri 
Delphinin, Delphonin 

Cicuta virosa 
Su 

baldıranı 
Cicitoxin 

Conium maculatum 
Benekli 

baldıran 
Conin, Conicein, Conihydrin 

Atropa belladonna 
Güzelavrat

otu 
Atropin 

Colchicum sp. 
Çiğdem 

türleri 
Colchicin 

Datura stramonium L. 
Şeytan 

elması 

Tporane (atropin), Hyosiyamin, 

Scoplamin 

Echium vulgare L. 
Engerek 

otu 

Pyrrolizidine (Sinoglosin, 

Kosolidin) 

Senecio venalis L. 

İmam 

kavuğu, 

kanarya 

otu 

Pyrrolizidine, Yakobin, Yakonin, 

Silvasenesin 

Conium maculatum L. 
Zehirli 

baldıran 

Pyridine (Coniine), Metilkonin, 

Koniserin 

Centaurea iberica Trev. Ex 

sprengel 

Deligöz 

dikeni 
Santaurin, Sianin, Sikorin 

Centaurea solstitialis L. subsp. 

solstitialis L. 

Zerdali 

dikeni 
Santaurin, Sianin, Sikorin 

Equisetum telmatela Ehrh. 
Beyaz at 

kuyruğu 
Equisetin 
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Equisetum arvense L. 
Tarla at 

kuyruğu 
Equisetin 

Adonis annua L. 

Tek yıllık 

kanavcı 

otu 

Simarin, Adonitoksin 

Chelidonium majus L. 
Kırlangıç 

otu 
Kelidonin (Kelidoksantin) 

Fumaria officinalis L. Şahtere Kriptokavin, Fumarin 

Taxus baccata L. Porsuk otu Taksin ve Efedrin 

Papaver rhoeas L. Gelincik 
Isoquiroline, Rhoeadin, Rhoesin, 

Tebain 

Papaver lacerum Popou. 
Kara 

gelincik 
Isoquiroline 

Papaver commutatum Fisch Gelincik Isoquiroline 

Papaver argemone L. Gelincik Isoquiroline 

Capsella bursa-pastoris L. 
Çoban 

çantası 
Bursin 

Solanum dulcamara L. 
Yaban 

yasemini 
Solanidine 

Xanthium spinosum L. Pıtrak Xantostruman 

Xanthium strumarium L. 
Büyük 

pıtrak 
Xantostruman 

 

1.2. Glikozitler 

Bu maddeler bitki gelişim dönemi, iklim koşulları ve gübreleme 

etkisiyle değişiklik gösterebilmektedir. Şeker ve karbonhidrat olmayan bir 

grubun birbirlerine ester bağları ile bağlanması sonucu oluşan maddeler 

glikozitler olarak tanımlanabilmektedir (Baytop, 1963; Baydar, 2005; 

Balabanlı ve ark., 2006). Glikozitler enzimatik parçalanmaya uğramadıkça 

toksik etki göstermemektedir (Kutlu ve Baysal, 2005). Balabanlı ve ark. 

(2006)’nın Çelik ve Bulur (1996)’a atfen bildirdiğine göre, glikozitlerin bir 
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takım etkisi bitkiyi tüketen hayvanların sindirim sistemlerinde bulunan 

enzimlerle glikozit içeriğinin hidrolize olması sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Hidrolize olan glikozitler ise toksik siyonitli (siyanür iyonu) bileşiklere 

dönüşmekte (Çelik ve Bulur, 1996), kolayca kana geçerek kandaki 

hemoglobinle birleşmesi sonucu oksijen taşımayan siyanohemoglobinleri 

oluşturmaktadır. Bu nedenle hayvanlarda solunum aksaması şeklinde 

başlayarak solunum yetersizliği ile hayvanın ölümüne yol açmaktadır (Ergün 

ve ark., 2002; Töngel ve Ayan, 2005). Aşağıda ülkemizde bulunan ve glikozit 

içeren bazı türler belirtilmiştir (Çizelge 2).  

 

 

Resim 3: Karamuk (Berberis vulgaris) (Anonim, 2022e) 
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Ülkemizdeki çayır ve meralarda yetişen türlerde değişik glikozitler 

bulunmakta ve hayvanlarda çok önemli beslenme sorunlarına yol açmaktadır. 

Örneğin Karamuk bitkisinin (Resim 3) tohumlarında tespit edilen saponin 

maddesi, ani kasılma, nefes darlığı ve felç problemlerine neden olmakta ve bu 

belirtiler sonucunda ölümler görülebilmektedir (Seçmen ve Leblebici, 1987; 

Balabanlı ve ark., 2006; Can ve Çeliktaş, 2009). 
 

Tablo 2: Türkiye’de Bulunan Glikozit İçeren Bazı Çayır ve Mera Bitki Türleri 

(Davis, 1965; Gençkan, 1985; Baytop, 1994; Töngel ve Ayan, 2005; Balabanlı ve 

ark., 2006). 

Latince Adı Bitki adı İçerdiği Glikozit 

Helleborus sp. Danakıran türleri Hellebrin 

Coronilla sp. Taçotu türleri Coronillin 

Rhododendron sp. Ormangülü türleri Ericolin, Andromedotoxin 

Cyclamen sp. Siklamen türleri Cyclamin 

Nerium oleander Zakkum Oleandrin, Neriin, Neriantin 

Digitalis sp. Yüksek otu türleri 
Digitalin, Digitoxin, 

Digoxinum 

Scilla maritima Ada soğanı 
Scillicryptosid, 

Scilliglaucosid 

Anemone coranaria L. Manisa lalesi 
Porotoanemonin, 

Ranunkulin 

Adonis annua L. Kanavcı otu 

Steroid, Tritedpenoid, 

Glikositler, Adonin, 

Saponin 

Agrostemma githago L. Karamuk Saponinler, githagin 

Arum maculatum L. Yılan yastığı Saponin, Arin 

Galium aparine L. Yoğurt otu Saponinler 
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Galium verum subsp. verum 

L. 
Sarı yoğurt otu Saponinler 

Equisetum telmatela Ehrh. At kuyruğu Saponinler 

Equisetum arvense L Tarla at kuyruğu Saponinler 

Mercurialis annua L. Yer fesleğeni 
Saponinler, Metilamin, 

Trimetilamin 

Xanthium spinosum L. Pıtrak Xantostrumarin 

Xanthium strumarium Büyük pıtırak Xantostrumarin 

Artemisia scoparia Waldst. Pelin, Kara süpürge Taurisin 

Artemisia santonicum L. Deniz pelini Taurisin 

Anagalis arvensis L. Tarla fare kulağı Siklamin, Saponin 

Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı Konvolvulin 

Rumex crispus L. Evelik, Labada Rumisin, Hırızorobin  

Rumex obtusifolius L. Evelik, Yabani pazı Rumisin 

Sinapis arvensis L. Kır hardalı 
Sinalpin, Sinigrin, Hardal 

yağı 

Cuscuta planiflora L. Küsküt Konvolvulin 

Helleborus orientalis L. Çöpleme 
Helleborin,Hellebrin,  

Hellebrigenin 

Ranunculus Subleiocarpus 

causasicus Bieb. 
Düğün çiçeği Protoanemonin, Ranunkulin 

Ranunculus 

constantinopolitanus L. 
Düğün çiçeği Ranunkulin, Protoanemonin 

Ranunculus arvensis L. Tarla düğün çiçeği Ranunkulin 
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Ranunculus ficaria L. subsp. 

ficarii formis Rouy et fouc 
Basur otu Ranunkulin 

Ranunculus muricatus L. Düğün çiçeği Ranunkulin 

Digitalis ferruginea L. 

subsp. schischkinii (Ivan) 

Werner 

Yüksük otu, Arı kovanı 
Gitoksin, Digitoksin, 

Digoksin, Digitalis 

 

1.3. Oksalatlar 

  

  

Resim 4: Sirken (Chenepodium albüm L.) (Anonim, 2022f) 

 

Yılmaz ve ark. (2006)’nın Harborne (1982)’u kaynak göstererek 

bildiğine göre oksalik asit bitkilerde bulunan organik bir asit olup hayvanlar 

için toksik etkiye sahiptir. Oksalatlar ise oksalik asidin tuz formudur. 

Oksalatların çökelmesi sonucu kan hücreleri ve zarları tahribata uğramaktadır. 
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Kalsiyumla birleşerek emilemeyen kalsiyum oksalat tuz kristallerini 

bünyesinde bulunduran bitkiler hayvanlar tarafından tüketildiğinde çiğneme 

etkisiyle ağız ve boğazda tahrişe neden olur. Oksalatlar, etkileri ve tedbir 

olarak alınabilecek önlemle ilgili Töngel ve Ayan (2005), Ergün ve ark. 

(2002)’na atfederek şunları ifade etmiştir. Oksalatları zarar verici düzeyde 

içeren bitkiler sayıca az olmakla beraber toksik etkilerini göstermektedirler. 

Bu maddeler kandaki kalsiyumu bağlayarak kanın normal durumunu bozarak 

toksik etkide bulunmaktadırlar. Bitkilerle beslenme yoluyla fazla miktarda 

oksalat alımı ruminant hayvanlarda böbrek hastalanmalarına neden 

olabilmektedir (Çelik ve Bulur, 1996; Balabanlı ve ark., 2006). Oksalat içeren 

bitkilerden sirken (Chenopodium album L.) bünyesinde yüksek oranlarda 

nitrat biriktirmektedir (Resim 4). Ruminantlarda fazla tüketilmesi sonucu 

içerdiği fazlaca oksalat kanda kalsiyumla birleşir ve kalsiyum 

konsantrasyonunu azaltarak (hipokalsemi) asıl zehir etkisini gösterir (Kitiş, 

2012). Kitiş (2012)’in Pearce (1975)’e atfederek belirttiğine göre hipokalsemi 

neticesinde bilinç kaybı, süt veriminde azalma gibi belirtiler ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca oksalatların toksik etkilerini gidermek için otlayan 

hayvanlara kalsiyum takviyesi uygulanabilmektedir (Ergün ve ark., 2002; 

Balabanlı ve ark., 2006). Oksalat içeren bazı bitkiler Çizelge 3’te 

gösterilmiştir.  
 

1.4. Mikotoksinler 

Mikotoksin zehirlenmeleri çoğunlukla kronik olarak devam etmesi, 

aflatoksin gibi bazı mikotoksinlerin belirti göstermeden sütle vücuttan 

atılması ve bu nedenle insan sağlığını olumsuz etkileyebilmeleri gibi 

nedenlerle önceki yıllara nazaran günümüzde daha çok önem arz etmektedir 

(Barr ve ark., 2009; Batmaz ve Topal 2021). Mikotoksin zehirlenmesi, bazı 

tek hücreli mantar veya küf mantarı türleri tarafından meydana getirilen 

metabolitlerin bulunduğu yemleri yiyen hayvanlarda görülen 

zehirlenmelerdir. Mikotoksin adı ile anılan bu metabolitlerin adı, mantar 

anlamında ‘myco’ ve zehir anlamında ‘toxin’ kelimelerinden türetilmiştir. 

Başlıca mikotoksin çeşitlerinin aspergillus, penicillium, fusarium, calviceps, 

alternaria, stochybotrys, myrothecium, phoma ve diploa türlerine bağlı 

mantarlar tarafından oluşturulduğu bilinmektedir (Kaya, 1995; Can ve 

Çeliktaş, 2009). Mikotoksinler genellikle akut zehirleyici etki göstermekte 
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ancak aflatoksinler ilk sırada olmak üzere, bazılarının oldukça güçlü (kanser 

yapıcı) ve östrojenik ajan etkileri vardır (Şanlı, 1980; Kaya ve Yavuz, 1993). 

Hayvan sağlığı açısından önemli Mikotoksinler şunalardır: Aflatoksinler, 

okratoksinler, zearelanon, sitrinin, patulin, sterigmatolistin, penisillik asit, 

sikloroklorotin, regulosin ve okzalik asit (Şanlı ve Kaya, 1993; Kaya ve 

Yavuz, 1993). Mantarlar yem üzerinde öncelikli olarak hasar görmüş doku 

üzerinde gelişir ve yayılma bu bölgelerden başlar. Sağladıkları 

mikotoksinlerle de hayvan beslenmesinde bazı bozukluk ve zehirlenmelere 

sebep olurlar. Mikotoksin maddeler etkisi nedeniyle mide-bağırsak 

iltihaplanmaları ve idrar yolları rahatsızlıkları, karın şişkinliği, kabızlık, 

akciğer ödemi gibi belirtiler hayvanlarda görülen rahatsızlıklardır. Bu tür 

hastalıklara neden olan mantarlardan bazılarına aspergillus niger, epichloe 

typhina, acremonium coenophialum, acremonium lolii gibi türler örnek olarak 

verilebilir (Can ve Çeliktaş, 2009). Mikotoksin zehirlenmelerinde görülen 

belirtiler ve yapılabilecek tedavi uygulamaları ile ilgili Batmaz ve Topal 

(2021) farklı kaynaklardan alıntılayarak bazı yöntem ve uygulamaları ifade 

etmiştir. Aflatoksin içeren yemlerin nemli ortamlarda depolanması neticesinde 

oluşan bozulma ve çürüme ile gelişen Aspergillus türü mantarların aflatoksin 

üretmesiyle daha çok sığır ve koyunlarda oluşan görme kaybı, dönme 

hareketleri, ağızda köpük, diş gıcırtısı, kanlı ishal gibi belirtilerde riskli 

yemlerin uzaklaştırılması, toksin bağlayıcı maddelerin kullanılmasını 

önermiştir (Aytuğ, 1991; Radostits ve ark., 2007; Haskel, 2008; Barr ve ark., 

2009; Batmaz, 2013). Çavdar otunda, çavdarda ve  diğer tahıl tanelerinde 

bulunan ergot içeriği nedeniyle topallık, anormal yürüyüş, bazı bölgelerde 

şişkinlik ve kızarıklık, özellikle kuyruk, kulak uçlarında kangren belirtileri ile 

görülebilen bozuklukların önlenmesinde özellikle ılıman iklimlerde 

denetlenmemiş tahıllar yem olarak tercih edilmemelidir (Aytuğ, 1991; Giles 

ve ark., 2004; Radostits ve ark., 2007). 
 

1.5. Tanenler 

Tanenler azotsuz, polifenol yapılı ve çoğunlukla amorf yapılı 

bileşiklerin oluşturduğu gruptur. Kimyasal olarak suda çözünmeyen özelliğe 

sahiptirler. Ancak bazı karmaşık yapılara ve proteinlere bağlanarak 

çözünebilen fenollerdir. Bitki içerisinde birçok polifenolle ile bir araya 

gelebilen taninler, rumen bakterileri üzerine toksik etkide bulunarak büyükbaş 
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hayvanlarda morfolojik değişimlere sebep olur, hayvanların protein ve 

karbonhidrat alımlarını azaltırlar (Bakırel, 1998; Kitiş, 2012). Çözünen 

polifenol maddeler sınıfına giren taninler acı tatları nedeniyle yem bitkilerinin 

lezzetliliğini düşürmekte (Aydın, 1996), selülozun sindirimini zorlaştırmakta 

(Manga ve Acar, 1988) ve daha çok baklagil tohumlarında ve yüksek oranda 

bulunmaktadır (Balabanlı ve ark., 2006). Lythrum türleri (Kan çiçeği, kan otu, 

hevhulma) tanenler içeren gruba giren zehirli otlar olarak örnek gösterilebilir 

(Kitiş, 2012). 
 

1.6. Resinler-Resinoidler 

Töngel ve Ayan (2005)’ın, Tanker ve Tanker (1973)’den alıntılayarak 

bildirdiğine göre resin-resinoid olarak en çok bilinen maddeler 

andromedotoksin (asetotoksin)’dir. Bu maddeler Orman gülü (Rhododendron 

spp.) türlerinde bulunmakta ve Karadeniz’in doğu bölgelerinde bal yapan 

arılarla bala karışmaktadır. Ayrıca Rhododendron cinsi bitki türlerinde 

erikolin ve rhododendrin bileşikleri bulunmaktadır (Balabanlı ve ark., 2006). 

Sütleğen (Euphorbia spp.) türleri de resin ve resinoid maddeleri fazla miktar 

içeren bir bitki grubudur. Sütleğen bitkisi tüketildiğinde hayvanların 

sütlerinde pembe renk oluşturmakta ve içerdiği polihidrik diterpen 

esterlerinden dolayı yakıcı, müshil yapıcı, ishal yapıcı, kusturucu etkiler 

gösterebilmektedir. Ayrıca bu bitkiyi tüketen hayvanlardan süt emen 

yavrularda bir süre sonra ölümle sonuçlanan etkiler görülebilmektedir 

(Balabanlı ve ark., 2006). Resin ve resinoid içeren bazı bitkiler Çizelge 3’ te 

belirtilmiştir. 
 

Tablo 3: Türkiye’de Bulunan Oksalat, Resin ve Tanen İçeren Bazı Çayır ve Mera 

Bitki Türleri (Davis, 1965; Gençkan, 1985; Baytop, 1994; Balabanlı ve ark., 2006). 

Latince Adı Bitki Adı İçerdiği Madde 

Chenopodium album L. 

subsp. microphyllum (Boen) 

Aellen 

Sirken Oksalatlar, nitratlar 

Rhododendron luteum L. Sarıçiçekli orman gülü 

Resinler-Resinoidler, 

Andromedotoksin, 

Erikolin 

Euphorbia falcata L. subsp. 

falcata var. falcata 
Sütleğen Resinler  Resinoidler 
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Euphorbia peplis L. Bahçe sütleğeni 
Resinler  Resinoidler, 

Tanen 

Euphorbia pubescens Wahl. Sütleğen Resinler  Resinoidler 

Euphorbia aleppica L. Sütleğen Resinler-Resinoidler 

Euphorbia helioscopia L. Sarı sütleğen 
Resinler  Resinoidler, 

Hemidin, Tanen. 

Euphorbia paraliasis L. Sütleğen 
Resinler, Resinoidler, 

Evtorbin 

Euphorbia stricta L. Sütleğen Resinler, Resinoidler 

Hypericum perforatum L. Sarı Kantaron, Kuzu Kıran 
Hypericine (pigment) 

(ışığa karşı duyarlılık) 

Tribulus terrestis L. Demir dikeni 
Floeretrin pigmenti, 

Resin 

Brassica napus L. Yabani şalgam Glukosinatlar 

Lythrum salicaria L. Kırmızı Hevhulma Tanin 

Lythrum portula L. Hevhulma Tanin 

Lythrum hyssopifolia L. Hevhulma Tanin 

Lythrum tribracteatum 

Salzm. 
Hevhulma Tanin 

Pteridium aquilinum L. Kartal eğrelti Thiaminase 

Urtica pilulifera L. Küçük Isırgan otu Urticosit, Nitrat 

Urtica dioica L. Adi ısırgan Urticosit, Nitrat 

 

1.7. Fenolik Bileşikler 

Bitkilerde oldukça fazla miktarda bulunan flavonoidler, isoflavonoidler, 

tokoferoller gibi fenolik bileşikler bitkinin olumsuz çevre koşullarına karşın 

korunmasını sağlayarak, bitki çiçek ve meyvelerine renk verme özelliğini 
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sağlarlar (Fidan ve Dündar, 2007). Böcek ve hayvan zararlarından 

korunmalarında rol oynarlar. Ancak fenolik bileşikler okside olup 

aminoasitlerle bir araya gelerek Çinko (Zn) gibi bazı mineral maddelerin 

yararlanılabilirliğini azaltabilmektedir. Ayrıca oluşan bazı ürünler  nedeniyle 

yemlerde istenmeyen koyu renk oluşumu da meydana gelebilmektedir 

(Açıkgöz, 2001; Töngel ve Ayan, 2005; Balabanlı ve ark., 2006). 

 

1.8. Östrojenler 

Östrojenler, diğer hormonlarla beraber dişi hayvanlarda genital döngü 

içerisinde yer alan, kimyasal özellik bakımından farklı yapıları bulunan ve 

genital döngüde önemli rol oynayan bir grup steroid hormondur (Baran ve 

Kocabağlı, 2000). 

Can ve Çeliktaş (2009)’ın Emmens (1965)’e atfederek bildirdiğine göre 

bitkilerde bulunan bir kısım bileşiklerin (Progöstrojen) bitkisel beslenme 

yoluyla hayvanların bünyelerine geçtikten sonra metabolize olarak 

aktifleştikleri ve östrojen gibi etki gösterdikleri belirlenmiştir. Bu etkiler 

neticesinde farklı metabolik etkiler oluşabilecektir 

Susar ve ark. (2021), Cornwell ve ark. (2004)’dan alıntılayarak 

bitkilerde bulunan östrojen benzeri maddelerin fito-mikoöstrojenler olarak 

isimlendirildiğini, çeşitli alt sınıflara ayrıldığını ve bunların lignanlar, 

koumestanlar, izoflavonlar, stilbenler, zearalenonlar olarak beş başlıkta 

toplandığını ifade etmektedir. Fitoöstrojenlerin bulundukları besin kaynakları 

değişiklik göstermekle beraber izoflavon grubu fitoöstrojenlerin en önemli 

kaynağından biri baklagillerdir. İzoflavon grubu fitoöstrojenler bezelye, 

fasulye, mercimek vb. baklagillerle bulunmakla beraber özellikle soya 

fasulyesinde kendini göstermektedir (Resim 5). 

Bunların dışındaki kaynaklar ise kuru baklagiller, tahıllar ve bazı yonca 

otlarıdır (Büyüktuncer ve Başaran, 2005).  

 



 
44 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

 

Resim 5: Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr) (Anonim, 2022g) 

 

Korunga bitkisinde ise östrojenli bileşiklerin bulunmadığı belirtilmiştir 

(Can ve Çeliktaş, 2009). Kamiloğlu ve ark. (2002) kaynaklardan alıntılayarak 

yaklaşık 350 bitki türünde östrojenik etki gösteren bileşiklerle ilgili yapılan 

laboratuvar çalışmalarında test sonuçlarının aktif çıktığını belirtmiştir 

(Gildersleeve ve ark., 1992; Lampe ve ark., 1994). Ergün ve ark. (2002) sığır 

ve koyunlarda kısırlık gözlenebileceğini, koyunların ovulasyon, çiftleşme ve 

gebe kalma oranlarında düşme olabileceğini ifade etmektedir. Can ve Çeliktaş 

(2009), Livingstone (1978)’dan alıntılayarak Koyunların bu maddelerden en 

çok etkilenen hayvanlar olduğunu sürü doğum oranının %80-90 

düzeylerinden %30 düzeylerine kadar gerileyebileceğini belirtmektedir. 

Bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bazı sonuçlar kabaca 

fitoöstrojenlerin bitkilerde savunma mekanizması olarak çalıştığını, insanlarda 

birçok olumlu ve olumsuz etkiler oluşturduğunu, hayvan deneylerinde uterus 

kanser riskini artırdığı ancak tümör büyümesini engelleyici etkisinin de tespit 

edildiği belirtmektedir. Ancak bu alanda yapılan çalışmaların yeterli olmadığı 
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da ifade edilmektedir (Özdoğan, 2019). Bu bilgilerle beraber Bickoff ve ark. 

(1962) yem bitkileri silajının östrojenik aktiviteyi artırdığını fakat yem 

bitkilerinin kuru ot olarak kullanılması halinde bu tür bileşiklerin oran ve 

aktivitelerinin azaldığını ifade etmiş, aynı kaynakta geçen bilgiye göre 

Açıkgöz (2001) ise baklagil yem bitkilerinin kurutularak tüketilmesi halinde 

hayvanlarda olumsuz fitoöstrojenik etkilerin görülmediğini belirtmiştir (Can 

ve Çeliktaş, 2009). 
 

1.9. Aminoasitler 

Bitkilerde protein niteliğinde olmayan 300’den fazla aminoasit 

bulunmakta ve bunların önemli miktarı hayvanlarda olumsuz etkiye sebep 

olmaktadır. Protein niteliğinde olmayan bu aminoasitler rumende çok hızlı 

parçalanarak toksik etkide bulunabilirler. Indospicine, hipoglisin A, 

nörotoksik aminoasitler bunlara örnek olarak verilebilir (Ergün ve ark., 2002). 

Can ve Çeliktaş (2009)’ın alıntılayarak bildirdiğine göre besleyiciliği yüksek 

olan ada mimozası (Leucaena leucocephela) isimli baklagil yem bitkisi 

(Resim 6) özellikle tek mideli hayvanlarda en çok bilinen toksik 

aminoasitlerden olan mimosine bağlı olarak kıl dökümü ve düşük oranda 

kısırlığa neden olmaktadır (Tunç ve Tükel, 1986). Mimosinin ruminantlarda 

et ve süt üzerine bilinen olumsuz etkisi bulunmamakta ancak metyoninin 

sistine dönüşümüne engel olarak kıl ve yapağı kayıplarına neden olduğu 

belirtilmiştir (Ergün ve ark., 2002). Ayrıca birçok mürdümük (Lathyrus sp.) 

türü içerdiği zehir etkisi gösteren aminoasitler nedeniyle latirizm denilen sinir 

hastalığına yol açmaktadır (Resim 6). Bazı fiğ türlerinin tohumlarında 

bulunan aminoasitler nedeniyle ruminantlarda zehirlenmelere yol açtığı da 

ifade edilmektedir (Can ve Çeliktaş, 2009). 
 

1.10.Işığa Duyarlılık Yapan Maddeler 

Fotodinamik maddeler ışığa maruz kalan hayvanların derilerinde toksik 

reaksiyonlar oluşturma özelliğine sahip (fotodinamik) pigment maddelerdir. 

Bunlardan klorofilin parçalanması sonucu oluşan phylloerythrin en önemli 

fotodinamik maddelerden biridir (Çelik ve Bulur, 1996; Töngel ve Ayan, 

2005; Balabanlı ve ark., 2006). Örneğin Balabanlı ve ark. (2006)’nın Cooper 

ve Johnson (1984)’a atfen bildirdiğine göre bünyesinde bulunan Hypericine 

isimli kırmızı çiçek pigmentinden dolayı Hypericum (Kantaron) türü (Resim 
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7) bitkileri tüketen hayvanlarda güneşe maruz kalma neticesinde pigmentsiz 

deri bölümlerinde 1 veya 2 hafta içinde yaralar ortaya çıktığı ifade 

edilmektedir. 
 

 

 

 
 

Resim 6: (h, ı) Ada Mimozası (i) Mürdümük (Anonim, 2022h,ı,i) 

 

 

 

(h) 

(ı) 

(i) 
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Buna ilave olarak meralarda kantaron türü bitkileri tüketen koyun ve 

diğer hayvanlarda bitkide bulunan Hypericine nedeniyle ışığa duyarlılık 

oluşmakta ve hayvanların güneşe maruz kalan deri kısımlarında 

deformasyonlar ve iltihaplanmalar oluşmaktadır. En ciddi reaksiyonlar ise ot 

taze olarak tüketildiğinde yaşanmaktadır (Balabanlı ve ark., 2006). 

 

 
Resim 7: Kantaron (Hypericum) Türleri (Anonim, 2022j). 

2. MİNERAL MADDE KAYNAKLI BOZUKLUKLAR 

ZEHİRLENMELER VE METABOLİK PROBLEMLER 

Canlıların hücrelerinin yaşamsal faaliyetlerinin devam etmesinde 

mineraller önemli rol üstlenirler. Hücrelerin yaşamsal faaliyetlerinin yeterli 

ölçüde yapılabilmesi için bu mineral maddelere ihtiyaç duyulmakta ve 

mineral maddelerin organik maddelerle iyi bir etkileşimi gerekmektedir 

(Ergün ve ark., 2002; Can ve Çeliktaş, 2009). Yem bitkilerindeki mineral 

madde içeriği bitki gelişim dönemi, çayır-mera botanik kompozisyonu, toprak 

ve iklimsel faktörler gibi birçok etkene bağlıdır. Demir, mangan, bakır, bor, 

kobalt, çinko, mangan gibi iz elementler çayır ve mera topraklarında genelde 

yeterince bulunurlar ve bitki büyümesi kadar bu bitkilerden beslenen 

hayvanların sağlığını da etkilerler (Can ve Çeliktaş, 2009). Bu makro ve 
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mikro elementler hayvanların bütün organ ve metabolizma faaliyetlerinde 

görev alırlar. Ayrıca hayvanların vücudunun mineral içeriğinin %70’inin 

Kalsiyum (Ca) ve Fosfor (P)  elementlerince oluştuğu bilinmektedir (Kutlu ve 

ark., 2005). Bu minerallerin eksikliği ya da fazla tüketilmesi hayvanlarda 

beslenme bozuklukları ve zehirlenmelere yol açmaktadır.  
 

2.1. Çayır Tetanosu 

Çayır tetanosu (hipomagnezemi), büyükbaş hayvanlarda kandaki 

magnezyum seviyesinin düşmesi sonucu meydana gelen bir bozukluktur 

(Umucalılar ve Gülşen, 2005; Can ve Çeliktaş, 2009; Gürsoy ve Macit, 2017). 

Çayır tetanosu daha çok hava sıcaklığının düşük olduğu ilkbahar aylarında saf 

buğdaygil veya tahıl kompozisyonlu meralarda beslenen hayvanlarda 

görülmektedir (Can ve Çeliktaş, 2009). Ayrıca aşırı N ve K’lu gübrelemeler 

yem bitkisi dokusundaki Mg oranını azalttığı için tetanos tehlikesini 

artırabilmektedirler. Bu nedenlerle tetanosa neden olmaması için bitkilerin 

çok erken otlatılmaması, suni mera tesisinde buğdaygil yerine buğdaygil 

baklagil karışımı tercih edilmesi ve gerektiğinde yemlere Mg bileşiklerinden 

karıştırılması ön koruyucu önlemler tavsiye edilmektedir (Can ve Çeliktaş, 

2009). Konu ile ilgili olarak Açıkgöz (2001), İyi bir baklagil ve buğdaygil 

karışım meralarında mineral madde eksikliğinin nadiren görüldüğünü 

belirtmiştir.  
 

2.2. Nitrat Zehirlenmeleri 

Mineral bozukluğu ve zehirlenmesi ile ilgili diğer bir husus da nitrat 

zehirlenmeleridir. Bitki dokularında bulunan nitrat nedeniyle hayvanların 

bünyelerindeki fazla nitratın nitrite dönüşmesi neticesinde iki beslenme 

bozukluğu doğrudan meydana gelmektedir. Birincisi kandaki hemoglobinin 

methemoglobine dönüşerek kanda oksijen taşınımının bozulması (Kaya ve 

Yavuz, 1993) ve bunun neticesinde de hayvanlarda titreme, solunum artışı, 

sallanma ve ölüm meydana gelmektedir (Töngel ve Ayan, 2005). Diğeri ise 

damar düz kaslarının gevşemesi neticesinde kan basıncı ve kan debisinin 

bozulmasıdır (Balabanlı ve ark., 2006). Sık gübreleme, vejetasyonun seyrek 

olması, bitki türünün nitrata hassas olması gibi etkenler bitkilerde nitrat 

birikimini artırmaktadır. Bu bağlamda dokularında nitrat birikimi bitki 

türlerine göre değişmekte olup, tahıllar ve yabani otlar gibi örneklerden 
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oluşan nitrat biriktirenler ve baklagil türleri, çimler örneklerindeki gibi nitrat 

biriktirmeyenler olarak gruplandırılmaktadır (Demir ve İptaş, 1996; Balabanlı 

ve ark., 2006). Hayvan beslemede en çok kullanılan kaba yemlerden yonca ise 

dokularında az miktarda nitrat biriktirme özelliğine sahiptir (Çakmakçı ve 

Ceylan, 1996). Nitratlı gübrelemelerin fazla kullanılması nedeniyle bitkilerde 

nitrat birikimi oluşmasıyla bitkilerin yem değeri düşmekte ve beslenen 

hayvanlarda beslenme bozuklukları, hastalanmalar veya zehirlenmelere yol 

açmaktadır. Adi ısırgan otunu (Resim 8) aşırı yiyen hayvanlarda yoğun nitrat 

alımı (Çizelge 3) nedeniyle ‘nitrogenez’ denilen zehirlenme durumları 

meydana gelmektedir (Balabanlı ve ark., 2006). 
 

2.3. Şişme 

Şişme, ruminantlarda ve özellikle genç hayvanlarda genellikle bazı 

baklagil yem bitkilerini aşırı tüketmeleri sonucu oluşan rahatsızlıktır. 

Hayvanlarda şişme vakası iki farklı sebeple oluşabilmektedir. Birincisi 

rumende mikrobiyal fermantasyon sonucu olarak ortaya çıkan mide gazının 

atılmasını engelleyecek şekilde bir köpük tabakasının oluşmasıyla 

gerçekleşmektedir (Çakmakçı ve Ceylan, 1996; Görgülü, 2009). Diğeri ise 

yemek borusunun tıkanması, ön mide ve rumen hareketlerinin zayıflaması, 

vücutta meydana gelen (ödem gibi) değişiklikler, Kalsiyum eksikliği 

nedeniyle hipokalsemi oluşması gibi sebeplere bağlı olarak serbest gaz 

şişmesi şeklinde meydana gelmesidir (Resim 9). 

 

 
Resim 8: Adi Isırgan Otu (Urtica sp.) (Anonim, 2022k) 
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Şişmeye neden olan etmenler yemlemedeki yanlışlıklar, yemin ve 

beslenen hayvanın bünye özellikleri ve mikrobiyal etkenlerden kaynaklı 

oluşabilmektedir (Görgülü, 2009). Şişme oluşan hayvanda tedbir alınmaması 

halinde midenin şişmesi sonucu diğer organlara, kalbe ve akciğere baskı 

oluşmakta, solunum güçleşmekte hatta ileri aşamalarda mide ve bağırsak 

sıvılarının kana karışması neticesinde ölümle sonuçlanabilmektedir. 

Hayvan beslemede yoğun olarak kullanılan yonca, çayır üçgülü ve ak 

üçgül şişmeye neden olmaktayken korunga, sarıçiçekli gazal boynuzu şişmeye 

neden olmamaktadır (Çakmakçı ve Ceylan, 1996; Uslu ve Kaya, 2021). 

 

 

Resim 9: Büyükbaş Hayvanlarda Şişme (Anonim, 2022l) 
 

2.4. Asidozis 

Asidozis rumende hızlı şekilde karbonhidrat yıkımı nedeniyle oluşan 

asit birikimi olup hayvan beslemede karşılaşılan en önemli problemlerden 

biridir.  (Görgülü, 2009). Hayvanın beslenmesinde kullanılan kesif yem 

oranının artmasıyla rumende asit üretimi artmakta ve mide pH’sı düşmektedir. 

Kaba yemlerin fazla küçük parçalanması çiğneme aktivitesini 

düşürmesinden dolayı tükürük salgısı azalmakta, rumende selüloz yıkımı 

gerilemekte ve bu nedenle pH düşmesi sonucu asidozis durumu oluşmaktadır 

(Şekil 1).  
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Şekil 1: Aynı Rasyonla Beslenen (En İyi Ve En Kötü Asidozlu) İki İneğin 

Buzağılamadan 5 Gün Sonra Rumen pH Değerleri (Anonim, 2022m). 

 

Rumen pH’sının düşmesinin diğer nedenleri arasında kaba ve kesif 

yemlerin bir öğünde tek başlarına verilmesi ve selüloz içeriği yüksek 

yemlerden fermantasyonu kolay olan karbonhidrat içerikli yemlere ani 

geçişler sayılabilir.  

 

 

Resim 10: Büyükbaş Hayvanlarda Asidozis (Anonim, 2022n). 

 

Asidoza uğrayan hayvanlarda yaklaşık 1-1,5 gün sonra ayakta 

duramama, şişme kaynaklı abdominal ağrı, diş gıcırdatma, karın tekmeleme, 

ishal, rumen hareketlerinde azalma gibi klinik belirtiler ortaya çıkmaktadır 

(Resim 10)(Anonim, 2011). Görgülü (2009)’ye göre asidozisi azaltmak için 

bazı tedbirler alınabilir. Rasyon içeriğinin ez az %10 kadar kaba yemden 

oluşması, arpa buğday gibi rumende yıkılabilirliği yüksek nişastalı yemlerin 

mısır gibi yıkıma dirençli nişasta kaynaklarıyla karıştırılarak verilmesi, kaba 
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ve kesif yemlerin birlikte tüketilmesi, rasyonda tampon, probiyotik, 

antibiyotik yardımcı maddelerin kullanılması ve dikkatli bir yemleme 

yönetimi yapılması bu tedbirlerden sayılabilir. 

SONUÇ 

Hayvan beslemede karşılaşılan beslenme bozuklukları, hastalanmalar 

ve zehirlenmeler gibi bütün problemler birçok farklı sebeplerden 

kaynaklanmakta hayvanların ölümüne bile sebep olmaktadır. Beslenme 

bozuklukları neticesinde hem hayvan sağlığına olumsuz etkilerle ekonomik 

anlamda kayıplar söz konusu olmakta hem de dolaylı yoldan bu 

olumsuzluklar insan sağlığını da tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenlerle 

Hayvan beslemede doğru, sağlıklı ve verimli yem kaynağı teminine dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Öncesinde güvenilir ve kapsamlı kaynaklardan 

besleme alanında gereken bilgilere ulaşılarak doğru şekilde ve uygun 

metotlarla yemleme yapılırken arka planda olası bir beslenme bozukluğu ve 

zehirlenmenin fark edilmesi halinde hayvanın nasıl sağlıklı haline 

getirilebileceği ile ilgili uygulamalar öğrenilmeye çalışılmalıdır. Karşılaşılan 

bütün olumsuz durumlarda yapılacak ilk iş hayvanı zehirli madde 

kaynağından uzak tutmaktır. Sonrasında ise bilimsel kaynaklarda belirtilen 

müdahale uygulamaları doğru şekillerde uygulanarak hayvanı en sağlıklı 

şekilde hayatta tutacak müdahalelerde bulunulmalıdır. 
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GİRİŞ 

Mikrobiyota; bir ortamda bulunan mikroorganizma topluluğu olarak 

ifade edilir. Mikroorganizmalar; sağlıklı bir bireyde vücut kitlesinin %1 ila 

2’sini oluşturur; ancak,  İnsan vücudunda insan hücresinden en az 10 kat daha 

fazla bakteri bulunur ve vücuttaki mikrobiyal gen sayısının insan gen 

sayısından 100 kat fazla olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı bir bireyin hayati 

fonksiyonlarının devam etmesinde  önemli bir rol oynayan 

mikroorganizmalar, ayrıca enfeksiyon etmeni olarak da rol oynamaktadır  

(Ley, 2010).  Bu mikroorganizmaların fonksiyonları konağın fizyolojisini ve 

sağlığını doğrudan etkilemektedir (Rajendhran ve Gunasekaran, 2010).   

Mikrobiyomun konak sağlığında birçok destekleyici rolü vardır. En 

önemli görevi patojen bakterilere karşı olarak savunmacı  görevi görmesidir. 

Ayrıca besinlerin parçalanması, besinlerden enerji kazanılması, enterositlere 

gerekli metabolitleri sağlaması ve konakçının immün sistemini 

düzenlenmesinde de rol ynamaktadır (Ackerman, 2017). Sağlıklı  bir 

mikrobiyom hem proinflamatuvar hem de antiinflamatuvar etki sağlarken, 

enfeksiyona yanıt olarak aşırı inflamasyonu önleyerek homeostaziyi sağlar 

(Pilla ve Suchodolski, 2020). 

Bağırsak mikrobiyomundaki olumsuz değişimlere disbiyozis denir. 

Disbiyozis insanlarda ülseratif kolit  ve Crohn gibi inflamutuar bağırsak 

hastalıklarına neden olduğu belirlenmiştir (Tomasello vd., 2016). Ayrıca, 

disbiyozis mikrobiyota sağlının yanında kısa zincirli yağ asitlerinde ve 

triptofan gibi bakteriyel metabolitlerde de fonksiyon bozukluklarına neden 

olmaktadır (Pilla ve Suchodolski, 2020). “Disbiyoz İndeksi’’ ise PCR tabanlı 

bir algoritma ile hastalığın ilerlemesi ve tedavi yanıtını izleme imkanı 

sunmaktadır. Ayrıca bağırsak disbiyozisini ölçmek için uygulanabilmektedir 

(AlShawaqfeh vd., 2017). Yapılan son çalışmalar hayvanlarda ve insanlarda 

obezite (Kieler vd., 2017), metabolik hastalıklar (Montoya-Alonso vd., 2017), 

kanser (Zitvogel vd., 2017), nörolojik sistem bozuklukları (Wu vd., 2016) ve 

diğer hastalıkların disbiyozis ile ilişkili olduğunu tanımlamıştır.  

Enterik sinir sisteminin gelişimi mikrobiyotadan etkilenmektedir. 

Serotoninin %90’ı, bağırsak duvarı tarafından salgılanan ve enterik sinir 

sisteminde kan akışını, sekresyonunu düzenleyen bir nörotransmiterdir (De 

Vadder vd., 2018). Dahası bazı nörokimyasallar üreten bağırsak bakterileri; 
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ruh, öğrenme ve hafıza durumunu etkilemektedir. Dolayısıyla, disbiyozisin 

anksiyete, depresyon, stres, kaygı gibi durumlardan etkilendiği ve şizofreni 

gibi mental bozukluklara zemin hazırladığı bilinmektedir  (Dickerson vd., 

2017; Pilla ve Suchodolski, 2020).  

T hücre prekürsörleri, mikrobiyotadan alınan sinyallere dayalı olarak 

Treg veya Th17 hücrelerine değişebilmektedir. Treg hücreleri, Th17 

hücrelerinin üretimini baskılar ve bağırsak duvarının minimum düzeyde 

iltihaplanmasına neden olmaktadır. Treg hücrelerinin noksanlığında,  

mikrobiyal antijenlere kontrolsüz bir şekilde yanıt veren  efektör T hücreleri  

iltihaplanmaya sebep olmaktadır (Tizard ve Jones, 2018). Bu  süreci 

etkileyen bazı spesifik bakterilerden Clostridium grup XIVa'nın IV ve 

XIVa'nın üyelerinin Treg indüksiyonunu ve dolayısıyla bir anti-inflamatuar 

yanıtı indüklediği, segmentli filamentli bakterilerin Th17 hücrelerinde 

proinflamatuar sinyalleşmeyi indüklediği görülmüştür (Ivanov vd., 2009; 

Atarashi vd., 2011).    

Mikrobiyal bileşimi; metabolik ve genetik olarak tanımlayan,  

mikrobiyomun insan fizyolojisi ile hastalığı üzerindeki etkisini  belirleyen 

İnsan Mikrobiyom Projesi (HMP)  uluslararası bir projedir. Projenin 

hedefleri arasında; hastalık, ilaç kullanımı, genotip, yaş, beslenme ve 

çevresel faktörler nedeniyle insan mikrobiyomunda meydana gelen 

değişiklikleri tespit etmek ve metagenomik dizileme gibi yüksek hacimli 

güncel teknolojiler ile  standart veri kaynakları oluşturmaya imkan 

sağlamaktadır. Bu projenin temel amacı, insan mikrobiyomunda insan 

sağlığını iyileştirmek için çok çeşitli olanaklar yaratmaktır (Hattori ve 

Taylor, 2009). Amerika Birleşik Devletleri’nde  yaklaşık 26 milyon insanın 

diyabet, metabolik sendrom ve obezite  ile savaştığı bilinmektedir. ABD 

nüfusunun % 8’i diyabet ve 17.9 milyon insanın ise metabolik sendrom 

hastalığına yakalandığı bildirilmiştir. 

Mikroorganizmalar; insan vücudundaki sindirim sistemi (%29), hava 

yolları (%14), orofaringeal alan (%26), deri (%21),  üreme sistemi (%9) ve 

kanda (%1) bulunmaktadır (Hansen vd., 2015; Kamo vd., 2017). Sindirim 

sistemindeki mikroorganizmaların yapısal, metabolik ve koruyucu etkilere 

sahip olduğu bildirilmiştir (Hansen vd., 2015). 
 

Koruyucu etkiler:  

• Patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması 

• Antimikrobiyal faktörlerin üretimi 
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Yapısal etkiler:  

• IgA’yı indükler 

• Bağışıklık sisteminin gelişimi  

Metabolik etkiler:  

• Vitaminlerin sentezi  

• Diyetsel karsinojenlerin metabolizması  

• Epitelyal hücre farklılaşması ve çoğalmasının kontrolü 

• Sindirilemeyen gıda kalıntılarının epitelyal fermantasyonu 

• Biliyer asit metabolizmasının düzenlenmesi 

• Bağışıklık sisteminin maturasyonu ve gelişimi 

 Gastrointestinal mikrobiyotada; 5 grup 1500'den fazla 

mikroorganizma türü bulunmaktadır.  

1. Bacteroidetes  

2. Proteobacteria 

3. Firmicute 

4. Cerrucomicrobia  

5. Actinobacteria 

Firmicutes (%14-31) ve Bacteroidetes (%9-42) toplamı, mikrobiyatanın 

çoğunluğunu oluşturur. Firmicutes’ler 16SrRNA dizi analizinde Clostridia, 

Erysipelotrichi ve Bacilli olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Clostridia sınıfı;  

Halanaerobiales, Clostridiales, ve Thermoanaerobacterales takımlarını 

içermektedir. Peptostreptococcaceae; Clostridiales takımının en önemli 

familyası olduğu bilinmektedir. Bacteroidetes filumunun içinde yer alan 

Bacteroidaceae familyasında ise  Prevotella, Leptotrichia, Bacteroides, 

Porphyromonas  ve Fusobacerium genusları bulunmaktadır. Firmicutes’ler 

Gram pozitif, Bacteroidetes’ler Gram negatif anaerob bakterilerdir. 

Bakterilere ek olarak; insan mikrobiyomu, çoğu bakteriyofaj olan virüsleri 

de içerir. Bu virüsler, antibiyotik direnç genlerini ve toksin genlerini 

transdüksiyon yoluyla aktarabilirler (Kamo vd., 2017). 
 

Ruminantın İnsan Beslenmesinde Önemi 

Hayvansal ürünlere yönelik artan talep, gelişmekte olan ülkelerde insan 

nüfusunda ve gelirlerdeki yükseliş her geçen gün artmaktadır. Dünya üzerinde 

hayvansal üretimin buzullarla kaplı olmayan alanların yaklaşık %30’una 

yayıldığı düşünülmektedir (Steinfeld vd., 2006). Hayvansal ürünler, gerekli 

besinleri ve proteini insanlar için sağlar. Ayrıca kilokalori formundaki temel 
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proteinin yaklaşık %33’üne katkıda bulunurlar ve dünyadaki toplam kalori 

alımının  %17’sini sağlarlar (Thornton, 2010). 

Ruminant hayvanlar, küresel hayvancılık populasyonunda ve  insan 

beslenmesinde hayati bir role sahip olduğu bilinmektedir. İnsanlar tarafından 

sindirilemeyen bitki bazlı biyokütle polimerlerini, sindirilebilir proteinlere, 

yani süt ve et formundaki ürünlere dönüştürebilmektedirler (Kamra vd., 

2012). Bu nedenle hayvansal ürünlerin insan beslenmesinde, yeterli 

miktarlarda üretilmesi ve tüketilmesi gerekmektedir. 
 

Mikrobiyota ve Ruminant Arasındaki İlişki 

Mikrobiyal uygulamalar, hayvancılık endüstrisinde hayvan 

performansını ve verimliliğini artırmak amacıyla uygulanan bir stratejidir 

(Zhang vd., 2019). Katkı maddeleri zararlı mikroorganizmaların büyümesini 

inhibe edebilmekte, dahası toksik moleküllerin metabolik işlevleri enzim 

aktivitelerini düzenleyebilmektedir (Dimidi vd., 2017). Ayrıca, bağırsak 

bariyer fonksiyonunu iyileştirerek ve bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek 

hastalıklara (mastitis ve ishal vb.) karşı direnci artırabilmektedir (Ohashi ve 

Ushida, 2009; Uyeno vd., 2015; Yue vd., 2020). 

Ruminantlar, bir kısmı sindirilebilen ya da sindirilmeyen selüloz ile  

azotlu bileşikleri kullanarak deri, süt, et ile yün ürünlerinin temel yapısını 

oluşturmaktadır (Berrin ve Kara, 2010). 

Gastroistestinal sistemde bulunan mikrobiyel sindirimin geliştirilmesi, 

geviş getiren hayvanlarda verim artışını olumlu yönde etkilemektedir. Bu 

sebeple zararlı mikroorganizmaların kontrolü, rumen fermentasyonunda 

oluşabilecek dezavantajları engelleyebilmek için beslemede yem katkı 

maddeleri uygulanmıştır (McIntosh vd., 2003; Yalçin vd., 2011). 

Özellikle süt sığırlarındaki rumen, konağın metabolizmasında ve 

sağlığında önemli rol oynayan çeşitli mikroorganizmaları barındırır (Kim vd., 

2020). Bu mikroorganizmalar; virüs, arkea, protozoa, bakteri ile mantardan 

oluşan simbiyotik mikrobiyotaya sahiptirler (Firkins ve Yu, 2015). Bu 

hayvanlar rumenlerinde; bitkilerden alınan liflerin parçalanmasını, azotun 

proteine çevrilmesini, birçok vitaminin sentezlenmesini ve sindirim 

sistemindeki zararlı bileşiklerin uzaklaştırılmasına imkan sağlayan ve bundan 

ötürü verim ile yemden yararlanmayı arttıran karmaşık mikrobiyotaya 

sahiptirler. Gastrointestinal sistem mikrobiyotası önemli fonksiyonlar 

barındırır. Rumen mikrobiyotasında görülen disbiyozis; metan salınımını, süt 

ve et gibi verim özelliklerini, sağlık durumu ile hayvan refahını doğrudan 

etkilemektedir (Li ve Guan, 2017; Difford vd., 2018). Gastrointestinal 
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sistemde 5,000’den fazla bakteri türünün bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Rumen mikrobiyomunun yapısı ve işlevi; rasyon (Mccann vd., 2014), 

beslenme stratejisi (Golder vd., 2014) ve beslenme davranışı (Prendiville vd., 

2010) gibi fiziksel ve kimyasal faktörlerden etkilenmektedirler. Sığırlardaki 

rumen içeriğinin fermantasyonunu destekleyen virüs, bakteriler, protozoon, 

arkea ile mantardan oluşan çeşitlilik gösteren kalabalık bir mikrobiyotayı 

barındırmaktadır ve bakteriyel konsantrasyonlarının hücre içeriği 

mililitre’sinde (ml) 10¹²-10¹⁴ bulundurmaktadır (Russell ve Rychlik, 2001; 

Krause vd., 2013; Henderson vd., 2015). 

Geviş getiren hayvanların kaba yemleri daha iyi sindirebilmesi için, 

mikroorganizmalar pentozan ve selülozu organik asitlere kadar parçalar (Özel 

ve Sariçiçek, 2009). Oksijensiz ortamda gerçekleşen ruminal fermentasyon 

mikroorganizmalarda zararlı etkiye neden olmaktadır.  

Toksiklere direnci artıran rumen mikroorganizmaları, sıcakkanlı 

hayvanların sindirim kanalında mikrobiyel floranın hastalıklara dayanıklılığını 

artırmaktadır (Özel ve Sariçiçek, 2009). 
 

Rumen Mikrobiyotası ve Üretim Performansı Arasındaki 

İlişki 

Ruminantlar, insanların sindiremediği besinleri en iyi şekilde 

sindirilebilir duruma getirebilen eşsiz hayvanlardır (Kruger Ben Shabat vd., 

2016). Ruminantların bu karakteristik özelliği, gastointestinal yolu 

mikrobiyomları (rumen ve alt bağırsak mikrobiyomları) ile simbiyotik 

etkileşimlerinden kaynaklanmaktadır (Russell ve Rychlik, 2001). 

Ruminantlarım yem tüketimi mikroorganizmalara yeni substratlar sağlar 

bunun sonucu olarakta fermentasyon yoluyla mikroorganizmalar yüksek 

içerikli besinleri üretir dahası besinleri kendileri için üretmektedirler. Spesifik 

olarak sığırlarda, bu iki mikrobiyom besinleri fermente edebildiğinden 

büyüme, üretim ve üreme için enerjilerinin %70'ini ve günlük protein 

gereksinimlerinin %90'ını konakçının kullanabilmesine imkan sağlamaktadır 

(Bergman, 1990; Hackmann ve Firkins, 2015). 

Rumen, ruminantlarda birincil fermantasyon bölgesi ve gastrointestinal 

sistemde ön emilim bölgesi olarak üretim verimliliğine önemli bir katkıda 

bulunur. Bununla birlikte alt bağırsak mikrobiyomu, gastrointestinal kanalının 

ön bölmesinde emilimi sağlanamayan besinleri fermente ederek süt 

sığırlarında toplam metabolizmadaki enerji alımının neredeyse %10'una katkı 

sağlamaktadır.  
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Rumen ve rumen mikrobiyomunun etkileşimi; sindirilebilirliği, yem 

alınımını ve bunun sonucu olarak sığırların gelişimini doğrudan etkileyerek 

sağlık ve süt üretim performansına olumlu etki sağlamaktadır (Diao vd., 

2019). 

Ruminant hayvanlarda maksimum verim için sağlık önemli bir 

etkendir. Özellikle mikrobiyota sağlığı hem üretim performansını artırır hem 

de hayvan refahının iyileştirilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda, yemin 

emilimi ile sindiriminde görev almaktadır. Sağlıklı mikrobiyotaya sahip 

sığırlarda; sütteki yağ oranını ve yemden yararlanma oranının iyileştirilmesini 

desteklediğinden üretim performasının artmasını olumlu yönde 

etkilemektedir. Bununla birlikte özellikle laktasyondaki süt sığırlarında 

gastrointestinal mikrobiyomu, sindirilemeyen bitki polisakkaritlerinin 

parçalanmasında esas işlev gösterir ve süt sentezi için çoğu amino asit, yağ 

asidi ve glukoneojenik öncüleri sağlamaktadır. 

 

SONUÇ 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, gastrıistestinal mikrobiyotasının 

sağlık ve hastalıktaki rolü çalışmaların odak noktası haline gelmiştir. Bağırsak 

mikrobiyotasının sindirime yardımcı olması ve insanların tüketebileceği 

besinlerine olanak sağlamasının yanında, süt sığırlarının rumenlerindeki 

işlevsel özellikleri bir organizmanın diğer canlılara sağladığı avantajlarıyla 

kaçınılmaz fırsatlar sunmaktadır. Ruminantların fizyolojik durumlarına göre 

rasyona eklenen yem katkı maddeleri mikrobiyotayı olumlu etkilemekte; canlı 

ağırlık, yemden yararlanma oranını, yem tüketimini artırarak döl verimini, süt 

ile et üretiminin geliştirilmesine; bunun sonucu olarakta üretim 

performansında olumlu sonuçlar göstermektedir.  

Mikrobiyota; endokrin sistemden, immun fonksiyonlarına, davranış 

fizyolojisinden rejenerasyona kadar yayılan bir alana sahiptir. Sürü sağlığı ile 

verim özellikleri; insan-hayvan etkileşimi, ekonomik yönlerden araştırılacak 

bir alandır. Yapılan araştırmalarda, hastalıklarda doğru mikrobiyota 

uygulamalarının tedaviye katkı sağladığını ortaya koymuştur. Prebiyotik ve 

probiyotiklerin  potansiyel tedavi edici olarak kullanılması gün geçtikçe 

aydınlanacaktır.  

Ruminant hayvan sağlığı, üretim performansını ile sürdürülebilirliğini 

ve hayvan refahını doğrudan etkileyen önemli bir faktör olduğundan bir 

üretimde maksimum verim alabilmek için hayvan sağlığının optimum 

koşullarda olması gerekmektedir. Bu nedenle mikrobiyota hem sindirim 
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sistemini hem de metabolizmadaki üretim performansını doğrudan etkileyen 

en önemli parametredir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
68 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

KAYNAKÇA 

Ackerman, N. (2017). The canine microbiome. The Veterinary Nurse, 8(1), 

12–16. https://doi.org/10.12968/vetn.2017.8.1.12 

AlShawaqfeh, M. K., Wajid, B., Minamoto, Y., Markel, M., Lidbury, J. A., 

Steiner, J. M., Serpedin, E., & Suchodolski, J. S. (2017). A dysbiosis 

index to assess microbial changes in fecal samples of dogs with 

chronic inflammatory enteropathy. FEMS Microbiology Ecology, 

93(11), 136. https://doi.org/10.1093/femsec/fix136 

Atarashi, K., Tanoue, T., Shima, T., Imaoka, A., Kuwahara, T., Momose, Y., 

Cheng, G., Yamasaki, S., Saito, T., Ohba, Y., Taniguchi, T., Takeda, 

K., Hori, S., Ivanov, I. I., Umesaki, Y., Itoh, K., & Honda, K. (2011). 

Induction of colonic regulatory T cells by indigenous Clostridium 

species. Science, 331(6015), 337–341. https://doi.org/10.1126/ 

science.1198469 

Bergman, E. N. (1990). Energy contributions of volatile fatty acids from the 

gastrointestinal tract in various species. In Physiological Reviews. 

https://doi.org/10.1152/physrev.1990.70.2.567 

Berrin, K. G., & Kara, K. (2010). Ruminant beslemede alternatif yem katkı 

maddelerinin kullanımı: 2. Organik Asit, Yağ Asiti, Adsorban. 

Erciyes Üniv Vet Fak Derg. 

De Vadder, F., Grasset, E., Holm, L. M., Karsenty, G., Macpherson, A. J., 

Olofsson, L. E., & Bäckhed, F. (2018). Gut microbiota regulates 

maturation of the adult enteric nervous system via enteric serotonin 

networks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, 115(25), 6458–6463. https://doi.org/10. 

1073/pnas.1720017115 

Diao, Q., Zhang, R., & Fu, T. (2019). Review of strategies to promote rumen 

development in calves. In Animals. https://doi.org/10.3390 

/ani9080490 

Dickerson, F., Severance, E., & Yolken, R. (2017). The microbiome, 

immunity, and schizophrenia and bipolar disorder. Brain, Behavior, 

and Immunity, 62, 46–52. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2016.12.010 

Difford, G. F., Plichta, D. R., Løvendahl, P., Lassen, J., Noel, S. J., Højberg, 

O., Wright, A. D. G., Zhu, Z., Kristensen, L., Nielsen, H. B., 

Guldbrandtsen, B., & Sahana, G. (2018). Host genetics and the rumen 

microbiome jointly associate with methane emissions in dairy cows. 

PLoS Genetics, 14(10). https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1007580 

Dimidi, E., Christodoulides, S., Scott, S. M., & Whelan, K. (2017). 



 
 69 

Mechanisms of action of probiotics and the gastrointestinal 

microbiota on gut motility and constipation. In Advances in Nutrition 

(pp. 484–494). https://doi.org/10.3945/an.116.014407 

Firkins, J. L., & Yu, Z. (2015). Ruminant nutrition symposium: How to use 

data on the rumen microbiome to improve our understanding of 

ruminant nutrition. In Journal of Animal Science (pp. 1450–1470). 

https://doi.org/10.2527/jas.2014-8754 

Golder, H. M., Denman, S. E., McSweeney, C., Wales, W. J., Auldist, M. J., 

Wright, M. M., Marett, L. C., Greenwood, J. S., Hannah, M. C., Celi, 

P., Bramley, E., & Lean, I. J. (2014). Effects of partial mixed rations 

and supplement amounts on milk production and composition, 

ruminal fermentation, bacterial communities, and ruminal acidosis. 

Journal of Dairy Science. https://doi.org/10.3168/jds.2014-8049 

Hackmann, T. J., & Firkins, J. L. (2015). Maximizing efficiency of rumen 

microbial protein production. In Frontiers in Microbiology. 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.00465 

Hansen, T. H., Gøbel, R. J., Hansen, T., & Pedersen, O. (2015). The gut 

microbiome in cardio-metabolic health. In Genome Medicine (pp. 1–

16). https://doi.org/10.1186/s13073-015-0157-z 

Hattori, M., & Taylor, T. D. (2009). The human intestinal microbiome: A new 

frontier of human biology. In DNA Research (pp. 1–12). 

https://doi.org/10.1093/dnares/dsn033 

Henderson, G., Cox, F., Ganesh, S., Jonker, A., Young, W., Janssen, P. H., 

Abecia, L., Angarita, E., Aravena, P., Arenas, G. N., Ariza, C., 

Attwood, G. T., Avila, J. M., Avila-Stagno, J., Bannink, A., 

Barahona, R., Batistotti, M., Bertelsen, M. F., Brown-Kav, A., … 

Zunino, P. (2015). Rumen microbial community composition varies 

with diet and host, but a core microbiome is found across a wide 

geographical range. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038 

/srep14567 

Ivanov, I. I., Atarashi, K., Manel, N., Brodie, E. L., Shima, T., Karaoz, U., 

Wei, D., Goldfarb, K. C., Santee, C. A., Lynch, S. V., Tanoue, T., 

Imaoka, A., Itoh, K., Takeda, K., Umesaki, Y., Honda, K., & Littman, 

D. R. (2009). Induction of Intestinal Th17 Cells by Segmented 

Filamentous Bacteria. Cell, 139, 485–498. https://doi.org/10. 

1016/j.cell.2009.09.033 

Kamo, T., Akazawa, H., Suda, W., Saga-Kamo, A., Shimizu, Y., Yagi, H., 

Liu, Q., Nomura, S., Naito, A. T., Takeda, N., Harada, M., Toko, H., 



 
70 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

Kumagai, H., Ikeda, Y., Takimoto, E., Suzuki, J. I., Honda, K., 

Morita, H., Hattori, M., & Komuro, I. (2017). Dysbiosis and 

compositional alterations with aging in the gut microbiota of patients 

with heart failure. PLoS ONE, 12(3). https://doi.org/10. 

1371/journal.pone.0174099 

Kamra, D. N., Pawar, M., & Singh, B. (2012). Effect of plant secondary 

metabolites on rumen methanogens and methane emissions by 

ruminants. In Dietary Phytochemicals and Microbes (pp. 351–370). 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-3926-0_12 

Kieler, I. N., Kamal, S. S., Vitger, A. D., Nielsen, D. S., Lauridsen, C., & 

Bjornvad, C. R. (2017). Gut microbiota composition may relate to 

weight loss rate in obese pet dogs. Veterinary Medicine and Science, 

3(4), 252–262. https://doi.org/10.1002/vms3.80 

Kim, D. H., Kim, M. H., Kim, S. B., Son, J. K., Lee, J. H., Joo, S. S., Gu, B. 

H., Park, T., Park, B. Y., & Kim, E. T. (2020). Differential dynamics 

of the ruminal microbiome of jersey cows in a heat stress 

environment. Animals, 10(7), 1127. https://doi.org/10.3390 

/ani10071127 

Krause, D. O., Nagaraja, T. G., Wright, A. D. G., & Callaway, T. R. (2013). 

Board-invited review: Rumen microbiology: Leading the way in 

microbial ecology. Journal of Animal Science, 91(1), 331–341. 

https://doi.org/10.2527/jas.2012-5567 

Kruger Ben Shabat, S., Sasson, G., Doron-Faigenboim, A., Durman, T., 

Yaacoby, S., Berg Miller, M. E., White, B. A., Shterzer, N., & 

Mizrahi, I. (2016). Specific microbiome-dependent mechanisms 

underlie the energy harvest efficiency of ruminants. ISME Journal. 

https://doi.org/10.1038/ismej.2016.62 

Ley, R. E. (2010). Obesity and the human microbiome. Current Opinion in 

Gastroenterology, 26(1), 5–11. https://doi.org/10.1097/MOG. 

0b013e328333d751 

Li, F., & Guan, L. L. (2017). Metatranscriptomic profiling reveals linkages 

between the active rumen microbiome and feed efficiency in beef 

cattle. Applied and Environmental Microbiology, 83(9). 

https://doi.org/10.1128/AEM.00061-17 

Mccann, J. C., Wickersham, T. A., & Loor, J. J. (2014). High-throughput 

Methods Redefine the Rumen Microbiome and Its Relationship with 

Nutrition and Metabolism. Bioinformatics and Biology Insights. 

https://doi.org/10.4137/bbi.s15389 



 
 71 

McIntosh, F. M., Williams, P., Losa, R., Wallace, R. J., Beever, D. A., & 

Newbold, C. J. (2003). Effects of essential oils on ruminal 

microorganisms and their protein metabolism. Applied and 

Environmental Microbiology, 69(8), 5011–5014. https://doi.org/ 

10.1128/AEM.69.8.5011-5014.2003 

Montoya-Alonso, J. A., Bautista-Castaño, I., Peña, C., Suárez, L., Juste, M. 

C., & Tvarijonaviciute, A. (2017). Prevalence of canine obesity, 

obesity-related metabolic dysfunction, and relationship with owner 

obesity in an obesogenic region of Spain. Frontiers in Veterinary 

Science, 4, 59. https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00059 

Ohashi, Y., & Ushida, K. (2009). Health-beneficial effects of probiotics: Its 

mode of action. Animal Science Journal, 80(4), 361–371. 

https://doi.org/10.1111/j.1740-0929.2009.00645.x 

Özel, O. T., & Sariçiçek, B. Z. (2009). RUMİNANTLARDA RUMEN 

MİKROORGANİZMALARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ (Derleme). 

277–285. 

Pilla, R., & Suchodolski, J. S. (2020). The Role of the Canine Gut 

Microbiome and Metabolome in Health and Gastrointestinal Disease. 

In Frontiers in Veterinary Science (p. 498). https://doi.org/ 

10.3389/fvets.2019.00498 

Prendiville, R., Lewis, E., Pierce, K. M., & Buckley, F. (2010). Comparative 

grazing behavior of lactating Holstein-Friesian, Jersey, and Jersey × 

Holstein-Friesian dairy cows and its association with intake capacity 

and production efficiency. Journal of Dairy Science. 

https://doi.org/10.3168/jds.2009-2659 

Rajendhran, J., & Gunasekaran, P. (2010). Human microbiomics. Indian 

Journal of Microbiology, 50(1), 109–112. https://doi.org/ 

10.1007/s12088-010-0034-9 

Russell, J. B., & Rychlik, J. L. (2001). Factors that alter rumen microbial 

ecology. Science, 292(5519), 1119–1122. https://doi.org/10. 

1126/science.1058830 

Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M., & de Haan, 

C. (2006). Livestock’s long shadow: Environmental issues and 

options. Renewable Resources Journal. 

Thornton, P. K. (2010). Livestock production: Recent trends, future prospects. 

In Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 

Sciences (pp. 2853–2867). https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0134 

Tizard, I. R., & Jones, S. W. (2018). The Microbiota Regulates Immunity and 



 
72 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

Immunologic Diseases in Dogs and Cats. In Veterinary Clinics of 

North America - Small Animal Practice (pp. 307–322). 

https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2017.10.008 

Tomasello, G., Mazzola, M., Leone, A., Sinagra, E., Zummo, G., Farina, F., 

Damiani, P., Cappello, F., Geagea, A. G., Jurjus, A., Assi, T. B., 

Messina, M., & Carini, F. (2016). Nutrition, oxidative stress and 

intestinal dysbiosis: Influence of diet on gut microbiota in 

inflammatory bowel diseases. Biomedical Papers, 160(4), 461–466. 

https://doi.org/10.5507/bp.2016.052 

Uyeno, Y., Shigemori, S., & Shimosato, T. (2015). Effect of 

probiotics/prebiotics on cattle health and productivity. Microbes and 

Environments. https://doi.org/10.1264/jsme2.ME14176 

Wu, J., Zhang, Y., Yang, H., Rao, Y., Miao, J., & Lu, X. (2016). Intestinal 

Microbiota as an Alternative Therapeutic Target for Epilepsy. 

Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology. 

https://doi.org/10.1155/2016/9032809 

Yalçin, S., Yalçin, S., Can, P., Gürdal, A. O., Baǧci, C., & Eltan, Ö. (2011). 

The nutritive value of live yeast culture (saccharomyces cerevisiae) 

and its effect on milk yield, milk composition and some blood 

parameters of dairy cows. Asian-Australasian Journal of Animal 

Sciences, 24(10), 1377–1385. https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11060 

Yue, Y., He, Z., Zhou, Y., Ross, R. P., Stanton, C., Zhao, J., Zhang, H., Yang, 

B., & Chen, W. (2020). Lactobacillus plantarum relieves diarrhea 

caused by enterotoxin-producing Escherichia coli through 

inflammation modulation and gut microbiota regulation. Food and 

Function, 11(12), 10362–10374. https://doi.org/10.1039/d0fo02670k 

Zhang, F., Li, Y., Wang, X., Wang, S., & Bi, D. (2019). The Impact of 

Lactobacillus plantarum on the Gut Microbiota of Mice with DSS-

Induced Colitis. BioMed Research International. 

https://doi.org/10.1155/2019/3921315 

Zitvogel, L., Daillère, R., Roberti, M. P., Routy, B., & Kroemer, G. (2017). 

Anticancer effects of the microbiome and its products. In Nature 

Reviews Microbiology (pp. 465–478). https://doi.org/10. 

1038/nrmicro.2017.44 

 

 

 



 
 73 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                 

BÖLÜM 4 

 

MOLEKÜLER VE ARKEOLOJİK YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA 

SIĞIRIN EVCİLLEŞTİRME TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ 

 

Dr. Müge DOĞAN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 

Konya, Türkiye. muge.dogan@tarimorman.gov.tr,  ORCID: 0000-0002-0593-5476 



 
74 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 75 

GİRİŞ  

Evcil hayvan çeşitliliği ve hayvancılık yönetimi, özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde milyonlarca insan için önemli bir geçim kaynağıdır (IFAD, 

2010). Modern tarıma ve gıda üretimine katkıda bulunan memeli ve kuş 

türleri, uzun bir evcilleştirme sürecinden sonra bu günlere gelebilmiştir. 

Ticatet, kolonizasyon ve göçler sırasında insanlarla birilikte evcilleştirme 

merkezlerinden yeni coğrafi bölgelere getirilen hayvan türleri, seleksiyon, 

adaptasyon koşulları, iklim ve çevre değişikliği, yeni ortam, kültür ve 

teknolojilere maruz kalma durumları sonucunda bugün bilinen türlerin 

muazzam çeşitliliğini ortaya çıkartmıştır. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bilinen 50.000'den 

fazla memeli ve kuş türünden sadece 40'dan azının, evcilleştirilmiş olduğunu 

bildirmektedir (FAO, 2007, 2015; Ajmone-Marsan, 2010; Bruford ve ark., 

2015). Tüm dünyaya küresel olarak dağılan evcil beş büyük hayvan türü 

(sığır, koyun, tavuk, keçi ve domuz) önemli bir nüfusa sahiptir. Bu türlerin ilk 

üçü en geniş alanda ve en çok sayıda dağılıma sahipken, keçiler ve 

domuzların sayıları daha azdır ve sınırlı bölgelerde yetiştirilmektedir. Keçiler 

Afrika ve Asya'yada daha yoğun olarak yetiştirilmekte iken Amerika, Avrupa 

ve Güneybatı Asya'da sayıları çok daha azdır. Domuz populasyonunun ise 

çoğu Asya'da, üçte biri ise Avrupa ve Amerika'da bulunur (FAO, 2007, 2015; 

Ajmone-Marsan, 2010; Bruford ve ark., 2015).  

Dünya genelinde insanlar tarafından tüketilen hayvansal gıda 

ürünlerinin çoğunluğu bu beş büyük türden sağlanır. Bununla birlikte Asya'da 

manda sütü üretimi ekonomiye ve besinsel talebe büyük katkı sağlarken, 

Güneybatı Asya'da deve sütü üretimi bölgesel ölçekte çok daha önemlidir. 

Hayvansal besin ihtiyacının yanında özellikle koyun, sığır ve keçilerden deri, 

yün, gübre üretimi de yapılmakta, ayrıca halen çoğu bölgelerde sığırlar, yük 

hayvanı olarak da kullanılmaktadır (FAO, 2007; FAO, 2015). FAO ve 

EAAP’nın 1987 yılında Almanya’da Uluslararası Gen Kaynağı Veri 

Bankası’nı oluşturması, 1990’da genetik materyalin dondurularak 

saklanmasına hizmet eden 3 adet gen bankasının kurulmasına öncülük 

etmiştir. Sonrasında dünya genelinde oldukça önemli bir yazılım sistemi olan 

“Evcil Hayvan Genetik Çeşitlilik Bilgi Sistemi”ni (DADIS: Domestic Animal 

Diversity Information System) geliştirirerek hayvan genetik kaynaklarını 

korumak adına birçok ülkenin birlikte hareket edeceği bir çalışma grubu 

oluşturmuştur. Bu çalışma grubu, hayvan genetik kaynaklarının rolleri ve 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin geçim kaynağı olması göz önünde 

bulundurularak, yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması, biyolojik 
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çeşitlilik içerisindeki değerlerinin belirlenmesi, yok olma tehlikesi altında 

olan çiftlik hayvanlarına ait genetik çeşitlilik verilerini değerlendirilmesini 

içeren bir literartür oluşturdular (Dünya Gözlem Listesi-World Watch List). 

DAD-IS, tüm dünyada yaşayan hayvan popülasyonlarını izlemek ve hayvan 

genetik kaynaklarının yönetimi konusunda bilinçli kararlar vermek için 

kolaylaştırılmış bazı izleme sistemlerini barındırmaktadır. Bu sistem 182 

ülkeden 15.000'den fazla ulusal ve yerel ırk ile 8800 besi hayvanı ve 38 türü 

temsil eden kayıtlara ve kısmen daha verimli ırkların yerini alması nedeniyle 

risk altında olduğu düşünülen ırklara ait verileri içermektedir. FAO 2007'de, 

tarım, kırsal kalkınma, gıda ve beslenme güvenliği için dünya canlı hayvan 

biyoçeşitliliğinin izlenmesi ve kayıt altına alınmasına odaklanan uluslararası 

bir işbirliğini organize ederek Hayvan Genetik Kaynaklarının korunması için 

bir Küresel Eylem Planını oluşturdu. FAO'nun önderliğinde oluşturulan bu 

eylem planı (129 ülkeden 150 bilm insanı ve 15 uluslararası kuruluşun 

katılımıyla), hayvansal genetik kaynaklarının durumunu, canlı hayvan 

biyoçeşitliliğinin kapsamlı bir tespiti ve değerlendirmesini ile gıda ve tarımın 

değişen dünya ve iklim koşullarında sürdürülebilirliği için yapılması 

gerekenleri sunmaktadır (FAO, 2015).  

FAO’nun 2015 yılındaki raporunda ise öncelikle yerel olarak 

değerlendirilen ırkların önemini, yüksek verimli türlerin oluşturulmasında 

izlenen yolun yerli gen kaynaklarında genetik erozyona yol açması ve azalan 

genetik çeşitlilikle sonuçlanmasıyla ilgili endişelerin artığı, bu durumun 

türleri gelecekteki henüz öngörülemeyen zorluklara karşı duyarlı hale 

getirebileceği vurgulanmıştır.  Bu verilere göre 1.458 evcil memeli ve kuş 

türü risk altında kabul edilmekte ve 647 ırkın neslinin tükendiğini 

bildirilmektedir (FAO, 2015; Ajmone-Marsan, 2010; Lenstra ve ark., 2012). 

Yerli gen kaynaklarının korunmasına yönelik olarak yapılan birçok 

araştırmada öncelikle ırkların genetik yapılarının ortaya çıkartılmasının 

öneminin altı çizilmektedir. Böylece geleceğin sigortası olarak nitelendirilen 

yerli gen kaynaklarının ırklar arası ve ırk içi farklılıkları incelenecektir. 

Bununla birlikte gen kaynaklarının korunması stratejileri içerisinde,  sürü ya 

da pedigri kayıtları düzenli olarak tutulması, yetiştirici birliklerinin 

oluşturulması, uygun seleksiyon yöntemleri belirlenerek gen kaynaklarının 

erozyonuna müsade edilmemesi yer almaktadır. Tüm bu aşamaları başarı ile 

sonuçlandırmak için en önemli ve öncelikli yapılması gereken aşamanın, yerli 

ırkların genetik yapılarının belirlenmesi olduğu ve yapılan bu çalışmaların 

aynı zamanda türlerin evcilleştirme süreçleri ile ilgilili de verileri gün yüzüne 
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çıkarttığı bildirilmektedir (Bruford ve ark., 2003; Nyamushamba ve ark., 

2017; Ginja ve Wright 2022).   

 

1. EVCİLLEŞTİRMENİN BAŞLANGICI ve BEREKETLİ 

HİLAL 

İlk insan yaklaşık olarak 2 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve bu 

sürenin yaklaşık 990.000 yılında avcılık, balıkçılık ve yiyecek toplayıcılığına 

dayanan bir hayat tarzı ile varlığını sürdürmüştür. İnsanlar M.Ö. 10.000 

yıllarında, önce bitkilerin ıslahını gerçekleştirmişler sonrasında ise hayvanları 

evcilleştirmeye başlamışlardır. Böylece insanlar göçebe hayattan adım adım 

yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır. Tarım, uygarlığı devrimsel nitelikte 

değiştirerek, insanların avcı-toplayıcıdan yiyecek üreticisine geçişini 

sağlamıştır (Zeder, 2017). Yerleşik hayata geçiş, uygarlığın bu günkü 

durumuna gelmesinde bir dönüm noktasıdır. Buna rağmen insanlar, tarımsal 

hayata geçişleri ile birlikte yiyecek toplanmayı ya da hayvanların 

evcilleştirilmesi ile avcılığı da terk etmemişlerdir (Clutton-Brock, 1999; Zeder 

ve ark., 2006; Magee ve ark., 2014; Zeder, 2017).  

Evcilleştirme: canlıların üremesi ve bakımının insanlar tarafından 

kontrol edildiği, düzenlendiği ve sözkonusu canlının hayatını sürdürmek için 

oluşturulması gereken şartları daha öngörülebilir bir şekilde güvence altına 

almak için aralarında sürekli, kuşaktan kuşağa aktarılan, karşılıklı fayda 

ilişkilerinin bütününü oluşturan, diğer bir deyişle insanların vahşi 

popülasyonlardan birkaç bireyi ayırarak kendi oluşturduğu barınak ya da 

sınırlı alanlarda yaşam döngülerine müdahale ettiği ve hedef türler arasındaki, 

avcı-toplayıcılı-av ilişkisinin bir uzantısı olarak, insanoğlunun çok büyük 

ölçüde faydalandığı ve sosyalleştiği bir süreç olarak kabul edilmektedir. 

Evcilleştirmenin başlamasından günümüze, bitki ve hayvanların çoğalma ve 

gelişmesinin sürdürülmesinde, insan ile olan bu ilişkisinin sürekliliğine 

bağlanmaktadır (Zeder ve ark., 2006).  Bitki ve hayvanların evcilleştirilme 

süreci nerede ise birbiriyle paralel ve binlerce yıl süren bir yolculuktu. 

Hedeflenen türlerden tamamen evcilleştirilmiş bir formun ortaya çıkması için 

kademeli olarak davranışsal ve biyolojik değişiklikler gelişmiş (Uerpmann, 

1996), özellikle koyun ve keçinin insanlarla yakın ilişkisinin sonucu, bu 

hayvanların insanların yerleşim alanlarına girişleri daha kolay olmuştur.  

Yaban keçisi ve koyunun, kolay yönetilebilir ve yüksek besin potansiyeline 

sahip oldukları anlaşıldığından, küçük sürüler halinde ilk olarak evcilleştirilen 

türler olduğu düşünülmektedir (Zeder, 2017). 
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Arkeolojik ve genetik araştırmalar, hayvanların evcilleştirilmesinin 

dünyanın sadece birkaç bölgesinde (günümüz Anadolu, Suriye, Irak, Pakistan, 

Doğu Asya, Doğu Afrika, Güney Amerika toprakları) gerçekleştiğini 

göstermektedir (Clutton-Brock, 1999; Zeder ve ark., 2006; Zeder, 2008; 

Magee ve ark., 2014; Zeder, 2017). Arkeolojik araştırmaların sonucunda 

oluşturulan kataloglarda, hayvanların evcilleştirme süreçlerinin nerede, ne 

zaman, hangi vahşi atalardan ve nasıl gerçekleştiği hakkında fikirler öne 

sürmektedir. Bu ararştırmalarda, özellikle cinsiyet, iklim, çevresel etkenler, 

besleme ve barınma koşullarına bağlı olarak morfolojik belirteçlerindeki 

kademeli değişiklikler ve vücut büyüklüğünde azalma dikkat çekicidir 

(Clutton-Brock, 1999; Zeder, 2017).  

Yakın Doğu ve Bereketli Hilal bölgesinde yer alan pek çok yerleşim 

yerinde yapılan arkeolojik çalışmalarda elde edilen kanıtlara dayanarak tahıl 

yetiştiriciliğinin, ilk tarımsal araçların, sulamanın ve evcilleştirmenin bu 

bölgede yapıldığı belirlendi (Clutton-Brock, 1999; Caramelli, 2006; Velten, 

2007; Zeder, 2017). Evcilleştirme sürecinde, insanların neden olduğu yapay 

seçilim doğal seçilime eklenerek bitki ve hayvanlar zamanla soylarını devam 

ettirmek için insanlara bağımlı hale geldi ve doğal koşullar altında kendi 

kendilerine yaşama yeteneklerini kaybetiler. Bitkiler ve hayvanlar vahşi 

atalarından morfolojik olarak farklı olduğu ve bu farklılıkların kısa sürede 

kazanılmadığı düşünülmektedir. Tarım Devrim’i ya da Neolitik Devrim 

olarak nitelendirilen bu sürecinin binlerce yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. İlk 

evcilleştirmeler Verimli Hilal (Bereketli Hilal, Mezopotamya, Fertile 

Crescent) (Şekil 1) olarak bilinen bölgede başlamıştır. Bu terimi ilk kez 

Amerikalı arkeolog James Henry Breasted kullanmıştır. Bereketli Hilal, 

Mezopotamya’nın verimli arazilerinin oluşturduğu, doğuda Fırat ve Dicle 

nehirleri ile Suriye Çölünün güneyinden bir yay çizerek batıda Mısıra kadar 

uzanan hilal şeklindeki bölgeye verilen isimdir. Türkiye’nin Güney Doğu 

kısmı da bu bölge içerisinde bulunmaktadır. Bereketli Hilal, verimli 

toprakların ve su kaynaklarının sulandığı arazileri ile evcilleştirme için uygun 

bir alan olarak tasvir edilmektedir. İlk olarak köpeğin, sonrasında koyun, keçi, 

sığır ve domuzun bu bölgede evcilleştirildiği belirlendi (Clutton-Brock, 1999; 

Zeder, 2006; Zeder, 2008; Zeder, 2017; Frantz ve ark., 2020; Cubric‐Curik, 

2022; Ginja ve Wright 2022; Ward ve ark., 2022).  
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Şekil 1. Bereketli Hilal ve Türlerin Evcilleştirilme Tarihi (Zeder, 2008). 

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının göç ve ticaret merkezi olan 

Türkiye, bir evcilleştirme merkezi olmasının yanı sıra, en eski evcilleştirme 

merkezlerine yakınlığı ile de çok çeşitli canlıları topraklarında barındıran 

eşsiz bir genetik mirasa sahiptir (Clutton-Brock, 1999; Zeder ve ark., 2006; 

Zeder, 2008; Ertuğrul ve ark., 2010; Zeder, 2017; Daly ve ark., 2021). 

Anadolu’nun tam olarak merkezinde yer alan Çatalhöyük’te bulunan 

arkeolojik kazılarda, evlerin duvarlarında ve zemininde bulunan vahşi ve evcil 

sığırlara ait olan kafa ve boynuzlar bu bölgenin bir evcilleştirme merkezi 

olduğunun kanıtıdır. Yapılan aarkeolojik araştırmaların verilerine göre sığırın 

Anadolu’da ilk olarak evcilleştirildiği yerlerin başında bu bölgenin geldiği 

belirlendi. 1951 yılında Arkeolog James MELLART tarafından bulunan 

Çatalhöyük’ün, günümüzden 9000 yıl önce bu bölgede yaşayan insanların ilk 

kent yaşam alanlarından olduğu bilinmektedir. Bu medeniyet şehrinin verimli 

arazileri ile ilk evcilleştirmelerin yapıldığı ve bitkilerin ıslah edildiği gerçek 

bir evcilleştirme merkezi olduğunu söylemek mümkündür. (Clutton -Brock 

1999; Zeder, 2017). 
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2. EVCİLLEŞTİRME TARİHİNE IŞIK TUTAN MOLEKÜLER 

ve ARKEOLOJİK YAKLAŞIMLAR  

18. yüzyılda Avrupa sığırlarının tek atasının bison olduğu 

düşünülürken, 19. yüzyıl başlarında Almanya’ da bulunan sığır kemikleri bu 

düşünceyi değiştirmiş ve Avrupa sığırlarının atasının auroch’lar yani Bos 

primigenius olduğu kanısına varıldı.  Sözü edilen Bos primigenius’un 

Pleistocene ve Holocene çağlarda yaşadığı ve bazı alt türlerinden günümüz 

modern sığırlarının evcilleştirilmiş olduğu birçok araştırma sonucunda 

görülmektedir (Gotherstrom ve ark., 2005; Beja- Pereira ve ark., 2006; 

Bollongino ve ark., 2008). Bu alt türleri Bos primigenius primigenius, Bos 

primigenius namadicus, Bos primigenius africanus’tur. Yapılan arkeolojik 

kazılarda Avrupa ve Yakın Doğu’da yetiştirilen modern sığırların atasının Bos 

primigenius primigenius, hörgüce sahip olan zebu sığırlarının atasının ise 

Hindistan bölgesinde yaşayan Bos primigenius namadicus’ların olduğu 

görülmüştür. Günümüz Hindistan sığırlarının atasının M.Ö. 9000 yılında 

İndus Vadisi’nde yaşayan Bos primigenius namadicus’lardan evcilleştirildiği 

bilinmektedir. Hindistan’da 5000 yıl öncesine ait yabani ve evcil sığır 

kalıntıları bulunduğu bildirilmektedir. Bos primigenius primigenius’lar M.Ö. 

6500-8000 yıllarında Bos primigenius’tan türemiş ve bu yabani türün nesli 

tükenmiştir (son vahşi sığır 1627 yılında Polonya’da avlanarak 

öldürülmüştür). Bos taurus alt grubuna ait olan Avrupa ve Yakın Doğu 

sığırları, vahşi ataları olan Bos primigenius primigenius’tan köken alırlar. Bos 

taurus’lar boynuzları kısa hörgüçsüz evcil sığırlardır. Avrupa’da yapılan 

birçok arkeolojik çalışmada Bos taurus’ların vahşi atalarına ait olan kalıntılar 

bulundu (Clutton-Brock, 1999; Beja– Pereira, 2006).  

Afrika’nın kuzeyinde ve Nil Vadisinde yapılan bazı arkeolojik 

kazılarda, Afrika vahşi sığırlarına ait kemiklerin, Afrika’da yetiştirilen sığır 

ırklarının birçoğunun atası nesli tükenmiş olan Bos primigenius africanus 

olduğunu göstermektedir (Clutton-Brock, 1999; Beja– Pereira, 2006). 

Önceleri Afrika yerli sığır ırklarının, Bos primigenius africanus ile ilişkisinin 

çok az olduğu, Yakın Doğu ve Hindistan’da evcilleştirilen sığırlar ile ilişkili 

olduğu düşünülürken; sığırların kökeninin araştırılması için yapılan bazı 

genetik çalışmalarda (Loftus ve ark., 1994, Troy ve ark., 2001) bu düşüncenin 

doğru olmadığı görüldü. Loftus ve ark., (1994)’nın mtDNA analizi verilerinin 

kullanıldığı araştırmaların sonucuna göre, Afrika’nın yerel hörgüçlü ve 

hörgüçsüz sığırlarında kıtanın doğu ve batısında yetiştirilen ırkları arasında 

belirgin bir genetik farklılık olduğu ayrıca filogenetik analizlerde Avrupa 

sığırları ile Hindistan zebu sığırları arasında dağıldığı belirlendi. Bununla 
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birlikte yapılan bu analizlerde, Afrika zebu sığırlarının Avrupa sığırlarının 

haplogrupları ile birlikte ilişkilendirildiği tespit edildi. Bu sonuçlar Bos 

taurus’un erken ataları ve Afrika’nın vahşi auroch’larının melezlemeler 

sonrasında günümüz Afrika zebu’larının oluştuğunu düşündürmektedir. 

Hindistan yabani sığırından köken alan, orta Asya ve Afrika’ya yayılan 

zebu’lar tropikal bölge iklim şartlarına ve hastalıklara dayanıklıdırlar. Bu 

özellikleri nedeniyle zebu’lar Amerika’nın tropikal bölgelerinde bile 

yetiştirilmektedir. Süt ve et verimleri oldukça düşüktür. Hindistan’da genelde 

iş ve yük hayvanı olarak kullanılmaktadır. Zebu hattına dâhil olan sığırların 

cidago bölgesinde belirgin bir hörgüç vardır. Hindistan zebu’ları (Bos 

incdicus) sahip olduklar hörgüçler ile morfolojik olarak Bos taurus’lardan 

ayrılmaktadır.  

Türkiye, Avrupa ve Amerika’da yetiştirilen birçok sığır ırkı Bos 

taurus hattına dâhildir. Melezlemeler sonucunda Bos taurus türünün birçok 

ırk çeşidi ortaya çıkmıştır. Bos taurus’un alt türlerinden olan Bos taurus 

pirimigeneus kemik ve kafatası yapıları en iri gruptur. Bos taurus’lar et ve süt 

verimi yönünden geliştirilmiştir. Bu ırkın Bereketli Hilal’de evcilleştirildiği 

düşünülmektedir. Bu gruba giren sığır ırkları: Hereford, Ayrshire, Holştayn, 

Normandiya, Finlandiya ve Baltık sığırları ile Anadolu yerli sığır ırkları 

arasında sayılan Boz ırktır. Diğer bir alt tür olan Bos taurus brachiceros ise 

boynuzları kısa olan sığırlardır. Avrupa’daki tüm kısa boynuzlu ırklar bu 

türden köken almaktadır. Boz ırk haricindeki Anadolu sığır ırkları da bu 

türden köken almaktadır. Ayrıca Polonya ve Balkanlar’da yetiştirilen Jersey, 

Shorthorn, Angler, Orta Almanya sığırları olan İsviçre Esmeri ve Montofonlar 

bu türden köken almaktadırlar. Bir diğer alt tür olan Bos taurus frontosus, alın 

kemiğinin genişliği ile belirgin ırktır. Simental’ler bu gruptan köken almıştır. 

Bos taurus akeratus ise boynuzsuz sığırların atasıdır. Aberden Angus, Red-

Poll, Galloways sığırları bu gruptadır. Bos taurus brachycephalus’lar ise kısa 

başlı sığır ırklarıdır. Dexter, Kerri, Tukser sığırları bu grup sığırlar arasında 

sayılabilir (Alpan ve Aksoy, 2009). 

Türlerin popülasyon geçmişleri ya da genetik ilişkileri, arkeolojik 

çalışmalardan elde edilen evcil ata ya da yabani atalara ait kalıntıların DNA 

dizi analizinin incelenmesiyle aydınlatılmaktadır. Geçmişte yaşanan 

demografik olaylar (göçler, genişlemeler ve birleşmeler) ve evrimsel süreçler 

(mutasyon, genetik sürüklenme, gen akışı ve doğal- yapay seçilim) gen 

frekanslarının ve çeşitliliğinin değişmesine yol açar ve popülasyonlar 

arasındaki genetik farklılıklar oluşur. Bu farklılıkların belirlenmesi ile o 

populasyonun evcilleştirilme sürecindeki ortak bir ya da varsa birkaç ataya ait 
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genetik ilişkileri belirlenebilir. Evcilleştirmenin başlangıcında seçilen 

hayvanlar sınırlı genetik havuzlardan oluşmakta ve binlerce yıl süren 

evcilleştirme sürecinde bu havuzdaki çeşitlilik artmaktadır. Bu teoriden yola 

çıkılarak gerçekleştirilen araştırmalarda, evcil hayvanların kökenlerinin ve 

atalarının incelenmesi için canlı genomunun evrimsel olarak korunmuş 

bölgelerinin analizine odaklanmıştır (mitokondriyal DNA, STR, SNP, marker 

sistemleri). Bu genetik belirteçler, her biri farklı kalıtım bilgisi içeren ve farklı 

mutasyon oranları sergileyen evcil türlerin, evcil ve yabani atalarını 

belirlemek için kullanılmıştır (Loftus ve ark., 1994; Bradley ve Loftus, 1998; 

Mannen ve ark., 1998; Loftus ve ark., 1999; MacHugh ve Bradley, 2001; 

Troy ve ark., 2001; Bruford ve ark., 2003; Mirol ve ark., 2003; Bruford ve 

ark., 2004; Baig ve ark., 2005; Götherström ve ark., 2005; Caramelli, 2006; 

Frantz ve ark., 2020; Cubric‐Curik, 2022; Ginja ve Wright 2022; Ward ve 

ark., 2022).  

Mitokondrial DNA’sı (mtDNA), canlıların maternal kökenini, 

popülasyon yapısını ve filogenisini belirlemek amacıyla kullanılan moleküler 

belirteçlerdendir (Nass ve Nass, 1963; Watson, 2004). Maternal kalıtımın 

göstergesi olan mtDNA, genomik DNA’ya oranla daha hızlı evrimleştiği ve 

türlerin coğrafi dağılımına göre farklılıklar gösterdiği için populasyon 

belirlenmesi için sıklıkla tercih edilmektedir. Sığır mtDNA dizi analizini ilk 

kez Anderson ve ark., (1982) tarafından gerçekleştirilmiştir. Evcilleştirme 

tarihi ve ırkların kökenin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan mtDNA D-Loop 

bölgesinin dizilenerek elde edilen verilerin filogenetik ilişkilerinin 

karşılaştırması önemli birçok çalışmanın temelini oluşturmaktadır (Anderson 

ve ark., 1982; Avise ve ark., 1987; Bradley ve ark., 1996; Loftus ve ark., 

1994; Troy ve ark., 2001; Mirol ve ark., 2003; Mannen ve ark., 2004; Miretti 

ve ark., 2004; Watson, 2004; Beja- Pereira ve ark., 2006; Nyamushamba ve 

ark., 2017; Pramod ve ark., 2018; Xia ve ark., 2019; Mauki ve ark., 2021). 

Araştırmalarda, “Bereketli Hilal” bölgesinin sığırın ilk evcilleştirildiği yerler 

arasında olduğu ve sığır ırklarının Avrupa’ya Anadolu’dan, özellikle 

Anadolu’nun doğusundan yayıldığı tespit edildi (Şekil 2) (Loftus ve ark 1994, 

Bradley ve ark 1996, Loftus ve ark., 1999; Troy ve ark., 2001; Bruford ve 

ark., 2003; Özkan, 2005; Zeder, 2008; Özsensoy, 2011; Pramod ve ark., 2018; 

Xia ve ark., 2019; Mauki ve ark., 2021).  
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Şekil 2. Sığırın Evcilleştirilmesi ve Kıtalara Yayılışı (Caramelli 2006) 

 

Sığırların mtDNA dizi analizinin gerçekleştirildiği birçok 

araştırmanın referansı olan Troy ve ark. (2001)’çalışmasında, Avrupa, Afrika 

ve Yakın Doğu’da yetiştirilen yerel sığır ırklarının mtDNA dizileri analiz 

edildiğinde, Anadolu’nun Güney Doğu kısmını da içine alan Bereketli Hilal 

bölgesinden örneklenen sığır ırklarının genetik çeşitliliğinin çok yüksek 

olduğu görüldü. Ayrıca bu araştırmada Avrupa yerli sığır ırklarının Anadolu 

ve Yakın Doğu kökenli oldukları vurgulanmaktadır. Orijinal bir merkezden 

gelen genetik lokusların daha fazla atasal varyansa ulaşması ve daha fazla 

polimorfik bölge sayısı ile daha yüksek haplotip ve nükleotid çeşitliliğine 

sahip olması gerektiğini, bu çıkarımlar doğrultusunda Orta Doğu ve Anadolu 

orjinli ırkların, incelenen diğer ırklar içerisinde en yüksek çeşitliliğe sahip 

oldukları bildirildi (Troy ve ark., 2001). Bununla beraber zebu hattına dâhil 
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olan ve genel itibariyle Hindistan’da yetiştirilen sığır ırklarının ise yine Yakın 

Doğu’da (İndus Vadisi civarında) ilk evcilleştirmelerinin yapıldığı belirlendi 

(Loftus ve ark., 1994; Loftus ve ark., 1999; Troy ve ark., 2001; Bruford ve 

ark., 2003). 

SONUÇ 

Sığırların evcilleştime tarihleri ve genetik ilişklerinin belirlenmesi için 

yapılan arkeolojik çalışmalar önderliğinde birçok moleküler araştırma 

yürütülmüştür (Loftus ve ark., 1994; Bradley ve ark., 1994; MacHugh ve ark., 

1996; Loftus ve ark., 1999; Edwards ve ark., 2000; Luikart ve ark., 2001; 

Troy ve ark., 2001; Bruford ve ark., 2003; Mannen ve ark., 2004; Mateus ve 

ark., 2004; Wiener ve ark., 2004; Götherström ve ark., 2005; Özkan, 2005; 

Özşensoy, 2011). Bu araştırmalar Taurin hattına dahil olan sığırların 

evcilleştirildiği yer olarak, Orta, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Bereketli 

Hilal bölgelerini işaret etmektedir. Sığır evcilleştirme tarihinin belirlenmesi 

için günümüze kadar yapılan yüzlerce araştırmanın sonucuna göre 

evcilleştirme tarihi açısından önemli verilere sahip olan Bereketli Hilal ve 

Anadolu’da yetiştirilen yerli sığır ırklarına ait genetik bilgilerde, bu ırkların 

genetik çeşitliliğinin çok yüksek olduğu görülmüş, söz konusu bölgenin bir 

evcilleştime bölgesi ve buradaki yerli ırkların da geleceğin sigortası 

durumunda ırklar olduğu belirlenmiştir. Yerli sığır ırklarının koruma 

stratejilerine katkı sunmak adına elde edilen tüm sonuçlar, alternatif 

moleküler işaretler ile karşılaştırılarak bilimsel varsayımların akılda bıraktığı 

soru işaretlerinin giderilmesi için birlikte değerlendirilmelidir. 
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GİRİŞ  

Bitkisel üretimin sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi, toprak 

verimliliğinin devamı için etkili bir bitki besleme ve gübreleme programı 

gerekmektedir. Doğru gübreleme ile hem bitkisel üretimimiz artar 

topraklarımızı etkin bir şekilde kullanabiliriz hem de toprak yorgunluğu 

oluşturmadan üretime devam edebiliriz. Bitkinin ihtiyacı olan bitki besin 

elementlerini, toprak analiz sonucuna göre eksiklerini tamamlayacak şekilde 

gübrelemek bitkisel üretimi arttırdığı gibi bitkilerin hastalık ve zararlılara 

karşı direncini de arttırır. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğu günümüzde, 

etkin gübreleme sonucu hastalık ve zararlılar azalır bunun sonucunda hastalık 

ve zararlılara karşı mücadelede kullanılan ilaçlar azalarak maliyetler düşer. 

Toprağı tanıyarak ve bitkinin ihtiyacını karşılayacak şekilde ihtiyaca göre 

yapılacak gübreleme sonucu tüketicilere de sağlıklı ürünler sunulmuş olur.  

Gübrelemenin eksik ya da fazla yapılması hastalık ve zararlı oluşumunu 

tetikler. Aşırı azotla (N) beslenen bitkiler dayanıklılıklarını kaybeder bu 

durum bazı bitkileri bakteriyel ve mantari hastalıklara karşı savunmasız hale 

getirebilir. Dengeli fosforlu gübrelemenin (P) patateste erken yanıklığını 

önemli şekilde azalttığı belirtilmiştir. Yine fosforlu gübrelemenin arpada 

külleme enfeksiyonunu gerilettiği yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. 

Kimyasal gübreler kadar organik gübre uygulamaları ile de hastalık ve zararlı 

yönetimi arasında bağlantı bulunmaktadır. Organik gübreler toprağa bitki 

besin elementi kazandırmanın yanı sıra, toprakları fiziksel ve kimyasal ve 

biyolojik açıdan olumlu yönde etkiler. 

Sağır, Bars Orak, Karademir ve Baran (2019), iki farklı pamuk çeşidi 

ve üç farklı sığır gübresi dozu (2, 4 ve 6 ton/da) kullanarak yaptıkları 

çalışmada çeşitlere ve gübre dozu uygulamalarına göre hastalık şiddetinin 

farklı olduğunu ortaya konulmuştur. Sığır gübresi uygulamasının çiftçi 

uygulaması ve kontrole göre Verticillium solgunluğunu baskı altına aldığını 

saptamışlardır. Pamuk solgunluğu olarak ta bilinen bu hastalığın kimyasal 

ilaçlama ile bir mücadelesi bulunmamaktadır. Bu hastalıkla ekonomik 

mücadele yolu kültürel bakım tedbirlerini uygulamaktır. Kültürel bakım 

tedbirleri arasında en etkili yöntemlerden biri etkin bir bitki besleme 

programının uygulanmasıdır. 

Bu çalışmanın amacı; bitki besleme ile hastalık ve zararlılar arasındaki 

etkileşimi ortaya koymak, beslenme bozuklukları ile hastalık ve zararlı 

belirtilerinin benzeyen ve farklı yönlerini aynı zamanda nasıl ayırt edilip 

tedavi sürecine başlanabileceğini belirlemeye çalışmaktır. 
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1.BİTKİ BESLEMENİN ÖNEMİ 

1.1. Bitki Besin Elementleri 
 

Tablo 1: Bitkiler İçin Gerekli Besin Elementleri 

Bitkilerin havadan 

aldığı besin 

elementleri 

Makro bitki 

besin elementleri 

Mikro bitki besin 

elementleri 

Bazı bitkiler için 

gerekli bitki 

besin elementleri 

C N Fe Al 

O P Zn Co 

H K Mn Na 

 Ca Cu Ni 

 Mg Mo Si 

 S B V 

  Cl  

Kaynak: Aktaş,M.2004. 

Yukarıda tablo halinde verilen bitki besin elementlerinden; C, O, 

H, N, P, K, Ca, Mg, S ve mikro bitki besin elementleri bitkiler için 

mutlak gerekli bitki besin elementleridir. Bitkilerin hayati 

fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için gereklidir. Mutlak gerekli bitki 

besin elementlerin bitkilerde kendine özgü görevleri bulunmaktadır. Bu 

elementlerin eksikliği yine aynı elementin gerekli miktarlarda bitkiye 

verilmesi ile giderilmektedir. Besin elementlerinin eksikliği ya da 

fazlalığı bitkileri hastalık ve zararlılara karşı açık hale getirmektedir. 

Mutlak gerekli bitki besin elementlerinin bitkideki görevleri şu 

şekildedir. 
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C (Karbon), karbonhidratların yapısında bulunur, fotosentez için 

önemlidir. O (Oksijen), karbonhidratların yapısında bulunur, fotosentez 

için önemlidir. H (Hidrojen), Osmotik dengeyi sağlar, birçok 

biyokimyasal olay için önemlidir, karbonhidratların yapısında bulunur. 

N (Azot), Proteinlerin, klorofilin ve nükleik asitlerin yapısında bulunur. 

P (Fosfor), birçok protein, ko-enzim, nükleik asit ve metabolik 

maddenin yapısında bulunur, enerji transferi için önemlidir. K 

(Potasyum), fotosentezi, karbonhidratların yerleşimini, protein 

sentezini sağlar. Ca (Kalsiyum), hücre duvarının bir parçasıdır, zar 

geçirgenliği ve yapısında görev yapar. Mg (Magnezyum), enzim 

aktivatörüdür, klorofilin yapısında bulunur. S (Kükürt), bitki proteinleri 

için önemlidir. Fe (Demir), klorofil sentezi ve enzimlerde elektron 

transferi için önemlidir. Cu (Bakır), solunum için bir katalizördür, 

birçok enzimin yapısında bulunur. Zn (Çinko), klorofil oluşumu için 

gereklidir, enzim sistemine yardımcı olur Mn (Mangan), birçok 

oksidasyon ve redüksiyon sistemini kontrol eder. B (Bor), şeker 

taşınımı ve karbonhidrat metabolizmasında ve bitkide büyüme 

açısından önemlidir. Mo (Molibden) azot fiksasyonunu ve nitratın 

amonyuma dönüşümünü sağlar. Cl (Klor) fotosentezde oksijen üretimi 

için önemlidir. (Aktaş, M. 2004; Kacar ve  Katkat  2007) 

2. BİTKİ BESLEME İLE HASTALIK VE ZARARLI 

İLİŞKİSİ 

2.1. Fungal Hastalıklar 

Fungal hastalıkların çoğu atmosferik ya da toprak kökenli 

patojenler tarafından oluşturulur. Bitkilerin salgıları fungal hastalıkların 

etki derecesi üzerinde önemli rol oynar. İnce ve zayıf hücre duvarları 

hastalığın yayılmasında etkilidir. K noksanlığında yaprakların şeker ve 

aminoasit miktarı yüksektir. Fazla azotlu gübreleme de aminoasit 

miktarını yükseltir. Selüloz hücre duvarının birincil bileşenidir ve K 

noksanlığı hücre duvarının incelmesine neden olur. Yüksek şeker 

aminoasit konsantrasyonları konukçunun hücre içine girmesini 

kolaylaştırır. Ca ve B eksiklikleri de şeker ve aminoasit birikimine 

neden olur. Ortamın asitleşmesi ve mineral madde dengesizlikleri 

patojenler için uygun alan oluşturur. Mantarlar yaprak yüzeyini sarar. 
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Mantarların yaprak hücresinden girip bitkiye yayılması burada tutkal 

görevi gören Ca tarafından engellenir. Burada dengeli Ca’lu gübreleme 

yapmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Dokularda yeterince Ca olması, 

dokuların bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı direncini arttırır. B 

bileşiklerin sentezinde önemli rol oynamaktadır. Boraks bileşimleri, 

bitkideki savunma sistemini hastalılara karşı arttırır. Dengeli N’lu 

gübreleme ile birlikte fungus etkisi azalır. N fungal etmenlerin 

enfeksiyonuna karşı oluşan anti fungal ürünlerin fenolik maddeler, 

flavanoidler, ligninlerin içeriğinde bulunur. Veresoglou, Barto, 

Menexes ve Rillig (2013) yaptıkları çalışmada, bitki besin maddelerinin 

bitkinin patojen enfeksiyonlara direnme yeteneğini değiştirdiğini 

bildirmişlerdir. Ayrıca farklı bitki besin maddelerinin bitki 

hastalıklarına etkisinin farklı olabileceğini, bitki türlerinin bu konuda 

etkili olduğunu saptamışlardır. Sonuç olarak bazı bitki türlerinde N’lu 

gübreleme, Solanum spp, gibi bitkilerde fungal patojen etmenlerin 

azaldığını göstermişlerdir. Bitkilerde silisyum miktarının artması 

mantarsal hastalıklara eğilimi azaltır. Yaprakların olgunluğa ulaşması 

ve yaşlanması ile birlikte, yapraklarda silisyum miktarı artar sonuçta 

bitkiler hastalığa karşı direnç artar. Diğer bitki besin elementleri de 

hastalığa karşı dirençte rol oynar. Bir bitki besin elementi olan Cu 

mantar ilacı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Cu’lı ilaç bitki 

yüzeyine doğrudan uygulanır ve mantarları enfekte eder. Cu eksikliği 

yapraklarda savunma sistemini bozar. (Timothy, M.,S ve Schumann, 

A.,W.  2010). 

Uçgun, Akgül, Özongun, Altındal ve Kaymak (2015), “Elma 

Karalekesi Hastalığı’na” dayanıklı (Yaz elması-2563, Amasya 9, 62-2, 

Sarıgöbek, Şeker, Gelendost ve Aksu 4) ve hassas (Wayne Spur, 

Yellow Spur, Cooper 7-SB-2, Avwil Spur, Olatro Prevuzhodna, Golden 

Sel B., Hi-Early ve Dbl. Red Stay-man)  çeşitlerinden  yaprak örnekleri 

almışlardır. Yaprakların N, P, K, Ca, Mg, toplam Fe, alınabilir Fe, Cu, 

Mn, Zn ve B içerikleri ve  hastalıkla arasındaki ilişkilerini 

incelenmişlerdir. Sonuç olarak, dayanıklı tip/çeşitlerde Ca:N ve Ca:Mg 

yüksek bulunmuş yani oransal olarak Ca u yüksek bulmuşlardır.  
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2.2. Bakteriyel Hastalıklar 

Bitki besin maddeleri, bakteriyel hastalıkların yaygınlaşmasında 

ya da hastalığa karşı direnç kazanmada önemli rol oynar. Özellikle K 

ve Ca hastalıklara karşı dirençte anahtar bitki besin elementleridir. K, 

Ca ve N miktarlarının yetersizliği bakteri saldırılarına karşı bitkiyi 

savunmasız hale getirir. B eksikliğinde yaprak damarları ve gövde 

boyunca mantarlı doku ve düzensiz, şekilsiz hücre büyümesi meydana 

gelir. Bu düzensiz hücreler normal hücrelerden daha gevşek yapıdadır 

ve bakterilerin buradan rahatça geçebileceği yaralar üretir. Yumuşak 

çürüklük hastalığına eğilimi arttırır. Yeterli N miktarları bitki direncini 

arttırır. Aşırı miktarda N ise bazı bakteri miktarlarının artmasına neden 

olur. İnce hücre duvarı, zayıf gövde, küçük kökler, yapraklarda şeker 

birikmesi ve kullanılmayan azotun birikimi hastalıklara karşı bitkiyi 

savunmasız hale getirir (Elibüyük, Karaman,İnal ve Özer 2004). 

(Timothy v.d.2010) yaptıkları incelemede K’un bakteri ve mantar 

hastalığını %70 oranında azalttığını bildirmişlerdir. Yaprak lekeleri 

hastalıklarında patojen konukçu  bitkiye stomalardan girer. K ve Ca 

noksanlığında bakteriyel yaprak yanıklığı hastalığının şiddeti artar. 

Bakteri kaynaklı damar hastalığı bitki içinde ksilem yoluyla yayılır. 

Bitki içinde sümüksü yapı oluşturarak iletim borularını tıkar. Domates 

bakteriyel solgunluğu konukçu bitkinin Ca içeriği noksanlık düzeyinde 

olduğu sürece doku Ca içeriği ile ters orantılıdır. Ca içeriği düşük 

meyve dokusunda bakteriyel hastalıklara karşı direnç daha azdır.   

Gaffaroğlu, Horuz ve Aysan (2019), yılında yaptıkları çalışmaya 

göre; Doğu Akdeniz Bölgesinde seralarda yetiştirilen domateslerde 

Pectobacterium carotovorum’un neden olduğu Gövde Çürüklüğü 

Hastalığı üzerine farklı bitki besleme programlarının (1: Makro Besin 

Elementleri, 2: Makro Besin Elementleri + Minör Besin Elementleri 3: 

Makro Besin Elementleri + Fosfor, 4: Makro Besin Elementleri 

+Potasyum)  etkisini araştırmışlardır. Domates üretim alanlarından 

domates gövde çürüklüğü belirtisi gösteren bitki örneklerini toplamışlar 

bakteri izolasyonu ve tanısı yapmışlardır. Bitki besleme programlarında 

hastalık oranını %48-67 arasında belirlemişler bunun yanında patojenle 

bulaşık bitkilerde bu oranı % 78 olarak belirlemişlerdir. Fosfor 

gübrelemesinin hastalığı %38 oranında baskılayan en etkili uygulama 
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olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak; dengeli fosforlu 

gübrelemenin domateste Gövde Çürüklüğü Hastalığını azalttığını ve 

entegre mücadele programına dahil edilmesini önermişlerdir. 
 

2.3.Virüs Kaynaklı Hastalıklar 

Virüsler, besin gereksinimlerini aminoasitler ve nükleotidlerle 

karşılarlar. Konukçu bitkiyi besleyen mineral maddeler virüs 

çoğalmasını da arttırır. Bu durum, N,P ve K açısından geçerlidir. 

Bunun yanında dengeli bitki besleme ve gübreleme viral hastalıkların 

azalmasına ya da baskılanmasına neden olabilir. Burada bitkinin iyi 

beslenmeden kaynaklı gelişme göstermesi viral hastalıkların etkisinin 

gösterememesine bağlanabilir (Güneş, Alpaslan ve İnal 2004). Örneğin 

şeker pancarı sarısı dengeli N gübreleme ile ortadan kalkabilir. 

Virüslerin yaprak bitleri tarafından yayıldığı belirtilmektedir. Bitki 

besleme ile afitlerin bitkiye etkisi önemli rol oynar. Su teresinin 

mantari hastalık olan Spongospora subterranea tarafından enfekte 

edilmesi Zn gübrelemesi  ile azaltılabilmektedir. Zn gübrelemesi ile 

yaprak lekeleri virüsünün fungusu olan vektör de kontrol edilebilir 

(Huber, Römheld ve Weinmann 2012). 

 

2.4. Zararlılar 

Böcekler, nematodlar ve akarlar bitkilere zarar veren canlılardır. 

Zararlılar sindirim ve dışkılama sistemine sahiptirler. Zararlıların 

yönelmesi için yaprak rengi gibi görsel faktörler önemlidir. Çoğu afit 

türü sarımsı yüzeylerde yayılmaya meyillidir. Genç ve hızlı büyüyen 

bitkiler zararlılar tarafından daha çok sevilir. Örneğin çeltikte Sogatella 

furcifera zararlısında olduğu gibi, azot gübrelemesi ile bitki yönelimi 

arasında olumlu bir ilişki vardır. Potasyum noksanlığı olan bitkiler, 

yeterli ve dengeli potasyumla beslenen bitkilere göre daha çok saldırıya 

uğrar. Şekerler zararlılara çeken beslenme öğeleridir bunun yanında 

emici zararlılar, yaprak pireleri gibi zararlılar aminoasite bağımlıdır. 

Bitkilerin aminoasit kapsamlarının yüksek olması, bitkilerin emici 

parazitler tarafından saldırıya uğramasında önemlidir. Fazla aminoasit; 

aşırı N gübrelemesi ile aynı zamanda K veya Zn noksanlığı nedeniyle 

protein sentezinin bozulması sonucunda olur. Yeterli ve dengeli 
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gübrelemenin önemi zararlılarda da etkendir. (Huber, Römheld ve 

Weinmann 2012, Güneş, Alpaslan ve İnal 2004, Timothy ve Schumann 

2010). 

SONUÇ 

Dengeli bitki besleme ve gübrelemenin birçok avantajları 

bulunmaktadır. Toprak yapısı iyileşir, birim alandan alınan ürün 

miktarı artar, toprak yorgunluğu olmaz, bitkiler sağlıklı gelişir toprak 

kimyasal özellikleri düzelir pH dengesi sağlanır. Gübreye ödediğimiz 

ücret azalır aldığımız ürün miktarı artar. Bütün bu olumlu özelliklerin 

yanında yeterli ve dengeli gübreleme sonucu bitkilerin hastalık ve 

zararlılara yakalanma oranı azalır ya da hastalığa yakalansa bile bunu 

pasifize edebilir zarar görmez. Yine ilaca ödediğimiz ücret azalır aynı 

zamanda toprak su kaynaklarımız fazla gübre ve ilaçla kirlenmemiş 

olur. Gübre ve ilaç kaynaklı kirlilikler dolaylı yoldan bitki sağlığını 

tehdit eder. 

Bitki besleme ve gübreleme ile bitki hastalık ve zararlı ilişkileri 

konusunda yapılan birçok çalışma N eksikliği kadar N fazlalığının da 

hastalık etmeni olduğunu göstermiştir. Hastalık ve zararlılara karşı 

savunmada en önemli besin maddeleri K,Ca,N,S,B,Cu,Mn ve Si olarak 

karşımıza çıkar.  

Sonuç olarak; bitki besleme ve gübreleme, hastalık ve zararlı 

yayılma ve kontrolünde tek başına etkili olduğu gibi farklı çevresel ve 

genotip faktörler ile birlikte de etkilidir. Gerek toprak, gerek bitki ve 

insan sağlığı için toprak analizi yaptırarak dengeli gübreleme 

uygulamaları elzemdir. 
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GİRİŞ 
Orobanş otu (Orobanche spp.) bitkiler aleminin, Orobanchaceae 

familyasındandır. Günümüzde tam olarak teşhis edilen yaklaşık 200 kadar 

türü bulunmaktadır (Anonim 2022; Beck-Mannagetta 1930). Bu türler 

Germplasm Resources Information Network (GRIN, URL 1; IPNI) tarafından 

listelenmektedir. Literatürde Broomrape olarak da anılan bu yabancı ot tam 

parazit bir bitkidir ve fotosentez yapamadığı için yaşam döngüsünü devam 

ettirebilmesi için ihtiyaç duyacağı besini diğer ototrof bitkiler gibi 

sentezleyemez ve dışardan bir başka bir konukçu bitki vasıtasıyla almakadır 

(Press ve ark. 1991). Holoparazit olan bu otun fotosentez yapamayışının 

sebebi olarak kloroplast genomunun fotosentez yapmasını sağlayan parçasının 

eksik olmasından kaynaklandığı savı yürütülmektedir (Young ve ark. 1999; 

Thalouarn ve ark. 1994).  Kök paraziti olarak anılan canavar otu kurak ve yarı 

kurak bölgelerden, tropikal ve yarı-tropikal bölgelere kadar ekonomik değeri 

yüksek olan bir çok bitki türünde %100’e varan üretim ve kalite kayıplarına 

neden olmaktadır (Parker ve Riches 1993). Bitkinin fotosentez sonucunda 

ürettiği karbonhidratları emeçleri vasıtasıyla alırken, bitkinin topraktan aldığı 

ve su ve besin elementlerini de almaktadır. Ciddi verim kayıplarına yol 

açmasının yanısıra, batı Asya gibi Akdeniz iklim kuşağında yer alan alanlarda 

16 milyon hektar kadar alan çiftçiler tarafından canavar otunun istilasına 

maruz kaldığı için ekilememektedir (Sauerborn 1991). Dünyada en küçük 

tohumlu bitkilerden olması, biyotik ve abiyotik stress faktörlerinden 

etkilenmemesi, uzun yıllar boyunca toprakta konukçusu olmadan ve 

çimlenmeden yaşayabilmesi, çok küçük tohum olması dolayısıyla rüzgarla 

rahatlıkla havalanıp her yere taşınabilmektedir. Bu bitki zaman zaman %80 

(Korashi ve ark. 1996) ve hatta %100 (Bernhard ve ark. 1998)’e varan verim 

kayıplarına yol açmaktadır. 

Parazitik yabani ot olarak da anılan bu bitki başta havuç (Daucus 

carota), mercimek (Lens culinaris), bakla (Vicia faba), nohut (Cicer), bezelye 

(Pisum sativum) ve tütün (Nicotiana tabacum) bitkisinde verim kayıplarına 

neden olmakta (Parker ve Riches 1993), bitki ve bölgelere göre değişmekle 

beraber zaman zaman bitkinin tamamen ölmesine dahi sebebiyet vermektedir. 

Canavar otu baklagiller (Fabaceae), Bileşik çiçekgiller (Asteraceae), 

patlıcangiller (Solanaceae), şemsiye çiçekgiller=maydanozgiller (Apiaceae) 

ve kabakgiller (Cucurbitaceae) gibi familyalara ait bitkilerin yetişmesini 

https://web.archive.org/web/20150924124119/http:/www.ars-grin.gov/npgs/aboutgrin.html
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Plant_Names_Index
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kısıtlayan ana unsur olarak kabul edilmektedir. Canavar otunun farklı türleri 

farklı bitki familyalarına zarar vermektedir. Orobanche ramosa L. ve 

Orobanche aegyptiaca Pers. Solanaceae familyasından domates, patlıcan ve 

patatesi, Fabaceae familyasından da mercimek ve bakla gibi bitkileri konukçu 

olarak kullanırken, Orobanche crenata Forsk bakla ve mercimekle beraber 

birçok baklagili ve Orobanche cumana da ayçiceğini tercih etmektedir 

(Kadıoğlu 2009). 
 

Canavar Otu Tohumu 

Canavar otunun tohumları 0,0004-0,0009 mg arası ağırlığa sahip ve 

ebatları da 0.2x0.3 mm civarında olduğu bilinmektedir (Aksoy ve Pekçan 

2014). Canavar otunun tohum oluşturan parçalarına kapsül adı verilmekte ve 

her kapsülde 500-5000 arasında tohum bulunabilmekte ve bir Orobanş bitkisi 

100 kadar kapsül üretebilmektedir (Aksoy ve Pekçan 2014). 

 

Şekil 1A. Canavar otunun tohumları (A, B). Şekil 1B.  Tohumların fiziksel görüntüsü 

(Kadıoğlu 2009B).   

 

Bazı kaynaklarda da bir canavar out bitkisinin 5 000 ile 100 000 

arasında tohum ürettiği belirtilmiştir. Bu oran bir bitkinin tohum üretimi 

açısından oldukça fazladır (Aksoy ve Pekçan 2014). Konukçusu olmadan 

toprakta uzun yıllar yaşayabilen bu tohumlar, ülkemizde 10-15 yıl hatta resmi 

olmayan kaynaklara göre de 20 yılın üzerinde yaşadığı ve 20 aradan sonra 

aynı konukçu ekildiğinde arazinin adeta canavar otunun istilasına uğradığı 

görülmüştür. Tohumlar olgunlaşıp toprağa döküldükten sonra gerek toprak 

A 
B 
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işleme esnasında, gerek topraktaki solucanların, köstebeklerin toprakta 

delikler açması gerekse de sulama suları ile derinlere inerler. Bu tohumların 

en fazla bulunduğu toprak derinliği 10 cmdir. Çinlenebilmesi için optium 

sıcaklık aralığı 15-250C arasındadır. 5 0C altında ve 30 0C üzerindeki 

sıcaklıklarda çimlenemez. Bu bahsedilen sıcaklıklar atmosferdeki sıcaklıklar 

olmayıp toprağın içindeki sıcaklıktır (Aksoy ve Pekçan 2014).         

 

Şekil 2. Orobanş otunun bitkiyi parazitlemesi (Aksoy 2010). 

Şekil 2B’de görüldüğü üzere canavar otunun tohumları bitkinin kök 

bölgesinin etrafında bulunmaktadır. Bitkinin salgıladığı uyarıcılar vasıtasıyla 

çimlenir. Ancak köklere 2-3 mm ve daha az yakın olan tohumlar konukçuyu 

parazitleyebilir. Köklerden uzakta kalan tohumlar uyarıcılar vasıtasıyla 

çimlense de penetrasyon yaparak gireceği bir konukçu kök sistemi 

olmayacağı için ölür. Çimlenen tohumlar haustorium denilen bir yapı 

oluşturur. Şekil 2A da görüldüğü üzere bitkinin köklerine bağlanır ve içeriye 

emeçlerini sokar. Bu esnada “tüberkül” denilen bir kesecik oluşturur 

(Kadıoğlu, 2009). Zamanla büyüyen bu tüberkül 0.5-2.5 mm ebatlarında 

yumru oluşturur (Aksoy 2010). Yumru üzerinden de sürgünler, kökler 

meydana gelir ve yavaş yavaş bitkiden su ve besin alıp bünyesine depolamaya 

başlar.  Bu besin depolama süreci türden türe ve konukçudan konukçuya göre 

değişmekle beraber 100 günü bulabilmektedir (Aksoy ve Pekçan 2014). 

Bitkinin fotosentez sonucunda ürettiği glikozu floem (Soymuk borusu) iletim 

demetlerinden, topraktan aldığı su ve bitki besin elemenlterini de ksilem 

(Odun borusu)’den alarak bünyesine deopolar, bitkinin susuz ve besinsiz 

A B
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kalmasına neden olur. Solan yapraklar fotosentezin meydana gelmesini 

sağlayan yeşil pigmentlerin azalmasının bir sonucu olarak bitkinin 

biyokütlesi, verimi ve kalitesi azalır. Hatta zaman zaman bitki tamamen de 

ölür (Şekil 2A, B).  Tohum çimlendikten sonra 30-100 gün arasındaki sürede 

sürekli konukçusundan besin alır, depolar ve yüzeye çıkar (Aksoy 2010). Bu 

süreden sonra bitkiye vereceği zarar verilmiş olacağı için herhangi bir 

müdahale konukçusunun kurtulması için münkün olmamaktadır (Zirai 

mücadele teknik talimatları Cilt VI).   
 

Canavar Otunun Yayılma Yolları 

Canavar otunun tohumları dünyanın en küçük tohumlarındandır. 

Dolayısıyla rahatlıkla bir yerden başka bir yere taşınabilmektedir.  
 

• Rüzgar erozyonu ile taşınma: Tohumlar çok küçük ve hafif 

olmaları dolayısıyla rüzgar erozyonu ile km’lerce uzağa 

taşınabilirken, güçlü hortumlarla dağlara dahi taşındığı 

gözlemlenmiştir (Bingöl-Elazığ arasındaki dağlar). 

• Hayvanlar ile taşınma: Hayvanlar yedikten sonra midelerindeki 

asit seviyesi düşük olduğu için midede canavar otunun tohumları 

ölmez ve hayvanlar dışkıladığı yerlerde orobanş otunun yetişmesini 

sağlarlar. Güneşin altında uzun süre yanmayan çiftlik gübresi 

yoluyla da bulaşabilmektedir.  

• Fide yoluyla taşınma: Viyollere ekilmiş veya küçük tohum 

poşetlerine ekilen ve toprağı ile beraber araziye taşınan fidelerin 

yetiştirildiği ortamda kullanılan toprak karışımı canavar otunun 

tohumuyla bulaşık bir toprak ise tohumlar bu yolla bu gibi fidelerin 

ekildiği bütün alanlara bulaşacaktır. 

• Drenaj suyu ile taşınma: Salma sulama ile sulanan arazilerde 

eğimden ve aşırı su kullanımından dolayı toprağa sızmayan sular 

arazi dışına çıkar ve bu sayede de canavar otunun tohumları başka 

arazilere de taşınmış olacaktır. Özellikle Dicle ve Fırat nehirlerinden 

çekilen sularla yapılan sulama neticesinde ortaya çıkan fazla su 

tekrar nehirlere kavuşmakta ve nehirlerin ilerleyen yerlerinden 

çekilen sularda orobanş otunun tohumları taşınabilmektedir.  
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• Doğrudan insan eliyle taşınma: Çiftçiler elle çekmek suretiyle 

yaptıkları mücadelede tohum tutan canavar otlarını kökünden 

sökerek arazi dışına atmaktadır. Bir yerde biriken bu tohumlar 

zamanla kapsüllerinden dökülür ve çeşitli yollarla temiz arazilere 

taşınabilmektedir. Bir çok çiftçi elle söktüğü canavar otu bitkilerini 

dereye atmaktadır. Hafif oldukları içinde veya kapsül içinde yüzen 

bu bitkiler ve tohumları bu yolla binlerce çiftçinin arazilerini 

parazitleyebilir. 

• Toprak işleme aletleri ile taşınma: Tam tavda olmadan toprak 

işlemenin yapılması neticesinde işleme aletlerine yapışan toprak 

başka yerlere taşınabilmektedir. 
 

Canavar Otu İle Mücadele Teknikleri 

Geleneksel Teknikler 

Elle çekme: Bu yöntem kısa vadede etkili olmamaktadır. Canavar otu 

toprak yüzeyinde görüldüğü andan itibaren o konukçu bitki için artık 

yapılacak hiçbir şey olmamaktadır. Ancak uzun vadede, canavar bitksinin elle 

çekilmesi tohum salınımınn önüne geçeceği için avantaj sağlayabilir. Ancak 

elle çekme işlemi canavar otu tohumları olgunlaşmadan uygulanmalı, eğer 

kapsüller tohumlarını olgunlaştırmışsa o zamanda dikkatli bir şekilde etrafa 

dökmeden çekilip beton bir zemin üzerinde üstt üste konularak yakılmalıdır. 

Yapılan gözlemler, daha tohum olgunlaştırmadan elle çekilen orobanş otu 

bitkilerinin herhangi bir yere attıktan sonra yumrusunda depolanan besinin 

tohum olgunlaştırmasında kullanıldığı ve konukçuya dahi ihtiyaç duymadan 

tohumlarını olgunlaştırdığını göstermiştir (Sadece gözlem, fizyolojik olarak 

mekanizmanın iyice araştırılması gerekmektedir). 

Ekim nöbeti: Uzun süre boyunca orobanş otunun konukçu olarak 

kullanamayacağı      bitkilerin ekilmesi zararlı yükünü azaltmakta ciddi fayda 

sağlayacaktır. 

Geç ekim: Mercimek ve bakla gibi bitkilerde geç ekim 

denenebilecektir. Ancak geç ekimde kullanılacak olan çeşitlerin mümkün 

olduğu kadar erkenci çeşitler olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir (Aksoy 

ve Pekçan, 2014). 
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Tuzak bitki ekimi: Keten gibi bitkiler tuzak olarak ekilir. Bu bitkiler 

uyarıcılarla tohumların çimlenmesini sağlarlar. Çimlenip köklere yapıştıktan 

sonra tarladan sökülür ve yerine asıl bitki ekilir. 

Derin Sürüm: Canavar otu tohumları toprağın ilk 10 cm derinliğinde 

yoğun olarak bulunmaktadır (Aksoy ve Pekçan, 2014). Toprak işleme 45-50 

cm derinlikte yapılırsa yüzeydeki tohumların %80-90 oranında derinlere 

gömülecek ve çimlenemeyecektir. Ancak uzun süre derin sürüm yapılmaması 

gerekmektedir. Doğrudan ekim (Direc planting) yöntemi de mücadelede etkin 

rol oynayabilir. 

Damla sulama ile sulama yapmak: Damla sulama ile sulama yapmak 

konukçu bitkinin sadece kök bölgesini ıslattığı için sıra arası ve sıra üzeri her 

yerde canavar otunun çimlenmesi engellenmiş olacaktır. Damla sulamada 

bitkilerin kökleri suyun yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaşacağı için fazla 

yayılım göstermez ve böylece karığın her yerinde bu canavar otunun 

yetişmesi engellenecektir. 

Malçlama: Özellikle örtü altı yetiştiriciliğinde uygulanan bu yöntem, 

arazi koşullarında da uygulanabilmektedir. Güneş ışığını fazla absorbe etme 

özelliği olan siyah renki malç plastik denilen malzeme ile arazinin kaplanması 

toprağın sıcaklığını arttıracak ve canavar otunun tohumlarının ölmesini 

sağlayacaktır (Aksoy ve Pekçan 2014). 

Solarizasyon: Nemli toprağın yüzeyine şeffaf polietilen maddeden 

yapılan örtünün serilmesi e bu yolla toprak ısısının arttırılması olayına 

denilmektedir. Başta canavar otunun tohumları olmak üzere, toprak kökenli 

verticillium dahliae Kleb. Fungusu, diğer toprak kökenli mantari hastalıklar 

ve nematodların ölmesi sağlanabilmektedir. Solarizasyon için toprağın 30-40 

cm kadar derin sürülür, kesekler kırılır, tesviyeler yapılır ve damla, 

yağmurlama veya karık sulama yöntemlerinden biri ile toprağın en az 45-50 

cm kadar derinliği ıslanana kadar sulama yapılır daha sonra 0.025-1mm 

kalınlıktaki deliksiz politelen kaplama ile kaplanır. En az 4-6 hafta kadar 

uygulanması gereken bu yöntemde polietilen kaplamanın kenarlarının toprağa 

batmış olması ve hiçbir şekilde ısı kaybının kaplamanın altından çıkmamasına 

dikkat edilmesi uygulamanın başarı şansını arttıracaktır (Aksoy ve Pekçan 

2014). 

Biyolojik mücadele olarak Phytomyza orobanchia Kalt.Sineğin 

kullanılması: Bu böcek canavar otunun kapsülleri ile beslendiği için ekim 
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öncesi in vitro koşullarında populasyonu arttılarak canavar otunun tohum 

oluşturacağı döneme hazır hale getirilmesi uzun vadede bu kök paraziti ile 

mücadelede etkin rol oynamaktadır (Kadıoğlu 2009A; Aksoy ve Pekçan 

2014). 

Kimyasal ilaçların kullanılması: Kimyasal ilaçlar zorunlu bir 

tercihtir. Bütün diğer ilaçlar gibi tarımsal ilaçların da bilinen ve bilinmeyen 

yan etkileri bulunmaktadır. Ancak başka bir çözüm yoksa ilaç geliştirilmeli ve 

entegre mücadeleye girilmelidir. 

Orobanş otu hayvanlara kesinlikle yedirilmemelidir. Kullanılan 

hayvansal gübreler iyice yandıktan sonra kullanılmalıdır. Tarlalardan çıkan 

sulama suları ile sulama yapılmamalı. Aynı zamanda bu suların dere, akarsu, 

gölet ve nehirlere kavuşması engellenmelidir. Ekimde kullanılacak fideler 

güvenilir yerlerden alınmalı, orobanş otuna karşı güvence verilmeli, gerekirse 

sertifikalı tohum ekimine başvurulmalıdır. Mümkün olduğu kadar salma 

sulamadan kaçınılmalı ve yağmurun gelişimi andırdığı için bitkilerin daha iyi 

tepki verdiği damla sulama gibi basınçlı sulama sistemleri ile sulama 

yapılmalıdır.   

Uyarı: Canavar otu ile mücadele kapsamında son dönemlerde gittikçe 

yaygınlaşan, ekili araziye canavar otunu öldürmek için yapılan aşırı sulama 

kesinlikle önerilmemektedir. Bu şekilde yapılan sulama ekili kültür 

bitkisininin fizyolojik kuraklığı yaşayarak ölmesine neden olur ve 4-5 yıl 

kadar böyle sulamaya devam edilirse arazinin tuzlu-alkali toprağa 

dönüşmesine yol açar. Toprak disperse olur. Tuzlu toprak bünyesine sahip 

arazileri tarıma kazandırmak neredeyse imkansızdır. Ama canavar otunun 

olduğu arazilerde konukçusu olmayan kültür bitkilerinin ekilmesi çözüm 

olabilirken, tuzlulaşan arazide tuzlu topraklarda yaşayabilen ekonomik değeri 

olmayan birkaç bitki dışında hiçbir bitki yetişememektedir.  

Bilinen bir diğer yanlış ise araziye yanmamış çiftlik gübresinin atılması 

yoluyla canavar otu ile mücade edilmesi inanışıdır. Güneşin altında yanmamış 

çiftlik gübresinin araziye atılması, başta diğer yabancı ot tohumları olmak 

üzere bir çok hastalığın toprağa geçmesine neden olmaktadır. Ayrıca 

yanmamış çiftlik gübresi yanarken ortaya ısı çıkarmakta ve var olan toprak ve 

hava ısısı ile birleşince bitkiyi yaktığı görülmektedir.       
 

Cavar Otunun Mücadelesine Yönelik Yürütülen Önemli 

Çalışmalar 
Canavar otunun kontrolü, yaşam döngüsü, zarar şekli, teşhisi vb. 

Konular üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Konukçunun dayanıklılığını 

arttırma (Demirkan ve Nemli 1993; Çamurköylü ve Nemli 1997; Tekin ve 
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ark.1998; Aksoy 2003; Bai ve ark. 2020); konukçunun verim kayıpları (Parker 

1994; Selçuk 1966; Ahmad ve ark. 2018); orobanş otunun biyolojisi 

(Demirkan, 1992); canavar otu tohumlarının yayılma yolları (Saghir ve Borg 

1986); tohumların çimlenmesinden zarar verecek eşiğe gelene kadar izlenmesi 

(Karasu 1967); çimlenmesinden domates bitkisine girişi ve zarar vermesinin 

izlenmesi (Demirkan 1992; Demirkan 1997); orobanş otu tohumlarının 

canlılıklarını azaltma (Demirkan 1997); tohumların dayanımları ve rotasyonlu 

yetiştiricilik ile ilgili  Linke ve Saksena (1991), orobanş otunun yaşam 

döngüsü (Linke ve ark. 1999); parazitin optimum iklim istekleri (Sauerborn 

1989); orobanş türünün belirlenmesi (Sırma ve ark. 2001); dünya genelinde 

yayılış gösterdiği alanların belirlenmesi (Sauerborn, 1992); orobanşın Güney 

ve Doğu Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika’da meydana getirdiği verim 

kayıpları (Pieterse 1979); farklı tür ve ırklarının teşhisi (Demirkan 1997); 

orobanşın tohumu yoğunluğu (Aksoy 2003; Sırma ve ark. 2001); hangi 

türünün hangi alanlarda yetiştiği (Saghir ve Borg 1986; Aksoy 2003; 

Demirkan ve Nemli 1993; Demirkan 1997; Abdallah ve ark. 1999); 

konukçunun dayanıklılığını artırmaya yönelik salisik asit uygualamaları 

(Madany ve ark. 2020); orobanşın kontrolü çalışmaları (Eizenberg ve ark. 

2018); CRISPR/CAS-9 tekniği ile dayanıklık genlerinin belirlenmesi (Bari ve 

ark. 2019); hormon kullanılarak ekim öncesi tohumların dayanıklılıklarını 

arttırma (Madany ve ark. 2019) ve Fusarium oxysporum gibi biyotik 

mücadele tekniği ile orobanşın kontrolünün sağlamaya yönelik çalışmalar 

(Nemat ve ark. 2008; Hasannejad ve ark. 2006; Saremi ve ark. 2008; Sharma 

ve ark. 2011) yürütülmüştür. 
 

Moleküler Teknikler 

Dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi: Klasik ve moleküler ıslah 

teknikleri ile canavar otuna karşı dayanıklı/toleranslı bitki çeşitlerinin 

geliştirilmesi en ekonomik ve çevre dostu bir mücadele yöntemidir. Klasik ve 

moleküler ıslah teknikleri ile orobanş türlerine karşı dayanıklı çeşit 

geliştirmek mümkün olmaktadır. Bunun için hedef konukçu bitki populasyonu 

oluşturulur. DNA-bazlı markörler vasıtasıyla genetik diversity çalışmaları 

yapılarak populasyonda kullanılan genotiplerin akrabalık dereceleri belirlenir. 

Birbirinden en uzak olan akraba genotiplerin diğer ekonomik kalite ve verim 

parametreleri de göz önünde bulunudurularak ümit var olan genotiplerin 
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arasından melez yöntemi ile ıslah programına ebeveyn olarak kullanılacak 

genotipler seçilir. Melezleme sonucunda F1 (Döl) tohumu elde edilir. F1 

tohumları ekilir. Kendilenmesi yapılır ve elde edilen tohumlar tekrar ekilir.  

 

 

Şekil 3. Marker-destekli seleksiyon (Marker-assisted selection, MAS) 

yönteminin bitki ıslahında kullanımı (URL 2). 

Bu ekimden sonra ortaya çıkan bitkiler F2 olur ve burada Marker-

destekli seleksiyon (Marker-assisted selection, MAS) tekniği kullanılarak 

bütün F2 segregasyon populasyonu moleküler markörleri ile taranır ve hangi 

bireylerde direnç genlerinin olduğuna bakılır. Canavar otuna karşı 

dayanıklılık özelliğinden sorumlu olan genleri taşıyan genotipler seleksiyon 

yapılarak ıslah çalışmaları onlarla devam edilir. Kendilenmiş saf hatlar 

(Recombinant inbreed lines, RIL) veya F6 kademesine kadar ekim, gözlem ve 

değerlendirme devam eder. F6’dan sonra verim, adaptasyon, dayanıklılık vb. 

kriterlerin gözlenmesi için farklı lokasyonlarda ekimi gerçekleştirilir ve 

hedefe ulaşılmış ise tescil kuruluşlarına başvurarak yeni çeşidin çiftçilerin 

kullanımına sunulması sağlanır. F2 aşamasında moleküler yöntemler yapılan 

seleksiyonda F6’ya kadar segreasyon azalarak devam etmesinden dolayı, bazı 

direnç genlerin segregasyonun ilerleyen safhalarında dominant hale 

gelebileceği ve fenotipte kendisini gösterebileceği unutulmaması 

gerekmektedir. Dolayısıyla çeşit ıslah programının her aşamasında elde edilen 

bütün tohumların korunması gerekmektedir. Genetik mühendisliğindeki 

gelişmeler farkı türler ve farklı familyalar arasında dahi gen aktarma ve 
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özellik kazandırma imkanı sunmasına rağmen, Türkiye’de transgenik 

bitkilerin kullanımının yasak olmasından dolayı bu yola başvurulmamaktadır. 

Ancak Yeni nesil sekanslama (Next generation sequencing, NGS), 

Sekanslama yoluyla genotipleme (Genotyping-By-Sequencing, GBS) gibi 

genotipleme platformları kullanılarak konukçu bitki hakkında çok sayıda Tek 

nükleotit farklılığı (Simple Nucleotit polymorphism, SNP) markörleri elde 

ebilecektir.  
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1. GİRİŞ 

Tarımda özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen hızlı 

gelişmeler, verimlilikte önemli artışları beraberinde getirmiştir. Tarımdaki bu 

gelişmelerin yanı sıra bitki ıslahındaki ilerlemeler, verimi yüksek yeni 

çeşitlerin piyasaya girişine ve verimi daha düşük olan yerel popülasyonların 

üretimden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Teknolojik ve kimyasal girdilerin 

kullanımının arttığı yeşil devrim olarak nitelendirilen bu dönem, bitki ıslahı 

açısından da farklı bir öneme sahip olup özellikle tarla bitkileri 

yetiştiriciliğinde ortaya konan başarılar döneme damga vurmuştur. Artan 

nüfusun boyutu gıda arzının karşılanması bakımından değerlendirildiğinde bu 

dönem içinde ortaya konulan sonuçlar yirminci yüzyılın ikinci yarısında 

birçok sanayi ülkesinin sürdürülebilir gıda fazlalarına ulaşmasına ve açlık 

riskinin ortadan kalkmasına sebep olmuştur (IFPRI, 2002). Modernleşme 

olarak algılanan bu sürecin ekolojik, ekonomik ve sosyal maliyetinin oldukça 

ağır olduğu anlaşılmaya başladığında yaşanan en önemli problemlerden biri 

bitki genetik kaynakların erozyonu olarak ortaya çıkmıştır. Genetik erozyon, 

geleneksel ve yerel materyallerin genetik olarak homojen olan yüksek verimli 

modern standart çeşitlerle yer değiştirmesini kapsayan bir süreçtir. İklim 

değişikliği, süratli kalkınma süreçleri ve şehirleşme, entansif tarım, özellikle 

bitki germplasmların bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik önemi hakkında 

yetersiz bilgi ile modern tarımın habitat üzerindeki yıkıcı etkisi bu sürecin 

hızlanmasındaki temel etmenlerin başında gelmektedir. Özellikle yeşil devrim 

ile birlikte birçok ülkede yerel materyallerin büyük bir kısmının yerini modern 

standart çeşitlerin aldığı bildirilmektedir (Sharma ve diğ., 2013). Bu süreç 

içerisine olumlu yönden bakıldığında birim alandan alınacak verimdeki artış 

çok önemli görülse de gen havuzundaki daralma, azalma ve biyoçeşitliliğin 

kaybedilmesi yönü ile de çevresel bir sorun ortaya koymaktadır. Yerel 

popülasyonlar olarak bilinen ve önemli bitkisel genetik ve biyoçeşitlilik 

kaynağı olan bu bitkiler morfolojik ve genetik kompozisyonu işletmelerin 

tarımsal işlemleri ve doğal seleksiyon baskısı altında şekillenmişlerdir. Buna 

karşın modern standart çeşitler ise çoğunlukla profesyonel ıslahçılar 

tarafından bilimsel çalışmalar ile geliştirilerek (Kruzich ve Meng, 2006) daha 

yaygın genetik tabana sahip olduklarında istenilen karakteristik öğeleri 

göstermektedirler (Tesemma ve diğ., 1998). Ekonomik açıdan 

değerlendirildiğinde yerel çeşit ve popülasyonlardan sağlanan ürünlerin 

talebin son yıllarda artması sebebi ile ekonomik değerinin fazla olmasının 

yanı sıra (Kan ve diğ., 2016) ıslah açısından değerlendirildiğinde bulundur-
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dukları özel dayanıklılık genlerinin (kuraklık, hastalık vb.) ıslah 

programlarına olan katkısı dikkate alınmaktadır (Morgounov ve diğ., 2016). 

Bitkisel genetik kaynakların tükenmesi ve genetik erozyonu, birçok ülke gibi 

ülkemizin de karşı karşıya kaldığı temel problemlerden bazılarıdır. Modern 

tarım, geleneksel ıslah ve girdilerin yüksek tüketimi ile genetik çeşitliliğin 

kaybı elverişli alanlarda tahıl ve baklagillerin verim durgunluğuyla 

sonuçlanmıştır. Giderek yerel materyaller yerini canlı ve cansız stres 

etmenlerine karşı daha az dayanıklı olan modern kültür bitkilerine bırakmış ve 

bu durum iklim değişikliği anlamında değerlendirildiğinde sürdürülebilir 

tarımın gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için çok değerli bir germplazm 

kaynağının yok olması anlamına gelmektedir. Yerel materyallerin bulunduğu 

yerlerde bu popülasyonların potansiyel durumlarının tam olarak idrak 

edilememesi da bir diğer sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeplerden 

dolayı, 19. yüzyılın başlarında bu tehlikenin bilincine varan çoğu ülkede bitki 

genetik kaynakları ve çeşitlilik düzeyleri belirlenmeye ve standart çeşitler 

koruma altına alınmaya başlanmıştır (Balkaya ve Yanmaz, 2001). Türkiye, 

dünya tarımında kültüre alınmış birçok bitkinin gen merkezi konumundadır 

(Tan, 1992). Farklı coğrafi ve iklimsel şartlar Türkiye’nin birçok endemik 

bitki türüne sahip olmasına ve birçok bitki türünün de anavatanı konumunda 

bulunmasını sağlamıştır (World Bank, 1993). Dünyada kültürü yapılan 

bitkilerin orijini açısından ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu (Yakın Doğu 

ve Akdeniz) toplam sekiz gen merkezi belirlenmiştir. Vavilov (1994)’un 

belirtmiş olduğu çeşitlilik ve orijin merkezlerinden Akdeniz ve Yakın Doğu 

Merkezleri Türkiye ile de örtüşmektedir. Bitki gen kaynakları bakımından da 

Türkiye, dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olup birçok bitkinin primer ve 

sekonder gen merkezi konumunda olan Türkiye’de Amerikalı botanikçi ve 

agronomist J.R. Harlan’a göre 100’den fazla türün geniş değişim gösterdiği 5 

mikro-gen merkezi bulunmaktadır (Demir, 1990). Mikro gen 

merkezlerimizde; arpa, çavdar, yulaf, fasulye, nohut, mercimek, bakla, adi fiğ, 

korunga, kolza ve baklagil yem bitkilerinde çeşit ve form zenginliği 

görülmekle (Altındal ve Akgün, 2015) beraber ayrıca Türkiye anavatanları 

olmadığı halde birçok sebze türü için de önemli bir çeşitlilik kapsamı 

dâhilindedir. Bu türlerden bir tanesi de fasulye olup doğrudan insan 

beslenmesinde kullanılabilmesi ve bünyesinde bulundurduğu besin maddeleri 

açısından Türkiye için önemli bitki türlerinden bir tanesidir. Türkiye’nin 

neredeyse tüm coğrafyasında kuru tane ya da taze amaçlı yetiştirilebilmesinin 

yanında geniş varyasyon göstermiş bir baklagil bitkisi olan kuru fasulyenin 

tanelerinde yaklaşık %22-24 protein bulunmasının yanında mineral madde ve 
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vitamin içeriği bakımından da zengin bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı insan 

beslenmesi bakımından önemli bir yeri olan kuru fasulyenin ülkemizin birçok 

yerinde hem ekmek hem de et yerine geçtiği bile belirtilmektedir (Sözen ve 

diğ., 2018).  

Yemeklik tane baklagiller içinde yaklaşık 34.8 milyon ha ekim alanı ve 

27.5 milyon ton üretimi ile dünyada ilk sırada bulunan kuru fasulye, 

ülkemizde 102.963 ha ekim alanı ve 279.518 ton üretimi ile nohut ve 

mercimekten sonra ancak üçüncü sırada kendine yer bulmuştur. Yetiştiriciliği 

yapılan dünya ülkelerinde kuru fasulyede verim ortalaması hektara 791 kg 

iken, ülkemizde bu değer yaklaşık 2.714 kg’dır (FAO, 2020). Dünyada ve 

Türkiye’de fasulyede geliştirilmiş standart çeşitler bulunmasına rağmen halen 

birçok üretici yerel fasulye genotiplerini üretmekte ve akabinde 

pazarlamaktadır (Toklu ve diğ., 2016). Bundan dolayı ülkemizin farklı 

coğrafik bölgelerinde halen yerel kuru fasulye popülasyonlarına rastlamak 

mümkündür. Özellikle Samsun-Tokat-Amasya mikro gen merkezlerine yakın 

olan Orta Kızılırmak Havzası yerel kuru fasulye popülasyonlarının çeşitliliği 

ve zenginliği açısından önemli merkezlerden bir tanesidir. Tüketici 

çeşitliliğine bağlı olarak artan farklı istekler, daha dengeli ve sağlıklı 

beslenme istekleri, ekolojik koşulların çeşitliliği gibi sebeplerden dolayı yeni 

standart çeşit geliştirme çalışmalarının süreklilik arz etmesi gerekmektedir 

(Sözen, 2012). Islah çalışmalarının sürekliliği için ıslahçılara geniş seçme 

olanağı veren gen kaynaklarına ihtiyaç bulunmaktadır (Şehirali ve Özgen, 

1987). Bu bağlamda yabani varyeteler ve yerel köy popülasyonları çok önemli 

bitkisel genetik kaynaklarıdır. Özellikle Türkiye’de sertifikalı tohumculuğun 

kullanılmasının yaygınlaşması ile beraber üreticilerin ellerinde bulunan yerel 

genetik kaynaklar yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu 

bağlamda bu bitkisel genetik kaynakların toplanarak morfolojik ve agronomik 

öğelerinin yanında genetik farklılıklarının da tespit edilerek ıslah 

çalışmalarında kullanılması gerekmektedir (Çardaklı ve diğ., 2017). Islah 

çalışmalarını sürdüren araştırmacılar için genetik çeşitlilik oldukça önemli bir 

yer tutmakta olup diğer yandan yürütülen bilimsel araştırmalarda hat/çeşitlere 

ait öğeler üzerinde belirlenecek ilişki analizlerinde seleksiyon özelliklerinin 

tespit edilmesi bakımından önemli yol alınabilecektir (Öztaş ve diğ., 2007). 

Tespit edilen hem korelasyon hem de path analizleri sonucunda verim öğeleri 

ile verime etki eden parametrelerin ortaya konulmasında daha da başarılı 

olunabilmektedir (Arshad ve diğ., 2002). Çiçeklenme gün sayısı ile bitki 

başına dal sayısı ve yüz tane ağırlığının yüksek kalıtım derecesine sahip 

oldukları ve bu özellikler arasında yürütülecek korelasyon ve path analizleri 
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ile bitki başına bakla sayısı ile yüz tane ağırlıkları arasında yüksek düzeyde ve 

pozitif yönde ilişki olduğu Noor ve ark. (2003) tarafından ortaya konulmuştur. 

Çoğu tarla bitkileri türlerinde olduğu gibi kuru fasulyede de dekara tane 

verimi, genetik ve çevre faktörlerinden etkilenebilen kantitatif 

parametrelerden bir tanesidir. Bundan dolayı dekara tane verimi için doğrudan 

seleksiyon yerine dolaylı seleksiyon tavsiye edilir. Dolaylı seleksiyon, tane 

verimi ve verim unsurları arasındaki olumlu ve yüksek ilişkiye (korelasyona) 

bağlıdır. Sadece korelasyon analizinin öğeler arasındaki ilişkiyi tamamen 

ifade edemediği Ünay ve ark. (2009) tarafından ifade edilmiştir. Günümüzde 

yürütülen ıslah çalışmalarının en önemli temel amaçlarından bir tanesi de 

üzerinde çalışılan türün verim bakımından geliştirilmesidir. Bitki ıslahında 

yürütülen çalışmalar sonucunda tane veriminin aslında verim öğeleri olarak 

isimlendirilen diğer bitkisel öğelerle yakından ilgili olduğu ortaya konulmuş 

olup verimi etkileyen öğelerin tümünün tane verimi üzerine doğrudan etkisi 

de bulunmamakla beraber bir bölümü kendi aralarındaki ilişkiler sonucunda 

dolaylı olarak etkide bulunabilmektedir. Bundan dolayı verim ile verim 

unsurları arasındaki ilişkilerin tamamının basit korelasyon katsayıları ile 

değerlendirilmesi imkansızdır. Dolayısıyla doğrudan ve dolaylı etkilenme 

biçimlerinin birbirinden ayırt edilmesi ve var olan ilişkilerin kapsamlı bir 

şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla uygulanan istatistiksel 

metodun temelini çoklu regresyon analizini oluşturan path analizinin olduğu 

İkiz ve Şengonca (1978) tarafından ifade edilmiştir. Önder (1995a) ise kuru 

fasulye genotiplerinde bakteri aşılaması ve azot dozu uygulamalarının bazı 

fenolojik özelliklerinin protein verimi üzerine etkisi ve bazı öğeler arasındaki 

ilişkileri ortaya koyabilmek amacıyla 3 yıl süreyle yürüttüğü bir çalışmasında 

yıllara göre değişiklik gösteren korelasyon katsayıları içinden tane verimi ile 

bitkide dal sayısı arasında ve tane verimi ile protein verimi arasında pozitif ve 

önemli; tane verimi ile yüz tane ağırlığı arasında negatif ve önemli; bitki boyu 

ile bitki başına bakla sayısı arasında ve bitki boyu ile yüz tane ağırlığı 

arasında ise pozitif ve önemli ilişkilerin ortaya konulduğunu belirlemiştir. 

Çalışmamızın temelini oluşturan Kızılırmak Vadisi, ülkemizin en 

önemli ve uzun vadisidir. Vadiye can veren Kızılırmak, 1355 km uzunluğunda 

olup ülkemiz topraklarından doğarak yine ülkemiz topraklarından denize 

dökülmektedir. Vadinin geniş olması tarımsal arazilerde ekolojik farklılığa 

sebep olmuş ve sonucunda bu verimli topraklarda birçok tarla ürününde 

olduğu gibi kuru fasulyede de yerel popülasyonlar açısından zengin bir 

çeşitlilik ortaya çıkmıştır.  
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Orta Kızılırmak Vadisi’nden toplanan yerel kuru fasulye genotiplerinin 

Kırşehir ekolojik koşullarında verime etki eden öğeler arasındaki ilişkiler ile 

doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmesi bu çalışmanın amacını 

oluşturmuştur.  

2. ARAŞTIRMA YERİNİN ÖZELLİKLERİ 

2.1. Kuru Fasulye Seleksiyon Çalışmalarının Yürütüldüğü 

Lokasyonun Özellikleri 

2.1.1. Toprak Özellikleri 

2018 yılında 1 yıl süreyle yürütülen çalışmanın arazi denemeleri 

Kırşehir ekolojik şartlarında Dinekbağ/Merkez lokasyonunda kuru fasulye 

yetiştiriciliği yapan çiftçi deneme arazisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

yürütüldüğü arazinin denizden yüksekliği yaklaşık 980 m olup çalışmanın 

sürdürüldüğü deneme arazisinin toprak özelliğine ait veriler Tablo 1’de 

verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde deneme yeri toprağının hafif alkali, 

organik maddesinin az, alınabilir fosfor ve potasyum bakımından yeterli, tuz 

içeriğinin tuzsuz ve kireç içeriğinin ise kireçli olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Deneme arazisinin bazı toprak özellikleri 

Özellikler 
2018 

Analiz Değeri Anlamı 

Doygunluk (%) 66 Killi Tınlı 

pH 7.59 Nötr 

Toplam Tuz (%) 145 Tuzsuz 

CaCO3 (% ) 27.9 Kireçli 

P2O5 kg/da 2.14 Yeterli 

K2O kg/da 66.6 Yeterli 

Organik Madde (%) 1.81 Az 

 

2.1.2. İklim Özellikleri 

Kırşehir ili Merkez ilçesinin kuru fasulye yetiştirme dönemine ait uzun 

yıllar ortalaması (1950-2017) ile çalışmanın sürdürüldüğü 2018 yılının 

meteorolojik değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Tablo değerlendirildiğinde uzun 

yıllar ortalaması ile 2018 yılına ait aylık sıcaklık ortalamaları arasında aylar 

bakımından büyük bir farkın olmadığı görülmektedir. Uzun yıllar ortalaması 

en düşük aylık sıcaklık ortalamasının 15.9 °C ile Mayıs ayında, en yüksek 

aylık sıcaklık ortalamasının ise 23.7 °C ile Ağustos ayında olduğu görülmekle 

beraber 2018 yılına ait deneme süresince bu değerler sırasıyla 17.3 °C ile 

Mayıs ve 25.2 °C ile Temmuz aylarında görülmüştür. Bunun yanında 2018 
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yılı aylık toplam yağış değerlerinde Haziran (69.5 mm) ayı toplam yağış 

miktarının uzun yıllar ortalamasının üstünde olduğu diğer ayların ise uzun 

yıllar ortalamasıyla aynı ya da yakın seyrettiği, aylık ortalama nisbi nem 

değerlerine bakıldığında ise uzun yıllar ortalama değerleri ile 2018 yılının 

birbirine yakın değerler olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2. Kırşehir ilinde denemenin yürütüldüğü 2018 yılı ile uzun yıllara ait iklim 

verileri 

Aylar 

Ortalama Sıcaklık (0C)  Toplam Yağış (mm) Ortalama Nem (%) 

2018 

Uzun 

Yıllar 

(1950-

2017) 

2018 

Uzun 

Yıllar 

(1950-

2017) 

2018 

Uzun 

Yıllar 

(1950-

2017) 

Mayıs 17.3 15.9 69.5 43.4 64.8 60.9 

Haziran 21.5 20.3 26.5 33.9 53.4 58.5 

Temmuz 25.2 23.3 3.5 6.8 43.0 44.6 

Ağustos 25.0 23.7 3.2 5.1 39.2 41.5 

Eylül 20.2 18.7 1.2 12.5 45.9 45.9 

Toplam   103.9 101.7   

 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

Yürütülen çalışmada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü 

tarafından 2016 yılında TAGEM’e teklif edilen ve TAGEM / 16 / AR-GE / 55 

kod numarası ile kabul edilen “Orta Kızılırmak Vadisi Yerel Kuru Fasulye 

Popülasyonlarının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu İle Kök Lezyon 

Nematoduna Karşı Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi” isimli proje 

kapsamında Aksaray, Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, 

Sivas illerinden kademeli örnekleme sistemine göre seçilen ilçe, belde ve 

köylerden toplanarak morfolojik karakterizasyonları gerçekleştirilmiş 661 

yerel kuru fasulye örneği içinden saf hat seleksiyon yöntemi ile belirlenmiş 81 

adet yerel kuru fasulye genotipi ile ülkemizde Tarımsal Araştırma Enstitüleri 

tarafından tescil ettirilmiş 4 adet standart kuru fasulye çeşidi olmak üzere 

toplam 85 adet kuru fasulye genotipi kullanılmıştır. Yürütülen araştırmada yer 

alan kuru fasulye çeşitlerinin bazı agronomik özelliklerine ait bilgiler Tablo 

3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Çalışmada yer alan çeşitler ve bu çeşitlere ait bazı özellikler 
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Çeşitler Göynük 98 Yunus 90 Önceler 98 Zülbiye 

Tescil Yılı 1998 1990 1998 2002 

Çeşit Sahibi Kuruluş GKTAE GKTAE GKTAE KTAE 

Bitki Boyu (cm) 45-55 55-60 40-50 40-50 

Büyüme Şekli bodur bodur bodur bodur 

Yüz Tane ağırlığı (g) 53.5-55.0 53.0-55.0 40.5-41.0 49.5-

51.5 

Bitkide Bakla Sayısı 

(adet) 

22-35 18-30 14-25 16-34 

Verim (kg/da) 220-250 220-260 280-300 190-220 

Tohum şekli horoz horoz barbunya horoz 

Tohum Rengi beyaz beyaz bej zemin üzerinede 

alacalı 

beyaz 

 

Araştırmada yer alan 81 adet yerel kuru fasulye genotipinin 

toplandıkları lokasyonların adları Tablo 4’de verilmiştir. Genotipler, Orta 

Kızılırmak Vadisinden toplanan ve içinden seçilenler “G.altörnek 

numarası” şeklinde kodlanarak ifade edilmiştir. 

Tablo 4. Denemede yer alan kuru fasulye genotiplerin il ve ilçelere göre sayıları 

İller İlçeler Toplanan Örnek Sayısı 

Aksaray Sarıyahşi 2 

Ankara Kalecik 3 

Çankırı Kızılırmak 2 

Nevşehir 
Avanos 3 

Gülşehir 6 

Kayseri 

Felahiye 8 

İncesu 2 

Özvatan 3 
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Sarıoğlan 3 

Kırşehir 
Kaman 9 

Mucur 3 

Kırıkkale 

Çelebi 1 

Keskin 1 

Sulakyurt 2 

Yahşihan 3 

Sivas 

Gemerek 15 

İmranlı 1 

Merkez 3 

Şarkışla 6 

Yıldızeli 4 

Zara 1 

 
3.2. Yöntem 
Araştırmanın yürütüldüğü deneme arazisinin ön bitkisi buğday olup 

buğdayın hasadı sonrasında deneme arazisi sonbaharda pullukla sürülerek kış 

yağmurlarına terk edilmiştir. Ekim öncesinde deneme arazisine önce diskaro 

sokularak yabancı otlardan temizlenmiş ardından rotovatör ile ekim için hazır 

hale getirilmiştir. Çalışma Augmented deneme deseninde yürütülmüş olup 

denemede standart 4 adet çeşit her blok içerisinde ve standart çeşitlerden bir 

tanesi de her blok başlangıcında ilk parselde, diğerleri ise blok içinde rasgele 

dağılmıştır. Denemeye alınan yerel kuru fasulye genotiplerinin ise tekerrürsüz 

olarak sırayla bloklara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Gerekli olan en az blok 

sayısı standart kuru fasulye çeşitlerin varyans analizindeki hata serbestlik 

derecesinin en az 10 olması esasına göre tespit edilmiştir (Peterson, 1994). 

Buna göre deneme 4 blokta kurulmuştur. Üç blok 24 parsel ve bir blok 25 

parselden oluşmuş olup bu parsellerin 16 tanesine (4 blok x 4 std. çeşit) 

standart kuru fasulye çeşitleri, diğer parsellere ise denemeye alınan yerel kuru 

fasulye genotipleri ekilmiştir. Denemenin ekimleri 02 Mayıs 2018 tarihinde 

gerçekleştirilmiş olup ekimler 50 cm sıra aralığı ve 8 cm sıra üzerinde, her bir 
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sıraya 63 adet tohum düşecek şekilde markörle açılan sıralara 5 cm derinliğe 

el ile yapılmıştır. Her bir kuru fasulye genotipi ikişer sıradan oluşmuş olup 

yabancı otlarla mücadele etmek üzere ekim sonrası çıkış öncesi yabancı ot 

ilacı uygulanmış ve vejetasyon süresince 2 sefer çapa yapılmıştır. Denemenin 

sulama ihtiyacını karşılamak üzere damlama sulama sistemi kurulmuş ve tüm 

vejetasyon boyunca gerek duyulduğu dönemlerde sulama gerçekleştirilmiştir. 

Deneme alanına ekimle beraber dekara 15 kg DAP taban gübresi 

uygulanmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü deneme alanındaki genotiplerin 

hasadı hasat olgunluğuna erdikleri dönem aralığı olan 25 Ağustos-15 Eylül 

tarihleri arasında el ile yapılmış olup ikişer sıradan oluşan her bir genotipten 

seçilerek hasat edilen bitkiler ayrı ayrı çuvallara konulup etiketlenerek hasat-

harman sonrası gerekli ölçümler ve analizler yapılmak üzere Kırşehir Ahi 

Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkisi Bölümüne ait laboratuara 

getirilmiştir. 

Çalışmada ele alınan öğelerin birbirleri ile olan karşılıklı ilişkilerini ve 

bir sonraki generasyonda morfolojik ölçüm değerlerinden hangisi ya da 

hangilerinin daha ağırlıklı olarak dikkate alınması gerektiğini ortaya koymak 

için korelasyon ile path analizleri ayrı ayrı uygulanmıştır (Açıkgöz ve diğ., 

1994).  
 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin ölçütü korelasyon katsayısı 

olup iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı, bu iki değişkenin beraber 

göstereceği değişim derecesidir. Bundan dolayı iki değişken arasında 

belirlenen korelasyon katsayısı eğer yüksek ise bu iki değişkenin birbirine 

bağlı olduğu ve birlikte değiştiğinin söylendiği Düzgüneş ve diğ. (1987) 

tarafından ifade edilmiştir. Ancak, iki değişken arasında hesaplanan yüksek 

korelasyon katsayısı başka bir değişken ya da değişkenler tarafından 

etkileniyorsa, yani iki değişken arasındaki sebep-sonuç ilişkisi üçüncü yada 

dördüncü bir değişkenin etkisine bağlı oluyorsa korelasyon katsayısı bu 

ilişkiyi açıklamada yeterli olmayabilir. Ayrıca, sistemde bunlar ile ilişkili 

olduğu düşünülen başka değişkenlerin de etkisi olabilmektedir. Değişkenler 

arasında hesaplanan korelasyon katsayısında diğer değişkenler ile olan 

ilişkiden kaynaklanan kısımların bulunması istendiğinde Wright (1921 ve 

1934) tarafından ortaya konulan “Path Analizi” kullanılabilmektedir. Path 

analizi belirtilen özellikleri nedeniyle çeşitli bilim dallarına uygulanabilen 

güçlü ve kullanışlı istatistik metotlarından bir tanesidir (Keskin, 1998).  
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Pekşen ve Gülümser (2005), path analizinin verimi etkileyen 

özelliklerin tespit edilmesinde ve bunların tohum verimi üzerindeki etki 

paylarının belirlenmesinde yürütülecek ıslah çalışmalarında araştırıcıya zaman 

kazandırması ve başarı şansını artırması açısından büyük önem taşıdığını 

ortaya koymuşlardır.  

4.1. Kuru Fasulye Genotiplerine Ait Korelasyon Analiz Sonuçları 

Kırşehir ekolojik koşullarında yürütülen çalışmada 81 adedi yerel kuru 

fasulye genotipi ve 4’ü standart kontrol çeşit olmak üzere 85 adet kuru fasulye 

genotipinde değerlendirilen 11 agronomik özellik arasındaki korelasyon 

katsayıları belirlenerek ele alınan öğeler arası ilişkilerin hem yönü hemde 

önemlilik dereceleri Tablo 5’de verilmiştir. Tablo değerlendirildiğinde bitki 

boyu ile ilk bakla yüksekliği (r=0.546**), bitkide biyolojik verim (r=0.614**) 

ve bitkide tane sayısı (r=0.525**) arasında pozitif ve çok önemli; bitkide ana 

dal sayısı (r=0.406*), bitkide bakla sayısı (r=0.451*), bakla uzunluğu 

(r=0.452*) ve bakla ağırlığı (r=0.418*) arasında pozitif ve önemli; bitkide 

tane verimi (r=0.228) ile yüz tane ağırlığı arasında ise pozitif ve önemsiz 

ilişkiler ortaya konulmuştur. Doust ve diğ. (1983), Phaseolus vulgaris 

W.S.U.9BP 713 çeşidi üzerinde verim ve verim unsurlarıyla ilgili 

araştırmalarında; bitki boyunun verim üzerinde etkili olduğunu salkımdaki 

çiçek sayısı ve bakla sayısının ise önemli etki yapmadığını belirtmişlerdir. 

Ancak çalışmada, baklada tane sayısının verimde bağımsız olduğu ve 

doğrudan rol oynadığı açıklanmıştır. Bulgularımız Anlarsal ve diğ. (2000), 

Sözen (2012) ve Şentürk (2016)’ün bulguları ile paralellik göstermiştir.  

İlk bakla yüksekliği ile bitkide ana dal sayısı (r=0.391*), bitkide bakla 

sayısı (r=0.291*), bitkide tane sayısı (r=0.360*), bakla uzunluğu (r=0.381*) 

ve bakla ağırlığı (r=0.422*) arasında olumlu ve önemli; bitkide biyolojik 

verim (r=0.307), baklada tane sayısı (r=0.422), bitkide tane verimi (r=0.276) 

ve yüz tane ağırlığı (r=0.215) arasında ise pozitif ancak önemsiz ilişkiler 

ortaya konulmuştur. Pekşen ve Gülümser (2005), yürüttükleri çalışmalarında 

bitki boyunun tane verimi ile pozitif ve önemli; fasulye bitkisinde bakla 

uzunluğu, bitkide tane sayısı, bakla sayısı ve ilk bakla yüksekliği arasında ise 

pozitif ve önemli ilişkilerin olduğunu bildirmişlerdir. Bulgularımız Çiftçi ve 

Yılmaz (1992) ve Bozoğlu (1995)’nun bulguları ile benzerlik göstermiştir.  

Bitkide ana dal sayısı ile bitkide bakla sayısı (r=0.447*), bitkide tane 

sayısı (r=0.404*), baklada tane sayısı (r=0.461*) ve yüz tane ağırlığı 

(r=0.541*) arasında olumlu ve önemli; bitkide tane verimi (r=0.363), bakla 

uzunluğu (r=0.455) ve bakla ağırlığı (r=0.423) arasında olumlu ve önemsiz 
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ilişkiler belirlenirken bitkide biyolojik verim (r=-0.418) ile olumsuz ve 

önemsiz ilişkiler tespit edilmiştir. Bulgularımız Anlarsal ve diğ. (2000) ile 

Şentürk (2016)’ün bulguları ile paralellik göstermiştir.  

Bitkide biyolojik verim ile bitkide bakla sayısı (r=0.629**), bitkide 

tane sayısı (r=0.655**) ve baklada tane sayısı (r=0.537**) arasında olumlu ve 

çok önemli; bakla uzunluğu (r=0.543*) ve bakla ağırlığı (r=0.498*) arasında 

olumlu ve önemli; bitkide tane verimi (r=-0.108) ve yüz tane ağırlığı          

(r=-0.096) arasında ise olumsuz ve önemsiz ilişkiler görülmüştür. 

Bulgularımız Yeken ve diğ. (2019) ile Önder ve diğ. (2013)’nin bulguları ile 

paralellik göstermiştir. 

Bitkide bakla sayısı ile bitkide tane sayısı (r=0.741**), baklada tane 

sayısı (r=0.812**), bitkide tane verimi (r=0.481**) ve bakla uzunluğu 

(r=0.608**) arasında olumlu ve çok önemli; bakla ağırlığı (r=0.411) arasında 

olumlu ancak önemsiz; yüz tane ağırlığı arasında (r=-0.662**) olumsuz ve 

çok önemli ilşkiler ortaya konulmuştur. Düzdemir (2009), Tokat koşullarında 

10 standart kuru fasulye çeşidiyle verim ve verim öğeleri arasındaki ilişkiyi 

belirlediği araştırmada; tane verimiyle bitkide bakla sayısı (0,594**), baklada 

tane sayısı (0.455*), bitkide tane sayısı (0.420*) ve bitki başına tane verimi 

(0.527*) arasında önemli olumlu ilişkiler bulmuştur. Bunun yanında 

Çarşamba Ovası’nda 33 fasulye çeşidi ile 2 standart kuru fasulye çeşidin 1986 

yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde denendiği araştırmasında 

bitkide bakla sayısı ile baklada tane sayısı arasında olumsuz ve çok önemli 

(r=-0.836**); bakla uzunluğu ile bitkide tane sayısı arasında da olumlu ve 

önemli (r=0.494*) ilişkiler tespit edilmiştir (Zeytun ve Gülümser, 1988). 

Ayrıca Karasu (1988), Bursa yöresinde yetiştirilen dört fasulye çeşidinin bazı 

tarımsal özelliklerini araştırdığı çalışmada verim ile bitkide bakla sayısı 

(r=0.66*) arasında %5 olasılık düzeyinde önemli korelasyon saptandığını 

ifade etmiştir. Bulunan bu sonucun bizim çalışmamız ile benzer olduğu 

görülmektedir.  

Bitkide tane sayısı ile baklada tane sayısı (r=0.763**), bitkide tane 

verimi (r=0.704**), bakla uzunluğu (r=0.767**) ve bakla ağırlığı (r=0.615**) 

arasında olumlu ve çok önemli ilişkiler belirlenirken yüz tane ağırlığı          

(r=-0.695**) arasında ise negatif ve çok önemli ilişki tespit edilmiştir. Ankara 

Üniversitesi’ne ait deneme tarlalarında verim ve bazı verim öğeleri arasındaki 

ilişkilerin incelendiği çalışmada baklada tane sayısı ile bitkide bakla sayısı 

arasında; bitkide tane sayısı ile bitkide bakla sayısı ve baklada tane sayısı 

arasında; tane verimi ile bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı ve bitkide 



 
132 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

tane sayısı arasında; baklada tane sayısı ile birim alan tane verimi arasında; 

bitkide tane sayısı ile birim alan tane verimi arasında ilişkiler saptanmıştır.  



 
 133 

Tablo 5. Kuru fasulye genotiplerinde incelenen özellikler arası ilişkiler ve korelasyon 

katsayıları (r) 

Özellikler BB İBY BADS BBV BBS BTS BTS BTV YTA BU BA 

BB 1.00 0.546** 0.406* 0.614** 0.451* 0.525** 0.314* 0.228 0.186 0.452* 0.418* 

İBY  1.00 0.391* 0.307 0.291* 0.360* 0.422 0.276 0.215 0.381* 0.422* 

BADS   1.00 -0.418 0.447* 0.404* 0.461* 0.363 0.541* 0.455 0.423 

BBV    1.00 0.629** 0.655** 0.537** -0.108 -0.096 0.543* 0.498* 

BBS     1.00 0.741** 0.812** 0.481** -0.662** 0.608** 0.411 

BTS      1.00 0.763** 0.704** -0.695** 0.767** 0.615** 

BTS       1.00 0.671** -0.745** 0.815** 0.587** 

BTV        1.00 -0.149 0.717** 0.691** 

YTA         1.00 -0.389* -0.510** 

BU          1.00 0.529** 

BA           1.00 

 

 

 

 

 

BB: Bitki Boyu İBY: İlk Bakla Yüksekliği 

BADS: Bitkide Ana Dal Sayısı BBV: Bitkide Biyolojik Verim 

BBS: Bitkide Bakla Sayısı BTS: Bitkide Tane Sayısı 

BTS: Baklada Tane Sayısı BTV: Bitkide Tane Verimi 

YTA: Yüz Tane Ağırlığı BU: Bakla Uzunluğu 

BA: Bakla Ağırlığı  



 
134 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

Olumsuz önemli ilişkiler ise bitkide bakla sayısı ve yüz tane ağırlığı 

arasında; baklada tane sayısı ile yüz tane ağırlığı arasında; bitkide tane sayısı 

ile yüz tane ağırlığı arasında; birim alan tane verimi ile yüz tane ağırlığı 

arasında tespit edilmiştir (Güler ve diğ., 2001). Ayrıca Önder (1994) tane 

verimi yüksek bodur kuru fasulye çeşitlerinin ıslahında bitki başına bakla 

sayısı, bitkide tane sayısı, bitki başına ana dal sayısı ve yüz tane ağırlığı 

yüksek olan çeşitlerin seçilmesi gerektiğini bildirmiştir. 

Baklada tane sayısı ile bitkide tane verimi (r=0.671**), bakla uzunluğu 

(r=0.815**) ve bakla ağırlığı (r=0.587**) arasında olumlu ve çok önemli 

ilişkiler tespit edilirken yüz tane ağırlığı (r=-0.745**) arasında ise olumsuz ve 

çok önemli ilişki belirlenmiştir. Fasulye çeşit ve hatlarında verim 

komponentlerinin araştırıldığı çalışmada Çiftçi ve Yılmaz (1992) bitkide 

bakla sayısı, baklada tane sayısı, yüz tane ağırlığı, tane verimi ve verim 

öğelerinin tane verimi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda 

bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı ve yüz tane ağırlığının tane verimi 

üzerine etkisi olumlu, bakla sayısı ve baklada tane sayısının ise yüz tane 

ağırlığı üzerine etkisinin olumsuz yönde olduğunu tespit etmişlerdir. Baklada 

tane sayısı ile diğer özellikler arasındaki ilişkilerin yönü ve önemlikleri 

üzerine elde etmiş olduğumuz bulgular Anlarsal ve diğ. (2000), Kamaluddin 

ve Shahid (2011) ve Şentürk (2016)’ün bulguları ile paralellik göstermiştir.  

Yüz tane ağırlığı ile bakla ağırlığı (r=-0.510**) arasında olumsuz ve 

çok önemli; bakla uzunluğu (r=-0.389*) arasında ise olumsuz ve önemli 

ilişkiler belirlenmiştir. Çiftçi ve Şehirali (1984), 105 genotip ile yürüttükleri 

çalışmada yüz tane ağırlığı açısından genotipler arasında önemli farklılıklar 

bulunduğunu ve söz konusu özelliğin bir seçim kriteri olarak dikkate alındığı 

durumlarda genotiplere göre değişik sonuçlar elde edilebileceğini 

bildirmişlerdir. Bunun yanında elde etmiş olduğumuz bulgular Yeken ve diğ. 

(2019)’nin bulguları ile benzerlik göstermesine rağmen Ejara ve diğ. 

(2017)’nin bulgularından farklılık göstermiştir.  

Bitkide tane verimi ile bakla uzunluğu (r=0.717**) ve bakla ağırlığı 

(r=0.691**) arasında olumlu ve çok önemli; yüz tane ağırlığı (r=-0.149) 

arasında ise olumsuz ancak önemsiz ilişkiler ortaya konulmuştur. Şehirali 

(1980) fasulyede tane veriminin bakla sayısı, bakladaki tane sayısı ve yüz tane 

ağırlığına göre değiştiğini ve tane verimini etkileyen en önemli verim 

unsurlarının bitkide tane verimi ile bitkide ana dal sayısı olduğunu ifade 

etmektedir. Bitkide tane verimi ile diğer özellikler arasındaki ilişkilerin yönü 

ve önemlilikleri üzerine elde etmiş olduğumuz bulgular Ejara ve diğ. (2017) 

ile Yeken ve diğ. (2019)’nin bulguları ile benzerlik göstermiştir. Bakla 
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uzunluğu ile bakla ağırlığı arasında (r=0.529**) ise olumlu ve çok önemli 

ilişkiler tespit edilmiştir. 

4.2. Kuru Fasulye Genotiplerine Ait Path Analiz Sonuçları 

İncelenen özelliklerin dekara tane verimi üzerine doğrudan ve dolaylı 

etkileri incelenmiş ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. Tablo incelendiğinde 

bitki boyunun bitkide tane verimine doğrudan etkisi -0.134 ile negatif yönlü 

olurken, en yüksek dolaylı etkiyi ilk bakla yüksekliği üzerinden (0.358) 

göstermiştir. Etki payları incelendiğinde bitki boyunun bitkide tane verimine 

doğrudan %21.32‘lik bir oranla etki ederken, en yüksek dolaylı etkileri ilk 

bakla yüksekliğinin ardından bitkide anadal sayısı (%10.57) ile bitkide 

biyolojik verim (%9.34) üzerinden yapmıştır. Path analizi sonucunda bazı 

özelliklerin negatif katsayıya sahip olmaları o özelliğin negatif yönde, pozitif 

katsayıya sahip olmaları ise ele alınan özelliğin pozitif yönde gelişeceğini 

belirtmektedir. Bu kapsamda ilk bakla yüksekliğinin bitkide tane verimine 

doğrudan etki katsayısı -0.205 olarak bulunmuş olup etki miktarı %18.35 

olarak belirlenmiştir. İlk bakla yüksekliği en yüksek dolaylı etkiyi %14.33 ile 

bitki boyu üzerinden göstermiştir. Bu özelliği ise %11.35 ile bitkide bakla 

sayısı ve 10.11 ile bitkide biyolojik verim üzerinden yapılan dolaylı etki 

izlemiştir.  

Bitkide anadal sayısının bitkide tane verimi üzerine doğrudan etki 

katsayısı 0.313 olarak bulunmuş olup etki miktarı %15.54 olarak 

belirlenmiştir. Bitkide anadal sayısı en yüksek dolaylı etkiyi %19.83 ile 

bitkide biyolojik verim üzerinden göstermiştir. Bu özelliği ise %11.41 ile ilk 

bakla yüksekliği ve 11.29 ile bitki boyu üzerinden yapılan dolaylı etki 

izlemiştir. 

Bitkide biyolojik verimin bitkide tane verimi üzerine doğrudan etkisi 

olumlu ve düşük (0.136) olmasına rağmen bitkide anadal sayısı üzerinden en 

yüksek dolaylı etkiye (%16.28) sahip olduğu belirlenmiş olup bunu %13.12 

ile bitki boyu izlemiştir.  

Bitkide bakla sayısının bitkide tane verimi üzerine doğrudan etki 

katsayısı 0.329 olurken bunun oransal etki miktarı %30.46 gibi oldukça 

yüksek değerlere sahip olmuştur. Bunun dışındaki dolaylı etkiler de yine 

düşük olmuştur. Bitkide bakla sayısı en yüksek dolaylı etkiyi %12.25 ile 

bitkide biyolojik verim üzerinden göstermiştir. Bu özelliği ise %11.19 ile 

bitkide anadal ve 10.34 ile baklada tane sayısı üzerinden yapılan dolaylı 

etkiler izlemiştir. Buna karşın en düşük dolaylı etkiler ise bakla ağırlığı 

(%3.03) ve bakla uzunluğu (%2.11) üzerinden gerçekleşmiştir. Yüz tane 
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ağırlığının bitkide bakla sayısı üzerinden yaptığı dolaylı etki aslında yüz tane 

ağırlığı azaldıkça bitkide bakla sayısının da azalacağını ve buna bağlı olarak 

bitkide tane veriminin de azalacağını belirtmektedir. Önder (1994), tane 

verimi yüksek bodur kuru fasulye çeşitlerinin ıslahında bitki başına bakla 

sayısı, bakladaki tane sayısı, bitki başına dal sayısı ve 1000 tane ağırlığı 

yüksek olan çeşitlerin seçilmesi gerektiğini tespit etmiştir. Buna karşın 

Şehirali (1980) bitkide tane verimini etkileyen en önemli öğenin bitkide bakla 

sayısı olduğunu, bitkide tane verimine doğrudan ve dolaylı etkileri göz 

önünde tutularak diğer verim öğelerinin bitkide hasat indeksi, baklada tane 

sayısı ve 1000 tane ağırlığı şeklinde sıralanabileceğini bildirmektedir. 
Bitkide tane sayısı bakımından incelendiğinde doğrudan etki 

katsayısının 0.457 gibi oldukça yüksek bir katsayıya sahip olduğu görülmüş 

olup bunun etki oranın da %31.49 olduğu ortaya konulmuştur. Dolaylı etki 

bakımından ise en yüksek etki %13.06 gibi bir değer ile bitkide bakla sayısı 

üzerinden olmuştur. Bu etkiyi %11.29 ile baklada tane sayısı izlemiştir. En 

düşük dolaylı etki ise tıpkı bitkide bakla sayısı üzerinde olduğu gibi bakla 

uzunluğunda (%2.47) tespit edilmişti. Bitkide tane sayısının artması ya da 

azalması bitkiden elde edilecek bakla sayısının belli bir noktaya kadar 

artmasına ya da azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu özellik her 

zaman için önemli ve üzerinde çalışılması gereken verim öğesi olarak 

değerlendirilmelidir. Bazı fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinde tane 

verimi ve verimle ilgili özellikler arasındaki ilişkiler ve bu özelliklerin tane 

verimi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmesi amacıyla 2002 

ve 2003 yıllarında Samsun’da yürütülen çalışmada path analizi sonuçlarına 

göre tane verimine katkıda bulunan başlıca öğelerin doğrudan ve pozitif 

etkilerinden dolayı bitkide tane sayısı, 100 tane ağırlığı ve bitkide bakla sayısı 

olduğu ve bu öğelerin fasulyede ıslah çalışmalarında yüksek tohum verimi 

için seleksiyon kriterleri olarak kullanılabileceği Pekşen ve Gülümser (2005) 

tarafından ifade edilmiştir. 

Baklada tane sayısının bitkide tane verimine doğrudan etki katsayısı 

0.577 ile pozitif yönde olurken en yüksek dolaylı etkiyi bitkide bakla sayısı 

üzerinden (0.304) göstermiştir. Etki payları incelendiğinde baklada tane 

sayısının bitkide tane verimine doğrudan %31.22‘lik bir oranla etki ederken 

en yüksek dolaylı etkiyi %12.14 ile bitkide bakla sayısı ve %11.45 ile bitkide 

tane sayısı üzerinden yapmıştır. Altı fasulye genotipi üzerinde tane verimi ve 

verimle ilgili özellikler arasındaki ilişkiler ve bu özelliklerin tane verimi 

üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmesi amacıyla 2002 ve 

2003 yıllarında Samsun’da yürütülen çalışmada baklada tane sayısının tane 
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verimi üzerine doğrudan etkisinin olumsuz ve yüksek (-0.3052) olmasına 

rağmen bitkide tohum sayısı üzerinden en yüksek dolaylı etkiye (0.6711) 

sahip olduğu belirlenmiştir (Pekşen ve Gülümser, 2005). Bunun yanında tane 

verimi üzerine 100 tane ağırlığı ve baklada tane sayısının olumlu yönde en 

yüksek etkiye sahip olduğu bunu bitkide bakla sayısı ve anadal sayısının 

izlediği Shinde ve Dumbre (2001) tarafından ifade edilmiştir. Yürütülen bir 

başka path analizi sonucunda taze bakla verimini artırmak amaçlı bitki 

seleksiyonlarında kuru tane verimine yönelik seleksiyonda baklada tane 

sayısının dikkate alınması gerektiği Prakash ve Ram (1981) tarafından ortaya 

konulmuştur.  

Yüz tane ağırlığının bitkide tane verimine doğrudan etki katsayısı 0.213 

oranında bir değere sahip olmuş olup bunun etki oranı ise %22.55 olarak 

tespit edilmiştir. Yüz tane ağırlığı %12.71’lik bir oran ile bakla uzunluğu 

üzerinden dolaylı etkiye sahip olurken, bunu %10.17 ile bitkide bakla sayısı 

üzerinden dolaylı etki izlemiştir. Mucur/Kırşehir ekolojik koşullarında 12 

kuru fasulye genotipinin verim ve verim öğeleri parametreleri arasındaki 

ilişkilerin ve bu ilişkilere ait yönlerin ortaya konulmasını amacıyla 2021 

yılında yürütülen araştırmada yüz tane ağırlığının dekara tane verimine 

doğrudan etki katsayısının 0.203 değerine sahip olduğu bunun etki 

oranının %23.43 olarak tespit edildiği belirlenmiş olup yüz tane 

ağırlığının %16.46’lık bir oran ile bitkide tane sayısı üzerinden dolaylı etkiye 

sahip olduğu Sözen ve Peker (2022) tarafından ifade edilmiştir.  

Bakla uzunluğunun bitkide tane verimi üzerine doğrudan etki katsayısı 

-0.104 olarak negatif yönde ve düşük değerde ortaya konulmuş olup etki 

miktarı %20.33 olarak belirlenmiştir. Bakla uzunluğu en yüksek dolaylı 

etkiyi %12.08 ile baklada tane sayısı üzerinden göstermiştir. Bu 

özelliği %11.02 ile bitkide tane sayısı ve 10.38 ile yüz tane ağırlığı üzerinden 

yapılan dolaylı etkiler izlemiştir. Yürütülen bir çalışmada bakla uzunluğunun 

tane verimi üzerine doğrudan etkisinin (-0.1021) ile negatif yönlü ve düşük 

değerde çıktığı Shinde ve Dumbre (2001) tarafından ortaya konulmuş olup 

bulgularımızla benzerlik göstermiştir.  

Bakla ağırlığının bitkide tane verimi üzerine doğrudan etkisi olumsuz 

ve düşük (-0.123) olmasına rağmen baklada tane sayısı üzerinden en yüksek 

dolaylı etkiye (%11.38) sahip olduğu belirlenmiş olup bunu %11.12 ile 

bitkide bakla sayısı izlemiştir.  
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SONUÇ 

Yürütülen araştırma sonucunda kuru fasulyede bitkide tane verim 

üzerine etkili olan özelliklerin büyük varyasyon gösterdikleri görülmektedir. 

Kuru fasulyede çeşit/çeşitler geliştirmek için yürütülecek ıslah aşamalarında 

seleksiyona tabi tutulacak bitkilerde çevre şartlarının da göz önüne alınması 

gerekliliği ortaya konulmaktadır. Kuru fasulye üzerine yürütülecek ıslah 

çalışmalarında bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, baklada tane sayısı ile 

bitkide tane verimi özellikleri üzerinde durulmasının önemi oldukça fazladır. 

Bunun yanında yalnızca korelasyon katsayıları dikkate alınarak ele alınacak 

parametrelerin etki oranlarının ve bunların karşılıklı ilişkilerinin tam olarak 

ortaya konulması mümkün olamadığı için ele alınacak seleksiyon 

çalışmalarında seleksiyon unsurları olarak dikkate alınacak bitkisel 

parametrelerin göz önüne alınmasında path analizinin daha fazla etkili olduğu 

görülmektedir. Nitekim bitkide ve baklada tane sayısı ile bitkide bakla sayısı 

ve bitkide tane veriminin verim parametrelerinin değerlendirilmesinde yüksek 

ve olumlu dolaylı etkileri nedeniyle göz önüne alınmasının zorunlu olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 6. Parametrelerin verim üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri 

Doğrudan Etki Dolaylı Etki P Etki Oranı (%) r 

Bitki Boyu 

 - 0.134 21.32 

0.228 

İlk Bakla Yüksekliği 0.358 14.21 

Bitkide Anadal Sayısı 0.246 10.57 

Bitkide Biyolojik 
Verim 

0.094 9.34 

Bitkide Bakla Sayısı -0.073 7.33 

Bitkide Tane Sayısı 0.168 7.51 

Baklada Tane Sayısı -0.101 8.03 

Yüz Tane Ağırlığı 0.062 8.23 

Bakla Uzunluğu -0.069 6.42 

Bakla Ağırlığı -0.075 7.04 

İlk Bakla 

Yüksekliği 

 -0.205 18.35 

0.276 

Bitki Boyu 0.186 14.33 
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Bitkide Anadal Sayısı 0.194 9.38 

Bitkide Biyolojik 

Verim 

0.113 10.11 

Bitkide Bakla Sayısı 0.287 11.35 

Bitkide Tane Sayısı 0.106 8.48 

Baklada Tane Sayısı 0.146 8.22 

Yüz Tane Ağırlığı -0.129 7.46 

Bakla Uzunluğu -0.071 5.23 

Bakla Ağırlığı -0.093 7.09 

Bitkide Anadal 
Sayısı 

 0.313 15.54 

0.363 

Bitki Boyu 0.229 11.29 

İlk Bakla Yüksekliği 0.201 11.41 

Bitkide Biyolojik 

Verim 

0.257 19.83 

Bitkide Bakla Sayısı 0.081 10.39 

Bitkide Tane Sayısı 0.079 9.46 

Baklada Tane Sayısı 0.064 7.55 

Yüz Tane Ağırlığı -0.149 5.22 

Bakla Uzunluğu -0.076 6.97 

Bakla Ağırlığı -0.088 5.18 

Bitkide 
Biyolojik Verim 

 0.136 17.61 

-0.108 

Bitki Boyu 0.056 13.12 

İlk Bakla Yüksekliği -0.021 10.65 

Bitkide Anadal Sayısı 0.186 16.28 

Bitkide Bakla Sayısı 0.135 8.19 

Bitkide Tane Sayısı 0.122 7.26 

Baklada Tane Sayısı 0.058 7.29 
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Yüz Tane Ağırlığı 0.182 6.37 

Bakla Uzunluğu -0.062 6.21 

Bakla Ağırlığı -0.080 7.02 

Bitkide Bakla 
Sayısı 

 0.329 30.46 

0.481** 

 

Bitki Boyu -0.158 9.25 

İlk Bakla Yüksekliği -0.009 8.08 

Bitkide Anadal Sayısı 0.073 11.19 

Bitkide Biyolojik 

Verim 

0.044 12.25 

Bitkide Tane Sayısı 0.282 9.07 

Baklada Tane Sayısı 0.213 10.34 

Yüz Tane Ağırlığı -0.116 4.22 

Bakla Uzunluğu -0.058 2.11 

Bakla Ağırlığı -0.063 3.03 

 

 

 

 

 

Bitkide Tane 

Sayısı 

 0.457 31.49 

 

 

 

 

 

 

 

0.704** 

 

Bitki Boyu -0.026 8.84 

İlk Bakla Yüksekliği -0.018 7.03 

Bitkide Anadal Sayısı 0.041 9.22 

Bitkide Biyolojik 
Verim 

0.027 10.18 

Bitkide Bakla Sayısı 0.251 13.06 

Baklada Tane Sayısı 0.283 11.29 

Yüz Tane Ağırlığı -0.206 3.39 

Bakla Uzunluğu -0.038 2.47 

Bakla Ağırlığı -0.025 3.03 

Baklada Tane 

Sayısı 

 0.577 31.22 

0.671** 

Bitki Boyu -0.019 7.51 
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İlk Bakla Yüksekliği -0.022 8.07 

Bitkide Anadal Sayısı 0.048 9.29 

Bitkide Biyolojik 

Verim 

0.031 8.13 

Bitkide Bakla Sayısı 0.304 12.14 

Bitkide Tane Sayısı 0.267 11.45 

Yüz Tane Ağırlığı -0.187 4.56 

Bakla Uzunluğu -0.053 3.26 

Bakla Ağırlığı 0.025 4.37 

Yüz Tane 
Ağırlığı 

 0.213 22.55 

-0.149 

Bitki Boyu -0.158 8.24 

İlk Bakla Yüksekliği -0.107 7.33 

Bitkide Anadal Sayısı -0.081 5.56 

Bitkide Biyolojik 

Verim 

0.106 6.05 

Bitkide Bakla Sayısı 0.266 10.17 

Bitkide Tane Sayısı 0.178 9.48 

Baklada Tane Sayısı -0.218 8.57 

Bakla Uzunluğu 0.282 12.71 

Bakla Ağırlığı 0.161 9.34 

Bakla Uzunluğu 

 -0.104 20.33 

0.717** 

Bitki Boyu 0.056 7.24 

İlk Bakla Yüksekliği 0.032 6.16 

Bitkide Anadal Sayısı -0.048 7.14 

Bitkide Biyolojik 
Verim 

0.063 8.19 

Bitkide Bakla Sayısı 0.175 10.09 

Bitkide Tane Sayısı 0.389 11.02 
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Baklada Tane Sayısı 0.429 12.08 

Yüz Tane Ağırlığı 0.241 10.38 

Bakla Ağırlığı 0.094 7.37 

 

Bakla Ağırlığı 

 -0.123 19.89 

 

 

 

 

 

 

 

0.691** 

Bitki Boyu 0.061 8.01 

İlk Bakla Yüksekliği 0.037 7.11 

Bitkide Anadal Sayısı -0.052 6.57 

Bitkide Biyolojik 

Verim 

0.071 7.68 

Bitkide Bakla Sayısı 0.145 11.12 

Bitkide Tane Sayısı 0.313 10.42 

Baklada Tane Sayısı 0.402 11.38 

Yüz Tane Ağırlığı 0.212 10.41 

Bakal Uzunluğu 0.347 7.41 
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GİRİŞ 

Somatik hücrelerindeki kromozom sayısı, ait oldukları bitki türünün 

gamet hücrelerinde bulunan kromozom sayısı kadar olan bitkilere haploid 

bitkiler denmektedir. Haploid bitkiler, gametik kromozom sayısını (2n yerine 

n ) taşıyan bitkilerdir. Haploidler, her bir lokustaki allelerden sadece bir seriyi 

içermekte ve bu özellikleri ile ıslah çalışmalarında önemli yer tutmaktadırlar. 

Haploid bitkilerin kromozom sayılarının katlanması sayesinde %100 

homozigot saf hatlar elde edilebilmektedir.  Haploid bitkilerin elde 

edilmesinde kullanılan başlangıç materyalleri gametlerdir. Esas olarak, 

haploidlerin elde edilebilmesi için iki yöntem bulunmaktadır; - ya erkek 

gametten ya da - dişi gametten in vitro koşullarda bitki oluşumunu 

sağlanabilmektedir.  

Bir haploidin kendiliğinden veya uyarılmış kromozom kopyalanması 

meydana geldiğinde, ortaya çıkan bitkiye çift haploid (DH) denir. Haploidler 

kendiliğinden düşük bir frekansta meydana gelirler veya in vivo modifiye 

tozlaşma yöntemleri (geniş hibridizasyon, kromozom eliminasyonu, 

ışınlanmış polen ile tozlaşma, vb.) ve olgunlaşmamış gametofitlerin in vitro 

kültürü gibi çeşitli yöntemlerle indüklenebilirler. Son yirmi ila otuz yılda, çift 

haploid (DH) teknolojisi, geleneksel akrabalı hat geliştirme yöntemine etkili 

bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Teknoloji, esas olarak, kaynak 

germplazmının, genellikle iki ebeveynli bir çapraz veya bir popülasyonun 

ayırıcı gametlerini örnekler ve bir adımda tamamen homozigot hatlar üretir 

(Reynolds 1997; Bonet ve ark. 1998 ).  

Kromozom ikiye katlama adımları zorlu olmaya devam etse de, bitki 

ıslahında DH teknolojisinin genelleştirilmiş kullanımına yönelik ana 

sınırlama, ekin bitkilerinde haploidiyi indükleyen yöntemlerin mevcudiyetidir 

(Dunwell, 2010; Forster ve ark., 2007) . DH üremesinin başlangıç noktası, 

1970'lerde (Guha, S. Ve Maheshwari, 1969), Datura ile yaptıkları çalışmada, 

anterlerinin kültürlenmesiyle haploid embriyoların ve bitkiciklerin 

üretilebileceğinin keşfedilmesiydi. Gerçekten de, bugün hala haploidizasyon 

için en popüler yöntemler dişi gametofitik dokulardan (in vitro jinogenez ) 

ziyade erkek gametofitik dokulardan ( in vitro androgenez) daha sık olarak 

haploid gametofitik dokuların in vitro kültürüne dayanır. Bu in vitro 

yöntemler, haploid gametofitik dokuların embriyonik gelişime yeniden 

programlanmasına izin veren, haploid embriyolar veya bitkicikler ile 

sonuçlanan uygun in vitro kültür koşullarına bağlıdır. Kapsamlı araştırmalar 

bu tekniklerin etkinliğini büyük ölçüde artırmış olsa da, bu in vitro protokoller 

büyük emekler ile yoğun çalışmalar olmaya devam etmektedir ve az sayıda 
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bitki türüyle, genellikle bir tür içindeki belirli genotiplerle sınırlıdır(Jacquier 

ve ark., 2020).  

Farklı türler arasında melezlemeler (spesifikler arası melezlemeler) 

veya polen muamelelerini içeren alternatif teknikler, sırasıyla buğday ve 

kavun gibi bazı mahsuller için başarılı bir şekilde geliştirilmiştir. Bununla 

birlikte, bu teknikler genellikle komşu döllenme ürünü olan endospermin 

gelişmemesi nedeniyle, düşme eğiliminde olan tohumların olgunlaşmamış 

embriyolarını kurtarmak için in vitro adımları gerektirir. (Ishii ve ark., 2016; 

Jacquier ve ark., 2020). Son olarak, haploid indükleyici hatlar, basit 

melezleme (spesifik  

melezlemeler) yoluyla haploid embriyolar ve bitkicikler üretebilen 

herhangi bir doku kültürü aşaması olmaksızın planta sisteminde benzersiz bir 

örneği temsil eder. Bununla birlikte, haploid indükleyici hatlar birkaç bitki 

türüyle sınırlıdır ve şimdiye kadar sadece mısır yetiştiriciliğinde ve daha az 

ölçüde patates yetiştiriciliğinde etkin bir şekilde kullanılmıştır (Kalinowska ve 

ark., 2019; Gilles ve ark; 2017).  

Şu anda, kolşisin bir kimyasal mutajen olarak birçok bitkinin 

fidelerine ve dokularına uygulanmaktadır (Kang ve ark., 2004 ; Wang ve ark., 

2010 , 2012a , b ). Kolşisin için yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri 

arasında tohum ıslatma yöntemi, kök ıslatma yöntemi, daldırma büyüme 

noktası yöntemi, doku kültürü indüksiyon yöntemi ve bulaşma yöntemi yer 

alır (Wei ve ark., 2018). Ayrıca, sülfonamid, trifluralin, pendimetalin ve 

klorpirifos gibi bazı kimyasal herbisitler, kromozom ikiye katlanmasını 

indüklemede büyük potansiyele sahiptir (Allum ark., 2007). Kromozom ikiye 

katlanmasını sağlayan indükleme mekanizmaları, kolşisin ile aynıdır. Kolşisin 

ile karşılaştırıldığında, bu ajanlar bitki tübüline karşı daha güçlü bir afiniteye 

sahiptir ve mikromolar seviyede kullanılan konsantrasyon, toksisite daha 

düşük iken, kolşisine benzer bir ikiye katlama etkisine sahiptir. Herbisitlerin 

neden olduğu kromozom katlanması, biber hariç sadece birkaç sebzede 

etkilidir (Hansen ve ark., 1996 ; Allum ve ark., 2007 ). Kimyasal yöntemlere 

ek olarak, önemli bir fiziksel mutajen olarak yüksek sıcaklığa maruz 

kalmanın, bitkilerde kromozom iki katına çıkmasını indüklemede etkili 

olduğu kanıtlanmıştır (Zhang ve ark., 2003 ; Wang ve ark., 2012b , 2013 ). 

Yüksek sıcaklıkta işleme, tek biçimliliğe ve ekonomik ve operasyonel 

avantajlara sahiptir (Guo ve ark., 2017). Ancak sebzelerde yüksek sıcaklık 

uygulamasına ilişkin başarılı bir rapor bulunmamaktadır. 
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HAPLOID INDÜKLEYICI HATLARI OLUŞTURMAK 

KULLANILAN YÖNTEMLER  

Haploid indükleyici hatları oluşturmak için doğal varyasyonu 

kullanmanın yanı sıra, aynı amaç için biyoteknolojik manipülasyonlar da 

kullanılabilmektedir. Omurgalılarda sentromer protein A (CENP-A) olarak da 

bilinen histon 3'ün (CENH3) sentromerik bir varyantının modifikasyonu, A. 

thaliana'da yeni tip haploid indükleyici hatların keşfedilmesine yol açmıştır7.  

Başlangıçta bir cenh3 mutantının yaratılmasını ve ardından bu 

mutantın bir transgenik yapı tarafından tamamlanmasını gerektiren bu iki 

aşamalı strateji, yakın zamanda basitleştirilmiştir8. Bu alternatif tek adımlı 

stratejinin arkasındaki fikir, CENH3 fonksiyonunda değişikliklere yol açan 

nokta mutasyonlarını belirlemek için CENH3 lokusunda polimorfizmi 

taramak ve böylece yabani tip bitkilerle çaprazlandığında haploid 

embriyoların üretimine neden olmaktır. Son patentler, CENH3'te tek amino 

asit değişiklikleri kullanılarak bazı mahsullerde haploid indükleyici hatların 

yaratıldığını iddia etmektedir. Ancak, yalnızca düşük haploid indüksiyon 

kapasitesi (%0'dan ~%2'ye kadar) elde edilmiştir6. Toplamda, bu sonuçlar, 

CENH3 manipülasyonuna dayalı yeni planta haploid indükleyici hatlarının 

yaratılması için kapıyı açmaktadır. DH bitkilerinin üretimine ek olarak, 

CENH3 bazlı haploid indükleyici hatlar da yetiştiriciler için ilgilenilen bir 

nükleer genomu farklı bir sitoplazmaya transfer etmek için çok faydalı 

olabilmektedir. Tasarlanmış CENH3 dişisinin genomu elimine edilse de 

sitoplazması korunmaktadır. Bu, hibrit tohum üretiminde sık kullanılan bir 

araç olan sitoplazmik erkek kısırlığının (CMS) oluşturulması için ilgi 

çekicidir ve iğdişlenmeyi önleyerek çaprazlamaları kolaylaştırır9. CENH3 

tabanlı haploid indükleyici sistemler, tek adımlı CMS dönüşümü 

sağlayabilmekte ve böylece hibrit mahsul yönetimini basitleştirebilmektedir.  

Bununla birlikte, çoğunlukla ürün türlerinde elde edilen düşük haploid 

indüksiyon oranı nedeniyle, CENH3 tabanlı sistemler şu anda ıslah 

programlarında kullanılmamaktadır6. Haploid indüksiyon hızı genellikle bu 

teknolojinin üreme uygulamaları için kullanımında büyük bir sınırlama 

olduğundan, bu engellerin üstesinden gelmek için altta yatan mekanizmaların 

daha iyi anlaşılmasına açıkça ihtiyaç duyulmaktadır.  
 

MISIR HAPLOID INDÜKLEYICI HATTININ 

OLUŞTURULMASINDA MOLEKÜLER MEKANIZMA  

Mısır haploid indükleyici hattının arkasındaki mekanizmayı 

açıklamak için literatürde iki ana hipotez bulunmaktadır:  
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(1) Erkek ve dişi gamet füzyonu ile normal çift döllenme, ardından 

erken embriyogenez sırasında seçici erkek kromozomu eliminasyonu. Bu 

hipotez, temel olarak, embriyo veya endosperm gibi bazı döllenme 

ürünlerinde eksik parental indükleyici kromozom bölümlerinin saptanmasıyla 

desteklenir10. Bu gözlemler, haploid indükleyici ebeveynin genetik bilgisinin 

iletildiğini ve daha sonra embriyodaki  

mitotik hücre bölünmeleri yoluyla aşamalı olarak kaybolduğunu, 

bunun da haploid embriyolara ve bazı anöploid veya miksoploid embriyo 

vakalarına yol açtığını göstermektedir.  

(2) Polen gelişimindeki veya gamet füzyonundaki kusurlar nedeniyle 

bozulmuş çift döllenme. Bu, ilk olarak morfolojik olarak farklı bir çift sperm 

hücresi çekirdeğine sahip polen tanelerinin varlığı ile desteklenmektedir11. 

Bir çalışma ayrıca normal üç çekirdekli polenden oluşan iki çekirdekli 

polenden oluşan anormal polen taneleri bildirmiştir ancak düşük frekans 

haploid indüksiyona yol açan anomalileri hesaba katamamıştır12. Bu eski 

çalışmaların, farklı haploid indükleyici hatların spesifik ve karmaşık genetik 

arka planı göz önünde bulundurularak dikkatle yorumlanması gerekmektedir, 

çünkü bu deneylerde kontrol olarak kullanılmak üzere yakın izogenik hatlar 

mevcut değildir. Yakın tarihli bir çalışma, polen tanesi içinde tek çekirdek 

dizilimi içeren teknik bir atılım kullanmıştır. Parçalanmış kromozomlarla 

sonuçlanan genomik kararsızlık, haploid indükleyici hattın sperm hücrelerinin 

yaklaşık %30'unda bulunmuştur13. Bu kusurlu erkek gametler daha sonra 

yalnızca haploid embriyolara değil, aynı zamanda hem çift döllenmenin 

başarısız olmasına hem de abortus yapan anöploid embriyoların ve/veya 

endospermlerin üretimine yol açabilir. İlginç bir şekilde, başarısız yumurta 

hücresi-sperm hücresi füzyonu, ancak haploid indükleyicilerden polen 

kullanıldığında normal merkezi hücre-sperm hücresi füzyonu 

gözlemlenmiştir14. Bu tür tek döllenme endosperm gelişimine yol açabilir ve 

haploid yumurta hücresinin haploid embriyoya gelişimini teşvik edebilir.  

Mısır haploid indüksiyonu için bir kritik faktör, yakın zamanda 

karakterize edilen DUF679 membran proteinidir (ZmDMP)25. ZmDMP gen 

nakavtı, matl/nld/zmpla1 mutasyonu ile birleştirildiğinde haploid indüksiyon 

oranını iki ila altı kat artırabilir15.  

Mahsul mühendisliği için bir yapı taşı olarak haploid indüksiyon 

sistemleri  

Haploid indüksiyon sistemlerinin mahsul yetiştirme programlarına 

sunduğu faydalar çeşitlidir, çünkü DH teknolojisi mahsulün iyileştirilmesine 
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yönelik çeşitli kısıtlamaların üstesinden gelmek için birkaç farklı moleküler 

teknikle birlikte kullanılabilmektedir. Bir örnek, genom düzenleme 

teknolojilerinin ekinlere uygulanmasını genişletmek için haploid indüksiyon 

sistemlerinin son zamanlarda kullanılmasıdır. Son on yılda, özellikle 

CRISPR-Cas genom düzenleme sistemlerinin geliştirilmesi nedeniyle, genom 

düzenleme teknolojilerinde hızlı bir genişleme görülmüştür. CRISPR–Cas 

teknolojisinin en önemli yeniliği, DNA modifikasyonlarını indüklemekten 

sorumlu nükleazın, Cas nükleaz ile birlikte verilen sentetik bir kılavuz RNA 

sayesinde hemen hemen her genomik lokusa kolayca hedeflenebilmesidir. 

Düşük maliyeti ve tasarım kolaylığı nedeniyle, bu teknoloji halihazırda 

moleküler biyoloji araştırmaları için standart bir araç haline gelmiştir ve 

tarımsal uygulamalar için büyük bir potansiyel sunmaktadır16. Bununla 

birlikte, mahsulün iyileştirilmesi için bu genom düzenleme sistemlerinin tüm 

potansiyelini kullanmak için, henüz üstesinden gelinmesi gereken bazı 

engeller vardır. Başlıca engellerden biri, ticari ıslahta kullanılan çok sayıda 

elit çeşidin genetik dönüşüme karşı inatçı olması ve bu nedenle elit çeşitlerin 

düzenlenmesi için CRISPR-Cas sistemlerinin teslimini zor veya imkansız hale 

getirmesidir. Bu kısıtlamayı aşmanın bir yolu, genom düzenleme sistemini 

genetik olarak dönüştürülebilir bir varyeteye sokmak ve daha sonra 

tekrarlayan geri çaprazlamalarla istenen düzenlemeleri elit kültivar içine 

sokmaktır. Bu zaman alıcı süreçten kaçınmak ve hangi elit çeşitlerin 

agronomik özelliklerini bir genom düzenleme özelliği ile kolayca birleştirmek 

için, iki farklı araştırma grubu planta haploid indükleyici hatlarının faydasını 

zarif bir şekilde kullanmıştır17. Genetik dönüşüme direnen ekin çeşitlerine 

doğrudan genom düzenlemeleri sağlamak ve elit materyalin genomunda 

düzenlemeleri tetikleyen transgenin varlığından kaçınmak için haploid 

indüksiyonu CRISPR-Cas teknolojisiyle birleştirilmiştir17.  

Haploid indükleyici sistemlerin tarımsal uygulamalar için 

kullanılabileceği ikinci bir alan, hibrit genomun tohumlar yoluyla klonal 

olarak çoğaltılmasına izin vermek için hibrit çeşitlerde yapay apomiksis (bir 

eşeysiz üreme şekli) yaratılmasıdır. Orta ebeveyn değerine göre F1 melezinin 

artan gücü olarak tanımlanan heterosis fenomeni, modern tarımda sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, F1 hibritlerinin üretimi zahmetli ve zaman 

alıcı bir süreçtir ve F1 bitkisinde mayoz bölünme sırasında genetik 

segregasyon nedeniyle heterotik etki kaybolduğundan, F1 tohum stokları 

ebeveyn çeşitlerini geçerek sürekli olarak yenilenmelidir. Bu nedenle, F1 

tohumlarını klonlayarak çoğaltma yöntemleri, tarım için büyük bir varlık 

olacaktır2.  
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SINIRLAMALAR VE PERSPEKTİFLER  

Burada açıklanan planta haploid indüksiyon sistemlerindeki ikisi, 

kullanımları açısından zıt geçmişlere sahiptir. Mısır sistemi ilk olarak 

yetiştiriciler tarafından haploid indüksiyon fenotipinin nedenini keşfetmeden 

önce yoğun bir şekilde kullanılmıştır, oysa CENH3 sisteminin haploid 

indüksiyon kapasitesi daha sonra ıslaha uygulanan temel bilimin bir yan 

ürünüdür. Bu nedenle, moleküler ve hücresel mekanizmaları deşifre etmek 

için üretilen (ve üretilecek olan) bilgi, hem temel bilimi (polen gelişimi, çift 

döllenme, gamet etkileşimleri ve genom stabilitesi gibi) hem de uygulamalı 

bilimi (üreme yöntemleri gibi) etkileyecektir. Yeterince anlaşıldığında, diğer 

moleküler aktörleri değiştirerek mekanizmaları taklit etmek daha uzun vadeli 

bir bakış açısı olabilir. Örneğin, CENH3 dışındaki sentromer proteinlerinin 

bozulması da sentromerin dengesini bozabilir ve dolayısıyla teorik olarak 

haploid indüksiyona yol açabilir. MATL/NLD/ZmPLA1 mutasyonu dışında 

başka yollarla tetiklenen sperm hücresi kromozom fragmantasyonu, daha 

yüksek haploid indüksiyon oranlarına izin verebilir.  

Halihazırda yoğun bir şekilde geliştirilmekte olan daha somut bir 

bakış açısı, bu iki haploid indüksiyon sisteminin (diğer) bitkilere 

çevrilmesidir. Daha önce bahsedildiği gibi, MATL/NLD/ZmPLA1'e dayalı 

haploid indüksiyon sistemi son zamanlarda başarıyla pirinç ve buğdaya 

çevrilmiştir18. Bununla birlikte, MATL/NLD/ZmPLA1'in fonksiyonel 

ortologlarının tanımlanmasındaki zorluklar nedeniyle dikotiledonlu türlere 

çeviri hala zordur. CENH3 haploid indüksiyon sistemi ile ilgili olarak, bunu 

A. thaliana'dan farklı mahsullere çevirmek için çabalar sarf edilmiştir ancak 

şimdiye kadar test edilen mahsullerde gözlemlenen düşük haploid indüksiyon 

oranı nedeniyle minimum başarı elde edilmiştir6.  

Yüksek bir haploid indüksiyon oranına (en az %10) sahip olmak veya 

haploid indüksiyon oranını arttırmak, ıslah programlarında rutin kullanımlar 

için temel bir koşulu temsil eder. Hem mısır haploid indükleyici hattında hem 

de A. thaliana CENH3 mühendislik sisteminde, haploid indüksiyon oranını 

arttırmak için ek mutasyonlar bulunmuştur: sırasıyla ZmDMP ve DNA ligaz 

IV (AtLIG4)25,27. Diğer türlere çeviri stratejileri tasarlanırken bu ek 

aktörlerin dikkate alınması gerekir.  

Planta haploid indüksiyon sistemlerinde verimli kullanımı için bir 

diğer önemli sınırlama, bitkilerin ve mahsullerin seksüel üreme şeklidir. 

Otogam türlerin (kendi kendine döllenen bitkiler) işlenmesi allogam türlere 

(çapraz döllenen türler) kıyasla daha zordur, çünkü çiçeklerin emaskülene 

edilmesi (yalnızca dişi kısmı bırakmak için) genellikle büyük çabalar 
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gerektirir. Laboratuar koşullarında çiçek emaskülenisyonu haploid indüksiyon 

oranını değerlendirmek için uygun olsa da, yetiştirici ölçeğinde zorlayıcı 

olmaya devam etmektedir. Bu sınırlama, kimyasal hadım etmeyi veya dişi 

genotiplerin erkek kısırlığını indüklenen stratejiler kullanılarak atlanabilir.  

Haploid bitkiciklerin kromozomlarının yapay iki katına çıkma süreci, 

DH teknolojisinde bir başka kritik adımı temsil etmektedir19. Şu anda, mitoz 

bölünmeyi bozan kimyasal tedaviler (örneğin kolşisin) kullanılmaktadır. Daha 

sonra bir diploid genom üretmek için haploid genomun kopyala-yapıştır işlevi 

gibi davranmaktadırlar. Yetiştirici ölçeğinde, bu adım maliyetleri daha da 

artıran özel tesislere ihtiyaç duyulmasıyla çok hızlı bir şekilde emek yoğun 

hale gelir (tedaviler, çimlendirme, ekim vb.). Mısırda, farklı çalışmalar 

spontan kromozom ikiye katlanmasını iyileştirebilen genetik özellikleri  

tanımlamıştır20. Bu nedenle, planta haploid indüksiyonunu spontan 

ikiye katlama ile birleştirmek, tamamen planta-ikili haploid üretimine yol 

açabilir. Kendiliğinden çiftleme, yapay kromozom çiftleme adımlarından 

kaçınmak için büyük bir fırsat sunsa da, sınırlaması, bu özelliğin haploid 

indükleyici çizgide değil (çünkü onun genomu olduğu için) DH'ye yol açacak 

bitkiden elde edilen genetik materyalde mevcut olması gerektiğidir. Bir başka 

ilgili ilginç uygulama, bu spontan kromozom ikiye katlama özelliğini iki 

katına çıkma kapasitelerini arttırmak için haploid indükleyici hatlarına dahil 

etmek olabilir. Kendi kendine oluşan haploid indükleyici hatlar, daha fazla 

sayıda canlı tohuma yol açmalıdır (haploid embriyo içeren tohumları 

kurtararak) ve böylece haploid indükleyici hattın yayılmasını iyileştirmelidir.  

Sonuç olarak, planta haploid indüksiyonu hala birkaç ürünle sınırlı 

olmasına rağmen, bu Perspektifte açıklanan son keşifler, bitki yetiştiricisinin 

tekniklerini genişletmek için yeni olasılıklar açmaktadır.  
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GIRIŞ  

1990'larda, in vitro teknolojilerin artarak çok çeşitli sayıda bitki 

türüne uygulanmasıyla genişleme yaşamıştır. Doku kültürü teknikleri, 

baklagiller (Davey ve diğerleri, 1994), tahıllar (Vasil ve Vasil, 1994), sebze 

bitkileri (Reynolds, 1994), yağlı tohumlar (Palmer, 1994), patates (Jones, 

1994), diğer kök ve yumru bitkileri (Krikorian, 1994), tropikal meyveler 

(Grosser, 1994), tarla bitkileri (Krikorian, 1994), orman ağaçları (Harry ve 

Thorpe, 1994), ve süs bitkilerinde (Debergh, 1994) kullanılmaya 

başlanılmıştır. İn vitro hücre teknolojisinin uygulanması mikro çoğaltmanın 

çok ötesine geçmiş ve belirli türler ve ele alınan problemler için ilgili veya 

mümkün olan tüm in vitro yaklaşımları benimsemiştir. Ancak, somaklonal 

varyasyondan yararlanmada (Karp, 1994), veya mutant hücrelerden faydalı 

bitkiciklerin rejenerasyonunda yalnızca sınırlı başarı elde edilmiştir (Dix, 

1994); ayrıca, protoplast teknolojisinin erken vaatleri büyük ölçüde yerine 

getirilmemiştir (Feher ve Dudits, 1994). Germplazm depolaması için 

kriyoprezervasyon teknolojisinin genişletilmesinde (Kartha ve Engelmann, 

1994) ve yapay tohum teknolojisinde (Redenbaugh, 1993), önemli ilerleme 

kaydedilmiştir. Sallar, membranlar ve cam çubuklar gibi hücrelerin 

kültürlenmesi için bazı yeni yaklaşımlar ve ayrıca iyonik olmayan yüzey aktif 

cisimlerinin kullanımıyla kültür ortamının manipülasyonu başarılı bir şekilde 

geliştirilmiştir (Lowe ve diğerleri 1996). Grauda ve diğerleri (2010), ilkbahar 

ve kış genotiplerinde yapılan buğday anter kültürü ile DH hatlarının elde 

edilmesi için en etkili protokolü detaylandırmışlardır. Başlangıç materyali 

olarak 10 adet ilkbahar ve 4 adet kışlık buğday F2 hibriti kullanılmıştır. Sivri 

uçlara soğuk (4ºC) ön işlem uygulanmış ve sivri uçlar %50 çamaşır suyu 

çözeltisi ile 17 dakika sterilize edilmiştir. İzole anterler, 2.5 mg l-1 CuSO4 x 

5H2O ilavesiyle 190-0, AMC ve AMC gibi farklı indüksiyon ortamlarında 

yetiştirilmiştir. Kullanılan buğday hibritlerinden DH elde etmek için en uygun 

indüksiyon ortamı, bakırlı AMC ortamı olduğunu bildirmişlerdir.  

Doku kültürünün önemli bir uygulaması, anter kültürü veya 

kromozom eliminasyonu yoluyla haploid indüksiyon prosedürlerinin 

geliştirilmesidir. İkinci teknik ayrıca doku kültürü teknolojisinin yanı sıra 

üreme materyalinin in vitro bakımı ve hızlı yayılmasını gerektirmektedir. 

Hücre, in vitro, aksenik veya steril kültür olarak da adlandırılan bitki doku 

kültürü, hem temel hem de uygulamalı çalışmalarda olduğu kadar ticari 

uygulamada da önemli bir araçtır (Thorpe, 1990). Bitki doku kültürü, 

hücrelerin, dokuların, organların ve bunların bileşenlerinin tanımlanmış 

fiziksel ve kimyasal koşullar altında in vitro aseptik kültürüdür. Bitki doku 
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kültürü için teorik temeli tek hücrelerin kültür üzerindeki deneyler üzerinde 

1902 yılında Science Alman Akademisi yaptığı konuşmada Gottlieb 

Haberlandt tarafından önerilmiştir (Haberlandt, 1902). Yüksek bitkilerden 

izole edilmiş vejetatif hücrelerin kültürü için sistematik olarak organize 

edilmiş hiçbir girişimde bulunulmadığına karar verdi. Yine de günümüzde bu 

tür kültür deneylerinin sonuçları, temel bir organizma olarak hücrenin sahip 

olduğu özellikler ve potansiyeller hakkında bazı ilginç bilgiler vermektedir. 

Ayrıca, çok hücreli bir bütün organizmadaki hücrelerin maruz kaldığı 

karşılıklı ilişkiler ve tamamlayıcı etkiler hakkında bilgi sağlamaktadır 

(Krikorian ve Berquam, 1969). İzole edilmiş fotosentetik yaprak hücreleri ve 

diğer işlevsel olarak farklılaşmış hücrelerle deneyler yaptı ve başarısız oldu, 

ancak yine de vejetatif hücrelerden yapay embriyoların başarılı bir şekilde 

yetiştirilebileceğini öngörmüştür. Böylece, totipotens kavramını açıkça ortaya 

koydu ve ayrıca, besin solüsyonunda izole edilmiş bitki hücrelerinin 

yetiştirilmesi tekniğinin, yeni bir deneysel yaklaşımdan önemli sorunların 

araştırılmasına izin verdiğini belirtti. 1902 tarihli bu adrese ve öncesinde ve 

sonrasında yaptığı öncü deneylere dayanarak, Haberlandt haklı olarak bitki 

doku kültürünün babası olarak kabul edilmektedir. Diğer çalışmalar, izole 

edilmiş kök uçlarının kültürüne yol açmıştır (Kotte, 1922; Robbins, 1922). 

Meristematik hücrelere sahip eksplantların kullanılmasına yönelik bu 

yaklaşım, başarılı ve belirsiz domates kök uçları kültürünü üretti (White, 

1934). Tamamen tanımlanmış bir ortamda kök kültürü için daha fazla 

çalışmaya izin verildi. Bu tür kök kültürleri başlangıçta viral çalışmalar için 

ve daha sonra fizyolojik çalışmalar için önemli bir araç olarak kullanıldı 

(Street, 1969). Tomurcuk kültürleri ile de başarı sağlanmıştır (Loo, 1945; 

Ball, 1946) Embriyo kültürü de geçen yüzyılın ilk on yılında arpa embriyoları 

ile başlamıştır (Monnier, 1995).  

Bununla birlikte, bu bulgular, sonraki on yıllarda in vitro kültürlerin 

kullanımındaki çarpıcı artış için zemin hazırlamıştır. Tekniklerin 

Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi 1940'lar, 1950'ler ve 1960'lar, yeni tekniklerin 

geliştirilmesi ve hâlihazırda mevcut olanların iyileştirilmesi için heyecan 

verici bir zaman olduğunu kanıtladı. Hindistan cevizi suyunun uygulanması, 

genç embriyoların (Van Overbeek ve diğerleri, 1941) ve monokotlar da dahil 

olmak üzere diğer inatçı dokuların kültürüne izin verdi. Çeşitli odunsu ve otsu 

dikotlar ve gymnospermlerin yanı sıra taç-safra dokuları da dâhil olmak üzere 

çok sayıda türün kallus kültürleri de kurulmuştur (Gautheret, 1985).  

Yumurtalık kültüründeki ilk denemeler, birkaç türde pedicellerin 

köklenmesiyle birlikte yumurtalıkların sınırlı büyümesini sağladı (Rangan, 
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1982). Embriyolarla yapılan çalışmalara oranla başarılı ovül kültürü çok 

sınırlıdır. Hem yumurtalıklar hem de ovüllerle yapılan çalışmalar, esas olarak 

embriyo ve meyve gelişimini düzenleyen faktörlerin anlaşılmasına yöneliktir 

(Rangan, 1982). Bir endospermden sürekli büyüyen ilk doku kültürleri 

olgunlaşmamış mısırdandı (LaRue, 1949). Organogenez yoluyla bitki 

rejenerasyonu daha sonra Exocarpus cupressiformis'te elde edildi (Johri ve 

Bhojwani, 1965). Papaver somniferum (Kanta ve diğerleri, 1962), kullanılarak 

in vitro tozlaşma ve fertilizasyona öncülük edilmiştir. Yaklaşım, eksize 

edilmiş ovüllerin ve polen tanelerinin aynı ortamda birlikte kültürlenmesini 

içerir ve türler arası ve türler arası melezler üretmek için kullanılmıştır 

(Zenkteler ve diğerleri, 1960). Daha önce, kültürde Ginkgo polen tanelerinden 

hücre kolonileri elde edildi ve haploid kallus Tradescantia refleksa'nın bütün 

anterlerinden elde edildi (Tulecke, 1953) 

Günümüzde Doku Kültürü ve Son Gelişmeler  

Wang ve diğerleri (2021), yaptıkları çalışmada diploid indüksiyonunu 

yönlendirmek için biber mikrosporogenezi ve çiçek gelişimi arasındaki 

ilişkiyi araştırmayı ve ayrıca kimyasal reaktifler ve yüksek sıcaklık 

yöntemlerini karşılaştırmalı uygulama sonuçlarını araştırmışlardır. Sonuç 

olarak, 2. aşamaya kadar gelişen çiçek tomurcuklarının, korolla ve anter yeşil 

olduğunda ve korolla brakteleri hafifçe açığa çıkardığında ve mayoz 

bölünmenin zigoten-diploten fazındayken kimyasal ve yüksek sıcaklık 

muamelesi için en uygun olduğunu gösterdi; biber haploidlerinin büyüme 

noktaları 2 gün boyunca %0.006 pendimetalin ile tedavi edildiğinde en 

yüksek indüksiyon oranı %30'a ulaştı, bu geleneksel kolşisin tedavisi 

yönteminden daha yüksek; yüksek sıcaklık uygulaması için en yüksek 

indüksiyon oranı, çiçek tomurcukları 38 C'de 2 saat yüksek sıcaklık işlemine 

tabi tutulduğunda %14,29 olmuştur. Çalışma ilk olarak, biber haploidlerinin 

kromozom iki katına çıkarılması için yüksek sıcaklık işleminin uygulanabilir 

bir yöntem olduğunu ve biber kromozom iki katına için verimli ve pratik bir 

kimyasal arıtma yöntemi sağladığını bildirmektedir. Sharma ve Jyoti (2020), 

Safran (Crocus sativus L.), çok yavaş doğal çoğalma hızına sahip ekonomik 

açıdan önemli bir bitkidir ve bitki doku kültürünün üreme kapasitesini 

artırması beklenir. Bu çalışmada, mikro çoğaltma için korm eksplantları 

kullanılmıştır. Oksinler ve sitokinin, eksplantların in vitro çoğaltılması için 

önemli bulundu. Genel olarak, %93 kallus, 2 mg L- 1 2,4-diklorofenoksi-

asetik asit (2,4-D), 0,5 mg L- 1 ile desteklenmiş Murashige ve Skoog (MS) 

ortamında çoğaltılan korm eksplantlarının meristematik bölgesinden 
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indüklenmiştir. 6 haftalık aşılamadan sonra kinetin (Kn), %2 sakaroz ve 100 

mg L- 1 askorbik asit. 2 mg L -1 ile takviye edilmiş yarı kuvvet MS ortamında 

somatik embriyogenez gözlemlenmiştir. İndol-3-asetik asit, 2 mg L- 1 Kn ve 

100 mg L - 1 askorbik asit. 2 mg L -1 Kn ve 2 mg L -1 IAA içeren MS 

ortamında %89.6 çekim ile kalliden organogenez gözlemlenmiştir. 2 mg L- 1 

indol-3-butirik asit ile takviye edilmiş MS ortamında %91.6 kallusta tesadüfi 

köklenme elde edilmiştir. Safranın doku kültürü için çok sayıda protokol 

mevcuttur, ancak bu protokol safranın in vitro olarak mikroçoğaltılması için 

kolay ve zaman açısından verimli bir yöntem sağladığı bildirilmiştir. Eder ve 

Chalyk, (2002), yaptıkları çalışmada maternal haploidlerin üretimi için iki 

haploid indükleyici hat, MHI ve M741H kullanılmştır. Dent, flint ve 

flint×dent mısır dahil olmak üzere deneyde yer alan tüm anne genotiplerinden 

haploidler elde edildi. Maternal genotip, elde edilen haploidlerin sıklığı 

üzerinde önemli bir etkiye sahipti ve frekans %2.7 ile %8.0 arasında 

değişmiştir. Kromozom katlamalı fideler için kolşisin solüsyonu uygulanmış 

ve haploid bitkilerin %49.4'ü verimli polen üretmiş, %39.0'ı kendi kendine 

olabilmiş ve %27.3'ü kendi kendine tohum üretebilmiştir. Geliştirilmiş 

sentetik popülasyonlar haploid sib tekrarlayan seçim, bir saha denemesinde 

test edilmiştir. Sonuçlar, maternal haploid bitkilerin kullanımının mısır ıslahı 

ve mısır genetiği için büyük potansiyele sahip olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Wang ve diğerleri (2018), üç farklı geni hedefleyerek hekzaploid buğdayda 

CRISPR yoluyla çoğaltılmış genom düzenlemesini gösterdi; TaGW2, TaLpx-

1 ve TaMLO. Bu çalışmada, nakavt mutantlar üretmek için tek bir TaU3 

promotörünün kontrolü altında tRNA aralıklı polisistronik kasete üç sgRNA 

yerleştirildi. Multipleks genom düzenleme araçlarının ortaya çıkması, 

buğdaydaki CRISPR sisteminin kullanımını, tek bir CRISPR yapısı 

kullanarak birden çok gen içeren daha karmaşık özellikleri ele alacak şekilde 

genişletebileceğini göstermiştir. Croser vd. (2009), mikrospor kültürü 

tekniğini kullanarak nohutta haploid bitki elde etmişlerdir. Haploid üretimde 

sporların üninüklear safhada olması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun yanında 

araştırmacılar, kışın ve ilkbaharda yetişen donör bitkiden alınan 

mikrosporların haploid bitki üretimine daha duyarlı olduğunu tespit 

etmişlerdir. Donör bitkilerden alınan mikrosporlara uygulanan 24–48 saat + 4 

ºC soğuk uygulamasının double haploid bitki üretimine daha iyi yanıt verdiği 

ortaya çıkarılmıştır. 

Hesami ve diğerleri 2020, yapılan çalışmada genotipler, eksplantlar ve 

farklı 6- benzilaminopurin (BAP), kinetin (Kin) konsantrasyonlarını içeren 10 

faktör temelinde buğdayın in vitro sürgün rejenerasyon sonuçlarını 



 
 167 

modellemek ve tahmin etmek için genelleştirilmiş regresyon sinir ağı 

(GRNN) kullanılmıştır. 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4- D) ve ek olarak, 

maksimum sürgün rejenerasyonu için optimize edilmiş bir çözüm belirlemek 

için GRNN bir genetik algoritmaya (GA) bağlanmıştır. Sonuçlar, GRNN'nin 

0.78'lik bir katsayı belirlemesi ile doğrulama setindeki sürgün rejenerasyon 

frekansını doğru bir şekilde tahmin edebildiğini göstermiştir. Duyarlılık 

analizi, sürgün rejenerasyon sıklığının 2,4-D > eksplant > genotip < zeatin < 

NAA sırasına göre değişkenlere karşı daha duyarlı olduğunu göstermiştir. Bu 

çalışmanın sonuçları, GRNN-GA'nın in vitro genotipten bağımsız 

rejenerasyon protokolleri geliştirmek ve optimize etmek için deneysel 

yaklaşımların yanı sıra bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Mosafa (2016), yaptığı çalışmada, çeşitli konsantrasyonlarda NAA(1 ve 2 

mg/l ) ve BAP(1,2,3 ve 4 mg/l) ile takviye edilmiş MS ortamında Lavandula 

angustifolia calli'nin yaprak antioksidan aktivitesini değerlendirmek için 

tasarlanmıştır. Antioksidan aktivite ve fenolikler, flavonoidler ve rosmarinik 

asit içeriği belirlenmiştir. Sonuç olarak, en yüksek antioksidan kapasite 

(Ic50:9.506±0.467 µg/ml) ve en yüksek toplam flavonoid (0.0948±0.009 

mg/gDW) ve rosmarinik asit (27.867±0.086 µg/gDW) değerleri ile takviye 

edilmiş ortamdan elde edilmiştir. 2mg/L BAP ve 4 mg/L NAA, biyokütle 

verimi, bahsedilen ortamda önemli ölçüde iyileştirildi. Fenolik bileşikler 

dikkate alındığında çeşitli ortamlar arasında önemli bir fark olmadığı ve sonuç 

olarak lavanta bitkisinin doku kültürü, güçlü bir doğal antioksidan kaynağı 

olabileceği bildirilmiştir. Depta ve Doroszewska, (2019), Nicotiana tabacum × 

N. africana türler arası F1 melezlerinin geliştirilmesi ve sitometrik 

değerlendirmesi amacıyla yapılan çalışmada, çoğu PVY izolatına direnç 

gösteren iki çeşit VAM ve Wiślica'nın, bilinen tüm PVY izolatlarına bağışık 

olan vahşi Nicotiana africana türleri ile melezlenmiştir. Bu türler arasındaki 

önemli genetik mesafe nedeniyle, elde edilen F1 hibritlerinin fideleri canlı 

değildi. Canlı melezler elde etmek için kotiledon in vitro kültürleri kullanıldı. 

Kallusun büyümesi ve gelişmesi, N. africana ile çaprazlamada kullanılan anne 

bileşenine bağlı olarak bitki rejenerasyonu da farklılaşmıştır. Bu ana 

ebeveynden 88 amfihaploid hibrit bitki elde edildiğinden, VAM çeşidinden 

türetilen hibritlerin kotiledonları daha verimli bir şekilde rejenere olmuştur. 

Buna karşılık, Wiślica çeşidinden sadece 27 amfihaploid hibrit bitki 

türetilmiştir. Amfihaploid bitkilerin kısırlığı, üreme sürecinde kullanımlarını 

engellemiştir. Doğurganlığı geri kazanmak için, in vitro koşullar altında 

gövde özlerinden organogenez süreci kullanıldı. Rejenere bitkilerin ploidi 

derecesi, akış sitometrisi kullanılarak belirlendi. Tüm nesneler için aynı in 
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vitro kültür koşullarının kullanılmasına rağmen, maternal bileşenin elde edilen 

rejenerant sayısı ve ploidi seviyelerinin derecesi üzerinde önemli bir etkisi 

gözlemlenmiştir. Hamada ve diğerleri 2018, ekin bitkilerine genom 

düzenlemenin mevcut uygulaması, in vitro kültür ve rejenerasyona uygun 

çeşitlerle sınırlıdır. Bu çalışmada, kallus kültürü ve rejenerasyon 

gerektirmeyen bir in planta genom düzenlemesini rapor etmişlerdir. Sürgün 

apikal meristemleri (SAM'ler), daha sonra çiçek organogenezi sırasında germ 

hücrelerinin geliştiği bir subepidermal hücre tabakası L2 içerir. TaGASR7'yi 

hedeflemek için tasarlanmış CRISPR/Cas9 bileşenlerini ifade eden 

plazmitlerle kaplı altın parçacıklarının biyolistik sunumu emdirilmiş 

tohumların SAM'a maruz kalan embriyolarına bombalanmış ve SAM içinde 

geçici GFP ekspresyonu gösteren bombalanmış embriyolar seçildi ve yetişkin 

bitkilere büyütüldü. Hedef gendeki mutasyonlar, bölünmüş amplifiye 

polimorfik dizi analizi ile beşinci yaprak dokusunda değerlendirildi. 

Bombardımana maruz kalan 210 bitkinin 11'i (%5,2) mutant aleller taşıyordu 

ve bunlardan üçünün (%1.4) mutasyonları bir sonraki nesilde kalıtsaldı. T1 

bitkilerinin genotip analizi, tümü bir T0 bitkisinden türetilen üç homeolog gen 

için homozigot bitkileri tanımlamıştır. Bu bitkiler, Cas9'un saptanabilir bir 

entegrasyonunu göstermedi ve RNA genlerini yönlendirdi, bu da 

CRISPR/Cas9'un geçici ifadesinin mutasyonları başlattığını göstermektedir. 

Bununla birlikte, mevcut yöntem planta elde etmek için kullanılabilir 

CRISPR/Cas9 kullanarak buğdayda genom düzenleme ve diğer inatçı bitki 

türleri ve varyasyonları için olası uygulamalar önerdiğini bildirmişlerdir. 

Miclea ve diğerleri (2020), yaptıkları çalışmada, jasmonik asit (JA) ve 

salisilik asidin (SA) Lavandula angustifolia Mill'in in vitro gelişimi ve üretimi 

bitki materyali ve eksplantlarda polifenoller, klorofiller ve karotenoidlerin 

birikmesi üzerindeki etkisini değerlendirilmiştir. Sonuçlar, kontrol ortamında 

büyütülen eksplantlar ve in-vivo yetiştirilen olgun ve genç L. angustifolia ile 

karşılaştırılmıştır. Bitkiler 21 günlük inkübasyondan sonra, düşük SA 

konsantrasyonlu veya elisitör içermeyen ortam üzerinde çoğaltılan tüm 

eksplantlar, daha yüksek elisitör konsantrasyonları olan ortamlarda yetiştirilen 

eksplantlardan daha fazla sayıda sürgün üretti. Elisitörle desteklenen ortama 

aktif kömür (AC) eklendiğinde sürgünler daha uzun büyürken, AC bitkilerin 

fitokimyasal bileşimini olumsuz etkiledi veya etkilememiştir. Elisitörlerin 

varlığında yetiştirilen eksplantlar, kontrollerden daha yüksek polifenolik ve 

klorofil içeriğine sahipti ve bu, elisitörlerin sekonder metabolitlerin 

salgılanması üzerindeki faydalı etkisini göstermiştir. Lutein ve β-karoten, tüm 

numunelerde baskın karotenoidlerdi. 0,5 mg/L JA ve 1,5 mg/L SA + AC ile 
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desteklenmiş kültür ortamı, yüksek polifenol ve karotenoid içeriğine sahip 

bitki materyali üretmek için en uygun olduğunu kanıtlanmıştır. Jacobs ve 

McVetty, (2005), üç farklı Brassica napus L. yüksek erusik asitli kolza 

(HEAR) melezi için soyağacı seçiminden altmış aile ve çapraz başına iki kat 

haploid gelişmeden 60 hat oluşturuldu ve ardından 2000 ve 2001 yılında 

Manitoba'da dört ortamda agronomik ve tohum kalitesi performansı açısından 

karşılaştırıldı. Çaprazlarda birçok özellik için ortalama performansta 

farklılıklar gözlemlendi; ancak, melezler arasında bu farklılıklar tutarlı 

değildi. Bireysel melezleler arasında benzer sayıda üstün soy seleksiyon 

aileleri ve çift haploid hatlar için özellikler ve tüm özelliklerin 

kombinasyonları için farklıklar bu çalışmada sonucunda bulunmuştur. Hem 

soy ağacı seçimi hem de çift haploid yetiştirme yöntemlerinin kendilerine 

özgü güçlü ve zayıf yönleri olduğu, ancak ikisinin de B. napus HEAR 

çeşitlerinin gelişimi için açıkça üstün olmadığı sonucuna varılmıştır. Ahmad 

ve diğerleri (2020), tasarlanmış nanopartiküller (ENP'ler), tıbbi değeri olan 

bileşiklerin ortaya çıkarılmasında çok önemli bir rol oynar. Bu araştırma, 

Candyleaf, Stevia rebaudiana rejenerantlarında ZnO ve CuO ENP'lerin in 

vitro kök oluşumu, enzimatik olmayan antioksidan aktiviteler ve steviol 

glikozitlerin (SG'ler) üretimi üzerindeki etkisini araştırmaktadır. ENP'ler bitki 

sürgünleri içeren MS ortamında 0, 2, 20, 200 ve 2000 mg/L 

konsantrasyonlarda uygulanmıştır. ZnO ENP'ler (2 mg/L) ve CuO ENP'ler (20 

mg/L) uygulanarak indüklenen köklenme yüzdesi sırasıyla %91 ve %94'tür. 

Ayrıca, 2 mg/L ZnO ve 20 mg/L CuO ENP'lerde, yüksek performanslı sıvı 

kromatografi çalışmaları, SG'lerin önemli ölçüde en büyük içeriğini belirledi; 

rebaudiosit A (4.42 ve 4.44) ve stevioside (1.28 ve 1.96) olduğu tespit 

edilmiştir. Toplam flavonoid içeriği, toplam fenolik içerik ve 2,2-difenil-1-

pikril hidrazil-serbest radikal temizleme aktivitesini içeren fitokimyasal 

çalışmalar, 2 mg/L ZnO ve 20 mg/L CuO ENP dozunda yetiştirilen 

rejeneranlar tarafından en yüksek hesaplanmıştır. 200 mg/L ve 2000 mg/L 

konsantrasyonda hem ZnO hem de CuO ENP'ler bitki biyokütlesi, antioksidan 

aktiviteler ve 1.22 ve 1'e kadar SG içeriği üzerinde olumsuz etkilere neden 

olmuştur. Rebaudiosit A için 77 ve stevioside için 0.21 ve 0.25 olduğu 

gözlemlenmiş bu nedenle, Candyleaf'ın biyokimyasal ve morfofizyolojik 

tepkileri, eşik sınırı altında uygulanan ZnO ve CuO ENP'lerine karşı bir 

savunma olarak ortaya çıkarılmıştır.  

Khan ve diğerleri (2006), farklı pamuk çeşitlerinde somatik 

embriyogenez ve organogenez ile ilgili in vitro çalışmalar yapılmıştır. 

Gossypium hirsutum çeşitleri SH-131, LH900, Hybrid H8, Khandwa-2 ve 
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Gossypium arboreum çeşitleri BD-1, BD-6, Sarvottam ve Jawahar Tapti in 

vitro rejenerasyon yetenekleri açısından taranmıştır. Eksplant olarak kotiledon 

yaprakları ve hipokotiller kullanılmıştır. G. arboreum'da şiddetli kalluslanma 

gözlemlenmiştir. Çeşitler, BD-1, BD-6, Sarvottam, Jawahar Tapti, SH-131 ve 

LH-900'de küresel somatik embriyolar oluşturuldu. Kalp şeklindeki ve torpido 

aşamaları da gözlemlendi. BD-1 ve BD6'nın embriyoları filizlendi ve farklı 

sürgün ve kök kutupları oluşturdu ve 2-İzopenteniladenin (2iP), somatik 

embriyoların indüksiyonunda etkili olmuştur. Hybrid H8 ve Khandwa-2, 6- 

benzyladenin ile desteklenmiş Murashige ve Skoog (MS) ortamında 

kültürlendiğinde doğrudan sürgünler oluşturarak rejenere edildi ve hormonsuz 

MS ortamında kökler oluşturduğu bildirilmiştir.  

Chen ve Chang (2000), bir sympodial orkide melezinin (Oncidium 

'Gower Ramsey') kallus kültürlerinden yüksek frekanslı somatik 

embriyogenez ve bitki rejenerasyonu için etkili bir yöntem kurulmuştur. 1/2 

MS'de kök uçlarından ve gövde ve yaprak segmentlerinin kesik uçlarından 

oluşan kompakt ve sarı-beyaz embriyojenik callus [11]1-fenil-3-(1,2,3-

tiadiazol-5- il)-üre (TDZ, 0.1-3 mg/l), 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D, 3 

ile desteklenmiş bazal ortam) –10 mg/l) ve pepton (1 g/l) 4-7 hafta süreyle 

embriyojenik kallus, kallus indüksiyonu için aynı besiyerinde alt kültür ile 

muhafaza edildi ve 1 ayda 2-4 kat (taze ağırlık) çoğaldığı gözlemlenmiştir. 

Somatik embriyogenezin başlatılması ve kallus kültürlerinden protokorm 

benzeri gövdelere (PLB'ler) kadar gelişme hormonsuz bazal ortam üzerinde 

sağlanmıştır. Aynı ortama transfer edildikten sonra somatik embriyolardan 

(SE'ler) rejeneranlar geri kazanıldı ve normal gelişim gösterdiği 

gözlemlenmiştir. Optimize edilmiş protokol, kallusun başlangıcından bitkicik 

oluşumuna kadar yaklaşık 12-14 hafta gerektirmiştir. Genel olarak, kök 

kaynaklı kallusların embriyo oluşum sıklığı, gövde ve yaprak kaynaklı 

kalluslardan daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Naftalin asetik asit (NAA) ve 

TDZ kombinasyonları, kallus kültürlerinden embriyo oluşumunu önemli 

ölçüde desteklemiştir. Yüksek frekanslı (%93,8) somatik embriyogenez ve 

kallus başına ortalama 29.1 SE (3×3 mm)2 ) 0.1 mg/l NAA ve 3 mg/l TDZ ile 

takviye edilmiş bir bazal ortam üzerinde kök türevli kallusta bulunmuştur. 

Hemen hemen tüm SE'ler dönüştürülmüş ve bitkicikler, sfagnum yosununda 

saklandığında ve serada iklimlendirildiklerinde neredeyse %100 hayatta 

kalma oranı ile iyi bir şekilde büyüdüğü bildirilmiştir.  
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SONUÇ  

Klasik bitki ıslahı ile elde edilen, uyumsuz, gelişemeyen embriyoları, 

melezleri kurtarmak için embriyo kültürü gibi tekniklerle geliştirilmiştir. 

Protoplast füzyonu ve somaklonal varyasyon gibi teknolojiler, mevcut genetik 

çeşitlilikten yararlanmak veya yeni genetik değişkenlik üretmek için 

kullanılmaktadır. Yeni bitkiler geliştirildiğinde, ticari pazar için çok sayıda 

klonu verimli bir şekilde çoğaltmak için mikro çoğaltma da 

kullanılabilmektedir. Bitkilerde genetik çeşitlilik oluşturmak için çeşitli doku 

kültürü teknikleri kullanılmakta olup bu in vitro prosedürler, birçok türde 

başarılı bir şekilde uygulanmış ve hastalıklara ve böceklere dirençli ve çeşitli 

stres faktörlerine toleranslı bitkiler yaratmak için kullanılmış ve gelişmiş 

büyüme ve iyileştirilmiş verim ile çok daha fazlasını sergilemiştir. Doku 

kültürü tekniklerinin günümüzde, genetik mühendisliği in vitro bitki doku 

kültürü rejenerasyon prosedürlerinin katkısı ve katılımı olmadan mümkün 

olamayacağı görülmektedir.  

  



 
172 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

KAYNAKÇA 

1. Ahmad, M. A., Javed, R., Adeel, M., Rizwan, M., Ao, Q., & Yang, Y. 

(2020). Engineered ZnO and CuO nanoparticles ameliorate 

morphological and biochemical response in tissue culture regenerants 

of candyleaf (Stevia rebaudiana). Molecules, 25(6), 1356.  

2. Ball, E. (1946). Development in sterile culture of stems tips and subjacent 

regions of Tropaeolum malus L. and of Lupinus albus L. American 

Journal of Botany, 33, 301– 318. 

3. Chen, J. T., & Chang, W. C. (2000). Efficient plant regeneration through 

somatic embryogenesis from callus cultures of Oncidium 

(Orchidaceae). Plant Science, 160(1), 87-93.  

4. Davey, M. R., Kumar, V., & Hammatt, N. (1994). In vitro culture of 

legumes. In I. K. Vasil, & T. A. Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue 

culture (pp. 313–329). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Acad. 

Publ.  

5. Debergh, P. (1994). In vitro culture of ornamentals. In I. K. Vasil, & T. A. 

Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 561–573). Dordrecht, 

The Netherlands: Kluwer Acad. Publ.  

6. Dix, P. J. (1994). Isolation and characterisation of mutant cell lines. In I. K. 

Vasil, & T. A. Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 119–

138). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Acad. Publ.  

7. Feher, A., & Dudits, D. (1994). Plant protoplasts for cell fusion and direct 

DNA uptake: culture and regeneration systems. In I. K. Vasil, & T. A. 

Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 71–118). Dordrecht, 

The Netherlands: Kluwer Acad. Publ.  

8. Gautheret, R. J. (1985). History of plant tissue and cell culture: A personal 

account. In I. K. Vasil (Ed.), Cell culture and somatic cell genetics of 

plants (Vol. 2, pp. 1–59). New York: Academic Press.  

9. Grosser, I. W. (1994). In vitro culture of tropical fruits. In I. K. Vasil, & T. 

A. Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 475–496). 

Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Acad. Publ.  

10. Guha, S., & Maheshwari, S. C. (1966). Cell division and differentiation of 

embryos in the pollen grains of Datura in vitro. Nature, 212, 97–98.  

11. Haberlandt, G. (1902). Kulturversuche mit isolierten Pflanzenzellen. 

Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Math.-Naturwiss. Kl., Abt. J, 111, 

69–92.  



 
 173 

12. Hamada, H., Liu, Y., Nagira, Y., Miki, R., Taoka, N., & Imai, R. (2018). 

Biolisticdelivery-based transient CRISPR/Cas9 expression enables in 

planta genome editing in wheat. Scientific reports, 8(1), 1-7.  

13. Harry, I. S., & Thorpe, T. A. (1994). In vitro culture of forest trees. In I. 

K. Vasil, & T. A. Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 

539–560). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Acad. Publ.  

14. Hesami M, Condori-Apfata JA, Valderrama Valencia M, Mohammadi M. 

Application of Artificial Neural Network for Modeling and Studying 

In Vitro Genotype- Independent Shoot Regeneration in Wheat. 

Applied Sciences. 2020; 10(15):5370. 

https://doi.org/10.3390/app10155370 

 32. Johri, B. M., & Bhojwani, S. S. (1965). Growth responses of mature 

endosperm in cultures. Nature, 208, 1345–1347.  

34. Jones, M. G. K. (1994). In vitro culture of potato In I. K. Vasil, & T. A. 

Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 363– 378). Dordrecht, 

The Netherlands: Kluwer Acad. Publ.  

35. Kanta, K., Rangaswamy, N. S., & Maheshwari, P. (1962). Testtube 

fertilization in flowering plants. Nature, 194, 1214–1217.  

36. Karp, A. (1994). Origins, causes and uses of variation in plant tissue 

cultures. In I. K. Vasil, & T. A. Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue 

culture (pp. 139–151). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Acad. 

Publ. 

 37. Kartha, K. K., & Engelmann, F. (1994). Cryopreservation and 

geffi1plasm storage. In I. K. Vasil, & T. A. Thorpe (Eds.), Plant cell 

and tissue culture (pp. 195–230). Dordrecht. The Netherlands: Kluwer 

Acad. Publ.  

38. Khan, T., Singh, A. K., & Pant, R. C. (2006). Regeneration via somatic 

embryogenesis and organogenesis in different cultivars of cotton 

(Gossypium spp.). In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 

42(6), 498-501.  

41. Kotte, W. (1922). Kulturversuche mit isolierten Wurzelspitzen. Beitra¨ge 

Allgemeine Botanik, 2, 413–434.  

42. Krikorian, A. D. (1994). In vitro culture of plantation crops. In I. K. Vasil, 

& T. A. Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 497–537). 

Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Acad. Publ.  

43. Krikorian, A. D. (1994). In vitro culture of root, tuber crops. In I. K. Vasil, 

& T. A. Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 379–411). 

Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Acad. Publ.  

https://doi.org/10.3390/app10155370


 
174 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

44. Krikorian, A. D., & Berquam, D. L. (1969). Plant cell and tissue cultures: 

the role of Haberlandt. Botanical Review, 35, 59–67.  

48. LaRue, C. D. (1942). The rooting of flowers in culture. Bulletin of Torrey 

Botanical Club, 69, 332–341.  

49. LaRue, C. D. (1949). Culture of the endosperm of maize. American 

Journal of Botany, 36, 798.  

53. Loo, S. W. (1945). Cultivation of excised stem tips of asparagus in vitro. 

American Journal of Botany, 32, 13–17.  

54. Lowe, K. C., Davey, M. R., & Power, J. B. (1996). Plant tissue culture: 

past, present and future. Plant Tiss. Cult. Biotechnol, 2, 175–186.  

56. Miclea, I., Suhani, A., Zahan, M., & Bunea, A. (2020). Effect of jasmonic 

acid and salicylic acid on growth and biochemical composition of in-

vitro-propagated Lavandula angustifolia Mill. Agronomy, 10(11), 

1722.  

58. Monnier, M. (1995). Culture of zygotic embryos. In T. A. Thorpe (Ed.), In 

Vitro embryogenesis in plants (pp. 117–153). Dordrecht, The 

Netherlands: Kluwer Academic.  

61. Mosafa, N. (2016). The study of antioxidant properties of Lavandula 

angustifolia in tissue culture. Journal of Plant Research (Iranian 

Journal of Biology), 28(4), 835-843.  

62. Muir, W. H., Hildebrandt, A. C., & Riker, A. J. (1958). The preparation, 

isolation and growth in culture of single cells from higher plants. 

American Journal of Botany, 45, 585–597.  

63. Muir, W.H., Hildebrandt, A.C., & Riker, A.J. (1954). Plant tissue cultures 

produced from single isolated plant cells. Science, 119, 877–878.  

64. Murashige, T. (1974). Plant propagation through tissue culture. Annual 

Review of Plant Physiology, 25, 135–166.  

65. Murashige, T., & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth 

and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15, 

473–497.  

69. Palmer, C. E., & Keller, W. A. (1994). In vitro culture of oilseeds. In I. K. 

Vasil, & T. A. Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 413–

455). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Acad. Publ.  

70. Pelletier G, Perimard C, Vedel F, Chetrit P, Remy R, Rousselle P, Renard 

M (1983) Mol Gen Genet 191: 244–250. 

 72. Rangan, T. S. (1982). Ovary, ovule and nucellus culture. In B. M. Johri 

(Ed.), Experimental embryology of vascular plants (pp. 105–129). 

Berlin: Springer-Verlag.  



 
 175 

73. Redenbaugh K. (Ed.) (1993). Synseeds: Applications of synthetic seeds to 

crop improvement. Boca Raton, FL: CRC Press. 

76. Reynolds, J. F. (1994). In vitro culture of vegetable crops. In I. K. Vasil, 

& T. A. Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 331–362). 

Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Acad. Publ.  

77. Robbins, W. J. (1922). Cultivation of excised root tips and stem tips under 

sterile conditions. Botanical Gazette, 73, 376–390.  

78. Sharma, S., & Vakhlu, J. (2020). Callus induction and high frequency 

organogenesis in saffron (Crocus sativus L.).  

79. Skoog, F., & Miller, C. O. (1957). Chemical regulation of growth and 

organ formation in plant tissue cultures in vitro. Symposia of the 

Society for Experimental Biology, 11, 118–131.  

80. Skoog, F., & Tsui, C. (1948). Chemical control of growth and bud 

formation in tobacco stem segments and callus cultured in vitro. 

American Journal of Botany, 35, 782–787. 

 83. Street, H. E. (1969). Growth in organized and unorganized systems. In F. 

C. Steward (Ed.), Plant physiology (Vol. 5B, pp. 3–224). New York: 

Academic Press.  

85. Thorpe, T. A. (1990). The current status of plant tissue culture.In S. S. 

Bhojwani (Ed.), Plant tissu e culture: Applications and limitations 

(pp. 1–33). Amsterdam: Elsevier.  

86. Thorpe, T. A. (2000). History of plant cell culture. Chap. 1. In R. H. Smith 

(Ed.), Plant tissue culture: Techniques and Experiments (2nd ed., pp. 

1–32). California: Academic Press, (With permission from Elsevier).  

88. Tulecke, W. (1953). A tissue derived from the pollen of Ginkgo biloba. 

Science, 117, 599–600.  

89. Tulecke, W., & Nickell, L. G. (1959). Production of large amounts of 

plant tissue by submerged culture. Science, 130, 863–864.  

91. Vasil, I. K., & Vasil, V. (1994). In vitro culture of cereals, grasses. In I. K. 

Vasil, & T. A. Thorpe (Eds.), Plant cell and tissue culture (pp. 293–

312). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Acad. Publ. 

92. Vasil, V., & Hildebrandt, A. C. (1965). Differentiation of tobacco plants 

from single, isolated cells in micro cultures. Science, 150, 889–892.  

93. Wang W, Pan Q, He F, Akhunova A, Chao S, Trick H, Akhunov E (2018) 

Transgenerational CRISPR-Cas9 activity facilitates multiplex gene 

editing in allopolyploid wheat. CRISPR J 1(1):65–74.  



 
176 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

94. White, P. R. (1934)a. Multiplication of the viruses of tobacco and Aucuba 

mosaics in growing excised tomato root tips. Phytopathology, 24, 

1003–1011.  

95. White, P. R. (1934). Potentially unlimited growth of excised tomato root 

tips in a liquid medium. Plant Physiology, 9, 585–600. 

98. White, P. R. (1963). The cultivation of animal and plant cells (2nd ed.). 

New York: Ronald Press.  

100. Yıldırım, M., Akıncı, C., Albayrak, Ö., & Kızılgeçi, F. (2015). Response 

of durum wheat seedlings to salinity. Notulae Botanicae Horti 

Agrobotanici Cluj-Napoca.  

102. Zenkteler, M., Misiura, E., & Guzowska, I. (1975). Studies on obtaining 

hybrid embryos in test tubes. In H. Y. Mohan Ram, J. J. Shaw, & C. 

K. Shaw (Eds.), Form1, structure and function in plants (pp. 180–

187). Meerut, India: Sarita Prakashan.  

 



 

 
 177 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 10 

KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDEN SEÇİLMİŞ  SUMAK 

GENOTİPLERİNİN BAZI FENOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Zir. Yük. Müh. Mehmet Ali PORSUK1 

Prof. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ2 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, 

Kahramanmaraş, Türkiye. alim322000@gmail.com  

ORCID ID 0000-0002-4159-2335 
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Kahramanmaraş, 

Türkiye  sutyemezmehmet@gmail.com. 

ORCID ID 0000-0003-0417-6495 

mailto:alim322000@gmail.com
mailto:sutyemezmehmet@gmail.com


 

 
178 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 179 

1. GİRİŞ  

Sumak botanik olarak (Rhus coriaria L.), Spermatophyta bölümü, 

Angiospermae altbölümü, Dicotyledonae sınıfı, Dialypetalae grubu, Spindales 

takımı ve Anacardiaceae familyasına ait Rhus cinsi içerisinde yer almaktadır 

(Köroğlu, 1989; Rayne ve Mazza, 2007). 

Sumak bitkisi yurdumuzda Batı ve Güney Anadolu bölgeleri ile 

Marmara ve Karadeniz kıyı kesimlerinde tek, küme veya grup halinde yayılış 

göstermektedir. Gümüşhane, Çanakkale, İzmir, Kastamonu, Artvin, Kütahya, 

Ankara, Adana, Denizli, Hakkâri, Antalya, Kahramanmaraş ve Gaziantep 

illerinde geniş bir alanda yetişmektedir. Bu türün Artvin Kordevan Dağı’nda 

1150 metrelerde bile yetiştiği bilinmektedir (Davis, 1967; Akgül ve Ayar, 

1993; Güner ve ark., 2000). 

Doğal yetişme alanı olan ülkemizde sumak (Rhus coriaria L.) bitki 

türü ile ilgili yetiştiricilik ve ıslah çalışmaları oldukça azdır. Bu sebepten 

yetiştiricilik ve çeşit ıslahına yönelik çalışmaların yapılması, hem atıl 

durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması 

hem de erozyonla mücadelede ve yüzlek tarım arazilerinin korunması 

bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır. 

Klasik bitki ıslahı çalışmalarında amaç, fenotipik olarak üstün 

özelliklere sahip genotiplerin seçilerek bu üstün özellikli genotiplerin üzerinde 

çalışmalarının yürütülmesidir. Bitkilerde morfolojik özellikler genellikle 

çevre şartlarından etkilenmektedir. Genellikle tabii olarak yetişen yabani 

popülasyonlardan seçilen genotiplerin, biyotik ve abiyotik stres şartlarına 

dayanıklılık göstermesi, yeni çeşit geliştirme çalışmalarında tercih edilmesinin 

en büyük nedenlerindendir. Bu sebepten bu bitkisel materyallerin morfolojik 

ve genetik karakterizasyonları incelenerek, bu karakterlerin gen çeşitliliğine 

eklenmesi önem arz etmektedir (Eserkaya ve ark., 2010). Ayrıca tabiiolarak 

yetişen bu genotiplerin morfolojik, fenolojik ve pomolojik özellikleri 

açısından incelenmesi seleksiyon ıslahının daha başarılı bir şekilde 

gerçekleşmesine imkan sağlamaktadır. 

Anadolu’da sumak (Rhus coriaria L.) yüzyıllardır geleneksel tıpta 

çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan, baharat olarak tüketilen, çok 

önemli bir bitki türüdür. Bitkisel ve gıda yönü ile çok önemli kullanım 

alanlarına sahip olan sumakta yapılan ıslah çalışmalarının sayısı çok azdır. 

Sumak yukarıda da bahsedildiği üzere ekonomik değeri yüksek olmasının 

yanında çok önemli alternatif kullanım alanları olan, ancak başta ıslah olmak 

üzere bilimsel çalışmalar yönünden ihmal edilmiş bir bitki türüdür. 
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Bu çalışma; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde 

tabii olarak yetişen sumak genotipleri arasında verim ve kalite yönü ile üstün 

özelliklere sahip bazı genotiplerin fenolojik özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. 

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR  

Ekonomik değeri yüksek olması yanında çok önemli alternatif 

kullanım alanları olan sumak, başta ıslah olmak üzere bilimsel çalışmalar 

yönünden ihmal edilmiş bir bitki türüdür. Sumakta yapılan çalışmaların daha 

çok kimyasal yapı (gıda) üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. 

2.1. Bitkisel ve Kimyasal Çalışmalar 

Gilbert (1961), yaptığı bir çalışmada bazı sumak (Rhus glabra) 

genotiplerinin doğal olarak yetiştikleri bölgelerde fenolojik özelliklerini 

araştırmıştır. Çalışma sonucunda tomurcuk kabarması, yapraklanma, 

çiçeklenme, meyve oluşumu gibi bazı özellikleri incelemiş ve bunların 

ekolojik hadiselerle ilişkili olduğunu belirtmiştir. 

İran’da yapılan çalışmada, 136 adet sumak (Rhus coriaria L.) 

varyasyonunu morfolojik olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, 

popülasyonların üç gruba ayrıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan Payinesad 

popülasyonunun birinci gruba yerleştiği ve salkım boyu, salkım ağırlığı ve 

salkım yoğunluğundaki değerler ile karakterize edildiği belirtilmiştir. 

Somaghloo popülasyonunun ikinci grubu oluşturduğu ve çalı yüksekliği ve 

meyve verimindeki değer ile karakterize edildiği belirtilmiştir. Poshtesad, 

Astaneh ve Fizyaneh gibi popülasyonlar ise üçüncü gruba yerleştiği ve meyve 

boyu, meyve eni, meyve ağırlığı, tohum boyu ve tohum ağırlığındaki değerler 

ile karakterize edildiği belirtilmiştir (Fereidoonfar ve ark. 2018). 

2.2. Moleküler - Genetik Çalışmalar 

Sumak genotipleri üzerinde yapılan moleküler bir çalışmada, 

popülasyondaki genotiplerin yapısı, polimorfizmi ve bölgesel dağılımı 

incelemiştir. Çalışmada structure analizi kullanılmış ve türlerin 

popülasyonlardaki değişkenlikleri (0,971) ve genotipik çeşitlilikleri (0,175) 

hesaplanmıştır (Epperson, 2000). Rawashde ve ark. (2009), tarafından 

sumakta yapılan genetik karekterizasyon çalışmasında AFLP markörü 

kullanarak tarama yapılmış ve 42 adet polimorfik bant elde edilmiştir. Bu 

bantlardan UPGMA ile dendogram oluşturulmuştur. Jaccard’ın genetik 

benzerlik programı kullanılarak sumak genotipleri arasındaki genetik 

benzerlikleri tespit edilmiştir. Jerashtan alınan 2 örnek arasındaki benzerlik 



 

 
 181 

oranı yüksek olurken, Irbidten alınan örneğin düşük benzerlik gösterdiği 

belirtilmiştir. 

Güvenç (2017), 24 farklı sumak genotiplerinde (Rhus coriaria L.) 

genetik farklılıkları ve bitkisel (fenolojik) özellikleri incelemiştir. Genotipler 

arasındaki genetik farklılıkları belirlemek için 17 farklı dizi ile ilgili 

Sequence-related Amplified Polymorphism (SRAP) ve 12 farklı Inter Simple 

Sequence Repeat (ISSR) primeri kullanmıştır. Sonuç olarak 130 tanesi 

polimorfik olan 133 amplifikasyon elde etmiş ve sumak bitkisinin genetik 

karakterizasyonunu incelerken SRAP ve ISSR işaretleme tekniklerinin 

kullanılabileceğini saptamıştır. Ayrıca incelenen fenolojik özelliklerde; 

tomurcuk kabarmasını 20 Mart ile 28 Mart, yan tomurcukların patlamasını 27 

Mart ile 5 Nisan, yapraklanmayı 29 Mart ile 5 Nisan, sadece dişi çiçeğe sahip 

olan genotiplerde dişi çiçeklerin aktif olma zamanını 11 ile 16 Haziran, erkek 

çiçeklerde ise 9 ile 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiğini tespit etmiştir. 

2.3. Seleksiyon Çalışmaları 

Sumak, Türkiye’nin bir çok bölgesinde tabii olarak yetişebilmektedir. 

Çok değişik kullanım imkanı olan sumak üzerinde Türkiye’de bir çalışma 

dışında (Yılmaz ve Sütyemez, 2021) herhangi bir ıslah çalışmasına 

rastlanmamıştır. 

Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan seleksiyon 

çalışmasında, 394 sumak genotipi incelenmeye değer görülmüş ve bu 

genotipler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 25 genotip ümitvar 

seçilmiştir. Bu genotiplerin, salkım uzunluğu ortalamaları 91,80 mm ile 

302,50 mm arasında, salkım genişliği ortalamaları 27,95 mm ile 73,91 mm 

arasında, salkım ağırlığı ortalamaları 7,22 g ile 37,48 g arasında, yaprak 

uzunluğu ortalamaları 136,29 mm ile 287,20 mm arasında, yaprak genişliği 

ortalamaları 12,28 mm ile 67,73 mm arasında, meyve sayısı ise 21 adet ile 

405 adet arasında değiştiği bildirilmiştir (Yılmaz ve Sütyemez 2021). 

3. MATERYAL VE METOT  

3.1. Materyal 

Bu çalışma, 2019-2021 yılları arasında Kahramanmaraş ili Pazarcık 

ve Çağlayancerit ilçelerine bağlı mahallelerde bulunan sumak (Rhus coriaria 

L.) popülasyonlarının tabii yayılış gösterdiği alanlarda yürütülmüştür. 

Araştırmada 3583 genotipte ağaç gelişimi, dal sıklığı, salkım yoğunluğu, 

meyve kalitesi gibi özellikler incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda 154 sumak genotipi üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu 154 
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genotip üzerinde çalışmalara 3 yıl üst üste devam edilmiştir. Yapılan kalite ve 

verim değerlendirmelerinden sonra 154 genotip içerisinden ümitvar 50 adet 

genotip seçilmiş ve bu çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. 

3.2. Metot 

Bu çalışma kapsamında üzerinde çalışılan sumak genotipinde; “çalı 

yüksekliği, çalı yoğunluğu, çiçeklenme tarihi, yaprak boyu, yaprak eni, yaprak 

sapı boyu, yaprak sapı kalınlığı”, gibi fenolojik özellikler incelenmiştir. 

İncelenen fenolojik kriterlerin belirlenmesinde Fereidoonfar ve ark. 

(2018)’nın incelemeleri ve ölçümlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada 

fenolojik gözlemler 2019, 2020 ve 2021 yılları olmak üzere 3 yıl üst üste 

yapılmış olup çalışmada ortalamaları sunulmuştur.  

3.2.1. Çalı Yüksekliği 

Sumak genotiplerinin çalı yükseklikleri 1-5 puanlamasına göre, ‘1: 

Çok kısa’, ‘2: Kısa’, ‘3: Orta’, ‘4: Uzun’ ve ‘5: Çok Uzun’ olarak 

sınıflandırılmıştır (Şekil 2.1). 

3.2.2. Çalı Yoğunluğu 

Genotiplerin çalı yoğunlukları 1-3 puanlamasına göre, ‘1: Seyrek 

dallı’, ‘2: Orta yoğunlukta’ ve ‘3: Yoğun dallı’ şeklinde sınıflandırılmıştır 

(Şekil 3.2) 

   Çizelge 3.1. Çalı Yüksekliği Sınıflandırma Değerleri (cm) 

Sınıfı  Yükseklik 

1 (Çok kısa ) 60 cm den küçük 

2  (Kısa)  60-99cm 

3  (Orta)  100-149 cm 

4  (Uzun) 150-199cm 

5  (Çok uzun)  200cm den büyük 
 

 

 
Şekil 3.1. Çalı Yüksekliği           Şekil 3.2. Çalı Yoğunluğu 
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3.2.3. Çiçeklenme Tarihi 

Sumak genotiplerinin çiçeklenme zamanını belirlemek amacıyla 

2019, 2020 ve 2021 yıllarında 20 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında 

fenolojik gözlemler yapılmıştır. Gözlem yapılan bütün bitkiler dişi bitkilerdir 

(Şekil 3.3). Dişi çiçeklerde taç yapraklarının açıldığı andan itibaren aktif 

olduğu kabul edilmiştir (Güvenç, 2017).  

 
Şekil 3.3. Çiçeklenme (Dişi Çiçekler) 

3.2.4. Yaprak Boyu 

Yaprak boyu ölçümünde 0,01 mm hassasiyetinde elektronik kumpas 

kullanılmıştır. Her genotipe ait bitkiden, ağacı temsil edecek şekilde rastgele 

belirlenen 10 adet yaprak ölçülmüştür (Şekil 3.4). 

3.2.5. Yaprak Eni 

Yaprak enini belirlemek amacıyla yaprak boyunda olduğu gibi 0,01 

mm hassas dijital kumpas kullanılmıştır. Her bir genotipe ait bitkiden, ağacı 

temsil edecek şekilde rastgele belirlenen 10 adet yaprak örneği ölçülmüştür 

(Şekil 3.5). 

 
Şekil 3.4. Yaprak Boyu Ölçümü      Şekil 3.5. Yaprak Eni Ölçümü 
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3.2.6. Yaprak Sapı Boyu 

Yaprak sapı boyu 0,01 mm hassasiyette elektronik kumpas yardımıyla 

ölçülmüştür (Şekil 3.6). Yaprak sapı boyunu belirlemek amacıyla her genotipe 

ait bitkiden, ağacı temsil edecek şekilde rastgele belirlenen 10 adet örnek 

ölçülmüştür. 

3.2.7. Yaprak Sapı Kalınlığı 

Yaprak sapı kalınlığı 0,01 mm hassasiyetinde elektronik kumpas 

kullanarak ölçülmüştür (Şekil 3.7). Yaprak sapı kalınlığını belirlemek 

amacıyla her genotipe ait bitkiden, ağacı temsil edecek şekilde rastgele 

belirlenen 10 adet örnek ölçülmüştür. 

 

Şekil 3.6. Yaprak Sapı Boyu Ölçümü        Şekil 3.7. Yaprak Sapı Kalınlığı Ölçümü 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA  

Bu araştırmada, Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Çağlayancerit 

ilçelerine ait farklı bölgelerde 2019-2021 yılları arasında tabii yetişen sumak 

popülasyon alanlarında yapılan seleksiyon gezilerinde 3583 adet genotip 

incelenmiş, 154 adet sumak genotipi incelenmeye değer görülmüştür. Bu 

genotipler üzerinde yapılan fenolojik ve pomolojik ölçümler sonucunda 50 

genotip ümitvar olarak seçilmiştir. Bölgedeki sumak popülasyonlarından 

seçilen 50 ümitvar genotipin fenolojik ölçümlere ait 3 yıllık verilerin 

ortalamaları sunulmuştur (Çizelge 4.1-4.3 ve Şekil 4.1-4.6). Çalışmada 

kullanılan her bir genotipe harf ve sayılardan oluşan kodlar verilerek 

isimlendirilmiştir. 
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4.1. Sumak Genotiplerine Ait Fenolojik Özellikler 

4.1.1. Çalı Yüksekliği 

Kayıt altına alınan veriler incelendiğinde, çalışma kapsamındaki sumak 

bitkilerinin %12’si (6) çok kısa, %26’sı (13) kısa, %32’si (16) orta, %26’sı 

(13) uzun ve %4’ünün (2) ise çok uzun çalı yüksekliğine sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte bu araştırmanın yapıldığı 3 yıllık zaman zarfında 

genotiplere ait çalı yüksekliklerinin değişmediği görülmüştür. 

Fereidoonfar ve ark. (2018) tarafından yapılan çalışmada sumak bitkilerinde 

çalık yüksekliklerine göre yapılan sınıflamada, bitkilerin %37,50’sinin kısa, 

%47,80’inin orta ve %14.00’ünün uzun boylu kategorisinde olduğu 

görülmüştür.  

Çizelge 4.1. Çalı Yüksekliğine Göre Sınıflandırma 

Sınıflandırma Ortalama 

Çok kısa 12% 

Kısa 26% 

Orta 32% 

Uzun 26% 

Çok uzun 4% 
 

 

Şekil 4.1. Çalı Yükseklik Grafiği 

4.1.2. Çalı Yoğunluğu 

Üzerinde çalışılan 50 genotipin çalı yoğunluk oranlarına bakıldığı 

zaman, seçilen genotiplerden %40’ının (20) seyrek, %42’sinin (21) orta ve 

%18’ininde (9) yüksek yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.2). 

Fereidoonfar ve ark. (2018) tarafında yapılan çalışmada ise %47,80 ile düşük 

yoğunluklu ve %52,20 ile orta yoğunluklu bitkiler olmasına rağmen yüksek 

yoğunluklu genotiplere rastlanılmamıştır. Bu çalışma kapsamında 

değerlendirilen 50 sumak genotipinin %18’nin (9) yüksek yoğunlukta olması 
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yönüyle Fereidoonfar ve ark. (2018)’nın yapmış olduğu çalışmayla 

ayrışmaktadır. Çünkü Fereidoonfar ve ark. (2018) yüksek yoğunlukta çalı 

tipine sahip genotiplere rastlamamışlardır. 

      

  Çizelge 4.2. Çalı Yoğunluğuna göre Sınıflandırma 

Sınıflandırma Genotip sayısı (adet) Oran (%) 

Seyrek 20 40 

Orta 21 42 

Yüksek 9 18 
 

 

Şekil 4.2. Çalı Yoğunluk Grafiği 

4.1.3. Çiçeklenme Tarihi 

Sumak bitkisinin dişi çiçeklerin açma dönemi olan mayıs ayının son 

haftasından itibaren arazi kontrolleri yapılmış ve tespit edilen bölgeler rutin 

bir şekilde kontrol edilerek çiçeklenme tarihleri tespit edilmiştir. Belirlenen 

tarihler kayıt altına alınarak 3 yıl boyunca düzenli olarak gözlemlenmiştir 

(Çizelge 4.3). 

Gözlemlenen 3 yıla ait veriler (Çizelge 4.3) ışığında 2020 yılında en 

erken çiçeklenme 3 Haziran tarihinde gerçekleşmiştir. En geç çiçeklenme ise 

2021 yılında 22 Haziran tarihinde gerçekleşmiştir. Güvenç (2017) yaptığı 

yüksek lisans çalışmasında dişi bitkilerin çiçeklenmelerinin 11-16 Haziran 

tarihleri arasında olduğunu bildirmiştir. Araştırmamızda elde ettiğimiz 

çiçeklenme tarihleri ile Güvenç (2017)’in çalışması arasında benzerlikler 

görülmektedir. 
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4.1.4. Yaprak Boyu 

Bu çalışmada 2019, 2020 ve 2021 yılları arası 3 yıllık veri 

ortalamalarına bakıldığında en uzun yaprağın 289,60 mm ile KB-2 genotipine, 

en kısa yaprağınsa 99,70 mm ile MA-2 genotipine ait olduğu tespit edilmiştir 

(Şekil 4.3). Köroğlu (1989) Artvin ve Muş yörelerinde yaptığı çalışmada 

yaprak boyunu 15-27 cm aralığında belirlemiştir. 

Çizelge 4.3. Sumak Genotiplerinde Çiçeklenme Dönemleri  

Sumak genotiplerinde çiçeklenme tarihleri 

2019 Genoti

p sayısı 

(Adet) 

Oranı 

(%) 

2020 Adet Oranı 

(%) 

2021 Genoti

p sayısı 

(Adet) 

Oranı 

(%) 

3 
Haziran  

2 4 3 
Haziran 

2 4 4 
Haziran 

4 8 

4 
Haziran 

4 8 4 
Haziran 

4 8 5 
Haziran 

3 6 

5 
Haziran 

7 14 5 
Haziran 

7 14 6 
Haziran 

4 8 

6 
Haziran 

10 20 6 
Haziran 

7 14 7 
Haziran 
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Şekil 4.3. Yaprak Boyu Grafiği 

4.1.5. Yaprak Eni 

Yapılan inceleme sonucunda en geniş yaprak ortalaması 137,70 mm 

ile MA-3 nolu genotipte en dar yaprak ise 62,20 mm ile BÇ-11 nolu genotipte 

yer almaktadır (Şekil 4.4). Fereidoonfar ve ark. (2018) tarafından yapılan 

çalışmada ortalama yaprak eni 54,66 mm ile 131,71 mm arasında 

belirlenmiştir. Her iki çalışma karşılaştırıldığında yürüttüğümüz çalışmadaki 

genotiplerin yapraklarının daha geniş olduğu görülmüştür. 

Ayrıca incelenen 50 adet sumak bitkisinin tamamının yapraklarında 

tırtıklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadaki ümitvar sumak 

genotiplerinin yapraklarındaki tırtıklılık oranı %100 olarak tespit edilmiştir. 

Bu yönüyle çalışma Fereidoonfar ve ark. (2018) tarafından yürütülen 

çalışmayla benzerlik göstermektedir. 
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Şekil 4.4. Yaprak Enine Ait Grafik 

4.1.6. Yaprak Sapı Boyu 

Çalışmada kullanılan 50 sumak genotipinde 3 yıllık yaprak sapı 

boyuna ait elde edilen bulgular ve ortalamalarına ait grafik Şekil 3.5’de 

verilmiştir. Bu grafikte görüldüğü üzere 31,5 mm ortalama yaprak sap boyu 

ile KB-2 nolu genotip en uzun iken 10,04 mm ile SK-1 nolu genotipin en kısa 

sap boyuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Fereidoonfar ve ark. (2018) 

tarafından yapılan ölçümlerde yaprak sapı boyu ortalamaları 10,32 mm ile 

24,99 mm arasında değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bağlamda 

çalışma en kısa ve en uzun sap boyunda benzerlik gösterirken, KB-2 nolu 

genotipin en uzun sap boyuyla diğer popülasyonlardan ayrıldığı görülmüştür. 

 

4.1.7. Yaprak Sapı Kalınlığı 

Yaprak sapı kalınlığı yönüyle sumak genotiplerini incelediğimizde 

TD-1 ve KB-2 nolu genotipler 4,50 mm ortalama ile en kalın yaprak sapına 

sahipler (Şekil 4.6). BÇ-11 nolu genotipin ise 1,9 mm ortalama ile en ince 

yaprak sapına sahip olduğu görülmüştür. 
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Şekil 4.5. Yaprak Sapı Boyu Grafiği 

 

Şekil 4.6. Yaprak Sapı Kalınlığı Grafiği 

 

5. SONUÇ  

Bu çalışmada, sumak bitkisinin çalı yüksekliği, çalı yoğunluğu, 

çiçeklenme tarihi, yaprak boyu, yaprak eni, yaprak sapı boyu, yaprak sapı 

kalınlığı, ortalama verim, salkım adedi, salkım boyu, salkım eni, salkım 

ağırlığı, salkım sapı boyu, kriterleri incelenmiş ve sonuçları raporlanmıştır. 
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Sumak bitkisi hem ekonomik getiri açısından hem de kurak alanların 

tarıma kazandırılması, erozyon kontrolü ve sığ toprakların ağaçlandırılması 

açısından büyük önem arz etmektedir. Kurak arazilerde bile rahatça yaşayıp 

gelişim sağlayan bu bitki maalesef hak ettiği önemi bir türlü kazanamamıştır. 

Yapılan araştırmada genotipler arasında birçok kriterde farklılık 

olduğu belirlenmiştir. Buda genetik varyasyonu göstermektedir. Yapılan bu 

çalışma yüksek verim ve kalitede çeşit elde etmek için gelecekteki ıslah 

çalışmalarına öncülük edecektir. 
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GİRİŞ 

Dünyada birçok ülke iklim değişimine bağlı olarak kuraklık ya da 

çoraklık yaşamaktadır. Birçok ifadede kuraklık ve çoraklık eş anlamlı gibi 

kullanılsa da aslında tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Kuraklık bir 

bölge için göreceli olan bir kavramdır. O bölgenin yıllarca yağış durumunun 

incelenmiş ve uzun dönem ortalamalarının çok altında yağış alınıyor olması o 

bölgeyi kuraklık yaşıyor sınıfına sokar. Kurak olarak sınıflandırılan bir 

bölgeden daha az yağış almasına rağmen kurak sınıfına sokulmayan bölgeler 

olabilir. Çünkü o bölge, öteden beri zaten az yağış alan bir bölge ise ve yağış 

miktarında değişim söz konusu değilse kuraklık yaşıyor denemez. Kuraklık 

iklim olaylarındaki normalleşme ile ortadan kalkabilir. Oysa çoraklık bölge 

topraklarının özellikle tuzlu hale gelerek verimliliğini kaybetmesi olarak 

tanımlanabilir. Çoraklığın kendiliğinden düzelmesi mucizelere bağlı bir 

durumdur. Çoraklık ancak yüksek maliyetli yoğun ıslah çalışmalarıyla 

düzeltilebilir bir durumdur.  

Günümüzde su kıtlığı insanların en önemli sorunlarından birini 

oluşturmaktadır. Küresel ısınmanın etkisiyle birçok dünya ülkesi su kıtlığı 

yaşamaktadır. Güney Amerika kıtasında değişen iklim koşulları nedeniyle 21. 

yüzyıl ortalarına kadar Amazon ormanlarının büyük oranda azalacağı 

beklenmektedir. Ortaya çıkacak kuraklık sonucunda tarım alanlarında tuzluluk 

ve çölleşme problemleriyle beraber tarımsal üretim potansiyelinde ciddi düşüş 

meydana gelecektir. Türkiye de su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına dahildir. Ülke 

nüfusundaki artış ve su kaynaklarındaki bir miktar azalma nedeniyle her 

geçen gün kişi başına düşen su kaynakları potansiyeli azalmaktadır. Bu durum 

da sektörler arasında su kullanım paylaşımını önemli hale getirmektedir. 

Türkiye’de su kaynaklarının en büyük pay sahibi kullanıcısı her zaman tarım 

sektörü yani sulamalar olmuştur. Sulamalardaki randımansız kullanım sulama 

işletmeciliğinin ne kadar önem arz ettiğini gözler önüne sermektedir. 

Su kıtlığı konusundaki farkındalığın artması ve suyun rakip 

kullanımlar arasında paylaştırılmasındaki fırsat maliyetlerinin daha fazla 

önem kazanmasıyla, son yıllarda dünya çapında sulama suyunun 

fiyatlandırılması konusuna olan kamu ilgisi artmıştır. Dünyanın büyük ölçekli 

sulama projelerinin çoğu, suyun nispeten bol olduğu veya kurak bölgelerde, 

su kaynakları geliştirme maliyetinin makul göründüğü dönemlerde tarımsal 

üretimi genişletmek ve ekonomik büyüme sağlamak için inşa edilmiş ve 

hizmete açılmıştır. Yıllar geçtikçe, suyun tarımsal, kentsel ve çevresel 

kullanımlar arasında tahsisine ilişkin kamu tercihleri gibi, sulamanın artan 
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maliyetleri ve faydaları da değişmiştir. Artan su kıtlığıyla, bir kullanımı 

diğerine tercih etmenin fırsat maliyeti de artmaktadır (Wichelns, 2010). 

Türkiye’de sulamaların büyük bir kısmı, sulama birlikleri ya da 

sulama kooperatifleri aracılığıyla işletilmektedir. Sulama birlikleri, ülkenin su 

varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı amacıyla, umumi sulardan 

faydalanmak üzere devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 

sulama tesislerini kullanmak, işletmek, işlettirmek, bu tesislerin bakım, 

onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik yeni 

projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemekle görevli sulama 

kuruluşlarıdır.  

Sulama tesisleri DSİ tarafından inşa edildikten sonra, işletme, bakım, 

onarım ve yönetim sorumluluğu, DSİ ve birlik arasında imzalanan sözleşme 

hükümleri uyarınca birliklere devredilmektedir. Bu devirden sonra birlik, 

görev alanındaki sulama yapan veya yapacak olan gerçek ya da tüzel kişilere 

sulama suyu sağlamaktadır. Birlik su kullanıcılarının birliğe ilk katılımlarında, 

belirlenen şartlar dahilinde, arazinin her bir dekarı için belirlenen ve bir 

defaya mahsus olmak üzere katılım payı almaktadır. Birlik, su kullanıcılarına 

suyun ulaştırılması ve görev alanı içinde sulamadan dönen fazla suyun 

uzaklaştırılmasını sağlar. Sulama tesisi ve bunların parçası olan servis 

yollarının, bakım ve onarım, yatırım, geri ödeme, finansman, personel, mal ve 

hizmet alım ve enerji kullanım giderleri gibi her türlü gideri karşılayacak 

şekilde, su kullanım hizmet bedellerini tahsil eder (SBK, 2011).  

Sulama suyu ücretleri her yıl bakanlık tarafından yayınlanan sulama 

birliklerince işletilen sulama tesislerinde asgari değer olarak alınacak su 

kullanım hizmet bedeli tarifelerine göre tahsil edilmektedir. Bu su 

ücretlendirmelerinde yüzey suları (cazibe ile akan) yöreye bağlı olarak 3 grup, 

yeraltı suları da 2 grupta olmak üzere toplam 5 grupta değerlendirilir. Yeraltı 

suları pompajla elde edildiğinden enerji maliyetleri nedeniyle birim hacim 

için daha yüksek olmaktadır. 

Gıda ürünlerinin üretimi insan ve hayvan tüketimini karşılama 

açısından son derece önemlidir. Her geçen gün artan tüketimi karşılamak için 

artık elverişli olmayan şartlarda bile üretim yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

Tarımsal üretimin en önemli girdisi olan su kaynaklarının birçok alanda 

yetersiz miktarda olması, o alanlarda uygun kalitede olmayan suların da 

tarımda kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle düşük kalitede su 

kullanımına bağlı olarak daha düşük verimlerle üretim yapılmaktadır.  

Günümüzde birçok sulama alanında sulama suyunun kantitesi, suyun 

kalitesine göre daha önemli görülebilmektedir. Buna karşılık özellikle 
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tuzluluğa hassas bitkilerin yetiştirildiği alanlarda su kalitesine bağlı önemli 

verim kayıpları da söz konusudur. Bu nedenle sulamadan sağlanacak fayda ve 

sulamanın etkinliği sadece kullanılan suyun miktarına değil, sulama suyu 

kalitesine de bağlı bulunmaktadır. 

Türkiye’de birçok sulama birliği veya sulama kooperatifinde, çiftçiye 

sağlanan suyun ücretlendirilmesi tamamen o birliğe suyun maliyeti ve 

çiftçinin ürün yetiştirdiği alanla ilişkili olarak hesaplanmaktadır. Eğer su 

sağlamada miktar olarak bir kısıtlamaya gitme durumu olursa, alınacak 

ücret verimdeki azalmayla orantılı olarak düşürülmektedir. Yani çiftçi 

yetersiz sulamadan hangi oranda verim kaybı yaşarsa, su ücretini de o 

oranda kısıntılı ödemektedir. Buna karşılık sağlanan suyun kalitesiyle 

ilgili bir değerlendirme yapılmamaktadır. Bugüne kadar su ücretlendirmesi 

hesaplamalarında su kalitesi dikkate alınan bir parametre olarak göz önüne 

alınmamaktadır. Ancak yetiştirilen bitkinin tuz toleransı ve sağlanan suyun 

kalitesine göre; su kalitesi yetersizliğinden de verim kaybı oluşması söz 

konusudur. Bu nedenle sağlanan suyun kalitesi verimde ne oranda düşüşe 

sebep oluyorsa, su ücretinin de o oranda düşük ödenmesi, ücret 

hesaplamalarında mutlaka dikkate alınması gereken bir durumdur. 

Dünyada su kalitesine bağlı olarak da fiyatlandırmanın 

düzenlendiği işletmecilikler yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Nasıl aynı 

malın kaliteleri arasında fiyat farklılığı söz konusu oluyorsa, sulama 

sularının da kalitelerine göre farklı bir ücretlendirme yapılması bir 

zorunluluktur. Bu çalışmada Türkiye’de yetiştirilen bazı bitkiler için farklı 

su kalite düzeylerine göre verim azalma oranları yani oransal verim değerleri 

hesaplanmış ve bu oranların, su ücretlendirilmesinde dikkate alınmasının 

gerekliliği ortaya konmuştur.  
 

1. SU KALİTESİ BİTKİ VERİMİ İLİŞKİSİ 

Bitkilerin tuzluluğa dayanımı, belli bir toprak tuzluluğunda elde 

edilen verimin bitkinin verim azalması olmadan yetiştiği toprak koşulunda 

elde edilen verime oranı olarak değerlendirilebilir. Belli bir tuzluluk 

koşulunda elde edilen verimin normal verime oranı 1’den küçük bir sayıdır. 

Bu değer 1’e yaklaştıkça bitkinin tuza toleranslı olduğu, sıfıra yaklaştıkça tuza 

hassas bir bitki olduğu anlaşılmaktadır (Öztürk ve Erözel, 1994). Bitkilerin 

belli bir tuzluluk seviyesinde ürettiği verimin, normal şartlarda ürettiği verime 

oranına oransal verim denmektedir. Bu değer sıfır ile bir arasında bir oran 

olup, o seviyedeki tuzluluktan verimin ne ölçüde etkilendiğinin göstergesidir. 
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Örneğin oransal verim değerinin 0.75 olması, verimde % 25 lik bir kaybın 

gerçekleştiği anlamına gelmektedir. 

Toprak solüsyonundaki çözünmüş tuzların bitki bünyesine alınması 

bitkinin metabolik sentezini etkiler ve bitki gelişimini azaltır. Bitki kök 

bölgesindeki tuzluluk ozmotik basınç nedeniyle bitkinin topraktan su alımını 

güçleştirmektedir. Bitki sahip olduğu toplam potansiyel enerjinin bir kısmını 

topraktan suyu koparabilmek için harcayacağı için, bitki açısından bir enerji 

kaybı söz konusu olacaktır. Bunun sonucunda, bitkinin toplam potansiyel 

enerjisi azalacağı için gelişme ve verim potansiyelinde düşüşler görülecektir 

(Rhoades vd., 1992). 

Bitkinin tuza toleransının değerlendirilmesinde bitkinin gelişimi ve 

ürettiği verim dikkate alınmaktadır. Büyümenin ya da diğer bir ifadeyle bitki 

gelişiminin azalması, bitki kök bölgesi tuz konsantrasyonu ile ilişkilidir. 

Toprağın tuz konsantrasyonu konum ve zamana göre farklılık gösterir. Bu 

değişiklik arazide her hangi iki nokta arasında görüldüğü gibi, aynı noktadaki 

farklı derinliklerde de söz konusudur. Genellikle toprak tuzluluğu kök 

ucundan toprak yüzeyine doğru artış göstermektedir. Bitkiler toplam kök 

bölgesinin en üst çeyreğinden % 40 oranında su tüketirler. Bu şekilde toplam 

kök derinliğinin üst kısımlarında fazla su alımı aynı zamanda fazla tuz alımına 

neden olmaktadır. Bu yüzden kökün üst kısımlarındaki tuzluluk, kökün alt 

uçlarındaki tuzluluğa göre daha etkilidir. 

Bitkilerin tuzlu şartlara verdiği tepkiler farklılık göstermektedir. 

Tuzluluğun belli bir seviyesinde herhangi bir bitki verimde azalma olmaksızın 

gelişebilirken, aynı şartlarda başka bir bitki çok az ürün verip, yeterli gelişme 

gösteremeyebilir. Bitki çeşitleri arasındaki bu tepki farkı, bitkilerin tuza karşı 

gösterdikleri tolerans sınırlarıyla ilişkilidir. Bitki verimini etkileyen tuzluluk 

doğrudan sulama suyu tuzluluğu olmayıp, bunun neden olduğu toprak 

çözeltisi tuzluluğudur. Aynı suyla sulanan bir toprakta tuzluluk değeri kısa bir 

süre sonunda sulama suyu tuzluluğunun 1.5 katına ulaşmaktadır. Yani kaba da 

olsa bir yaklaşım olarak yıkama oranına bakılmaksızın toprak saturasyon 

eriyiği tuzluluğu, sulama suyu tuzluluğunun bilindiği bir durumda bu değerin 

1.5 katı alınabilir (Ayers and Westcot, 1989). 

Dünyanın farklı bölgelerinde, farklı şartlar altında tuzluluk çalışmaları 

yürütülmektedir. Bu çalışmalarda bitki tuz toleransının belirlenmesi amacıyla 

toprak tuzluluğuna karşılık olarak, bitkideki gelişme ve bitkinin üretmiş 

olduğu verim parametreleri kullanılmaktadır. A.B.D. Tuzluluk Laboratuvarı 

bu çalışmaları özetlerken; verimlerde ilk azalmanın görüldüğü tuzluluk değeri 

(eşik değeri) ile tuzluluğun birim artışına karşılık gelen verimlerdeki doğrusal 
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olan oransal azalmayı dikkate almıştır. Bitki verimleri ile tuzluluk arasındaki 

ilişki aşağıda verilen eşitlikle ifade edilmektedir (Şekil 1) (Frenkel, 1984, 

Güngör ve Erözel, 1994). 

Y=100-(ECe-A)B 

Burada; 

Y = oransal verim (%) 

ECe = toprak saturasyon eriyiği elektriksel iletkenliği (dS/m) 

A = ilk verim azalmasının ortaya çıktığı tuzluluk değeri (eşik değeri) (dS/m) 

B = tuzluluktaki birim artışa karşılık verimdeki azalama oranı (%). 

 

 
Şekil 1. Kök Bölgesi Tuzluluk Düzeyi İle Bitki Verimi İlişkisi (Meiri And Plaut, 

1985) 
 

Şekilde görüldüğü gibi düşük tuzluluk düzeylerinde bitkiden tam 

verim alınmaktadır. Tuzluluktaki bir miktar artışı bitki tolere edebilmekte ve 

her hangi bir verim azalması oluşturmamaktadır. Bu dayanım gösterilen ve 

eşik değeri olarak anılan düzey bitkinin tuzluluğa toleransının en önemli 

göstergesidir. Eşik değerini aşan tuzluluklarda bitkide verim azalması başlar 

ve birim tuzluluk artışına paralel olarak verim düşer. Eğer tuzluluk artmaya 

devam ederse bir noktada bitkiden hiç ürün alınamayan tuzluluk seviyesine 

kadar ulaşılır. 

Toprak tuzluluğu ile verim arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik 

araştırma sonuçlarına dayanılarak farklı sınıftaki bazı bitkiler için % 0, % 10, 

% 25 ve %50’ lik oransal verimlere karşılık gelen toprak tuzluluğu değerleri 

tablo 1’de verilmiştir (Frenkel, 1984). 
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Tablo 1. Bazı Bitkilerde Belirli Oranlarda Verim Azalmalarına Karşılık Gelen 

Saturasyon Eriyiği Elektriksel İletkenlik Değerleri (dS/m) 

Bitki 
Verim azalma oranları (%) 

Dayanım sınıfı 
0 10 25 50 

Pamuk 7.7 9.6 13.0 17.0 Dayanıklı 

Buğday 6.0 7.4 9.5 13.0 Orta dayanıklı 

Domates 2.5 3.5 5.0 7.6 Orta hassas 

Narenciye 1.7 2.3 3.2 4.8 Hassas 

 

Bu çalışmada bitki materyali olarak birçok tarla ve bahçe bitkisi 

dikkate alınmıştır. Gruplandırmada tahıl ve yem bitkileri, baklagil ve endüstri 

bitkileri, sebzeler ile meyveler ve bağ şeklinde gruplar halinde 

değerlendirmeler yapılmıştır. Ülkemizde sulama suyu olarak kullanılan sular 

geniş bir aralığı kapsadığı için hesaplamalarda kullanılmak üzere alternatif 

sulama suyu tuzluluklarının değerlendirilmesi açısından 0-0.25 (1), 0.25-0.75 

(2), 0.75-1.5 (3), 1.5-2.5 (4), 2.5-4.0 (5), 4.0-6.0 (6) ve 6.0-8.0 (7) dS/m 

aralıklarında olmak üzere 7 farklı sulama suyu tuzluluk düzeyi dikkate 

alınmıştır. Farklı düzeylerde tuzluluğa sahip suların toprakta yaratacağı tuzlu 

koşulların bitki verimlerinde oluşturduğu verim azalma oranlarına bağlı 

olarak, su kalitesi faydalanma oranları hesaplanmış ve bu değerler su ücretleri 

faydalanma oranı olarak önerilmiştir. Su kalitesinin ve bitki toleransının bir 

fonksiyonu olarak 0 ile 1 arasında değişen bu faydalanma oranları, su ücretine 

çarpan olarak yansıtılacaktır.  
 

2. SU KALİTESİ FAYDALANMA ORANLARI 

Bir ülkede su ücretlendirmesi ülkedeki iklim zonlarına göre önemli 

değişiklikler gösterir. Eğer ülkenin tamamı aynı iklim kuşağında yer alıyorsa, 

sulama her bölgede aynı öneme sahiptir ve genellikle yağış dağılımı da 

homojendir. Ancak daha geniş ve farklı iklim zonlarına sahip ülkelerde su 

miktarı ve sulamaya ihtiyaç farklı düzeyde olacağından farklı fiyat politikaları 

geliştirilmesi olağandır. Kurak bölgelerde sulama, mahsulün su 

gereksinimlerinin çoğunu sağlarken, daha nemli bölgelerde büyük ölçüde 

tamamlayıcı durumdadır. Kurak bir bölgenin iklimi ve su taleplerinin birçok 

alanda su arzını aşma eğilimi göz önüne alındığında, su yasaları ve 

tahsislerinin iyi planlanıp uygulanması önemlidir. Buna karşılık nemli 

iklimlerde suya talep daha az olduğu için genellikle su politikaları çok daha az 

gelişmiş durumdadır.  
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Yüzey suyu ve yeraltı suyu politika ve fiyatları da birbirinden farklılık 

göstermektedir. Genellikle nemli bölgelerde nadiren yeraltı su kaynaklarının 

kullanılması düşünülür. Ancak kurak bölgelerde yeraltı suları sulama için vaz 

geçilmez durumdadır. Kanuni olarak da nemli bölgelerde yeraltı sularının 

çekim miktarları ile ilgili ağır yaptırımlar yokken, kurak bölgelerde bu 

yaptırım ve kısıtlamalar mevcuttur. 

Su ücretlendirmesi sadece suyun işletilmesini ve dağıtımını sağlayan 

bir politika olmayıp, aynı zamanda yüzey ve yeraltı sularının aşırı kullanmaya 

karşı korunmasını, suyun değerinin anlaşılmasını, çiftlik dışı sulama ve drenaj 

yükünün azaltılmasını, çevresel kirliliğin kontrol altında tutulmasını sağlayan 

bir uygulamadır. Ücreti mukabilinde alınan suyun gereğinden fazla oranda 

kullanılması söz konusu değildir. Su ücretlendirmesi bu sayede su israfının 

önüne geçen bir oto kontrol yöntemidir. 
 

2.1. Tahıllar için Su Kalitesi Faydalanma Oranları 

Ülkemiz, değişik iklim kuşaklarına sahip bölgelerden oluştuğu için 

tahılların sulanmasında çok farklı uygulamalar söz konusudur. Yanlış bir kanı 

olarak bazı tahılların sulamadan yetiştirilebileceği dahi düşünülmekte ve 

büyük oranda verim kayıpları yaşanmaktadır. Özellikle buğday için ekim ve 

sonrasında, sapa kalkma döneminde ve süt olum döneminde yapılacak 

sulamalar verim için son derece önemlidir. Sulama açısından Buğday, arpa, 

yulaf ve çavdar benzer özellik gösterirken; çeltik ve mısır kendine özgü su 

uygulamaları talep etmektedir. Buğday, arpa gibi tahıllar tuzlu koşullara daha 

dayanıklı olmalarına karşın, çeltik daha az dayanıklı, mısır ise tuzlu şartlara 

çeltikten de daha duyarlıdır. Bu nedenle su kalitesi düşük olan sularla sulama 

yapılırken buğday ve arpa bitkilerinde olumsuz etki daha az görülürken, çeltik 

orta sınıfta mısır ise daha çok etkilenen bir durumda olacaktır.  

Dikkate alınan tuzluluk düzeylerine göre tahıllar için oluşacak verim 

kaybı ve yararlanma oranları tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2. Tahıllar İçin Farklı Tuzluluktaki Sulama Suları Faydalanma Oranları 

 

Bitki 

Eşik 

değeri 

(dS/m) 

Eğim 

değeri 

Tuzluluk düzeyleri ve karşılık gelen faydalanma 

oranları 

ECss 

(dS/m) 
  0.25 0.75 1.5 2.5 4 6 8 

Ece (dS/m)   0.375 1.125 2.25 3.75 6 9 12 

Buğday, 

Arpa 
6 7.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 0.57 
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Çeltik 3 12 1.00 1.00 1.00 0.91 0.64 0.28 0 

Mısır 1.7 12 1.00 1.00 0.93 0.75 0.48 0.12 0 

Silajlık 

Mısır 
1.8 7.4 1.00 1.00 0.97 0.86 0.69 0.47 0.25 

 

Tablodan da görüldüğü gibi, örneğin 4 dS/m tuzluluğa sahip bir 

sulama suyu ile buğday ya da arpa yetiştirilmesi durumunda, su kalitesinden 

dolayı bir verim kaybı yaşanmazken (faydalanma oranı 1), aynı su 

kullanıldığında çeltikte % 36 lık verim kaybı yaşanarak normal verimin % 64 

ü kadar verim alınmaktadır. Bu durumda faydalanma oranı 0.64 olduğu için 

su ücreti 0.64 ile çarpılarak hesaplanmalıdır. Aynı şekilde mısır için 4 dS/m 

tuzlulukta su kullanıldığında % 52 verim kaybı yaşanmakta ve sadece % 48 

ürün alınabilmektedir. Mısır yetiştiren üreticinin su ücreti faydalanma oranı 

olan 0.48 ile çarpılarak tahsil edilmelidir. 
 

2.2. Yem Bitkileri için Su Kalitesi Faydalanma Oranları 

Yem bitkileri ülkemiz şartlarında sulanmadan yetiştirilemeyen 

bitkilerdir. Özellikle yonca derin köklü olması nedeniyle topraktaki sudan iyi 

yararlanan bir bitki olsa da uzun süreli kurak koşullarda önemli verim kaybı 

oluşturur. Halk arasında yem bitkilerinin tuzlu sulardan etkilenmeyeceğine 

dair bir kanı bulunsa da bu tamamen yanlıştır. Su kalitesi yem bitkilerinin 

verimini doğrudan etkileyen bir parametredir. Tablo 3’de bazı yem 

bitkilerinin su kalitesine göre oluşturdukları oransal verimler ve sulama suyu 

faydalanma oranları verilmiştir. 
 

Tablo 3. Bazı Yem Bitkileri İçin Farklı Tuzluluktaki Sulama Suları Faydalanma 

Oranları 

 

Bitki 

Eşik 

değeri 

(dS/m) 

Eğim 

değeri 

Tuzluluk düzeyleri ve karşılık gelen faydalanma 

oranları 

ECss 

(dS/m) 
  0.25 0.75 1.5 2.5 4 6 8 

Ece (dS/m)   0.375 1.125 2.25 3.75 6 9 12 

Yonca 2 7.3 1.00 1.00 0.98 0.87 0.71 0.49 0.27 

Üçgül 1.5 12 1.00 1.00 0.91 0.73 0.46 0.10 0 

Fiğ 3 11 1.00 1.00 1.00 0.92 0.67 0.34 0.01 

 

Tabloda görüldüğü gibi 1.5 dS/m tuzluluğa sahip sulama sularından 

daha tuzlu koşullarda yem bitkileri verim azalması oluşturmaktadır. Örneğin 
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2.5 dS/m tuzluluğa sahip bir sulama suyunun kullanılması durumunda 

yararlanma oranları yonca için 0.87, üçgül için 0.73 ve fiğ için 0.92 

olmaktadır. 
 

2.3. Baklagil ve Endüstri Bitkileri için Su Kalitesi 

Faydalanma Oranları 

Gelişmekte olan ülkelerde hayvansal proteine ulaşma imkanı daha zor 

olduğu için yemeklik baklagiller bu tür ülkelerin ana protein kaynağını 

oluşturmaktadır. Dünyada insan beslenmesindeki bitkisel proteinlerin %22’si, 

karbonhidratların %7’si; hayvan beslenmesindeki proteinlerin %38’i ve 

karbonhidratların %5’i yemeklik tane baklagillerden oluşmaktadır. 

Bileşiminde yüksek oranda protein (%18-31.6) bulunan baklagiller, beslenme 

sorununun çözümünde ve beslenmedeki protein açığının ekonomik yolla 

azaltılmasında önemli olan besin grubudur. Diğer protein kaynaklarına göre 

daha ekonomik olarak elde edilebilmeleri, antioksidan özelliklerinin olması 

sebebiyle kanser riskini azaltmaları ve kolesterol içermemesi, yüksek posa 

içeriği ve düşük yağ içerikleri nedeniyle kalp damar hastalıkları ve diyabetik 

hastalar için tercih edilmesi gereken önemli bir ürün grubudur. Ülkemizde de 

giderek artan obezite ile mücadele açısından mutlaka beslenme programına 

alınması gereken ürün grubudur. Türkiye’de yemeklik tane baklagillerin yıllık 

olarak kişi başına tüketimlerine bakacak olursak; 3 kg fasulye, 4.5 kg 

mercimek ve 5.5 kg nohut şeklinde olduğu görülmektedir (Hasdemir ve Terzi, 

2015). 

Dünyada üretimi en fazla olan yemeklik baklagil kuru fasulyedir. 

Türkiye’de ise en çok üretilen nohuttur.  Bunu mercimek,  kuru fasulye, 

bezelye ve börülce takip etmektedir. 2018 yılı Türkiye yemeklik tane baklagil 

üretimi ise 883 bin ha alanda 1.2 milyon tondur (Uçar, 2020). 

Türkiye’de hem sulu hem kuru şartlarda yetiştirilen baklagillerin 

sulanması durumunda verimlerinde çok önemli artış olduğu bilinmektedir. 

Hasat sonrasında endüstriyel ham madde olarak değerlendirilen ve bu 

değerlendirme sonunda mamul haline getirilen ürünlere endüstri bitkileri 

denmektedir. Endüstri bitkileri lif ve kauçuk bitkileri (pamuk, keten vb.), yağ 

bitkileri (ayçiçeği, soya, aspir vb.), Nişasta ve şeker bitkileri (patates, şeker 

pancarı vb.) ve tütün, ilaç, baharat bitkileri (tütün, kimyon, karabiber, adaçayı 

vb.) olmak üzere dört grupta incelenmektedir. 

Endüstri bitkilerinin en önemli yönü gerek hammadde gerekse mamul 

madde olarak ihraç edildiklerinde milli gelire önemli katkı sunan ürünlerdir. 

Ürünlerin yetiştirme şartları, su istekleri birbirinden farklılıklar gösterse de 
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çoğu bitki için sulama ve su kalitesi önem arz etmektedir. Örneğin en önemli 

yağ bitkisi ayçiçeği için sulama suyu miktarı önemlidir. Patates su 

kalitesinden etkilenen bir üründür, pamuk ise tuzlu şartlara oldukça fazla 

dayanıklı bir endüstri bitkisidir. Tablo 4’de bazı baklagil ve endüstri 

bitkilerinin su kalitesi faydalanma oranları verilmiştir. 
 

Tablo 4. Bazı Baklagil ve Endüstri Bitkileri İçin Farklı Tuzluluktaki Sulama Suları 

Faydalanma Oranları 

 

Bitki 

Eşik 

değeri 

(dS/m) 

Eğim 

değeri 

Tuzluluk düzeyleri ve karşılık gelen faydalanma 

oranları 

ECss 

(dS/m) 
  0.25 0.75 1.5 2.5 4 6 8 

Ece (dS/m)   0.375 1.125 2.25 3.75 6 9 12 

Fasulye 1 19 1.00 0.98 0.76 0.48 0.05 0.00 0.00 

Bezelye 3.4 10.6 1.00 1.00 1.00 0.96 0.72 0.41 0.09 

Bakla 1.6 9.6 1.00 1.00 0.94 0.79 0.58 0.29 0.00 

Soya 5 20 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.20 0.00 

Ayçiçeği 4.8 5 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.79 0.64 

Şeker 

Pancarı 
7 5.9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.71 

Pamuk 7.7 5.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.78 

Yer Fıstığı 3.2 29 1.00 1.00 1.00 0.84 0.19 0.00 0.00 

Patates 1.7 12 1.00 1.00 0.93 0.75 0.48 0.12 0.00 

 

Tablodan da görülebileceği gibi pamuk, şeker pancarı ve ayçiçeği gibi 

bitkiler nispeten tuzlu şartlara daha dayanıklı bitkiler olup, pamuk dikkate 

alınan en tuzlu koşul olan 12 dS/m toprak tuzluluğunda bile %78 verim 

sağlamaktadır. Buna karşılık, fasulye, bakla ve patates gibi bitkiler su 

kalitesinden son derece yüksek oranda etkilenen bitkiler olduğundan, su 

kalitesinin 1.5 dS/m olduğu koşulda bile fasulye % 76, bakla % 94, patates % 

93 verim vermektedir. Tuzlu şartların biraz daha baskın olduğu şartlarda 

örneğin su kalitesinin 4 dS/m olduğu tuzlulukta, fasulye neredeyse verim 

vermezken, bakla % 58, patates ise % 48 verim üretebilmektedir. 
 

2.4. Sebzeler için Su Kalitesi Faydalanma Oranları  

Dünyada sebze üretiminde ilk sırada Çin (%74.6), ikinci sırada 

Hindistan (% 17.1), üçüncü sırada ABD (% 4.2) ve Türkiye yıllara göre 25 

milyon ton ile 30 milyon ton arasında değişen üretimiyle ( % 4.1) dördüncü 

sırada gelmektedir. İnsanların sağlıklı beslenmesi açısından sebze üretimi çok 
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önemli olup, dünya çapında çok fazla çeşitlilik söz konusudur. Sebze 

yetiştiriciliği ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğun bir şekilde 

yapılırken, Karadeniz bölgesinde yağışın uygun olması nedeniyle halkın kendi 

ihtiyacını da karşılamak için küçük bahçelerde de yoğun olarak yapılmaktadır. 

Daha kurak bölgelerimizde is genellikle su kenarlarında ve vadilerde üretim 

yoğunlaşmaktadır. Sebzeler kuru olarak yetiştirilemeyen bitkiler olduğu için 

sulama sebzede bir zorunluluktur. Bu nedenle ticari sebze yetiştiriciliğinde 

üretici su kaynaklarına bağımlı olarak üretim yapmaktadır. Sebzelerin çoğu 

hem su miktarından hem de su kalitesinden önemli ölçüde etkilenmektedir. 

Bu nedenle sebze üreticisinin kullandığı suyun kalitesinin mümkün olduğunca 

iyi olması gerekmektedir. Düşük kaliteli sularla yapılan sulamalar sebze 

verimini düşüreceği için yararlanma oranları da daha düşük olacaktır. Tablo 

5’de bazı sebzelerin sulama suyu kalitesine göre sudan yararlanma oranları 

verilmiştir. 
 

Tablo 5. Bazı Sebzeler İçin Farklı Tuzluluktaki Sulama Suları Faydalanma Oranları 

 

Bitki 

Eşik 

değeri 

(dS/m) 

Eğim 

değeri 

Tuzluluk düzeyleri ve karşılık gelen faydalanma 

oranları 

ECss (dS/m)   0.25 0.75 1.5 2.5 4 6 8 

Ece (dS/m)   0.375 1.125 2.25 3.75 6 9 12 

Domates 2.5 9.9 1.00 1.00 1.00 0.88 0.65 0.36 0.06 

Çeri 

Domates 
1.7 9.1 1.00 1.00 0.95 0.81 0.61 0.34 0.06 

Biber 1.5 14 1.00 1.00 0.90 0.69 0.37 0.00 0.00 

Hıyar 2.5 13 1.00 1.00 1.00 0.84 0.55 0.16 0.00 

Havuç  1 14 1.00 0.98 0.83 0.62 0.30 0.00 0.00 

Patlıcan 1.1 6.9 1.00 1.00 0.92 0.82 0.66 0.45 0.25 

Marul-

Kıvırcık 
1.3 13 1.00 1.00 0.88 0.68 0.39 0.00 0.00 

Turp 1.2 13 1.00 1.00 0.86 0.67 0.38 0.00 0.00 

Ispanak 2 7.6 1.00 1.00 0.98 0.87 0.70 0.47 0.24 

Kabak 4.9 10.5 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.57 0.25 

Soğan 1.2 16 1.00 1.00 0.83 0.59 0.23 0.00 0.00 

Sarımsak 3.9 14.3 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.27 0.00 

Pancar 4 9 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 0.55 0.28 

Brokoli 2.8 9.2 1.00 1.00 1.00 0.91 0.71 0.43 0.15 

Lahana 1.8 9.7 1.00 1.00 0.96 0.81 0.59 0.30 0.01 

Kereviz 1.8 6.2 1.00 1.00 0.97 0.88 0.74 0.55 0.37 

Bostan 1 8.4 1.00 0.99 0.90 0.77 0.58 0.33 0.08 
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Tabloda görüldüğü gibi sebzeler genel anlamda diğer bitkilere göre 

tuzlu koşullara daha duyarlı olup, su kalitesindeki kötüleşme ile verimde 

önemli düşüşler gösteren bitkilerdir. Bu nedenle sebze üretiminde iyi kaliteli 

su kullanımı yeterli verim açısından son derece önemlidir. Tabloda görüldüğü 

gibi 2.5 dS/m tuzluluğa sahip sulama suyunda verim azaltması oluşturmayan 

tek sebze kabaktır. Bunun dışındaki sebzelerde özellikle havuç, soğan, turp, 

marul, biber ve bostan için su kalitesine bağlı önemli verim azalmaları 

görülmektedir. 
 

2.5. Meyveler ve Bağda Su Kalitesi Faydalanma Oranları 

Dünyada kültürel olarak yetiştirilen 138 meyve çeşidinden 75 civarı 

Türkiye’de yetişmektedir. Türkiye bazı meyve çeşitleri üretiminde dünyada 

birinci sırada gelmektedir. Örneğin 2011 yılı değerleri için dünyadaki fındık 

üretiminin %58’i, incir üretiminin %23’ü, ayva üretiminin %22’si, kiraz 

üretiminin %20’si, kayısı üretiminin %18’i ve vişne üretiminin %14’ü 

Türkiye’de yetiştirilmektedir. Ülkemizin meyve üretimi 12 milyon tonun 

üzerine çıkmıştır. Bu üretimin yaklaşık altıda biri ihraç edilmektedir (Özüpek 

vd., 2013). 

Sulama programı; istenilen periyodda, istenilen miktar suyu bitkiye 

ulaştırmayı amaçlamaktadır. Meyve bahçelerinin sulanmasında uygulanacak 

sulama programları, yetiştiriciliğin yapıldığı bölgeye, yetiştirilen anacın 

cinsine, ağaçların yaşına, verim potansiyeline ve toprak bünyesine bağlı 

olarak farklılıklar göstermektedir. Sulama programı için öncelikle 

uygulanacak net sulama suyu ihtiyacı, bundan sonra da sulama zamanı 

belirlenmelidir. Sulama zaman planlamasının asıl amacı, topraktaki nem 

miktarının, meyve ağaçları için belirlenen kritik nem düzeyine inmeden 

sulamanın yapılabilmesini sağlamaktır (Küçükyumuk, 2011). Sulama suyu 

miktarı kadar uygulanan sulama suyunun kalitesi de meyveler için önemlidir. 

Çünkü çoğu meyve bitkisi tuzlu şartlara dayanıklı değildir. Özellikle çilek, 

kayısı ve narenciye gibi bitkiler tuzlu şartlara çok hassas olan bitkiler olup, 

birçok bitkinin rahatça yetiştiği tuzlu şartlarda veriminde ciddi düşüş 

gösterebilir. Bu nedenle meyve yetiştiriciliğinde özellikle çilek, kayısı ve 

narenciye yetiştiriciliğinde sulama suyunun kalitesine büyük önem vermek 

gerekmektedir. Kötü kalitedeki sulama suları verimde düşüşe neden olacağı 

için, sulama birlik ve kooperatifleri tarafından meyvecilik işletmelerine 

sağlanan suyun kalitesine bakılmaksızın ücretlendirilmesi, adil bir uygulama 

değildir.  Bu nedenle mutlaka sağlanan suyun kalitesine ve verime etkisine 
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bağlı bir düzenleme yapılması zorunludur. Tablo 6’da bağ ve bazı meyveler 

için sulama suyu kalitesine göre sudan yararlanma oranları verilmiştir. 

 

Tablo 6. Bağ Ve Bazı Meyveler İçin Farklı Tuzluluktaki Sulama Suları Faydalanma 

Oranları 

 

Bitki 

Eşik 

değeri 

(dS/m) 

Eğim 

değeri 

Tuzluluk düzeyleri ve karşılık gelen faydalanma 

oranları 

ECss 

(dS/m) 
  0.25 0.75 1.5 2.5 4 6 8 

Ece (dS/m)   0.375 1.125 2.25 3.75 6 9 12 

Asma 1,5 9,6 1,00 1,00 0,93 0,78 0,57 0,28 0,00 

Narenciye 1,3 13 1,00 1,00 0,88 0,68 0,39 0,00 0,00 

Kayısı 1,6 24 1,00 1,00 0,84 0,48 0,00 0,00 0,00 

Şeftali 1,7 21 1,00 1,00 0,88 0,57 0,10 0,00 0,00 

Badem 1,5 19 1,00 1,00 0,86 0,57 0,15 0,00 0,00 

Erik 2,6 31 1,00 1,00 1,00 0,64 0,00 0,00 0,00 

Çilek  1 33 1,00 0,96 0,59 0,09 0,00 0,00 0,00 

 

Tabloda görüldüğü gibi meyveler tarla bitkileriyle kıyaslandığında 

tuzlu şartlara son derece duyarlı bitkiler olup, tuzlu toprakların başlangıç 

düzeyi olan ECe=4dS/m düzeyine henüz ulaşmakta olan tuzluluklarda çilekte 

neredeyse ürün alınamamakta, kayısıda normal verimin yarısı, narenciye, 

şeftali, badem ve erikte ise verimin üçte biri kaybedilmektedir. Bu nedenle 

özellikle meyvecilik işletmelerinde kaliteli su kullanımına ekstra özen 

gösterilmeli, alternatif su kaynakları olduğunda en kaliteli su kaynağının 

kullanılmasına çalışılmalıdır. Kooperatif ve birlikler aracılığı ile su temin 

eden işletmelere uygulanan su ücretlendirmesinde, mutlaka tabloda belirtilen 

katsayılar faydalanma oranı olarak dikkate alınmalıdır. 
 

3. SONUÇ 

Ülkemiz gibi kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan bölgelerde 

tarımsal üretim için sulama hayati öneme sahip bir faaliyettir. Sulama birlik 

veya kooperatifler aracılığıyla sağlanan suların ücretlendirilmesinde bir hata 

olarak birçok yerde sulanan alana göre ücret alınırken, bazı bölgelerde 

kullanılan su hacmi esas alınarak ücretlendirme yoluna gidilmektedir. Elbette 

hacme bağlı su ücretlendirmesi daha adil ve su kaynaklarının israfını 

önlemede daha etkin bir yoldur. Bununla beraber sağlanan su için sadece 

kullanım miktarı da alınacak su ücretinin belirlenmesinde yeterli bir yol 



 

 
210 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

değildir. Çünkü sulama suyu sağlamakla yükümlü kuruluş yeterli su 

sağlayamayıp verimde bir kayıp oluşursa, verim kaybını telafi etmek amacıyla 

sudan yararlanma oranı olarak yaşanan verim kaybı kadar bir indirim 

uygulanmaktadır. Oysa bu verim kaybı sadece su kıtlığı koşulunda oluşmaz. 

Suyun yeterli kalitede olmaması da verim kaybına neden olmaktadır. Bu 

nedenle sağlanan su kalitesine bağlı olarak oluşan verim kaybı da yine su 

ücretinde bir indirim olarak çiftçiye yansıtılmalıdır. Bu çalışmada farklı bitki 

türleri için, farklı düzeylerde tuzluluğa sahip sulama sularının oluşturacağı 

verim kayıpları verilmiş, bu kayıpların su ücretlendirilmesinde mutlaka 

dikkate alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

Özellikle tuzlu koşullara duyarlı bitki yetiştiren çiftçilerin su 

kalitesine dikkat etmesi ve sağlanan sulama suyunun tuzluluğu söz konusuysa, 

ortaya çıkacak verim azalmasının belirlenip ona göre ücret ödemesi 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Tahıllar açısından mısır yetiştiren, yem 

bitkileri açısından üçgül, yonca ve fiğ yetiştiren, baklagiller ve endüstri 

bitkileri açısından fasulye ve patates yetiştiren, sebzeler açısından bostan, 

soğan, biber, havuç, turp yetiştiren, meyveler açısından çilek, kayısı, badem 

ve şeftali yetiştiren üreticilerin su kalitesi konusuna özel dikkat sarf etmeleri 

gerekmektedir. 

Yetiştirilen tuzluluğa duyarlı bitkinin verim kaybından dolayı su 

ücretinin önem arz etmesi sadece su ücretlendirmesi açısından değil, asıl 

verim kaybının göz önüne konulması açısından önemlidir. Çünkü birçok 

sulama alanında yetiştiriciler farkında olmadan su kalitesine bağlı olan 

tonlarca ürün kaybına uğramaktadır. Gerek yetersiz miktardaki sulamalar, 

gerekse yetersiz kalitedeki sulama suları ne yazık ki çok fazla ürün kaybına 

neden olmaktadır. 

Yetiştiricilerin özellikle tuzluluğa duyarlı bitki söz konusu olduğunda 

su kalitesi konusuna önem vermeleri gerekmektedir. 

Tuzlu koşullardan etkilenen duyarlı bitki yetiştiriciliğinde eğer su 

kaynağı açısından alternatifler varsa, mutlaka iyi kalitedeki suların 

kullanılmasına çalışılmalıdır. Birçok çiftçi kendi arazisindeki düşük kaliteli 

kuyu sularını sadece enerji maliyeti nedeniyle ucuz olduğu için birlik 

tarafından sağlanan ücretli yüzey sularına tercih etmektedir. Genellikle yüzey 

suları kuyu sularına göre çok daha kaliteli olduklarından yetiştiricinin mutlaka 

su kalitesini ve bitki tuz toleransını dikkate alarak ekonomik analiz yapması 

gerekmektedir. Böylece su kalitesine bağlı ürün kayıplarının önüne geçilerek 

daha yüksek verim alınması mümkün olabilecektir. 
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GİRİŞ 

Kişniş (Coriandrum sativum L.) dünyada ve ülkemizde üretimi çok 

eskiye dayanan bir bitkidir. Kişniş, bitkisi bazı bölgelerde kinzi bazı 

bölgelerde ise aşotu gibi isimlerle bilinir. Genellikl,  20 - 60 cm 

yüksekliğinde, tüysüz tek yıllık otsu bitkidir. Yapraklar parçalı ve genellikle 3 

loplu olup maydonoz yaprağına benzemektedir. Çiçekler genellikle 5 adet 

beyaz yada pembe taç yaprak ve 5 adet çanak yaprak, 5 adet erkek organ ve 1 

adet iki parçalı stigma bulunur (Baydar, 2009; Arabacı ve Bayram, 2005; 

Beyzi ve Gürbüz, 2010). Anavatanı Akdeniz ülkeleri, Güneybatı Asya ve 

Kuzey Afrika olarak bilinmektedir. Ülkemizde kişniş üretimi, İçanadolu, Ege 

ve Akdeniz bölgelerinin iç kısımlarında yaygın olarak üretilmekle birlikte son 

yıllarda, diğer bölgelerimizde de üretimi yaygınlaşmıştır. 

Kişniş daha çok taze tüketim ve yemek yapımında kullanılan bir bitki 

olmasının yanında son yıllarda, ilaç yapımında, kozmetik, temizlik ve 

alternatif tıp kollarında da sıkça kullanılan bir bitkidir. Salgın hastalıkların 

artmasıyla birlikte kişniş kullanımı da artmıştır. Özellikle bitki çayı olarak 

sade veya diğer bitkilerle karışım şeklinde genelde limon ile kullanımı 

yaygınlaşmıştır. 

Sağlık açısında çok faydası olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi 

nedeniyle dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği daha da artmıştır. Kişniş 

üreticilerine ek olarak son yıllarda salgın hastalık nedeniyle, kendi ev 

ihtiyacını karşılamak amacıyla evlerinin salonunda ve balkonda saksı veya 

kasalarda kişniş üretimi de artmıştır. Kişniş üreticilerine son yıllarda evlerin 

salonlarında ve balkonlarında kişniş üreticileri de eklendiğinde, kişniş 

üreticilerinin arttığı görülmektedir. Salon ve balkon sebzeciliği dediğimiz 

üretim işletmesi her yıl artmaktadır. Bu işletme şeklinde amaç hobi olarak 

ailenin ihtiyacını gidermektir. Ticari olarak ise bahçe veya tarla gibi büyük 

alanlarda yapılan üretimdir. Bu üretimde ise amaç pazarın kişniş ihtiyacını 

karşılamaktır. 

İNSAN BESLENMESİNDE ÖNEMİ 

Kişniş (Coriandrum sativum L.) taze olarak tüketildiği gibi, salata 

malzemesi olarak ve yemeklerde katılarak tüketilmesi çok eskilere 

dayanmaktadır. Günümüzde ilaç, baharat, lokum, şeker ve çikolata, kozmetik 

ve temiz sektörlerinde kişniş kullanımı artmıştır. Bunun yanında turşu ve 

konserve gibi birçok işletmede kullanılmaktadır (Arabacı ve Bayram, 2005; 

Beyzi ve Gürbüz, 2010). Kişniş ile ilgili yapılan araştırmalarda, ağrı kesici, 

sakinleştirici ve kuvvet verici, ateş düşürücü, iştah açıcı, sindirim sitemini 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_Afrika
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düzenleyici ve gaz giderici, parazit düşürücü ve idrar sökücü özelliğe sahiptir 

olduğu belirtilmektedir (Baytop 1984, Doğan ve ark. 1984, Hornok, 1992; 

Beyzi ve Gürbüz, 2010). Ayrıca baş ve diş ağrısını, baş dönmesini, boğaz ve 

ağız rahatsızlığını iyi geldiği, kalbi ve mideyi kuvvetlendirmek, basur ve kanlı 

ishali, idrar yolu enfeksiyonlarını, kurdeşen ve pamukçuk gibi hastalıkların 

tedavi etmek için kullanıldığı bildirilmektedir (Pamuk, 1998; Beyzi ve 

Gürbüz, 2010) 

Kişniş’ te yapılan çalışmalarda, meyvesinin en önemli bileşenleri 

uçucu yağ ve yağ asitleridir. Yaş ve kurutulmuş kişniş meyvelerinin uçucu 

yağ oranları, %0.03 ile %2.6, yağ asidi oranları ise %9.9 ve %27.7 arasında 

değişkenlik gösterirken, ham protein, yağ, ham lif, kül yüzdeleri ise sırasıyla 

%11.5-21.3, %17.8-19.15, %28.4- 29.1, %4.9-6’dır. , Ayrıca kişniş, A, B2 

(riboflavin), C vitaminler ile diyet lifleri de içerdiği belirtilmektedir (Ulutaş 

Deniz ve ark., 2018). 

 

KİŞNİŞ ÜRETİMİ 

Kişniş, ülkemizin birçok yerinde tarlada, bahçede, meyve ağaçlarının 

arasında, evlerin salon ve balkonlarında, ticari ve hobi amaçlı olarak 

üretilmektedir. 

Üretim Ortamının Hazırlığı ve Gübreleme 

Ticari amaçlı kişniş üretimi, bir dekar ve daha büyük alanlarda 

makinalı tarım şeklinde yapılmaktadır. Bu üretim şeklinde, taze ve yapraklı 

kişniş şeklinde pazara sunmak, kurutmalık kişniş, tohumluk kişniş amacıyla 

üretilmektedir. 

Tohum ekiminden önce toprak hazırlığı yapılmaktadır. Tohum ekim 

yapılacak toprağın özelliğine bağlı olarak dönüme ortalama 2 ton veya ağır 

yapılı topraklarda ise dönüme 4 ton organik madde olarak yanmış ahır gübresi 

veya torf atılmalıdır. Çünkü tohum çimlenme ve sağlıklı bitki üretimi için 

organik maddenin miktarının iyi olması gereklidir. Ülkemizde çiftlik gübresi 

temini daha kolay ve ucuz olduğu için tercih edilmektedir. Çiftlik gübresi 

atıldıktan sora pullukla karıştırılır. Üç veya beş gün sonra kazayağı ile büyük 

toprak parçalarını ve taban sertliği kırılmış olur. Daha sonra traktör çapasıyla 

tarla toprağı düzgün (taban çekme yapılır) hale getirilir. Tohum ekim tarlası 

kötü değilse ve yabancı ot yok denecek kadar az ise sadece traktör çapasıyla 

sürülmesi yeterli olmaktadır. Sürüm bittikten sonra yabancı ot ilacı atılır ve 

kimyasal gübrelerden özellikle tercih, kompoze yani makro ve mikro gübrenin 

atılmasıdır. Ancak üreticiler dönüme (dekara) 20 - 30 kg di amonyum fosfat 
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(DAP) veya triple süper fosfat (TSP) gübrelerini kullanarak iyi sonuç 

almaktadır. Gübreleme işleminden sonra kişniş tohumu ekimi yapılır. 

Küçük alanlarda, yani 500 m2 den az olan alanlarda ve makinalı 

tarımın uygulanmadığı ancak el çapa makinası, bel ve küreklerle toprak 

işleme işlemi yapılmaktadır. Toprak el çapa makinesi veya bel kürekleriyle 

toprak karıştırılır veya ters yüz edilir. Daha sonra tohum ekimi yapılacak 

toprak, tırmık ile tohum ekimine hazır hale getirilip gübreleme yapılır. 

Evlerin Salon ve Balkonlarında Kişniş Üretimi 

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve salgın hastalıkla birlikte daha da 

yaygınlaşan ve önemli hale gelen salon ve balkon yetiştiriciliği. Evlerin 

salonlarında ve balkonlarında üretimi yapılan kişniş, iki şekilde yapılmaktadır. 

Topraklı ve topraksız kişniş üretimi 

Topraklı kişniş üretimi 

Toprak, çiftlik gübresi veya torf gibi organik madde + perlit, pomza 

veya kum belli oranlarda karıştırılır. En ideal karışım 1:1:1 oranında 

karıştırılmasıdır. Oluşan bahçe harcı karışımına, kompoze gübrenin 

uygulanması en iyi sonucu vermektedir. Kompoze gübre firmaların, bazı 

makro ve mikro besin elementlerini belli oranlarda karıştırmasıdır. Bu nedenle 

kompoze gübre firmalarının tavsiye ettikleri uygulama doz ve zamanlarına 

uymak üreticilerin faydasına olacaktır. 

Hazırlanan bahçe harcı üretim kasalarına, saksılara veya üretim 

yapılacak özel yapılara (saklama kabı, üretim havuzu, gibi 10-20cm derinliğe 

sahip en az 20-30 cm genişliğe sahip plastik, ahşap veya betondan yapılan 

yapılar veya kasalar) doldurulur. Doldurulan yapılara tohumların ekimi 

serpme şeklinde veya sıra arası 10 cm sıra üzeri 5 cm aralıklarla tohum ekimi 

yaklaşık 1 cm derine yapılır. Ekilen tohumlar süzgeçli kova veya su 

püskürtücülerle sulama yapılır. 
 

Topraksız kişniş üretimi 

Topraksız sebze üretiminde üretim ortamında toprak 

bulunmamaktadır. Kişniş tohumları torf + perlit ortamına veya kaya yünü, 

cam yünü dediğimiz katı ortama tohum ekimi ile yapılmaktadır. Katı 

ortamlardan torf + perlit karışımına direk tohum ekimi yapılır veya hazırlanan 

fideler dikilir. Cam yünü ve kaya yünü gibi ortamlara tohum ekimi işlerimi 

yerine, fide dikimi daha iyi sonuç vermektedir. Toprak olmadığı için besin 

çözeltisi hazırlanarak sulama suyu ile birlikte bitkilere verilir. Besin çözeltisi 

firmalar tarafından pazara sunulan A ve B çözeltisi kullanıldığı gibi besin 
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çözeltilerini kendi imkanları ile kimyasallardan hesaplama yapılarakta 

hazırlanır. Besin çözeltisi hazırlamada hesaplama yöntemini genellikle 

araştırmacılar tercih etmektedir. Üreticiler çoğunlukla tanınan firmalardan 

hazır besin çözeltisi almaktadır. 

Kişniş Fidesi Üretimi 

Kişniş fidesi, genellikle küçük alanlarda üretim için kullanılır. Kişniş 

üretiminde 1 dekarın üzerindeki alanlarda genellikle tohumların direk üretim 

alanına ekilmesiyle kişniş üretimi yapılır.  

Fide üretiminde genellikle hastalık, zararlı ve yabancı ot önlemlerinin 

alınması için, torf ve perlit karışımı olan hazır ortamlar kullanılır. Torf ve 

perlit 2 torf, 1 perlit veya 1:1 oranında torf perlit ortamları karıştırılarak 

viyollere veya tüplere doldurulur. Harç doldurulan viyol ve tüplere yaklaşık 1 

cm derine, 1 veya 2 adet kişniş tohumu ekilir (Şekil 1). Ekilen tohumlar 25 - 

30 günde dikime hazır fide haline gelir.  

Kişniş’ te fide ile üretimin asıl amacı, tohum israfını önlemek ve 

üretim yapılacak alana topraklı fide dikerek sağlıklı bitki üretmektir 

 

 

Şekil 1: Viyol ve tüp’e tohum ekimi (Orijinal resim) 
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Dikime hazır hale gelmiş kişniş fideleri şekil 2’ de ki gibi kök boğazı, 

toprağın veya dikim yapılacak olan ortamın yüzey hizasında olup, kök 

kısmının tamamen toprağın veya dikim yapılan ortamın içinde kalacak şekilde 

fide dikimi yapılır. 

Dikim yapılan fidelerin kök boğazı kısmının, toprak veya dikim 

yapılan ortamın yüzey kısmından üstte kalmamasına dikkat edilmelidir. Kök 

kısmının belli bir miktarı ile birlikte kök boğazı dikim yapılan ortamın 

yüzeyinin üstünde kalıyorsa bu yanlış fide dikimidir. Bu şekil fide 

dikimlerinde kökler toprağa veya dikim ortamına tam yerleşmediği için 

düzgün kök oluşumunu sağlayamayacaktır, bu nedenle bu gibi dikilen fideler, 

sulama suyu veya esen rüzgarlarla devrilerek zarar oluşacaktır. (Şekil 2). 

 

Şekil 2: Kişniş fidelerinin, doğru ve yanlış dişim şekli (Orijinal resim) 
 

Tohum ve Tohum Ekimi 

Kişniş tohumları, 2.5 mm ile 3.5 mm çapında ve küre şeklinden 

yuvarlak şekle sahiptir. Tohum rengi, kirli sarıdan gri rengine kadarki renklere 
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sahiptir (Şekil 3). Bu durum kişnişin bitki türü ile alakalıdır, çünkü dünya 

üzerinde yaklaşık 1000 adet bitki türü bulunmaktadır (Stace, 1980; 

Diederichsen, 1996; Beyzi ve Gürbüz, 2010). 
 

 

Şekil 3. Kişniş tohumu (Orijinal resim) 

 

Kişniş üretimi, bir dönüm (dekar) ve üzerinde ki alanlarda, tohumlar 

serpme veya mibzerle ekilmektedir (Şekil 4). Üreticiler, genelde tohum 

ekiminde tohum israfını ve düzensiz çıkışları önlemek amacıyla, mibzerle 

ekimi tercih etmektedir. Tohum ekiminde genellikle sıra arası 20 cm ve sıra 

üzeri 15 cm - 20 cm bitkilerin daha iyi gelişmesine neden olmaktadır.  

Serpme kişniş tohumu ekiminde ise sıra arası ve sıra üzeri mesafe 

gözetilmeden tohumlar serpilerek ekilir. Bu yöntemde ise dönüme daha fazla 

tohum harcanmaktadır. Serpilen tohumların çıkışı ise düzensiz olmaktadır. 
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Şekil 4. Mibzerle tohum ekimi (Anonim 1, 2022) 

Küçük alanlar da ise tohum ekimi el mibzeri ile veya serpme tohum 

ekim makinası ile yapılır (şekil 5). Bunun yanında bazı üreticiler ise makine 

kullanmadan elle serpme yapmaktadır. 

.  

Şekil 5. El mibzeri ile tohum ekimi (Anonim 2, 2022) 
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Hobi olarak evlerin salonlarında veya balkonlarında hazırlana 

kasalara veya sasılara tohum ekimi yapılır (Şekil 6 - 7). Kasalara veya 

saksılara yaklaşık 1 cm derinliğindeki yuvalara tohum ekimi yapılmaktadır.  
 

 

Şekil 6. Saksıya tohum ekimi (Anonim 3, 2022) 
 

 

Şekil 7. Kasaya tohum ekim işlemi (Anonim 4, 2022) 
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Sulama 

Kişniş tohumları ekiminden sonra yağmurlama sulama veya sisleme 

şeklinde sulama yapılması daha uygundur (Şekil 8 - 9). Salma sulama 

sisteminde ekilen tohumların taşınma veya derine gitme gibi nedenlerden 

dolayı tohum çıkışlarında düşüşler meydana gelmektedir. Salma sulamanın 

diğer bir olumsuz tarafı ise su israfı ve toprakta besin elementi kayıplarına 

neden olmaktadır.  

500 m2 den küçük alanlarda, küçük fıskiye sistemiyle yağmurlama 

veya sisleme şeklinde sulama işlemi yapılır. Bu sulama şekline ek olarak, 

kasalarda veya saksılarda olduğu gibi süzgeçli hortumlarla yağmurlama 

sulama yapılmaktadır (Şekil 8 - 9).  

 

 

Şekil 8. Yağmurlama sulama şekli (Anonim 5, 2022) 
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Şekil 9. Sisleme sulama şekli (Anonim 6, 2022) 

 

Tohumların Çimlenmesi ve Hasat 

Kişniş tohumlarının ekiminden iklime bağlı olarak 15 ile 20 gün 

arasında tohum çimlenmesi ve çıkışları tamamlanmış olur. Kişniş bitkileri 

ekimden sonra 90 - 120 gün içinde olgunlaşır ve genellikle yaz mevsiminin 

ortasında hasat edilir. Kişniş bitkilerinin uzun bir olgunlaşma seyri vardır. Geç 

kalındığında önemli tohum kayıpları ortaya çıkar. Bu nedenle, tohum 

kümelerinde ortadaki tohumlar olgunlaştığında, saplar sararıp kahverengiye 

dönmeye başladığında hasada başlanır. Tohum dökülmesini azaltmak için, 

sabah erken saatlerde hasat yapılmalıdır (Baydar, 2009; Beyzi ve Gürbüz, 

2010). 

Taze yeşil kişniş hasadı büyük alanlarda makinalı hasat 

yapılmaktadır. 500 m2 den küçük alanlarda el hasat makinalarıyla hasat edilir. 

Kişniş taze tüketimde desteler halinde pazara sunulmaktadır. Kurutmalık için 

baharat, yemekhane, tıbbi bitki, kozmetik ve temizlik şirketlerine ise 

kasalarda pazara sunulmaktadır.  

Tohum hasadında ise tohumların bitki üzerinde tamamen 

olgunlaşması ve bitkinin kuruması beklendikten sonra toplanmalıdır. Aşırı 

erken ve aşırı geç tohum hasadında ise tohum kayıpları meydana gelmektedir. 

Hasat edilen tohumların bir kısmı tohumluk olarak pazara sunulmaktadır. 

Hasat edilen tohumların diğer bir kısmı ise tohumun öğütülerek veya 

öğütülmeden baharat, ilaç yapım firmalarına, kozmetik ve temizlik 

şirketlerine pazarlanmaktadır.  
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Şekil 10. Kişniş’ in demetlenme şekli (Anonim 7l, 2022) 

 

SONUÇ 

Kişniş taze olarak tüketiminden, kuru olarak tüketimine kadar 

yemeklerde veya bitki çayı olarak tüketimi yaygındır. 

Özellikle tıbbi bitki olarak farmakoloji alanında, alternatif tıp denilen 

kısımda, kozmetik alanlar gibi birçok alanda taze ve kuru kişniş ile kişniş 

tohumu birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlara hammadde yetiştirmek 

için kişniş üretimi de çok fazla olmalı ve üretimi azalmamalıdır.  

Salgın hastalıkların dünyada ve ülkemizde yaygınlaşması kişniş gibi 

birçok bitkininde tüketimini arttırmıştır. Çoğu insan birçok bitkide olduğu gibi 

kişniş üretimine de yönelmiştir.  Gerek evlerinin salon ve balkonlarında, 

gerekse edindikleri tarla veya bahçelerde birçok bitki yanında az veya çok 

kişniş üretimi yapmaktadır. Bu durum ise kişniş üretiminin artmasına neden 

olmaktadır.  

Kişniş gibi birçok aromatik bitkilerin insan sağlığı bakımından 

öneminin anlaşılması, bu gibi bitkilerin üretimini ve tüketimini arttırmaktadır. 

Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi, salgın hastalık döneminde 

insanlar tarafından çok tercih edilmesine neden olmuştur. 
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GİRİŞ  

Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de insanların helal ve 

tayyib (temiz) gıdalar tüketmesi gerektiği bildirilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de 

(Bakara Sûresi,168): “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan nimetlerin helâl ve 

tayyib olanlarından yiyin…” hükmü yer alırken yine aynı sürenin farklı bir 

ayetinde (Bakara Sûresi,173): “Allah size leş, kan, domuz eti ve Allah’tan 

başkası adına kesilen hayvanların etini haram kıldı ...” hükmü yer almaktadır. 

Haram, habis (pis, iğrenç), necis, kerih ve mekruh (hoş olmayan) gibi 

terimler, Tayyib kelimesine karşıt olarak kullanılmaktadır (Güneş & Yetim, 

2020). İslam'da gıda tüketim tercihlerinin belirlenmesinde Kur’an-ı Kerim’de 

geçen ayetler ve Hadisler (Hz. Muhammed'in (s.a.s) sözleri) dikkate alınır. 

Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler ve hadislerin yanı sıra gıdaların helalliği 

konusunda İslam alimleri tarafından ifade edilen bazı özel yönergeler de 

bulunmaktadır (Karahalil, 2020). Bu özel yönergeler gıda ürünleri, et ürünleri, 

gıda bileşenleri ve gıda ile temas eden malzemelerin yanı sıra kozmetikler, 

kişisel bakım ürünleri ve farmasötiklerin helalliğinin belirlenmesi ile ilgili 

konularda referans alınmaktadır (Zin vd., 2021). İslam inancında, helal ve 

haram konusunda hile yapılmamalıdır ayrıca iyi niyetle olsa dahi haramın 

helal olmayacağı bilinmelidir. Haram olduğu belirtilen gıdaların ise ancak 

zorunlu durumlarda tüketilebileceğine dair Kur’an-ı Kerim’de hükümler 

bulunmaktadır (El-Kardavi, 1985). En’am Sûresi’nde (6/45), “istismar 

etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan (leş, akıtılmış kan, 

domuz eti yada Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvan) yeme zorunda 

kalırsa yiyebilir” hükmü bulunmaktadır. 

Dünya çapında yaklaşık 1,8 milyar kişi Müslüman olup, 

Müslümanların dini inançlarının gereği olarak helal ürün tüketme talebi, helal 

sektörünün ticari olarak önemli bir pazar olmasını sağlamıştır. Müslüman 

tüketicilerin, küresel çapta helal yiyecek ve içeceklere yaptığı harcama 

2018'de 1,4 trilyon dolar iken, bu rakamın 2024'e kadar 2,0 trilyon dolara 

ulaşması beklenmektedir (Abdallah, Rahem, & Pasqualone, 2021). 

Endonezya, Türkiye, Pakistan, Mısır, Bangladeş, İran, Suudi Arabistan, 

Nijerya, Rusya ve Hindistan en çok helal gıda harcaması yapan ilk on ülkedir 

(Akram, 2022). 2060 yılında dünya nüfusunun %31,1'inin Müslüman olacağı 

tahmin edilmektedir (Zin vd., 2021). Ayrıca, günümüzde helal gıda ürünleri 

artık Müslüman toplum için sadece dini bir ihtiyaç olarak görülmemekte, 

gayrimüslim toplumda da helal gıdanın daha sağlıklı, temiz ve lezzetli olduğu 

algısı bulunmaktadır ve tükettikleri gıdaların helal olmasını talep 

etmektedirler (Wahyuni vd., 2021). Dolayısıyla, Helal gıda sektörü, 
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Müslümanlar ve Gayrimüslim tüketicilerden gelen helal ürün taleplerini 

karşılayacak işletmelere kâr amaçlı işlerde büyük bir fırsat sağlayacaktır.  

Helal gıdanın, üretiminden tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm 

aşamalarında İslami usullere riayet edilmesi gerekmektedir. Helal bir gıdanın 

haram olan bir maddeyi içermemesi ve yasaklanan maddelerle temas etmeden 

paketlenmesi, depolanması ve taşınması gerekmektedir (Güneş &Yetim, 

2020). Tayyib gıdalar temiz olan ve tüketilmesine izin verilen gıdalar için 

kullanılmaktadır. Tayyib'in amaçları maksimum hijyen (temiz) ve minimum 

kontaminasyon (saf) ile elde etmek iken, Helal-Tayyib gıdaların temel amacı 

tüketildiğinde dinginlik ve rahatlık hissi vermelidir. Rahatlık hissi sadece 

sağlıklı ve güvenli gıdaların tüketilmesi ile elde edilemeyebilir, insanın 

yedikleri inandığı değerler ile uyumlu ise kendini rahat ve huzurlu 

hissedecektir (Karahalil, 2020).  

İslam dininde azı dişlere sahip pençeli-yırtıcı akbaba, kartal, çaylak, 

kuzgun, yarasa, atmaca, şahin, alacakarga vb. kuşlar, pis şeyleri yiyen 

hayvanlar ve tiksinti uyandıran böcek, domuz, kedi, köpek, maymun, kirpi, 

aslan, kaplan, kurt, sırtlan, tilki, çakal, fil, sırtlan, pars, gelincik, sansar, 

samur, sincap vb. gibi vahşi ve yırtıcı hayvanların etlerinin yenilmesi haram 

kılınmıştır. Kurbağa, akrep, yılan, fare gibi pis kabul edilen hayvanlar ile 

böcek, sinek ve kene gibi akar kanı olmayan veya tiksinti uyandıran, çekirge 

dışındaki haşeratın tüketilmesi de yasaklanmıştır. Ayrıca, her çeşit kan, evcil 

eşek ve katır, öldürülmesi yasaklanmış arı, ağaçkakan, karınca, kırkayak, 

akrep, kaplumbağa, köstebek, solucan, sinek, kertenkele, salyangoz vb. pis 

kabul edilen hayvanların yenmesi de yasaklanmıştır (Güneş &Yetim, 2020; 

Türker, 2020).  

UNESCO 2005 yılında İnsan Hakları Beyannamesinde: “Her insan 

yaşamını sürdürebilmek amacıyla yeterli miktar ve kalitede, kendi kültür ve 

inancına uygun, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşma hakkına sahiptir” tanımına 

yer vermiştir (Güneş &Yetim, 2020). Bazı dini inançlarda tüketilen gıdalar ile 

ilgili sınırlamalar mevcuttur, örneğin Yahudilik ve İslam'da domuz eti ve 

Allah’ın adı anılarak kesilmeyen hayvan etleri yine Hinduizm ve Budizm'de 

domuz eti ve sığır eti yasaklanmıştır. Ayrıca Hindular için inek ve türevleri de 

yasaktır. Hristiyanlık ise yiyecek konusunda esnek bir dindir (Bonne & 

Verbeke, 2008; Uddin vd., 2021).  

Gıda katkı maddeleri, helal gıda konusunda en tartışmalı konuları 

içermektedir. Gıdalar, tarladan tüketiciye sunuluncaya kadar katkı, kalıntı ve 

kontaminasyonlara maruz kalmaktadır. Bunlar egzoz gazları, mineral, metal, 

ahşap, plastik kontaminasyonu, ağır metal, yakıt, boya, ilaç (tedavi, koruma, 
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temizlik), hormon ve katkılar, patojen mikroorganizma, böcek, kemirgen, 

kanatlılar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) vb. şekilde 

olabilmektedir (Türker, 2020). Tüketim açısından Müslümanların çoğu 

kesinlikle tükettikleri gıdanın gerçekten helal olduğuna dair bir güvence 

isterler. Müslüman tüketiciler için en basit yol, 'Helal' sertifikasına ve 

logosuna sahip ambalajlı gıda ürünleri satın almaktır (Yunus vd., 2014).  

Helal ürün tüketicisinin karşılaştığı önemli bir sorun ürünlerin 

menşeine atfedilir. Müslüman tüketiciler helal gıda ürünlerini kendi 

ülkelerinden veya Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu diğer ülkelerden 

satın almaktalar. Bu nedenle tüketiciler, Çin, Brezilya, Yeni Zelanda, Avrupa 

ülkeleri ve hatta Tayland gibi Müslüman olmayan ülkelerden ithal edilen gıda 

ürünlerine şüpheyle yaklaşma eğilimindedir (Damit, Harun & Martin, 2017). 

Malezya’daki ve Endonezya’daki devlet yöneticileri helal standartların 

oluşturulmasını teşvik etmektedir. Çünkü Gayrimüslim Çin gibi ülkeler 

tarafından üretilen gıdaların helalliğinin doğrulama ihtiyacı büyük önem 

taşımaktadır (Abdallah, Rahem, & Pasqualone, 2021). Ayrıca, endüstrisi 

gelişmiş Avrupa Birliği ülkeleri, Brezilya vb. ülkelerden Müslüman ülkelere 

birçok gıda ürünleri ihraç edilmektedir. Özelikle Brezilya’dan Müslüman 

ülkelere ciddi oranlarda et ihracatı yapılmaktadır. Bunun yanın sıra Avrupa 

ülkelerinde üretilen çikolata gibi ürünler Türkiye’deki marketlerde 

satılabilmektedir. Gıdaların helal, güvenilir, kaliteli ve sağlıklı olması 

Müslümanlar için önem arz etmektedir.  

UNESCO İnsan Hakları Beyannamesinde, insanlara dini inançlarına 

uygun yiyecek ve içeceklerin güvenli ve temiz bir şekilde sunulması bir insan 

hakkı olarak belirtilmiştir. Özelikle Hristiyan ülkelerde yaşayan Müslümanlar 

domuz ürünlerinden uzak durmaya çalışmaktadır. Fakat artan domuz kökenli 

katkı maddeleri hemen hemen marketlerdeki tüm gıdalarda kullanılmaktadır. 

Çoğu tüketici katkı maddelerinin kökenleri konusunda bilgi sahibi değildir ve 

Müslümanlar için helal kabul edilebilecek ürünlere de her yerde ulaşmak 

mümkün değildir. Üretim sürecinden tüketim sürecine kadarki tedarik 

zincirinde Hristiyan ülkelerde helal tedarik zinciri kurallarına 

uyulmamaktadır. Ayrıca bazı Müslüman marketlerde satılan ürünler diğer 

büyük market fiyatlarına göre daha yüksek olmaktadır. Bu yüzden birçok 

Müslüman tüketici fiyatı daha düşük olan fakat helal logolu olmayan şüpheli 

ürünleri tüketmektedir.  

Bu çalışmada mevcut literatür araştırılarak farklı ülkelerde yaşayan 

Müslüman tüketicilerin helal gıda konusunda karşılaştığı zorluklardan ve 

endişe ve şüpheye düşüren durumlardan bahsedilmiştir. Yine, helal gıda 
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kapsamında, tartışmaların ve farklı görüşlerin olduğu en önemli konular 

arasında farklı firmalar tarafından verilen helal sertifikaların güvenilirliğidir. 

Sertifika veren şirketlerin güvenilir kurumlar tarafından denetlenmemesi ve 

sertifika veren kurumların helal standartları arasındaki farklılıklar sorunları 

beraberinde getirmektedir. Ayrıca bazı gıda firmaları tarafından sahte logolar 

kullanılarak tüketiciler yanıltılmaktadır. Bunlara ek olarak, helal sertifikasyon 

ve helal sertifikasyon ile ilgili tartışmalı konulara ve helal gıda sektöründeki 

fırsatlara değinilmiştir.  
 

1. HELAL GIDALAR VE İÇECEKLER KONUSUNDAKİ 

ŞÜPHELİ VE TARTIŞMALI KONULAR 

Helal gıdalar konusunda gıdalara katılan katkı maddeleri ve İslami 

kurallara uyulmadan gerçekleştirilen hayvan kesimleri en tartışmalı 

konulardandır. Müslüman ülkelerde yaşayan Müslüman tüketiciler yurt dışı 

kökenli katkı maddelerinin domuz menşeli bileşenleri içerip içermediği veya 

gıdalarının/içeceklerinin alkol içerip içermediği konusunda şüphelenmektedir. 

Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslümanlar ise tükettikleri etin helal 

logosu içermesine rağmen İslami kurallara uygun kesim yapılıp yapılmadığı 

veya Müslüman olmayan bir kasap tarafından kesilmiş olabilir mi gibi 

endişeler yaşamaktadırlar. Yine, helal gıda konusunda tüketicileri 

kaygılandıran ve konu ile ilgili uzmanlar arasında fikir ayrılıklarına sebep 

olan konular arasında istihale, fermantasyon, genetiği değiştirilmiş 

organizmalar (GDO) ve tarımda haram kaynaklı veya temiz olmayan 

gübrelerin kullanımı ve tarımda bitki zararlılarına karşı mücadelede kullanılan 

ve insan sağlığını olumsuz etkilediği düşünülen pestisitlerin kullanımı yer 

almaktadır. 
 

1.1 Gıda ve İçeceklerdeki Katkı Maddeleri 

Gıda katkı maddesi, tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda 

hammaddesi veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, besleyici değeri 

olan veya olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan, işlem ve imalat 

sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddede bulunabilen, gıdanın 

üretilmesi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması 

sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini 

korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak amacıyla 

kullanılmasına izin verilen maddelerdir (Boğa ve Binokay, 2010). Gıda katkı 

maddeleri gıdanın besleyici değerini korumak veya arttırmak, gıdanın 

tekstürel özelliklerini iyileştirmek, gıdaların bozulmasına sebep olan 
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mikroorganizmaların gelişmesini önlemek, gıdanın lezzetini ve rengini 

tüketiciler için çekici hale getirmek ve korumak, gıdanın dayanıklılığını 

arttırmak ve raf ömrünü uzatmak için kullanılmaktadır. Gıda katkı maddesi 

olarak çeşitli antimikrobiyal maddeler, antioksidanlar, asit düzenleyiciler, 

emülgatörler, jellestirme ajanları, kabartıcılar, köpürtme ajanları, köpük 

önleyiciler, nem vericiler, lezzet vericiler, renklendiriciler, parlatıcılar, 

gıdalarda yapışmayı önleyen topaklayıcılar, stabilizatörler, çeşitli ambalaj 

gazları, taşıyıcılar vb. kullanılmaktadır (Özgen & Hazarhun, 2019). 

Türkiye’de marketlerden alınan ürünlerin yaklaşık %90 paketli ve katkı 

maddeleri içermektedir. Bu yüzden gıda ürünlerinde helallik endişesi ortaya 

çıkmaktadır. Türkiye nüfusunun yaklaşık %90’ı Müslüman olduğu için helal 

gıda konusunda büyük bir endişeler söz konusu değildir. Fakat artan 

farkındalık ve bilinçlenme ve ülkemizde kullanılan katkı maddelerinin 

çoğunun yurtdışından ithal edilmesi ve bu ithal edilen maddelerin domuz 

menşeli olma riski endişelere sebep olmaktadır. Eğer bu katkı maddeleri 

bitkilerden elde edilirse Müslümanlar için helal ve uygun olabilmektedir 

(Rakipoğlu, 2018). Helal üründe kullanılan maddelerin belirsizliği ve çoğu 

zaman tüketiciler, bir ürünün ambalajındaki etiketi okuyarak hangi gıdaların 

helal olduğunu belirleyemezler, bunun nedeni bazı üreticilerin gıda 

ürünlerinde bileşene özel terminoloji kullanmalarıdır. Bu nedenle, bazı 

tüketiciler, içeriğe aşina olmadıkları için üründe kullanılan maddeden şüphe 

duyma eğilimindedir (Damit, Harun & Martin, 2017). Tüketicilerin katkı 

maddelerinin helalliği ve zararları konusunda artan farkındalığı tüketici 

tercihlerini etkilemeye başlamıştır. Bu yüzden Türkiye’de bazı gıda üreticileri 

ürünlerinin ambalajına “herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi içermez” 

ibaresi koymaya başlamıştır.  

Helal olması şüpheli bazı katkı maddeleri ayrıca sağlığa da zarar 

verebilmektedir. Örneğin E-322 (lesitin) kodlu katkı maddesi çocuklarda 

alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Bu katkı maddesi bebek mamaları, 

bisküviler, krema, helva vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Yapılan 

çalışmada bazı ürünlerde kullanılan E kodlu katkı maddelerinin şüpheli 

kategoride olduğu ve bazılarının ise domuzdan üretilmiş olma ihtimali vardır. 

Bu sağlığa zararlı gıda katkı maddeleri için dünya çapında standartlar olmayıp 

helallik konusunda uzmanlar arasında görüş farklıkları vardır. E-120 (Karmin) 

GIMDES tarafından haram olarak kabul edilirken Türk gıda kodeksi 

kullanımına izin vermektedir. Malezya’da bu madde şüpheli 

kategorisindeyken bazı uzmanlar ise Hanefi mezhebine göre, karmin böcekten 

üretildiği için gıdalarda E-120 kullanımını haram olarak kabul etmektedir. 
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Helallik konusundaki şüpheleri ortadan kaldırmak için katkı maddeleri ve 

gıdalarda yapılan işlemler hakkında bilgiler verilmelidir başka türlü bu katkı 

maddeleri şüpheli olarak sınıflandırılmalıdır. Yine hazır çorbalarda kullanılan 

E-621 (Monosodyum glutamat) kodlu katkı maddesinin Endonezya’da 

domuzdan üretildiği tespit edilmiştir (Özgen & Hazarhun, 2019). Gıdaların 

üretiminde yaygın olarak kullanılan jelatin, L-sistein, aroma verici maddeler, 

gıda renklendiricileri ve emülgatörler gibi katkı maddelerinin helalliği 

konusunda tartışmalar ve tüketicilerin endişeleri bulunmaktadır. Aşağıda, bazı 

katkı maddelerinin helalliği konusunda yapılan bilimsel çalışmalara yer 

verilmiştir. 
 

Jelatin 

Jelatin daha çok gıda ürünlerinde katkı maddesi olarak 

kullanılmasının yanı sıra boya, fotoğraf, ilaç sanayi gibi alanlarda da 

kullanılmaktadır.  Protein açısından zengin, kalorisi düşük, kolesterol ve diğer 

yağlardan arındırılmış jelatin, çeşitli gıda ürünlerinin işlenmesinde önemli bir 

bileşen olarak kabul edilmektedir. Jelatin filmler, bazı gıda ve tarım 

ürünlerinin raf ömrünü artırmaya yardımcı olmaktadır. Jelatin, günümüzde bir 

katkı maddesi yerine bir gıda maddesi olarak da kabul edilmektedir. 

Marshmallow, gummi-şeker ve meyve aperatifleri gibi tatlılarda ve şekerleme 

ürünlerinde temel bileşenlerden biri olarak kullanılmaktadır. Süt 

endüstrisinde, meyveli yoğurt, ekşi krema, pudingler, dondurma, peynir ve 

çeşitli tatlıların üretiminde yaygın olarak kullanılırken, et endüstrisi öğle 

yemeği etleri ve peynir üretiminde jelatin kullanılmaktadır. Renk bozulmasını 

azaltmak için et ürünleri jelatin ile kaplanmaktadır.  

Jelatin, yaygın olarak domuz derisinden üretilmektedir ayrıca diğer 

hayvanların kemikleri ve derilerinden üretilebilmektedir. Ayrıca balık ve 

kanatlı hayvan atıklarından da üretimi yapılmaktadır. İslam dinine göre helal 

olan ve helal olarak kesilen hayvanlardan üretilen jelatinin gıdalarda 

kullanılmasında bir sakınca yoktur. Jelatin kullanılan ürünlerde jelatinin elde 

edildiği kaynak hakkında tüketicinin bilgilendirilmesi gerekmektedir (Tekle 

vd., 2013; Uddin vd., 2021). Jelatin, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç 

Dairesi (FDA) tarafından güvenli gıda bileşeni olarak kabul edilmiştir. Ayrıca 

JECFCA (Joint FAO/WHO Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komisyonu) 

tarafından jelatinin gıda katkı maddesi olarak kullanımında herhangi bir 

sınırlama getirilmemiştir (Uddin vd., 2021). 

Piyasadaki jelatinin %95'i Müslümanların kullanması yasak olan 

hayvanlardan üretildiğinden, gıdalardaki jelatinin menşeinin bilinmesi 
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oldukça hassas bir konudur (Zin vd., 2021). Jelatin herhangi bir gıda ve 

farmasötik ürünle karıştırıldığında ve işlenmiş ürünler olarak piyasaya 

sunulduğunda jelatinin üretildiği hayvanın kaynağını tespit etmek 

zorlaşmaktadır (Uddin vd., 2021). Müslümanlar arasında helal bilincinin 

artması, gıda üretiminde kullanılan bileşenlerin kaynağının helalliğinin 

sorgulanmasına neden olmuştur. Jelatin ve jelatin bazlı ürünler şüpheli olarak 

sınıflandırılmaktadır çünkü domuzdan üretilen haram jelatin piyasada en bol 

olanıdır. Jelatinin kaynağının doğrulanması, tüketicilerin yanlış etiketleme 

nedeniyle gıda sahtekârlıklarından korunması, haksız pazar rekabetinden 

kaçınılması ve sağlık sorunlarının önlenmesi açısından önemlidir (Zin vd., 

2021).  

Gıdalarda kullanılan jelatinin kaynağını belirlemek için Fourier 

dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektrometrisi, diferansiyel taramalı kalorimetre, 

sıvı kromatografisi, immünoelektroforez, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), 

DNA bazlı yöntemler ve enzime bağlı immünosorbent tahlili (ELISA) gibi 

çeşitli analiz yöntemleri geliştirilmiştir (Zin vd., 2021). Protein bazlı 

yöntemler arasında, gıda, jelatin ve jelatin ürünlerinde hayvan türlerinin 

tanımlanmasında en yaygın olarak kullanılan yöntem immünolojik 

analizlerdir. Enzime bağlı immünosorbent tahlili (ELISA) ve DNA bazlı 

teknikler de yaygın olarak kullanılmaktadır.  Jelatinin tanımlanması için 

Quartz Crystal Microbalance (QCM) sensörleri geliştirilmiştir. Jelatin tespiti 

için ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografisi (RP-HPLC) yöntemi de 

kullanılmaktadır ( Uddin vd., 2021). 

Jelatin yaygın olarak memelilerden (domuz ve sığır) üretilmektedir 

Sığır ve domuz jelatinleri jelatin alerjisi olan hastalar için risklidir. Deli dana 

hastalığının ortaya çıkması, sığır ve domuz jelatinin Müslüman, Yahudi ve 

Hindu toplulukları tarafından kabul edilmemesi nedeniyle, balık atıklarından 

alternatif jelatin üretimine artan bir ilgi söz konusudur. Ayrıca, bu jelatinler 

hipertansiyon ve tip 2 diyabetin düzenlenmesinde yardımcı olabilmektedir. 

Yüksek nakliye maliyeti ve balık derilerindeki düşük kolajen konsantrasyonu, 

onu geleneksel olarak üretilen jelatinden çok daha pahalı hale getirmektedir. 

Balık jelatini ile ilgili diğer sorunlar ve sağlık riskleri olarak alerjik 

reaksiyonları içermesidir. Araştırmacılar, balık derisi jelatininin memeli 

jelatinlerine kıyasla nispeten daha düşük jelleşme ve erime sıcaklığına sahip 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bununla birlikte, balık jelatinin ortalama 

ekstraksiyon verimi memeli jelatininden daha düşüktür. Balık jelatini, memeli 

jelatinlerinden daha düşük miktarda amino asit (prolin ve hidroksiprolin) 

içermektedir.  Kanatlı derisi, bacakları ve kemikleri ise yeni potansiyel helal 
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jelatin kaynaklarıdır.  Kanatlılardan elde edilen jelatin, kolajen protein 

açısından zengin olan ayaklar ve cilt nedeniyle ilgi görmektedir. Kanatlı 

hayvan işleme endüstrilerinin ana yan ürünleri veya israfları deri ve 

ayaklarıdır ve bunlar doğrudan çevre kirliliğine neden olmaktadır. Kanatlı 

derileri büyük miktarda yağ içerirken, daha az miktarda kolajen içerir. Tavuk 

jelatinin sığır jelatine kıyasla daha yüksek jelleşme sıcaklıkları gösterdiği 

bildirilmiştir (Zin vd, 2021; Uddin vd., 2021).  

Kanatlı yan ürünleri enerji kaynağı, hayvan yemi, gübre, toprak için 

kireç bileşenleri, kollojen, jelatin ve kalsiyum olarak işlev görebilir. Uygun 

işlemden sonra kümes hayvanı yan ürünleri, tüy unu, hidrolize kuş tüyü unu 

ve kümes hayvanı yan ürünü küspesine dönüştürülebilir. Kanatlı eti endüstrisi 

atıkları, çevre kirliliğine neden olabilecek atıklar olmak yerine, hammaddeleri 

daha yüksek değerli ürünlere dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu, atık 

kullanımı hasat sonrası yönetiminin iyi bir uygulaması olarak hizmet 

etmektedir.  Dolayısıyla, İslam ülkeleri uygun atık yönetimi uygulamaları ve 

endüstriyel teknoloji ile çok miktarda helal jelatin üretilebilir (Zin vd., 2021).  
 

L-Sistein 

Daha çok unlu mamullerde kullanılan L-Sistein bir aminoasittir ve 

ambalajlarda E 920, E910 ve Sistin (E 921) kodları ile gösterilmektedir. Bu 

katkı maddesi insan saçı, domuz kılı, kuş tüyü vb. kıllardan üretilmektedir. 

Unlu mamullerin üretiminde hamurun özelliklerini geliştirmek için ve 

hamurun yumuşatılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca, vejetaryen gıdalarda et 

lezzetini vermek için de kullanılmaktadır. Sistein vücut dersini ultraviyole 

ışınlara karşı korumaktadır. 

Ayrıca, Çin’den gelen sistein maddesi daha çok insan saçından 

üretilmektedir (GİMDES, 2014; Tekle vd., 2013). Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 

Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES)’ne göre L-

Sistein eldesinde kullanılan hammaddenin kaynağı önem arz etmektedir.  

İslami örgütler ve Helal sertifikasyon kurumlarına göre İslam, insan 

vücudunun herhangi bir kısmının gıda olarak kullanılmasına izin 

vermediğinden insan saçından üretilen bu katkı maddesi helal değildir. Diğer 

ham madde kaynağı helal kesilmiş tavuk veya ördek helal olarak kabul 

edilmektedir. Malezya İslami Kalkınma Dairesi (JAKIM) göre eğer L-

Sisteinin kaynağı helal ve Tayyib ise helal olarak kabul etmektedir. Japonya 

ve Endonezya işbirliği ile kimyasal bitki kökenli sistein üretimlerine 

başlanmıştır. Dolayısıyla hayvansal kaynaklı L-Sistein ihtiyacı azalacaktır 

(GİMDES, 2014). 
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Aroma verici maddeler 

Aromatik bitkiler yiyeceğin tadını ve sindirimini kolaylaştırmak için 

kullanılmaktadır. Ayrıca tat, koku ve sinir sisteminin sinyalleri üzerinde etki 

oluşturarak ağız ve midenin sulanmasını sağlamaktadırlar.  Hidrokarbon, alkol 

aldehit, keton, fenol, kinon, asit vb. maddelerin değişik türlerinin bir araya 

gelmesi aromatik maddeleri oluşturmaktadır (Büyüközer, 2018). Aroma 

maddelerinin çözündürülmesinde kullanılan az miktardaki etil alkolün ürünü 

helal ya da haram hükmüne sokup sokmayacağı konusunda tartışmalar 

mevcuttur. İçilebilecek miktarının insanı sarhoş etmediği ve kabul edilen bir 

sıvı içerisine katıldığı ve bu sıvının rengi, tadı ya da kokusu üzerine herhangi 

bir etki yapmadığı gibi nedenlerden dolayı az miktarda etil alkol içerisinde 

çözündürülen aroma bileşenlerin gıdalarda kullanımın gıdayı haram yapıp 

yapmadığı konusunda fikir ayrılıkları vardır (Tekle vd., 2013). Büyüközer’e 

göre aromanın alkol içinde eritilmesi helal değildir. Bu yüzden GİMDES 

sertifikalama sürecinde alkol bulaşmış ve alkolde eritilmiş aromaları helal 

kapsamına almamaktadır (Büyüközer, 2018). 
 

Gıda renklendiricileri 

Böcek ve böceklerin salgılarından (karmin) elde edilen gıda 

renklendiricileri tartışma konusudur. Bu anlamda en çok kullanılanlardan 

şellak; gıda ve ilaç sektöründe, draje, şekerleme, bonbon, çikolata vb. 

alanlarda Koşineal, karmin ve karminik asit (kırmızı boya) salam, sosis, sucuk 

ve içeceklerde daha yaygın kullanılmaktadır. Sodalar, kokteyl şurupları, 

kolalar, unlu mamuller, reçeller ve marmelatlar, dondurmalar, meyve suları, 

şekerlemeler, kırmızı meyveli yoğurtlar ve bazı soslar diğer kullanım 

alanlarıdır. Koşineal, ruj gibi kozmetik ürünlerde de kullanılmaktadır. Karmin 

ve koşinealın helal veya haram olduğunu ifade eden kesimler söz konusudur 

(Türker, 2020). Karmin Maliki mezhebinde helal kabul edilirken Hanefi, Şafii 

ve Hanbeli mezhebine göre ise haramdır. İstihalesi konusunda hala tartışmalar 

devam etmektedir (Halalwiki ,2022). Bazı gıda renklendiricileri sağlık 

üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı birçok gelişmiş ülkede yasaklanmıştır. 

Bu katkı maddelerinin astım, egzama, hiperaktivite, deri rahatsızlığı, alerjik 

reaksiyonlar, solunum sorunları vb. rahatsızlıklara sebep olduğu tespit 

edilmiştir (Gıda Raporu, 2003). 
 

Emülgatörler 

Emülgatörler yağ ve su bazlı maddelerin homojen bir şekilde 

karışmasını Sağlamaktadır. Mono ve digliseritleri ve gliserin yaygın olarak 
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kullanılan emülgatörlerdir. Mono ve digliseritler hamur yumuşatıcıları olarak 

kullanılır. Mono ve digliseritleri (E 471), lesitin (E322) ve polisorbatlar  (E 

432, E 436) daha çok dondurma üretiminde kullanılmaktadır. Gliserin renksiz 

ve kokusuz bir şeker alkolüdür ve kaynama noktası yüksektir ve gıdalarda bir 

yağ emülgatörü olarak kullanılmaktadır. Nem tutucu, çözücü ve tatlandırıcı 

özelliğiyle gıda ve içeceklerde kullanılmaktadır (Batu, 2013). Bitkisel 

yağlardan veya sentetik yolla elde edilen gliserin helal kabul edilirken 

özellikle hayvan kökenli gliserinde şüpheler söz konusudur. Üretiminde 

hayvanların deri ve kemikleri kullanılmaktadır ve domuz ürünlerinin, 

üretimde kullanılması söz konusudur. Gliserinin elde edildiği kaynak 

belirtilmelidir. Ülkemizde gıdaların üretiminde kullanılan emülgatörlerin çoğu 

ithal edilmektedir ve kaynağına dikkat edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir 

şüphe söz konusu ise tüketilmemesi önerilmektedir. Peygamberimiz (sav): 

“Helal belli,Haram da bellidir.. İkisi arasında da şüpheli şeyler vardır ki, çok 

kimse onları bilmez. Şüpheli şeylerden her kim sakınırsa, dinini ve ırzını 

kurtarmış olur. Her kim şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. ” 

buyurmuştur [Buharî, İman 39, Büyû 2; Müslim, Müsakat 107, (1599); Ebu 

Davud, Büyû 3, (3329, 3330); Tirmizî, Büyû 1, (1205); Nesâî, Büyû 2, (7, 

241).] (Gıda Raporu , 2019).  
 

1.2 Alkol 

Müslümanların alkol tüketmeleri; Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi, 

bilinci değiştiren tüm fermente veya damıtılmış alkollü içecekler yasaktır. 

Birçok helal standart, alkol kaynağı fermente veya damıtılmış içecek 

olmadığından, bitmiş üründeki konsantrasyonu %0,1'den az ise alkole izin 

vermektedir. İlginç bir durum sirke için de geçerlidir. Çünkü haram olan 

şaraptan türetilmiş olmasına rağmen, alkolün asetik aside dönüşmesi 

nedeniyle sirke helaldir (Abdallah, Rahem, & Pasqualone, 2021). İlave 

maddeler katılarak sirkeye dönüşen şarap caiz değildir. Ancak doğal olarak 

sirkeye dönüşen şarap caizdir (Ahmed vd., 2018). 

Etanol, gıda, ilaç, kozmetik ve diğer birçok endüstriyel uygulamada 

yaygın olarak kullanılan önemli bir organik çözücüdür. Birçok bileşen etanol 

çözeltilerinde süspanse edilmektedir Etanolün helal statüsü oldukça tartışmalı 

olup birçok Müslüman bilim adamı, nasıl hazırlandığına bakılmaksızın 

etanolün helal olmadığını düşünmektedir. Ancak doğal fermantasyon ile 

üretilen ve gıda da %1'den az olan etanol koruyucu madde olarak kabul edilir 

ve helal statüsüne izin verilmektedir. %15'ten yüksek herhangi bir etanolik 

çözelti toksik olarak kabul edilmektedir.  
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Bununla birlikte, içecek olarak kullanılmak üzere hazırlanan %0,1- 

%100 arasındaki herhangi bir konsantrasyon helal değildir. Etanol her zaman 

alkollü içeceklerde kullanılma potansiyeline sahip olduğundan, organik 

çözücü veya dezenfektan olarak etanolün helal perspektifinden kullanılmasına 

izin verilmesine rağmen, etanol için helal sertifikası düzenlenemez (Karahalil, 

2020). Özellikle tüketiciler arasında şüphelere sebep olan boza, kefir ve kımız 

içmek konusunda ise sarhoş etmediği sürece helal olarak kabul edilmiştir 

(Yıldırım, 2018).  
 

1.3 Fermantasyon 

Biyoteknoloji, halen ana tartışma kaynakları olan L-sistein, jelatin ve 

kimozin gibi katkı maddelerinin ve işleme yardımcılarının üretimine iyi bir 

alternatiftir. Bu sayede helal içerik üreticileri; düşük verim, yüksek maliyet ve 

sınırlı sayıda hammadde kullanımı gibi bazı zorlukların üstesinden 

gelebilmektedir. Helal biyoürün üretiminde, mikroorganizmaların kaynağı, 

mikroorganizmaların büyüme ortamı, fermantasyon süreci, sonraki işlemler 

ve paketleme ve etiketleme kontrol noktalarına dikkat edilmelidir. Helal 

olmayan kaynaklardan izole edilen kan, hayvan dışkısı ve ölü hayvan vücut 

parçaları gibi mikroorganizmalarla yapılan fermantasyonlar helal değildir. 

Helal temelli kaynaklarda kirli kaynaklardan gelen mikropların birden fazla 

nesil sonra helal olup olamayacağını gösteren herhangi bir çalışma yok 

gibidir. Bazı araştırmacılar gen kökenleri bilinmeden GDO'nun 

bulunabileceği karışım kültürlerin kullanılmaması gerektiğini beyan 

etmişlerdir (Karahalil, 2020 ). 

Mikrobiyal büyümeyi desteklemek için, büyüme ortamı olarak yaygın 

olarak helal olmayan elementler içeren besiyeri ortamları kullanılmaktadır. 

Örneğin, mikroorganizmaları büyütmek için beyin-kalp infüzyon sıvısı (broth) 

veya beyin-kalp infüzyon agarı, domuz jelatini, domuz beyni ve kalp kaynaklı 

dokuları içeren besiyerleri kullanılmaktadır. Başlangıç kültürü geliştirmek için 

kullanılan diğer bir helal olmayan bileşen ise bakteri, küf ve maya yetiştirmek 

için kullanılan kandır. Fermantasyon ortamı için eklenen iki ana besin grubu 

karbon ve azot kaynaklarıdır. Fermantasyonlar için karbon kaynağı olarak 

hayvan bazlı maddeler de dahil olmak üzere birçok malzeme kullanılmaktadır. 

Domuz türevi tripsin enzimi ile sindirilen bazı triptonlar ile helal biyoürün 

üretilmesi amaçlanıyorsa kullanılamaz (Karahalil, 2020 ). 

Ucuz ham veya işlenmiş mezbaha atıkları ekonomik bir malzeme 

grubu olarak kullanılmaktadır. Et unu, kemik unu, tüy unu, et-kemik unu, kan 

unu ve hayvan kemiği kömürü, ürün verimini artırmak için kullanılan 
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malzemelerden bazılarıdır. Yüksek nitrojen içeriğine sahip bu ortam 

zenginleştirme elementleri, izin verilen bir kaynaktan üretilmelidir. 

Fermantasyondan sonrası yapılan işlemlerde kullanılan filtreler ve 

flokülantların helal gereklilikleri karşılaması gerekmektedir. Helal gıda 

tesislerinde üretilen bitkisel atıkların substrat olarak kullanılması halinde helal 

mikrobiyal üretimin daha güvenilir olabileceği düşünülmektedir (Karahalil, 

2020 ). 

Fermente sucuklar konusunda tartışmalarda, herhangi bir domuz 

ürünü ve türevi kullanılmadığı sürece helal olarak kabul edilir (Ege, 2022). 

Gıda ve içecek sektöründe fermantasyon (mayalanma) sırasında meyve ve 

sebzeler olgunlaştıkça etanol ortaya çıkmaktadır. Bu durum tartışmaları 

beraberinde getirmektedir. Kefir, yoğurt gibi fermente gıdalarda da doğal 

olarak etanol bulunur. Eğer dışardan alkol katılmamışsa ve belli bir oranın 

altındaysa gıdalarda fermantasyon sonucu olaşan etanol helal olarak kabul 

edilmektedir (Gıda Raporu, 2006). Ekşiyen bozalarda fazla alkol oluşur diye 

haram olduğu konusunda görüşler söz konusudur. Bazılarına göre boza meyve 

sınıfı grubuna girmektedir. Boza 12 saat öncesinde tüketilirse helal olarak 

kabul edilir. Kışın daha geç tüketilebileceği konusunda görüşler söz 

konusudur (GİMDES2, 2022). 
 

1.4. Hayvan Kesimi ve Diğer Ürünleri 

Helal et tüketimini sadece dini motifler değil, aynı zamanda sağlık, 

hayvan refahına saygı ve dini kimlik ve kültürleşme derecesi gibi sosyal 

konuları da belirlemektedir. Müslüman tüketiciler için helal ete olan güven, 

süreç özellikleri hakkında kesinlik, güvenlik ve etin sağlıklı olması açısından 

önemlidir. Önceki araştırmalara göre kesim yöntemi ve sağlık arasında çok 

güçlü ve güvenlik algısı ilişkisi söz konusudur.  Müslüman olmayan 

ülkelerde, kurumsallaşmış güven eksikliği, tüketicilerin kalite belirsizliğini 

körükleyebilir ve gerçekten helal olmayan ve dolayısıyla Müslümanlar için 

yasak olan etleri tüketmeye yönelik algılanan riski artırabilir. Fransa'daki 

Müslümanlar, %84'ünün her zaman helal et yediğini ortaya koydu (Bonne ve 

Verbeke, 2006). Yapılan araştırmalarda, İslami idealistler (dini hassasiyeti 

olanlar) en çok İslami kurumlara ve helal et hakkında onlara bilgi sağlamak 

için de sadece İslami kaynaklara güvenmektedir. Helal et söz konusu 

olduğunda, bir Müslüman tarafından sunulan et, helal durumu hakkında 

doğrudan bilgi mevcut olmasa bile her zaman güvenilmelidir. Çünkü, etin 

sadece helal olmasını sağlamak Müslümanın sorumluluğundadır ve eğer et 

haram görünüyorsa bu kasabın Allah'a karşı sorumluluğudur. Ayrıca, helal 
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etin sağlıklılığı ile ilgili olarak, önceki araştırmalar renk, tazelik ve koku gibi 

içsel kalite niteliklerinin satın alma kararı vermeden önce kalite 

değerlendirme ipuçları olarak kullanıldığını göstermiştir (Bonne ve Verbeke, 

2006). Hayvan kaynaklı ürünlerin tüketimi konusunda hayvan kesimi, hayvan 

kanı, hayvan kılları ve hayvan derisi ön plana çıkmaktadır. Bunun dışında 

hayvanın sakatat ürünleri ve diğer içsel atıklarının değerlendirmesi söz 

konusudur. 
 

Hayvan kesimi 

Hanefi mezhebine göre kesim, boğazın ön tarafından keskin bir 

bıçakla soluk borusu (halkum), yemek borusu (marii) ve şah damarı 

(vedacein) kesilerek veya en az bir tanesi kesilerek yapılmalıdır. Maliki 

mezhebine göre, nefes borusunun, karotis arterlerin ve şah damarlarının 

hepsinin kesilmesi gerekirken yemek borusunun kesilmesi şart değildir. Şafii 

ve Hanbeli için ise, (kesilmesi sünnete göre tavsiye edilen) şah damarı 

hakkında hiçbir şey belirtmeden, soluk borusunu ve yemek borusunu kesmek 

gerekir. Hayvanın başını ise kesmek mekruhtur (Abdallah, Rahem, & 

Pasqualone, 2021). 
 

Hayvan Kanı 

Helal et konusunda diğer bir problem ise gıda endüstrisinde birçok 

fonksiyon için kullanılan kan kaynaklı proteinlerin etikette belirtilmesine 

gerek kalmadan işleme yardımcısı olarak kullanılmasıdır. Bu türevler, 

gıdaların protein içeriğini desteklemek için dahil edilebilir. Ham kanın veya 

işlenmiş türevlerinin fiziko-kimyasal yapısı gıda işleme sırasında tamamen 

değişmediği için İslami otoriteler kanın gıda üretiminde kullanılmasını 

onaylamamaktadır. Yemek soslarına parlak kırmızı bir renk vermek için 

kullanılan doğal bir renk arttırıcı madde olan kan, bazı sağlık sorunlarına yol 

açabilir. Örneğin bir çalışmada, et ürünlerinde kullanılmak üzere hazırlanan 

ham domuz kanında hepatit E tespit edilmiş ve bu gıdaların da hepatit E 

virüsünün taşıyıcısı olabileceği belirtilmiştir (Karahalil, 2020).  
 

Hayvan kılları 

Bazı gıdaların üretimi sırasında kullanılan domuz kılından yapılmış 

fırçalar tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bazı fırıncılar pide yapımında ve 

restoranlar lahmacun yapımında domuz kılından üretilmiş fırçaları yağlama 

amacıyla ürünlerin üretiminde kullanabilmektedir. Domuz kılından 

üretildiğini bilmeden, daha dayanıklı olduğu için bu fırçaları kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Domuz kılları kirli ve mikroorganizmaları çekebilmektedir. 
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Ayrıca kozmetik ürünleri vücuda sürmek için kullanılan fırçalarda domuz 

kılından üretilebilmektedir. Yine, duvar boyamada kullanılan yağlı boya 

fırçalarının üretiminde de domuz kılları kullanılabilmektedir (Gıda Raporu, 

2015). Bu kıllar gıda sektöründe kullanıldıkları yiyeceğe bulaşabilmektedir. 

Yapılan bir araştırmada gıda imalathanelerinden ve piyasadan toplanan kıl 

fırçalar, real-time PCR yöntemi ile analiz edilmiş ve 22 adet fırça kılı 

örneğinin %90’ının domuz kılından yapıldığı tespit edilmiştir (Özbekar vd., 

2019).   

Leş, kan ve domuz eti necis olarak kabul edilmiştir. Ancak necis bir 

hayvanın kıllarının kullanılması uygun görülmemektedir. Domuz kılından 

yapıldığı bilinen sakal fırçasının, ense fırçasının ve diş fırçasının kullanımı 

uygun değildir. Bu yüzden sentetik, plastik ve silikon kökenli fırçalar 

kullanılmalıdır. Yağlı işlerde kullanılan fırçaların ucuz olan domuz kıllarından 

değil de helal olan hayvanlardan üretilmesine dikkat edilmelidir. Domuz 

kılından üretilen badana fırçasının, elbise fırçasının ve boya fırçalarının 

kullanımının caiz olmadığı düşünülmektedir (Gıda Raporu, 2015; Sorularla 

İslamiyet, 2006). Endonezya’da yapılan bir çalışmada, gıdaların üretiminde 

kullanılan farklı iki firmaya ait fırçaların domuz kılı içerip içermediğini 

araştırılmış ve her iki firmaya ait fırçanın da domuz kılı içerdiğini tespit 

edilmiştir (Khamidinal vd., 2017). Araştırmacıların verdiği bilgiye göre 

Endonezya Ulema Konseyi (MUI) bir ürünün helal olabilmesi için İslami 

kurallarda belirtilen helal kriterlerin tamamını sağlaması gerektiğini ayrıca 

tüm yerlerin, araçların, ulaşımın domuz ve domuz türevleri ile kontamine 

olmaması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla gıdaların üretiminde domuz 

kılından yapılmış fırçaların kullanımının İslami açıdan uygun olmadığı ve 

kullanıldığı ürünün tüketiminin helal olmadığı ifade edilmektedir (Khamidinal 

vd., 2017).   
 

Deri ürünleri 

Deri, kumaş, kozmetik, ilaç ve hayvan yemi endüstrisinin malzemesi 

olarak kullanılan, yenmeyen bir ürün olarak sınıflandırılan hayvan üretiminin 

bir yan ürünüdür. Deri endüstrisi, üretim artıkları ve doğrudan doğal çevreye 

atılan kimyasallar nedeniyle çevreyi kirletme potansiyeline sahiptir. Krom 

bileşikleri şeklinde tabaklama işleminden kaynaklanan tehlikeli atıklar, çevre 

ve sağlık için çok tehlikelidir. Domuz ve köpek derilerinin giyilmesi 

önerilmez. Helal gıdada bu kavramın uygulanması “iyi şeyleri” temsil eden 

“tayyib” özelliği, helal ürünlerin sağlıklı, güvenli, temiz, besleyici, sağlığa 

zararsız ve saf olması gerektiği ile ifade edilmektedir. Hayvancılıktan deri 
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ürünleri endüstrisine uzanan uzun süreç, malzemeyi potansiyel olarak gri 

alana (helal ve haram arasındaki belirsiz) taşımaktadır (Nurainun vd., 2021). 

Domuz dışında bütün hayvanların temiz olan derileri boğazlanma yoluyla 

veya kendi kendine ölmüş hayvanların derisi tabaklama–dibağatlama (ap, tuz 

gibi kimyevî maddeler ve ilâçlarla yapılan) yoluyla temizlenip kullanılabilir. 

Burada peygamberimiz (s.a.v.): "Allah Teâlâ: Ölen hayvanın derisini 

tabaklarsanız, size helâl olur ve onu kullanabilirsiniz.” sözünden yola çıkarak 

en yaygın olarak kullanılan yılan derisi bu yüzden uygun görülmektedir 

(Sorularla İslamiyet, 2020). Ancak diğer haram olan hayvanların derilerinin 

kullanılmasına izin verilirken gene haram olan domuz dersinin haram 

kılınması konusunda tartışmalar devam etmektedir. Tabakalama yöntemi ile 

domuz mahiyeti (aynı) ve necis olduğu görüşü öne sürülmüştür. Ancak bazı 

alimler tabaklama ile domuz derisinin temiz olacağı görüşündedirler (Din 

İşleri Yüksek Kurulu, 2018). 
 

1.5 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Gıdalar  

İslam dini, bilim ve yeniliklerin etik olarak yürütüldüğü ve insanlığın 

yararına uygun bir sonuç ürettiği sürece kullanılmasına izin vermektedir. 

Helal olmayan havyaların genleri sonucu elde edilen genetiği değiştirilmiş 

organizmalar ve bunların ürünleri haram kabul edilmiştir. Helal genlerden 

elde edilmiş olsa dahi eğer insan sağlığına zararları varsa, bunlar da haram 

veya mekruhtur (Damit, Harun & Martin, 2017; Türker, 2020).  

Genetiği Değiştirilmiş (GD) mahsullerin temel amacı, türün 

doğasında bulunandan farklı olarak bitkiye yeni bir özellik kazandırmaktır. 

Yeni özellikler belirli zararlılara, hastalıklara, çevresel koşullara ve kimyasal 

işlemlere karşı direnci artıracaktır. GD teknolojisinin, pestisit ve herbisit 

kullanımının azaltılması, sürdürülebilir verim sağlanması, tarım ve 

hayvancılıkta verim artışı sağlanması, açlık sorununun azaltılması gibi birçok 

avantajı olduğu ileri sürülmektedir. Bir gen vericisi olarak bitkiler, toksik 

olmadıkları sürece helal gereksinimleri açısından herhangi bir kısıtlaması 

olmadığı için farklı canlı türleri arasında gen aktarımı için en güvenilir 

olanıdır. Hayvan kaynaklarından alınan genler, onaylanmış bir konakçıya 

aktarılsa bile, bunların yasak hayvan olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ayrıca 

transfer edilecek gen, izin verilen hayvanlardan elde edildiği sürece, hayvanın 

canlı mı yoksa ölü mü olduğuna da bakılmaz. Öte yandan rekombinant 

metabolitler için uzun süreli toksisite testleri yapılması gerekliliği İslami 

otoriteler tarafından sürekli vurgulanmaktadır. Sağlıkla ilgili bazı endişeler 

ortaya atılsa da, bazı güncel yayınlara göre mikroorganizmalar için GD 
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teknolojisinin kullanımında bugüne kadar sağlığa herhangi bir olumsuz etki 

tespit edilmediği bildirilmektedir. GD yalnızca yararlı olduğu açıksa, sağlıkla 

ilgili güvenlik sorunu çözülmüşse ve genetiği değiştirilmiş bir ürünün 

absorpsiyonu, dağılımı ve metabolizması doğal muadili ile aynıysa kabul 

edilmektedir. GD gıdaların tüketiminin toksisite, alerjenite ve genetik 

tehlikelere neden olma olasılığının bulunmadığından emin olmak için daha 

fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır (Karahalil, 2020).  

Helal gıda konusunda bazı uzmanlar GDO’lu ürünlerin uzun dönemde 

insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturacağı ve bağışıklık sistemlerine 

zarar vereceği görüşünden dolayı haram olarak kabul etmektedir. Aslan & 

Aslan (2016) çalışmasında belirtilen sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada 

GDO'lu patates tüketen sıçanların bağışıklık sisteminin bozulduğu ve diğer 

sağlık sorunlarına neden olan bir zehir üretildiği tespit edilmiştir. Bazıları ise 

GDO’lu ürünlerin faydalı olduğunu ve kullanılmasında bir mahsur olmadığını 

savunmaktadır. Bazı uzmanlar ise DNA'daki herhangi bir değişikliğin başka 

alanlarda ve çevrede değişiklikler yaratabileceğini belirtmekte ve GDO 

ürünlerin kullanılmasını dinen uygun bulmamaktadır. Türkiye helal 

sertifikasyon veren bir kuruluş olan GİMDES GDO'lara helal sertifikası 

vermemektedir (Aslan & Aslan,  2016; Meyer, 2021). 

GDO'ların sağlık üzerindeki etkilerini öğrenmek için uzun süreli bir 

toksikolojik test gereklidir. "Ürünler insan sağlığına zarar vermez ve İslami 

emir ve yasaklara uygun olmalıdır." tanımından yola çıkarak GDO'ların 

uygun olup olmadığını ve helal listelerinde sınıflandırılıp veya 

sınıflandırılamayacağını belirten anahtar bir tanımdır (Aslan, 2016). Suistimal 

ve aldatmayı önlemek için üretici tarafından usulüne uygun olarak 

gözlemlenen helal ve GDO ile ilgili ürünlerin doğru üretim sürecini izlemek 

ve düzenlemekle sorumlu yetkili bir organ bulunmalıdır. Üretimlerinde 

alternatif veya GDO'lu maddeler kullanan üreticinin, tüketiciler arasında kafa 

karışıklığını önlemek için helal ürün üzerinde net ve standart bir etiketleme 

sağlaması şiddetle tavsiye edilir (Damit, Harun, Martin, 2017). 
 

1.6 İstihale 

İslam dininde, mezhepler arasında istihale: “necis maddelerin yapı 

değişimine uğrayarak temiz hale gelmeleri”  konusunda farklı görüşler söz 

konusudur. Tüketilmesi caiz olmayan bir kaynaktan üretilen ancak kimyasal 

değişime uğrayarak yapısal özelliği değişen maddeler caiz olabilmektedir. 

Yapı değişimine örnek olarak şarabın sirkeye dönüşmesi, eşeğin tuz gölünde 

tuza dönüşmesi, gübrenin yanarak kül haline gelmesi gibi örnekler 
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gösterilmektedir. Domuz necis olduğundan istihaleye uğrasa dahi herhangi bir 

katkı maddesinin üretiminde hammadde olarak kullanılamayacağı görüşü 

hakimdir fakat bu konuda görüş farklılıkları mevcuttur. Alkol ve alkollü 

ürünler, toksik, uyuşturucu ve sağlığa zararlı maddeler necis olarak kabul 

edilmektedir. Necis olan bazı maddeler istihale uğrayıp helal olabilmektedir 

(Abdallah, Rahem, & Pasqualone, 2021; Gültekı̇n vd., 2020).  

Her kimyasal reaksiyon dinen geçerli bir istihale sayılmamaktadır ve 

geçerli bir istihale olması için ortaya çıkan maddenin kaynağının tespitine 

imkan vermesi gerektiği görüşü hakimdir. Buharlaşma gibi bazı fiziksel 

değişmeler de istihale olarak kabul edilmiştir. Kimyasal değişimlerde 

parçalanmanın düzeyi önemlidir. Gültekı̇n vd. (2020) çalışmasında belirlenen 

1.düzey değişimin gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre, gıdaların 

bağırsaklarda geçirdikleri sürecin laboratuvar ve üretim ortamında 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Yani proteinlerin amino asitlere, yağların yağ 

asitlerine ve karbonhidratların monosakkaritlere dönüşmesi gerekmektedir. 

Amino asitler proteinlerin özelliklerini göstermezler ve amino asitler 

kullanılarak farklı proteinler oluşturulabilir. Monogliseritler hariç 

bağırsaklardan emilme düzeyi istihale için sınır olarak kabul edilmektedir. 

Monogliserit, trigliserit, digliserit, lesitin (fosfolipit), jelâtin, guanilik asit, 

inosinik asit büyük molekül olarak kaldıklarından ve bağırsaklardan 

emilmeyecek seviyede olduklarından istihaleye uğramayan materyaller olarak 

kabul edilir (Gültekı̇n vd., 2020).   
 

1.7 Tarım Alanındaki Şüpheli Konular  

İyi tarım uygulamaları, ekonomik, sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak, güvenli ve sağlıklı gıda sağlamak 

için tarımsal üretimde ve üretim sonrasında uygulanması gereken bir dizi 

ilkedir. Toprak, optimal bitki büyümesini ve kalitesini sağlamak için uygun 

miktarda besin ve gerekli yapı taşlarını içermelidir. Onaylı kimyasal gübre ve 

kompost hayvan gübresi genellikle bitki büyümesini desteklemek için 

kullanılmaktadır (Karahalil, 2020). Genel olarak su, özellikle şu kaynaklardan 

geliyorsa: yağmurlar, deniz, nehir, kuyular, kaynaklar, kar ve soğuk sular 

(erimiş buz) helaldir. Ancak zehirli maddeler, alkol, kan, idrar gibi helal 

olmayan kaynaklarla karıştırılan veya kirlenen sular sulamada ve üretim 

zincirinde kullanılamaz (Alzeer, Rieder, Hadeed, 2020). Helal ve Tayyib 

kavramlarının entegre edilmesi helal gıda üretiminde elzem bir ön koşuldur. 

İşlem temiz değilse ve potansiyel çapraz kontaminasyona sahipse veya toksik 

bileşenler içeriyorsa, temel bileşenler helal olsa bile, nihai ürünler helal 
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sertifikalı olamaz, örneğin kanalizasyon suyuyla sulanan mahsuller helal 

sertifikalı olamaz. Kabul edilebilir mikrobiyal limitlerin güvenli sıhhi 

standartlarını karşılamak için tamamen kompostlanmış çiftlik gübresinin 

kullanılması helaldir. Kentsel ev çöpü, sanayi ve hastane atıkları veya insan 

dışkısının gübre olarak kullanılması yasaktır. İşlenmemiş ham gübre, insanda 

hastalığa neden olabilecek gıda kaynaklı patojenleri içerme potansiyeline 

sahip olduğu için helal değildir. Bir hayvandan elde edilen ham gübre necis 

olarak kabul edilmektedir ancak işlemden sonra, oligosakkaritler, polipeptitler 

ve ligninler gibi makromoleküller, başta karbondioksit, metan olmak üzere 

mikromoleküllere dönüştürülmelidir (Karahalil, 2020). 

Domuzun dışkısı necistir. Gübre olarak kullanmak mekruh 

(istenmeyen) olarak hükmedilmiştir. Domuz dışkısından ateş kullanılarak 

işlenen gaz, saf olmayan olarak hükmedilir. Bununla birlikte, ateş kullanılarak 

işlenmediği takdirde gaz saf olarak kabul edilmektedir (Ahmed vd., 2018 ). 
 

Pestisitler 

Pestisitler, mahsullere zarar verebilecek veya çiftlik verimliliğini 

etkileyebilecek böcekler, kemirgenler, mantarlar gibi zararlıları ortadan 

kaldırmak veya kontrol etmek için kullanılan kimyasallardır. Pestisit ihtiyacı 

artmakta ve kullanım alanları genişlemektedir. Pestisitler arsenik, cıva, 

kurşun, klor, flor, fosfat, kükürt ve DDT (dikloro difenil trikloroetan) gibi 

birçok kimyasaldan oluşur. Pestisitler toksik madde olarak ele alınmalıdır ve 

kullanıldığında koruyucu giysiler giyilmeli ve çok dikkatli seçilmelidir. 

Yanlış bir doz veya seçim bitkiye zarar verebilir ve çevreyi etkileyebilir. 

İslami bakış açısına göre, ekinlere ve insan yaşamına açık bir zararı 

olmadıkça, böcekleri veya diğer canlıları öldürmek yasaktır. Bu nedenle, 

doğru doz ve seçim kullanıldığı sürece pestisitlerin statüsü helaldir. Ekinlere, 

çevreye veya insan yaşamına önemli ölçüde zarar veren pestisitler, helal 

değildir (Karahalil, 2020). Pestisitler gıdalara nüfuz ederek insan sağlığına 

olumsuz etkileri olabileceği konusunda şüpheler vardır. Toksik pestisitlerin 

(herbisitler, böcek öldürücüler, mantar öldürücüler vb.) uzun vadede birçok 

hastalığa ve bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına sebep olabileceği tahmin 

edilmektedir (Aslan & Aslan, 2016). 
 

1.8 Helal Gıdalar ile İlgili Diğer Konular 

• Gıda üretiminde kullanılan makinelerin ömrünü uzatmak ve daha 

verimli çalışmasını sağlamak amacıyla, makine parçaları organik 

içerikli yağlar ile yağlanmaktadır. Yağlar, makinelerin karşılıklı 
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temas halindeki yüzeyleri arasındaki sürtünmeyi ve yüzeyler 

hareket ettikçe ısı oluşumunu azaltmak için kullanılmaktadır. Bu 

amaçla mineral, doğal ve sentetik içerikli yağlar kullanılabilir. 

Gıdanın üretimi sırasında gıda ile temas eden bu yağların helallik 

durumu ise yağın üretiminde kullanılan hammadde kaynağına ve 

sürece bağlıdır. Gıda üretiminde makinaların yağlanması için izin 

verilen ve en yaygın olarak kullanılan yağlar mineral içerikli 

olanlardır. Petrol bazlı olan bu mineral yağların kullanımı helal 

olarak kabul edilmektedir. Doğal yağlayıcılar, bitki bazlı 

yağlardan veya hayvan bazlı yağlardan elde edilmektedir. Bitki 

bazlı kayganlaştırıcının helal statüsüne izin verilirken, hayvansal 

kaynaklı yağlar veya don yağı, hayvan kaynağına bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir (Karahalil, 2020).  

• Deprem, sel ve savaş gibi durumlarda gayrimüslimler tarafından 

pişirilen yiyeceklerin helal statüsüne ilişkin endişeler, alkol ve 

domuz ürünleri gibi izin verilmeyen bileşenlerin eklenmiş 

olabileceği ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Ancak, kişinin gıda 

temini konusunda başka seçenekleri varsa, zaruret gerektiren 

durumda olmadığı ve bu nedenle helal olmadığına inanılan 

yiyecekleri almaması gerektiği belirtilmektedir. Dini liderler, 

Müslüman olmayanların sel mağdurlarına bağışladığı 

yiyeceklerle ilgili tartışmanın ardından zaruret söz konusu 

olduğunda bu yiyeceklerin tüketiminin helal olduğunu 

belirtmiştir (Jamal, 2021). Kur’an-ı Kerim En’âm Suresi 145. 

Ayette, "Bana vahyolunanda, (bu haram dediklerinizi) yiyen 

kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş veya 

akıtılmış kan yahut domuz eti ki bu gerçekten pistir yahut 

Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa, bunlar 

haramdır. Ama kim çaresiz kalırsa, (başkasının hakkına) tecavüz 

etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere (bunlardan yiyebilir) 

Çünkü Rabbin çok bağışlayandır, merhamet edendir.” hükmü yer 

almaktadır. Dolayısıyla zaruri durumlarda belirtilen haram 

ürünlerin tüketilmesine izin verilmiştir (Çalış, 2022; Gıda 

Raporu, 2015). Ancak, tehlikenin sona ermesiyle zaruret hali 

ortadan kalkar ve tekrar haramlar haram olur (Çalış, 2022). 

• Helallik konusunda diğer önemli bir husus da daha fazla kar elde 

etmek için üretimde helal olan fakat kalitesiz ürünlerin 
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kullanılmasıdır. Bu durumda elde edilen kazancın haram olması 

söz konusudur (Ahmed vd., 2018). 

• FSH-P (Porcine Follicle-Stimulating Hormone), domuz 

beyninden elde edilen bir hormon olup necis mughallazah 

(şiddetli pislik) olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle domuz 

menşeli bu hormonun takviye edici gıdalarda etken maddesi 

olarak veya hayvan yetiştirme gibi amaçlarla kullanılması caiz 

değildir (Ahmed vd., 2018). 

• Çiftliklerde kirli suda yetiştirilen, domuz eti, karkas vb. helal 

olmayan yemlerle beslenen çiftlik balıklarının tüketimi caiz 

değildir (Ahmed vd., 2018). 

 

2. HELAL SERTİFİKA VE DİĞER GENEL ŞÜPHELİ VE 

TARTIŞMALI KONULAR 

Helal gıda kapsamında şüpheli ve tartışmaların olduğu bazı konulara 

bu başlık altında değinilmiştir. Bu konular; 
 

➢ Mezhepsel farklılıkların Müslüman tüketiciler arasında kafa 

karışıklığına sebep olmasıdır. 

➢ Helal sertifikaların yanlış kullanımı veya ambalajın üzerinde 

helal logosu olmasına rağmen helal sertifikasının hangi kurum 

tarafından verildiğinin veya denetlendiğinin belli olmaması 

tüketicilerin bu ürünlerin helalliği hakkında şüphelenmeleridir.  

➢ Özellikle batılı ülkelerde, lojistik firmalarının helal ve haram 

ürünleri aynı konteyner da taşıması sonucu haram ürünlerin helal 

ürünlere temas etmesidir.  

➢ Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman tüketicilerin 

Kosher standardını helal standarttı yerine ikame edebileceklerini 

düşünmesi ancak bu standardın helal standartlar ile benzerlikleri 

olmasına rağmen farklı olduğu ve helal standarttın yerine 

kullanılmaması gerektiğidir. 

 

2.1 Mezhepsel Farklıklar 

Müslümanlar aynı dine inanmalarına rağmen; bazı konularda 

mezhepsel olarak farklı bakış açılarına sahip olabilmektedir (Budiman ve 

Suyana, 2022). Ayrıca haram-helal konusunda mezhebi görüş ayrılıkları 

sonucu farklı değerlendirme ve yorumlar mevcuttur, helal standartlarının 

oluşturulmasında merkezi bir mekanizma bulunmamaktadır (Türker, 2020). 
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İslam dininde, mezhepler arasında istihale konusunda farklı görüşler de söz 

konusudur. Hanbelî mezhebine bağlı Müslümanlar istihale meselesine 

mesafeli durmaktadırlar. Diğer mezheplerdeki mensuplar ise yapı 

değişikliğinin oluştuğunu ve bu değişikliğin bu maddeleri temiz hale getirdiği 

konusunda fikir beyan etmektedirler. Ayrıca nitelik (vasıf) değişimi yaşandığı 

konularda (istihale) da hala ikilemler devam etmektedir. (Tekle vd., 2013). 

Benzer olarak, Dactylopius coccus türünden ve koşineal böceği olarak 

bilinen böcekten elde edilen kırmızı renkli pigment olan karminin gıdalarda 

renklendirici olarak kullanımı, Maliki mezhebinde helal kabul edilirken 

Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise bu haramdır (Halalwiki, 2022). 

Düşük maliyetli ve yüksek miktarda protein üretmek için böcekler, bitkiler ve 

mikroorganizmalar üzerinde yoğun bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. 

Bununla birlikte, İslami beslenme kurallarında, genel olarak Hadislerin helal 

kabul ettiği çekirge dışında, böceklere benzer tüm canlılar Müslümanlar için 

aynı değildir. Örneğin, tüm Müslüman nüfusun %10'dan fazlasını oluşturan 

İslami ekol Şiilikte, herhangi bir böceğin gıda olarak kullanımını uygun 

görülmemektedir. En yaygın İslam ekollerinden biri olan Hanefilikte ise bu 

durum, mekruh (kesinlikle yasak olmasa da nahoş) olarak kabul edilmektedir. 

Bu nedenle böceklerin tüketilmesi konusunda mezhepler arası ortak fikir 

birliği yoktur (Karahalil, 2020).  

Hayvanların helal kesiminin nasıl olması gerektiği konusunda da 

mezhepler arası farklı görüşler mevcuttur. Hanefi mezhebine göre hayvanların 

kesimi, boğazın ön tarafından keskin bir bıçakla soluk borusu, yemek borusu 

ve şah damarı kesilerek veya en az bir tanesi kesilerek yapılmalıdır. Maliki 

mezhebine göre, nefes borusunun yanı sıra hem karotis arterlerin hem de şah 

damarlarının hepsinin kesilmesi gerekmektedir, yemek borusunun kesilmesi 

şart değildir. Şafii ve Hanbeli mezhebine göre, şah damarı hakkında hiçbir şey 

belirtmemiştir, soluk borusunun ve yemek borusunun kesilmesi yeterlidir 

(Abdallah, Rahem, & Pasqualone, 2021). 
 

2.2 Helal Gıda ve Kosher Gıda Standartlarının 

Karşılaştırılması 

Musevi dininde yenmesine izin verilen gıdalar, kosher gıdalar olarak 

adlandırılır ve bu din mensupları tarafından yenmesine izin verilir. İslam 

dinine benzer özelikleri de taşıyan bu standartların referansı Tevrat’tır ve bazı 

konularda İslam dininden farklıklar göstermektedir.  Deve ve tavşan eti, 

kabuklu hayvanlar, süt ve etin veya et ve balığın bir arada tüketilmesi vb. 

durumlar İslam dininde helal iken Musevi dininde haram olarak kabul 
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edilmektedir (Türker, 2020). Yahudilerin hayvan kesimi, Müslüman kesimiyle 

aynıdır, ancak her hayvan yerine bir grup hayvan üzerinde dua edilir 

(Karahalil, 2020). Yahudilerde et ve süt ürünleri birlikte tüketilmezken 

Müslümanlarda bir sakınca yoktur. Yahudiler alkol konusunda ılımlı iken ve 

gıdalarda kullanımına izin verirken Müslümanlarda sarhoş edici özelliğe sahip 

alkolün tüketimi haram kılınmıştır (Weblogographic, 2022). Yahudilerde 

gıdalar şarap ile terbiye edilebilir ve kosher ürünlerde alkol bulunabilir. 

Domuz kaynaklı her türlü jelatin İslam dininde izin verilmezken Yahudilikte 

domuz kaynaklı jelatinlere izin verilmektedir. Bazı Yahudiler domuz 

enzimlerini ve üsulüne göre kesilmeyen hayvanlardan elde edilen enzimlerin 

kullanımını Koshere göre kabul eder. Buradan da anlaşılabileceği gibi 

“Müslümanlar arasında Kosher gıdaların güvenle tüketilebileceği yönünde 

yaygın bir kanaat” çürütülmüş olmaktadır. Dolayısıyla Kosher belgeye sahip 

birçok gıda helal özelliği taşımamaktadır. Her ikisinde de yeme-içme 

kurallarındaki benzerlikler olmasına rağmen farklıklar daha çoktur. Özellikle 

yurtdışında yaşayan Müslümanlar Kosher gıdaları Helal gıdalara ikame olarak 

kullanmaktadır ancak Kosher standarttı helal standardının yerini 

tutmamaktadır(Kurt,2010). 
 

2.3 Helal Gıda Tedarik Zinciri 

Gıda tedarik zincirinde İslami kurallara uyulmasına, helal gıda 

tedariği denilir. Tüketiciler helal gıdanın hammadde temini, üretim aşamaları 

ve nakliyesi sırasında yani helal gıdanın nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar 

geçen süreçte haram gıdalarla/bileşenlerle teması sonucu kirlenmesi 

konusunda endişe duymaktadırlar. Bu nedenle, bu sektördeki operatörlerin ve 

personelin, ürünlerin müşteri gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlamak 

için helal gıda işlemlerini iyi bilmesi gerekmektedir (Wahyuni vd., 2021). 

Gıda sektöründe en önemli rekabet unsurları arasında kalite, maliyet ve hız 

yer almaktadır ve bunlar ancak başarılı bir lojistik yönetimi ile sağlanabilir.  

Küreselleşme ile beraber helal ürünler ile helal olmayan ürünlerin paketleme, 

taşıma ve depolamalarına dikkat edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ürünler 

taşınma ve depolanma sırasında helalliğini yitirebilir. Depolama, sevkiyat, 

taşıma, bilgi aktarımı ve ödeme gibi bütün lojistik işlemlerin helal usullere 

göre yapılması gerekmektedir. Helal olan ürünler ve helal olmayan ürünler 

depolama sırasında ayrılmalı ve karıştırılmamalıdır. Yapılan araştırmalarda 

helal lojistik kurallara uyulması durumunda tüketicilerin daha fazla ödeme 

yapmaya hazır oldukları tespit edilmiştir (Mücevher, 2021). 
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Ayrıca, helal bir ürün hazırlamak için kullanılan standardizasyon 

ajanlarının, koruyucuların ve ambalaj malzemelerinin helal gereksinimleri 

karşılaması gerekmektedir. Örneğin, stearat gibi hayvansal yan ürünlerden 

elde edilebilecek ambalajlamada kullanılan malzemelerin ve kaplama 

malzemelerinin menşeinin bilinmesi şarttır. Uygun kaynaklardan temin 

edilmeyen ambalaj malzemelerinin kullanılması, gıda ile doğrudan temas 

ettiği için ürünlerin helalliği hakkında endişelere yol açabilmektedir 

(Karahalil, 2020). 
 

2.4 Helal Belge ve Etiketleme 

Helal belgelendirme, bir ürün veya hizmetin İslami kurallara uygun 

olup olmadığının değerlendirilmesidir. Helal sertifikası, ürünün helal olup 

olmadığının tespit edilebilmesi için şirket yönetimi, çalışanlar, çalışma ortamı, 

çalışma yöntemleri, kullanılan malzemeler gibi tüm kriterlerin 

değerlendirildikten sonra helal kriterleri karşılaması sonucu verilen 

sertifikadır (Wahyuni vd., 2021). Üreticiler ve pazarlamacılar, ürünlerinin 

helal ve şeriata uygun olduğunu hedef pazarlarına bildirmenin ve teşvik 

etmenin bir yolu olarak helal sertifikasını almakta ve ürünlerinin ambalajında 

helal logosunu kullanmaktadır (Hashim ve Musa, 2014). Müslümanlar 

arasında yapılan araştırmalarda helal logo kullanımı ile gıda tüketimi arasında 

pozitif bir ilişki tespit edilmiştir (Aslan & Aslan, 2018).  

Belgelendirme harcamaları toplam helal gıda cirosunun %1’lik 

kısmını oluşturmaktadır (Türker, 2020). Helal logosu, üreticilerin ürünlerinin 

İslami standartlarla uyumlu olduğunu belirtmeleri için bir yol sağlamaktadır. 

Helal logosunun sorumsuz üreticiler tarafından kötüye kullanılmasından 

kaçınmak için başarılı bir izleme ve kontrol sağlanmalı ve piyasanın tüm ilgili 

taraflarının tam bir taahhüdü gereklidir. Bunun sonucunda tüketicinin helal 

logosuna olan güveni artacaktır. Bu nedenle, tüketici arasında kafa 

karışıklığını önlemek için küresel kabul görmüş helal akreditasyon sistemi iyi 

düzenlenmeli ve güçlü bir koordinasyon sağlanmalıdır. Ürünün durumunu 

belirtmek için helal logosunu kullanmanın yanı sıra, girişimcilere helal ürünü 

helal olmayan üründen ayırt etmek için uygun bir ayrıştırma sistemine sahip 

olmaları tavsiye edilmektedir (Damit, Harun, Martin, 2017).  

Helal belge konusunda en önemli sorunlar; tek bir helal gıda 

standardının olmayışı, ulusal ve uluslararası resmi kontrol ve sertifikasyon 

işlemlerinin yetersizliği ve helal gıda sertifikasyon kurumları arasında birliğin 

olmamasıdır (Türker, 2020). Helal sektöründe uygulanan standartlar, bir 

coğrafi bölgeden diğerine göre farklılık gösterebilmektedir.  Uluslararası 
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kabul edilmiş helal standartlarının olmayışı çeşitli sorunlara sebep 

olabilmektedir. Örneğin gerek gayrimüslim ülkelerden gerekse farklı bir 

standardın kabul edildiği Müslüman ülkelerden gelen üreticilerin, ihracat 

yapmayı düşündükleri her coğrafi bölgeye göre ek helal sertifikaları almaları 

gerektiğidir. Bu standartlar arasında spesifik farklıklar mevcut olabilmektedir. 

Küresel bir helal standardı gıda endüstrisi tarafından olumlu karşılanacaktır 

(Abdallah, Rahem, & Pasqualone, 2021). 

Malezya, helal konularını ve sertifikalarını düzenlemek için bir devlet 

kurumu atayan ilk ülke olarak küresel helal pazarında özel bir konuma 

sahiptir. Gıda üretim zincirlerinin karmaşıklığı, sayısız helal sorunu ve 

dolandırıcılık, Müslüman tüketicileri gıda seçimleri ve kararları konusunda 

temkinli hale getirmektedir. Malezya, helal ile ilgili yasaları kuran, 

belgelenmiş ve sistematik bir helal güvence sistemine sahip ilk ülkedir. 

Hükümet, helal sertifikasyonu ile aktif olarak ilgilenmekte, ürün etiketlemesi 

için helal logosunun kullanımını yasal olarak korumakta ve devlet kurumlarını 

standart belirleme ve akreditasyon kurumları olarak atamaktadır. Kapsamlı bir 

gıda mevzuatı, bir gıda kontrol sisteminin temelidir. Malezya'da gıda 

denetimi, izlenmesi ve helal gıda yasalarının, yönetmeliklerinin ve 

standartlarının uygulanmasına ilişkin roller JAKIM, Devlet Dini Makamları 

ve diğer ilgili bakanlıklar arasında bölünmüştür (Ahmad vd., 2018). Genel 

olarak Malezyalı Müslüman tüketiciler, Başbakanlık'ta Bakanlığın 

sorumluluğunda olan JAKIM tarafından verilen helal sertifikasına sahip 

ürünlere güvenerek satın alma eğilimindedir. JAKIM tarafından helal 

sertifikası alan şirketler bu belgeyi ambalajlarında kullanabilmekte veya şirket 

binasında sergileyebilmektedir. Malezya’daki helal kalkınma kurumu, helal 

ürün tüketiminin önemi konusunda toplum üyeleri arasında farkındalık 

oluşturmaktan sorumlu kurumdur. Helal ürün tüketim bilincinin artması ve 

helal gıda temininin kolay olması, küresel çapta helal gıda sektörünün pazar 

payının artmasını sağlamaktadır (Hashim &  Musa, 2014).  

Endonezya’da da helal belgelendirme 2014 yılından beri ilgili 

kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber belirli alanlar için zorunlu hale 

getirilmiştir (Nurainun vd., 2021).  

Ülkemizde, TSE, Dünya helal birliği, JAKIM tarafından akredite olan 

GİMDES, Konya Helal Derneği (HELALDER), HEDEM, KASCERT 

(KAS,Uluslararası Sertifikasyon Gözetim Teknik Kontrol Hizmetleri Ltd. 

Şti.), JAKIM tarafından tanınan KASCERT, Netsert Yönetim Sistemleri 

Eğitim Belgelendirme Gözetim Muayene San. ve Tic. Ltd. Şti. ve World 

Certification Services Ltd helal sertifikası veren kuruluşlardır (Aslan & Aslan, 
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2018). Türkiye’de gıdaların helal belgesine sahip olması isteğe bağlıdır 

(Türker, 2020). Son yıllarda Türkiye’de Helal Akreditasyon Kurumu 

kurulmuştur ve bu kurum helal sertifika veren kuruluşları denetlemekte ve 

akredite etmektedir. Bu sayede sertifika veren kurumlara güven gelişebilecek 

ve standartlarını yükseltebilecektir. Ayrıca helal farkındalığı artırmak için 

bilimsel çalışmalar ve eğitimlerin bu kurum tarafından verilmesi 

planlanmaktadır (Rakipoğlu, 2018). 
 

Etiketleme sorunu 

Helal etiketleme, girişimcilere tüketici güvenini artırma, küresel helal 

gıda pazarına ulaşma, pazarda ürün pazarlanabilirliğini artırma ve düşük 

maliyetli yatırım gibi faydalar sağlar (Azizah, 2022). Tağşiş, belirli 

standartları karşılamayan bir gıda ürünü için yasal bir terimdir. Tağşiş 

genellikle Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve ABD Tarım Bakanlığı'na göre sağlık 

veya güvenlik standartlarına uyulmaması anlamına gelmektedir. Gıda tağşişi, 

düşük kaliteli maddelerin karıştırılması veya ikame edilmesi veya bazı değerli 

bileşenlerin çıkarılması yoluyla satışa sunulan gıdanın kalitesini kasıtlı olarak 

düşürme eylemidir. Haram bileşeninin tağşişi dışında, helal logo 

dolandırıcılığı da söz konusudur. Ambalajında helal logosunu kullanan fakat 

herhangi bir sertifikalandırma firmasından onay almamış firmalarının ürünleri 

marketlerde satılmaktadır (Zin vd., 2021).  

Bazı gıda işletmecilerinin, tüketiciyi yanıltmak ve tesislerini ziyaret 

etmeye ikna etmek amacıyla tesislerinde çeşitli türlerde özel helal logosu 

sergilediği durumlar vardır. Bazı şirketler, ürünlerinde kullanılan içerikle ilgili 

tüketici şüphesini önlemek için helal logosunu art niyetli bir şekilde kötüye 

kullanmaktadır. Burada yaptırım eksikliği büyük bir endişe kaynağı haline 

gelmektedir. Ürün ambalajında İslami görsellerin ve terimlerin kullanımı 

tüketicileri kandırmak ve aldatmak amacıyla kullanılabilmektedir. Piyasada 

tüketiciyi aldatmak için Arapça kelimeler kullanan ve İslam'a atfedilen 

görüntüleri sergileyen bazı ürünler vardır. Bazı firmalar etik olmadığı halde 

tüketiciyi ürünün helal olduğuna inandırmak için seçilmiş Kur’an ayetlerini 

veya İslami işaretleri marka adı olarak kullanabilmektedir. Ayrıca, bazı 

tüketiciler helal kelimesini veya helal logosunu orijinalliğini sorgulamadan 

kabul etmektedir. Bunun da ötesinde, bazı etik olmayan üreticiler, ürünün 

helal olduğunu ima etmek için ürün ambalajında İslami resimler kullanma 

eğilimindedir. Hatta tüketicinin ürünü olumlu bir şekilde kabul etmesini 

sağlamak için ürün ambalajı üzerinde “sünnet” terimini dahi kötüye 

kullanabilmektedir (Damit, Harun ve Martin, 2017).  
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Malezya'da girişimcilerin ürünlerini helal veya başka bir şekilde 

etiketlemesi zorunlu olmasa da tüketiciyi ürünün sınıflandırması hakkında 

bilgilendirmek için uygun bir etiketleme yapmaları şiddetle tavsiye edilir 

(Damit, Harun, Martin, 2017). Bunun dışında helal bir kuruluştan herhangi bir 

sertifika almadan etiket üzerinde “helal” ibaresinin kullanılması, gerçek bir 

helal ürün satın almak isteyen Müslüman tüketiciler için önemli bir sorundur. 

Bu nedenle en güvenli yol, ürünlerin güvenilir bir kuruluş tarafından 

helalliğinin denetlenmesidir. Yapılan çalışmalarda bazı ülkelerde sertifikasız 

ürünler için helal logo ve işaretlerin kullanıldığı bildirmiştir. Helal 

etiketlemede olası ihlalleri önlemek için son yıllarda QR kod ve barkod gibi 

bazı yeni yaklaşımlardan yararlanılmaktadır. Bu tür yeni yaklaşımlara sahip 

mobil uygulamalar, helal kuruluşlarının veri tabanlarını birbirine 

bağlamaktadır. Böylece bilinçli tüketiciler, helal etiketli bir ürünün gerçekten 

o kurum tarafından sertifikalandırılıp onaylandığını cep telefonu ile kolayca 

öğrenebilirler (Karahalil, 2020).  

Şu anda, Malezya, JAKIM tarafından kabul edilen 40'tan fazla 

ülkeden yaklaşık 67 sertifikalı helal kuruluşu bulunmaktadır (JAKIM, 2017). 

Sertifikalı helal kuruluşların her biri, ürünün helal durumunu yasal olarak 

belirten kendi helal logosunu da uygulamaktadır. Çeşitli meşru kimliklere 

sahip olmak, helal ürünün dünya çapında kullanıma sunulmasına yardımcı 

olur (Damit, Harun, Martin, 2017). Türkiye'de standart ve düzenli denetim 

yoktur ve bu nedenle sertifika veren birçok kuruluş bu işi para kazanmak gibi 

ekonomik nedenlerle yapmaktadır. Helal belgeye teşviki artırmak için her 

belgenin geçerlilik süresi üç yıl olmalı ve standartları geçemeyen firmaların 

belgelendirme parası geri ödenmeli ancak kontrol masrafları alınmalıdır ve 

eksikliklerini gidermeleri için firmalara en az 6 ay gibi bir süre verilmeli ve 

firmaların 6 aydan önce tekrar sertifika almak için başvurmalarına izin 

verilmemelidir (Aslan & Aslan, 2016). 
 

2.5 Helal Gıda Kontrolleri İçin Akredite Laboratuvar 

Kurulması  

Tağşiş yapılan gıdalarda, örneğin domuz eti, at eti veya et ürünlerinin 

bitkisel proteinlerle karıştırılması sonucu üretilen ürünler piyasaya 

sürülebilmektedir. Bu ürünlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunu 

yapabilecek kurumlar güvenilir ve akredite olmuş laboratuvarlardır. 

Akreditasyon değerlendirmesi, deney ve muayene raporları, kalibrasyon, 

yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri vb. güvenirliğini ve geçerliğini tespit 

etmek amacıyla oluşturulan bir kalite standardıdır. Verilen test ve kalibrasyon 
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hizmetleri ile ürün ve hizmetlerin belirlenmiş kriterleri ve standartları 

karşılayıp karşılamadığı analiz edilir ve belgelenir. Akreditasyon gönüllük 

esasına dayanmaktadır ve bazı laboratuvarlar bağımsız uzman bir gözle 

incelenmektedir. Akredite olmuş laboratuvarlar ile müşterilerin güvenirliği 

kazanılır. Akredite olmuş laboratuvarların sonuçları daha güvenilirdir. Bu tür 

laboratuvarların tarafsız olması ve herhangi bir maddi çıkar durumunda 

sonuçları değiştirmemesi beklenir. Ayrıca bu tür laboratuvarlar belirli 

aralıklar ile denetlenerek kalite ve güvencelerinin devamlılığı sağlanır. Bunu 

yapabilecek en iyi kurum devlet tarafından kurulmuş bağımsız kurumlardır. 

Bu tür kurumların sertifikalarının uluslararası geçerliliği olabilmektedir. 

Laboratuvarların akreditasyonu için EN 45001 Avrupa Birliği Standardı ve 

TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından kullanılan TSE EN 

ISO/IEC 17025 standartları yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de 

Akreditasyon yetkisi TÜRKAK’tadır. TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma 

Merkezi) Gıda Enstitüsü laboratuvarları akredite olmuş ve gıda analizleri 

yapan bir diğer kurumdur. Ayrıca, GDO analizi, DNA analizi, katkı maddeleri 

analizi, pestisit analizi ve ağır metal analizleri Gebze Biyogenetik ve Gıda 

Laboratuvarında yapılabilmektedir. (Aslan & Aslan, 2018; Batu, 2013).  
 

3. HELAL GIDA FARKINDALIĞI, GÜVEN VE 

MEMNUNİYET, FIRSATLAR VE TEKNOLOJİ KULLANIMI 

3.1 Helal Farkındalık 

Helal farkındalık, Müslüman tüketicilerin şeriat kanunlarına (İslami 

Kanunlara) uygun olarak helal ürünleri bulması ve tüketmesi için ihtiyaç 

duyduğu bilgi derecesidir. Zin vd., (2021) tarafından yapılan çalışmada helal 

gıdaya yönelik helal farkındalık düzeyi yeterince yüksek olduğu ve satın alma 

kararlarında farkındalığın olumlu ve önemli etkisi olduğu ve dindarlığın bu 

durumu etkileyen değişken olduğunu görülmüştür (Zin vd., 2021). Helal ürün 

tüketimine yönelik Müslümanların farkındalığı son yıllarda artmıştır. 2016 

yılında yapılan bir araştırmaya göre, Müslüman turistlerin %96'sı helal gıdayı 

önemli olarak değerlendirirken, %85'i çevresindeki tesislerde helal gıda 

olması gerektiğini ve %81'i restoranlarda/gıda satış noktalarında alkollü 

içecek bulundurulmamasını beklemektedir.  Yüksek düzeydeki helal 

farkındalık, tüketicileri helal ürünlere/restoranlara bağlayan uygulamaların 

(mobil apps, web sayfaları vb.) mevcudiyetinin yanı sıra helal merkezlerin 

geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır (Abdallah, Rahem, & Pasqualone, 

2021).  
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ABD'deki Müslümanların %75'inin dini beslenme yasalarına uyduğu 

tahmin edilmektedir (Bonne & Verbeke, 2008). Endonezya gibi ülkelerde 

helal ürünler konusunda halkın bilinç ve farkındalık düzeyi %92,2'ye ulaşmış 

ve Endonezya'da satılan tüm ürünlerin sadece %37'si helal sertifikasına 

sahiptir (Budiman ve Suyana, 2022). Irak Kurdistan’nın Erbil şehri ve 

Türkiye’nin Bingöl ili Müslüman nüfusun yoğun olduğu şehirler olmasına 

rağmen helal farkındalığın yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Türkiye’nin farklı 

şehirlerinde helal farkındalığın da farklı olduğu tespit edilmiştir (Aslan & 

Aslan, 2016). Yapılan çalışmalarda tüketiciler için tat, kalite ve organik 

grubundan olma en önemli faktörler olarak belirtilmiştir. Katılımcılar, organik 

gıdaların genel olarak helal olduğunu düşünürken, bazı gıdalar organik gıda 

adı altında satılırken gerçekte organik değiller diye de belirtmişlerdir (Aslan, 

2016). 

Ürün markasının, gıda ürünlerinin “Helalliğini” ifade etmesi 

nedeniyle helal etiketli gıdaları satın alma ve tüketme konusunda tüketicilerin 

güvenini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bilinirlik açısından, ürünün 

yerel dini otorite tarafından helal olarak sertifikalandırılmış olmasına rağmen, 

tanınmayan markanın alıcıların güvenini azalttığı tespit edilmiştir. Bu endişe 

aynı zamanda İslami markanın daha detaylı ve spesifik olarak kategorize 

edilmesine de yol açmıştır. Tüketiciler paketlenmiş gıdaların etiketinde yer 

alan ürün bileşenleri hakkındaki bilgilerin kendileri için çok önemli olduğunu 

belirtmiştir. Tüketicilerin çoğu, İslami markanın kendilerine olan güvenlerini 

ve markanın İslami unsurunun kendileriyle fiziksel ve duygusal olarak nasıl 

ilişkilendirildiğini helal gıda ambalajlı ürün satın alırken etkilediği konusunda 

hemfikirdir (Yunus  vd., 2014).  

Temiz ve helal gıda tüketmenin faziletlerinin övülmesi ve günlük dini 

uygulamalarla bağlantısının yaygınlaşması farkındalığı pekiştirmektedir. 

Tüketicinin helal bilinci varsa, satın alma niyeti yüksek olur ve sadece helal 

ürünle tutarlı hale gelir. Bu nedenle, şirketler helal sertifikası almak veya helal 

sertifikalarının sürelerini uzatmak isteyeceklerdir (Zin vd., 2021). Helal 

okuryazarlık ciddi dikkat gerektiren bir diğer önemli konudur. Tüketicilerin 

tükettikleri gıdaya ilişkin anlayışları, farkındalıkları ve aşinalıkları, kişisel 

duygular (dini hassasiyet), toplumsal ve diğer çevresel faktörlerden oluşan 

birçok faktör üzerine kuruludur. Helal okuryazarlığın yüksek olduğu 

toplumlarda üreticilerin helal sertifikası alması, onların rakiplerine karşı 

önemli bir avantaj elde etmesini sağlayacaktır (Damit, Harun, Martin, 2017). 
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3.2 Helal Gıdaya Güven ve Memnuniyet 

Malezya hükümeti tarafından verilen helal sertifikası genellikle en 

güvenilir ve en kaliteli olarak kabul edilmektedir. Müslüman tüketiciler, 

çeşitli belgelendirme kuruluşları tarafından benimsenen helal belgelendirme 

standartlarını tam olarak anlamayabilirler. Tüketiciler helal yiyecek ve 

içeceklerden memnun kaldıkları sürece helal sertifikasına sahip markalara 

daha fazla sadık kalacaklardır. Malezyalı Müslüman tüketicilerle yapılan bir 

çalışmada, en yüksek korelasyonun (ilişki) memnuniyet ve sadakat arasında 

olduğunu göstermektedir. Memnuniyet ayrıca sadakat için en yüksek 

belirleyicidir ve memnuniyet ise kurumdaki güvenilirlik için en yüksek 

belirleyici faktör olmuştur. Bu yüzden gıda üreticilerinin tüketicilerin 

güvenini ve sadakatini kazanmak için markalaşmalı ve Müslümanlara 

pazarlarken daha fazla dikkat etmeleri gerekir (Madun, Kamarulzaman, & 

Abdullah, 2022). 

Helal sertifikalı yiyecek ve içeceklerin marka sadakatine katkı 

sağlamada dindarlık, tüketici beklentisi, kurumsal güven, marka güveni ve 

bilgi güveni istatistiksel olarak anlamlı (önemli) bulunmuştur. Tüketici 

beklentileri, bir tüketicinin bir ürün veya hizmetten ne beklediğine dair 

ihtiyaçlar, istekler, arzular ve fikirlerdir. Müslüman tüketicilerin beklentilerini 

karşılamayan şirketler, günümüzün son derece rekabetçi pazarında isimlerini 

ve imajlarını mahvedebilirler. Helal yiyecek ve içecekler söz konusu 

olduğunda, güvenin birçok karar verme sürecinde kilit bir unsur olduğu tespit 

edilmiştir. Helal gıda ile ilgili birçok uydurma haber son yıllarda şirketlerin 

gelirleri ve imajı üzerinde yıkıcı etki yaratmıştır. Bilgi kaynağı güvenliği 

tüketiciler arasında önemlidir ve bilgi kaynağına güven burada ön plana 

çıkmaktadır. Kendilerini toplumla daha çok özdeşleştiren kurumlar, toplumla 

daha güçlü sosyal bağlar geliştirir; bu nedenle, toplum için daha 

güvenilirlerdir. Araştırma kapsamında, Müslüman bir tüketicinin yiyecek 

veya içecek satın alma motivasyonu, markanın ürünlerinin hijyen ve besin 

değeri ile ilgili vaadinden ve helal olmasından kaynaklanıyorsa, marka, 

tüketicilerin taleplerini yerine getirmelidir (Madun, Kamarulzaman, & 

Abdullah, 2022). Tüketicilerin eğitim seviyesi yükseldikçe helal gıdalar ve 

hijyen konusunda üreticilere ve restoran sahiplerine olan güven azalmaktadır 

(Aslan, 2016). Dolayısıyla eğitim seviyesi yüksek tüketicilerin güvenini 

kazanmak için firmaların eğitici ve bilgilendirici reklamlar hazırlaması 

gerekebilir. 
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3.3 Helal Gıda Fırsatları 

Helal logosu, tüketime yönelik ürünlerin yüksek kalitede, hijyenik, 

sağlık açısından güvenilir ve helal güvencesine sahip olduğunu ima 

etmektedir. Helal sertifikasına sahip firmalar, gayrimüslim tüketicileri helal 

konseptine çekebilir, yerel ve uluslararası pazarlarda kazançlı bir iş yapma 

konusunda büyük fırsat elde edebilir (Zin vd., 2021). Özellikle İslam İşbirliği 

Teşkilatı (İİT) ülkelerinin ihracat pazarına girebilmek için helal sertifikası 

şarttır. Bu, KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) ulusal 

ihracata katkısının değeri yüksek mallara ve dijital ekosistemlere dayalı 

olmanın yanı sıra, KOBİ'lerin kayıtlı sektöre, kooperatiflere ve gruplara 

ekonomik olarak girmesini teşvik ederek genişlemesini sağlayabilecektir. 

Malezya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören büyük şirketlerin finansal 

performansı üzerine yapılan araştırmalarda, helal sertifikaların şirketin 

finansal performansının artmasıyla pozitif yönde ilişkili olduğu tespit 

edilmiştir (Wahyuni vd., 2021). Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatına üye 

ülkelerin ekonomik büyüme oranları %6,3 olup dünya genelindeki ülkelere 

göre %1 oranında daha fazladır. Bu da bu ülkelerde daha fazla gıda harcaması 

yapılacağını göstermektedir ve yeni fırsatların kapısı olarak görülebilecektir 

(Mücevher, 2021). 

Müslüman turistlerin yıldan yıla artması, turizm sektörünün helal 

turizmi geliştirmesi için fırsatlar ve zorluklar getirmektedir. Birçok ülke helal 

turizmi geliştirmeye çalıştırmaktadır. Helal turizmin mevcut kavram ve 

ilkelerine dayalı olarak, bu ülkeler genellikle Müslüman dostu bir atmosfer 

yaratmaya çalışmaktadır (Akbar, 2021). Turizm sektörünün ülkenin döviz 

gelirlerinin artmasında büyük rolü vardır. Türkiye helal turizm konusunda 

talep edilen bir ülke olmasına rağmen hala tam potansiyeline ulaşmamıştır. 

Ülke ekonomisini döviz kazançları ile güçlendirmenin bir yolu da turizm 

sektörünü büyütmektir. Müslüman turistlerin artması, turizm sektörünün helal 

turizmi geliştirmesi için bir fırsattır. Birçok ülke helal turizmi geliştirerek bu 

fırsatı değerlendirmeye başlamış ve gayrimüslim olan Japonya, Güney Kore, 

Avustralya ve Tayland gibi ülkeler helal turizm olanakları sağlamaya 

başlamıştır. Turistik yerler, oteller, restoranlar, havayolları, seyahat acenteleri 

ve turizmle uğraşan herkesin helal turizme dahil olması umulmaktadır. Bunun 

yanı sıra helal sağlık turizmi de büyük fırsatlar barındırmaktadır. Bu yüzden 

Müslüman hastaları çekmek için helal medikal turizm hastaneleri, sağlık 

tesisleri, ilaçlar, ürünler ve hizmetlerin markalaştırılması ve 

sertifikalandırılması önerilmektedir (Medhekar & Haq, 2018). 
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Yapılan bir çalışma sonucuna göre, helal sertifikalı ürünlerin genel 

olarak helal sertifikası olmayan ürünlere göre daha pahalı olduğu söylenebilir 

(Aslan & Aslan, 2016). Bingöl ilindeki tüketiciler fiyat ve satış yerinden daha 

çok helalliği önemsediklerini belirtmişlerdir (Aslan, 2016). Malezya’daki 

Müslümanların %90’ı ve Hollanda’daki Müslümanların ise %70 helal lojistik 

kriter ve ilkelerine uyulması durumunda daha çok para vermeye istekli 

olduklarını belirtmiştir. Türkiye’de 2017 yılı için sadece bir işletmenin helal 

lojistik faaliyeti verdiği tespit edilmiştir (Mücevher, 2021). Dolayısıyla 

firmalar tarafından helal ürün üretimine ve pazarlamasına yapılan yatırımlar 

firmalara fırsat ve kar olarak dönecektir.  
 

3.4 Helal Gıdalarda Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımı 

Tüketiciler, gıda ürünü bağlamında konuyu daha iyi anlamak için 

uygun bir kanal aracılığıyla helal konusunda doğru ve en son bilgileri 

aramaya teşvik edilmelidir. Sosyal medya gibi açık bir iletişim ortamı, 

tüketicinin gıda ürünlerinin güvenliği ve kalitesi hakkındaki görüşlerini 

paylaşması ve interaktif bir şekilde öğrenmek için mükemmel bir fırsat 

sağlamaktadır. Bununla birlikte, sosyal medyanın bilginin yayılmasındaki 

yaygın rolüne rağmen, sosyal medya kullanıcıları aracılığıyla yayılan bilgiler 

konusunda dikkatli olunmalıdır. İnternette, özellikle sosyal medyada 

karşılaşılan helal hakkında yanlış bilgilerde bir artış vardır. Şüpheli ve 

yanıltıcı bilgiler sosyal medyada yayılabilmektedir. Malezya İletişim ve 

Multimedya Komisyonu halkın gerçek ve sahte haberler arasında ayrım 

yapma yeteneği konusunda endişe taşımaktadır. Helal gıda kontrolü 

bağlamında, basit bir olay ulusal paniğe neden olabilir ve bu tür bir olay 

genellikle hem internet hem de sosyal medya aracılığıyla yanlış bilgi ve yalan 

haberlerle ağırlaştırılır. Dolayısıyla, helal hakkındaki bilgiler güvenilir bir 

kaynaktan kontrol edilmelidir. İlgili makamlar, helal konusuna ilişkin 

bilgilerin sosyal medyada yayılmasının geçerli ve yetkili organ olmasını 

sağlamakla yükümlüdür (Ahmad vd., 2018; Damit, Harun, Martin, 2017). 

Web sayfaları ile Müslüman tüketiciler güvenilir kaynaklardan daha doğru 

bilgileri elde edebilecektir. Ayrıca barkod ve QR teknolojileri ile sahte belge 

tespiti ve doğrulama sistemleri oluşturulabilecektir. Uzun vadede sensor bazlı 

haram gıda tespit etme teknolojileri ile helal gıdadaki sahtekarlıkların önüne 

daha ucuz bir şekilde geçilebilecektir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Helal ve tayyib gıdaların tüketilmesi temizlik, hijyen ve herhangi bir 

zararlı bulaşmadan bağımsız oldukları için gıda güvenliğini garanti 

etmektedir. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ilk COVID -19 salgını, Helal 

ve tayyib olmayan gıdaların tüketilmesinin hastalık ve virüslerin 

yaygınlaşmasına yol açtığını göstermektedir (Fadzlillah vd., 2022). Özelikle 

bazı yabani hayvanlar yüksek oranlarda bakteri ve virüsler taşımaktadır ve bu 

tür hayvanların etleri yendiklerinde virüsler ve bakteriler insan vücudunda 

kendini değişime uğratabilmekte ve hastalıklara sebep olabilmektedir. Ayrıca 

domuz etinin sağlık açısından tüketilmemesi gerektiği belirtilmektedir 

(Mitchell ve Shane, 2001; Peta, 2022).  

Üretim sırasında etil alkolün kullanılması, hayvanların sakıncalı 

ürünlerle beslenmesi, bitkileri kanalizasyon suyuyla sulama, fermantasyon 

(mayalanma) sırasında açığa çıkan etil alkolün miktarı, ekşiyen bozalardaki 

fazla alkol, helal temelli kaynaklarda kirli kaynaklardan (haram) gelen 

mikropların birden fazla nesil sonra helal olup olamayacağı, domuz derisinin 

haram kılınması, zor durumlarda haram ürünlerin tüketilmesi konusundaki 

zaruret miktarı veya oranı, katkı maddelerin zararları, istihale örnekleri ve 

seviyesi  vb. konulardaki şüpheler  için  Hadis-i Şerif’teki “Helal açıktır, 

haram da açıktır. Bunların arasında şüpheli olan şeyler vardır. Kalbine şüphe 

vereni bırak, şüphe vermeyeni al.”  örnekleri verilmektedir (Tekle vd., 2013). 

Domuz kaynaklı badana fırçası, elbise fırçası ve boya fırçaları caiz olmadığı  

yönündedir. Domuzun dışkısını gübre olarak kullanmak caiz ancak mekruh 

olarak hükmedilmiştir. Domuz beyninden elde edilen hormonların kullanımı 

ve çiftlik balıklarını domuz eti, karkas vb. helal olmayan yemlerle beslemek 

caiz değildir.  

GDO'ların ve pestisitlerin hastalık ve zararlara yol açabileceğini 

gösteren çalışmalar söz konusudur. GDO’lu ürünlerin uzun dönemde insan 

sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturacağı ve bağışıklık sistemine zarar 

vereceği görüşleri hakimdir. Helal genlerden elde edilmiş olsa dahi eğer insan 

sağlığına zararları varsa, bunlar da haram veya mekruhtur. Pestisitlerin 

gıdalara nüfuz ederek insan sağlığına etkileri olabileceği konusunda şüpheler 

vardır. Bazı pestisitlerin kansere neden olduğu düşünülmektedir. Pestisitlerde 

yanlış doz veya seçim bitkiye zarar verebilir ve çevreyi etkileyebilir. Bu 

alanlardaki şüphelerin ortadan kaldırılması için GDO'ların ve pestisitlerin 

uzun vadeli etkilerini araştıracak çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

GDO'lu maddeler kullanan üreticiler, tüketiciler arasında kafa karışıklığını 
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önlemek için helal ürün üzerinde GDO kullanımını net ve standart bir 

etiketleme sistemi ile belirtmelidir.  

Tüketiciler, etlerin Müslüman kasaplar tarafından kesilmesini ve 

Müslüman kurumlar tarafından denetlenmesini istemektedir. Daha fazla kar 

elde etmek için üretimde helal olan fakat kalitesiz ürünlerin üretilmesinde de 

haram söz konusudur. Bu yüzden tüm helal gıda ürünleri konusunda 

tüketicileri bilgilendirmek gerekir.  Müslümanlar, kosher gıdaları tam olarak 

helal gıdalara ikame olarak kullanmamalıdır. Helal olan ürünler ve helal 

olmayan ürünler depolama sırasında ayrılmalı ve karıştırılmamalıdır. 

Helal olmayan ürün veya hizmetleri tüketmeyi durdurmak ve bir 

hatadan kaçınmak için Müslüman tüketiciler tarafından gıdada helal 

sertifikasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, toplumda dağıtılan 

helal olarak kabul edilen ürün veya hizmetlere ilişkin Müslüman tüketicilere 

garanti sağlamak devletin görevidir (Azizah, 2022). Gıda mühendisleri, 

uzmanlar, sektör çalışanları ve helal gıda konusunda uzman ilahiyatçılardan 

oluşan gruplarla helal konusundaki tartışmalı konulara çözümler araştırılabilir. 

Ayrıca akredite laboratuvarlardan alınan sonuçlar ile tüketicilerin güveni 

kazanılabilir. Bu akredite laboratuvar ve sertifika veren kurumlar, devlet 

tarafından standartları karşılayıp karşılamadıkları konusunda denetlenmelidir. 

Özellikle helal logo sahtekârlığı ve tüketicilerin helal gıdayı tüketmeye 

yönelik dini istismarlarının önüne geçilmeli ve yanıltıcı etiket ve yanlış 

bilgiler durumunda üreticiler ifşa edilmeli ve cezalandırılmalıdır. Ürün 

ambalajında İslami görsellerin ve terimlerin yanlış kullanımı ve Kur’an 

ayetlerinin kullanılmasının önüne geçilmelidir. Bu amaçla QR kod ve barkod 

gibi bazı yeni yaklaşımlardan yararlanılmalıdır. Ayrıca şikâyet mekanizmaları 

ve sosyal medya gibi yeniliklerden faydalanılmalıdır.  

Küresel bir helal sisteminin kurulması için referans olarak dünya 

çapında kabul görmüş bir helal standardı bulunmamaktadır. Küresel helal 

standardının olmaması, helal endüstrilerin büyümesini kısıtlamaktadır. 

Malezya hükümeti tarafından verilen helal sertifikası genellikle en güvenilir 

ve en kaliteli olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Malezya hükümeti helal 

gıda modeli örnek alınarak tüketicilerin güveni ve farkındalığı arttırılabilir. 

Türkiye’de özellikle helal farkındalık çalışmaları ile helal gıda veren 

kuruluşlara güven arttırılabilir. Ayrıca tüketici segmentlerine ve eğitim 

seviyelerine yönelik helal okuryazarlığı yükseltilmelidir.  
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GİRİŞ 

Çin, 31 Aralık 2019'da Wuhan şehrinde kaynağı bilinmeyen bir 

zatürre vakasını Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirmiştir.  Ardından bu 

vakalar 9 Ocak 2020'de yeni bir koronavirüs olarak tanımlanmış ve COVID-

19 olarak adlandırılmıştır. Aralık 2019'da SARS-CoV-2 virüsünün (COVID-

19) neden olduğu akut solunum yolu hastalığı tüm dünyaya yayılmaya 

başlamış ve 2020 Ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum 

ilan edilmiştir (Guo ve ark., 2020; WHO, 2020a). 11 Mart 2020 tarihinde ise, 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir (WHO, 2020b). 

Küresel olarak, 10 Ekim 2022 itibariyle, Dünya Sağlık Örgütü'ne 

6.354.725 ölüm dahil olmak üzere 618.521.620 doğrulanmış COVID-19 

vakası bildirilmiştir. 3 Ekim 2022 tarihi itibariyle toplam 12.723.216.322 aşı 

dozu uygulanmıştır (WHO, 2022a). Türkiye'de 3 Ocak 2020'den 10 Ekim 

2022’ye kadar, Dünya Sağlık Örgütü'ne rapor edilen 101.139 ölüm ve 

16.873.793 doğrulanmış COVID-19 vakası olmuştur. 2 Ekim 2022 tarihi 

itibariyle toplam 152.209.055 aşı dozu uygulanmıştır (WHO, 2022b). Bu 

ölüm ve vaka oranları ile COVID-19 son birkaç on yılın en büyük salgını 

olarak adlandırılmaktadır (HLPE, 2020). 

COVID-19, yalnızca küresel çapta insan ölümlerine yol açmakla 

kalmamış, aynı zamanda üretim, tedarik zinciri ve lojistiği de etkilemiştir. 

COVID-19 salgını tüm dünyada ağır ekonomik sonuçlar doğurmuştur (Cox, 

2020).  İşsizlik oranlarında artış (Hall, 2020; Rushe ve Aratani, 2020), sağlık 

sistemlerinde yaşanan çöküş (Anonim, 2020b), tedarik zincirlerinin sınır 

kapatmaları nedeniyle aksaması (Buchholz, 2020; Salcedo ve ark., 2020), iç 

ve dış turizmin etkilenmesi (OECD, 2020a), salgın sebebi ile kısıtlanan sosyal 

birliktelik (Dubey ve ark., 2020), küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapanması 

(Szymkowski ve ark., 2020) bu sonuçlardan bazılarıdır. Tarım ve gıda sektörü 

de pandemiden etkilenen sektörler arasında yer almaktadır. Koronavirüs 

salgını, dünya çapında tarım ve gıda sistemlerini etkileyen bir panik 

durumuna neden olmuştur (Deaton ve Deaton, 2020; Galanakis, 2020). 

Salgının yayılımını azaltmak amacıyla hükümetler birtakım önlemler almıştır 

(Carbon Brief Staff, 2020). Kısıtlamalar çoğu işletmenin kapanmasına sebep 

olurken, kritik öneme sahip gıda sektörü faaliyetlerine devam etmiştir (CISA, 

2020). 2020 yılının başında COVID-19 salgınının tüm dünyaya yayılması ile 

birlikte dünya çapında ülkeler sadece tarım ve gıda ile ilgili olan temel 

ekonomik sektörleri açık tutarak kapanma uygulamalarına başvurmuştur 

(United Nations,, 2020). Sonuç olarak, insanların ve malların taşınması büyük 

ölçüde azalmış, tedarik zincirleri bozulmuş, işletmeler kapanmış, borsada 
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çöküş yaşanmış ve işsizlik artmıştır (Nicola ve ve ark., 2020). Pandeminin 

büyümesi ile birlikte dünya çapında bir ekonomik kriz patlak göstermiştir 

(United Nations, 2020; Gunther, 2020; IMF, 2020; Maliszewska ve ark., 

2020). Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisinin tarım ve gıda sektörüne 

etkisinin araştırılması ve pandemi sonrasında gıda sektöründe oluşacak yeni 

ihtiyaç ve eğilimlerin ortaya konulmasıdır. 
 

1. COVID-19 PANDEMİSİNİN TARIM VE GIDA 

SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1.1. COVID-19 Pandemisinin Gıda Tedarik Zincirlerine 

Etkisi 

COVID-19 pandemisi, küresel gıda sistemlerinin ne denli savunmasız 

olabileceğini, beslenme ve yoksullukta artışa yol açabileceğini göstermiştir 

(World Bank, 2020; WFP, 2020; Nguyen, 2020; Stephens ve ark., 2020; Fore 

ve ark., 2020). COVID-19 pandemisinde gıda tedarik zincirindeki meyve, 

sebze, unlu mamüller, tahıllar ve bozulabilir ürünler de dahil olmak üzere tüm 

ürün kategorileri tehlike altına girmiştir (Ivanov ve Dolgui, 2020). Pandemi 

sürecinde gıda sektörü, gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması için 

yeterli ve güvenli gıda üretmeyi amaçlamasıyla en çok zorluk çeken 

sektörüler arasındadır (Djekic ve ark., 2021). Salgının meydana getirdiği kriz 

durumu, gıda sistemlerini etkileyerek insanların gıdaya erişimini tehtit eder 

bir hal almıştır (Charis, 2020). Gıda fiyatlarının yükselmesi ve gıdaya erişimin 

zorlaşması ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında 

yer alan sıfır açlığa ulaşma çabaları olumsuz etkilenmiştir (HLPE, 2020). 

 
 

Şekil 1: Küresel Gıda Tedarik Zinciri ve COVID-19 Etkisi (Nasereldin ve ark., 2021). 
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Tüm sektörler tedarik zincirleri ve lojistik ağı vasıtasıyla birbirine bağlı 

durumdadır. Şekil 1’de çiftlikten sofraya tedarik zinciri gösterilmektedir. Bu 

zincir üreticiden, işlemeye, distribütörlere ve tüketicilere uzanan bir zincirdir. 

Tedarik zinciri içinde yer alan aşamalardan birinde yaşanacak bozulma 

diğerlerini de olumsuz etkilemektedir (Nasereldin ve ark., 2021). Gıda tedarik 

zincirlerinde yaşanacak olan aksaklıklar gıda arzını etkileyebilmektedir (Huff 

ve ark., 2015). Tüketicinin tabağındaki gıdanın güvenli olması için gıda 

tedarik zincirinin her aşamasında tüketici açısından risk oluşmaması büyük 

önem taşımaktadır. 800’den fazla gıda şirketine yönelik yapılan bir çalışmada 

personel farkındalığı ve hijyenin SARS-CoV-2 ile mücadelede en önemli iki 

unsur olduğu ortaya konmuştur (Djekic ve ark., 2021). Salgının yayılımının 

azaltılması amacıyla uygulanan tecrit önlemleri neticesinde dünya genelinde 

ürünlerin akışı sınırlanmıştır ve dolayısıyla tedarik zincirlerinde aksamalar 

meydana gelmiştir (Correia ve ark., 2020). Arzın düşmesi ve talebin yüksek 

miktarda artış göstermesi fiyatların artmasına sebep olmaktadır (McKibbin ve 

Fernando, 2020). Tohum, gübre, aşı ve ilaç gibi tarımsal girdiler ve gıda 

işleme endüstrisinde kullanılan ambalaj malzemeleri, temizlik malzemeleri, 

katkı maddeleri gibi diğer bileşenler önemli girdilerdir. Ulaşım kısıtlaması, 

sınır kapamaları ve fabrikaların kapanmasından dolayı girdi kaynakları 

etkilenmiştir (Aday & Aday, 2020).  Üretim tarafında, dünya çapındaki çoğu 

ülkedeki seyahat kısıtlamaları, birçok çiftçiye gübre, tohum veya pestisit gibi 

tarımsal girdilerin dağıtımını etkilemiş ve dolayısıyla fiyatlarda artış 

yaşanmıştır. Bu durum, sentetik tarımsal girdiler konusunda büyük bir üretici 

olan Çin’in kapanmasından kaynaklanmıştır (Petetin, 2020). Ayrıca, seyehat 

kısıtlamaları ile birlikte, hasat ve toplama için gerekli işgücü azalmış ve 

mevsimlik işçi sıkıntısı yaşanmıştır (Kolodinsky ve ark., 2020; Larue, 2020; 

Petetin, 2020). Nepal’de yıllık kimyasal gübre talebinin yaklaşık 0.7 milyon 

ton olduğu ve bu miktarın yaklaşık yarısının ithal edildiği belirtilmektedir 

(Adhikari ve ark., 2021). Nepal’de ulaşım kısıtlamaları ve hükümetin 

hazırlıklı olmayışı çeltik tarımında kimyasal gübre sıkıntısına neden olmuştur 

(Anonim, 2020f). Dolayısıyla gübre kullanımının azalması verimin düşmesine 

neden olacaktır. Sadece pirinçte değil diğer mahsüllerde, besi ve kümes 

hayvanı üretiminde de üretim düşüşü beklenmektedir (Adhikari  ve ark., 

2021). Ayrıca işçiler arasında hastalananlardan ve uygulanan sosyal mesafe 

önlemlerinden dolayı işletmeler düşük kapasiteyle çalışmakta veya tamamen 

kapanmaktadır. Talep açısından bakılacak olursa işsizliğin artması ve gelir 

düşüşünün yanısıra tüketiciler et gibi pahalı ürünler yerine tahıl ve temel 
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gıdalara yönelmiştir (Zhan ve Chen, 2021). Geçici, yarı zamanlı ve mevsimlik 

işçiler özellikle tarımda hasat, ekim, nakliye gibi aşamalarda çalışmaktadır. 

Kısıtlamalardan dolayı çalışanlar işe gelemediğinden tedarik zinciri ilk 

aşamadan itibaren etkilenmiştir (Barman ve ark., 2021). COVID-19 

kısıtlamalarından dolayı oluşan iş gücü sıkıntısı özellikle yoğun işgücü 

gerektiren dikim, hasat ve hayvancılık faaliyetlerinde büyük kesintilere neden 

olmuştur (Stephens ve ark., 2020). Kısıtlamalardan kaynaklanan işgücü 

sıkıntısı tarım işletmelerinin çalışma kapasitesinin düşmesine neden 

olmaktadır (Barman ve ark., 2021). Seyehat kısıtlamalarından dolayı 

Kanada’da tarımda çalışan işgücü %60-70 seviyesine düşmüştür (Rude, 

2020). 60000’den fazla Meksikalı mevsimlik işçinin Kanada’ya tarımsal 

işlerde çalışmak için geldiği bilinmektedir. Mevsimlik işçilerin 

kısıtlamalardan dolayı geçiş yapamaması tarımı ve işleme endüstrilerini 

etkilemiştir  (Richards & Rickard, 2020). Kanada’da olduğu gibi Hindistan 

(Nandi & Swamikannu, 2020), Çin (Zhang, 2020) ve Bangladeş’te de  (Zabir 

ve ark., 2020) seyehat kısıtlamalarından dolayı işgücü sıkıntısı yaşanmıştır. 

Bu durum mevsimlik işçilere bağımlı olan gıda sistemleri üzerinde büyük 

etkilere neden olmuştur (Nestle, 2020). Bunun sonucunda mülteciler başta 

olmak üzere kayıtsız tarım işçilerinin yasadışı ancak pandemi sırasında 

zorunlu olarak görülmesi küreselleşmiş endüstriyel gıda sistemlerinin içinde 

bulunduğu bir çelişkiyi gün yüzüne çıkartmıştır (Graddy- Lovelace, 2020). 

Mekanize tarımın yaygın olduğu alanlarda üretim ciddi olarak etkilenmese de 

emek yoğun olan meyve ve sebzeler işgücüne muhtaç olduğundan COVID-19 

etkilerine karşı savunmasızdır (Laborde ve ark., 2020). 

 

1.2. COVID-19 Pandemisinin Tarımsal Üretime Etkileri 

Üretim tarafında ise çiftçilerin ürünlerini satmalarını engelleyen 

kapanmalar, kamu alımlarının azalması, otel, restoran ve yemek şirketlerinin 

kapatılması nedeniyle pazarda büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Gıda talebinin 

fazla olduğu okullar, oteller ve restoranların geçici olarak kapanması gıda  

talebinde yüksek oranda düşüşe neden olmuştur (Jribi ve ark., 2020). Çoğu 

çiftçi kısıtlama önlemlerinden dolayı tarladaki ürünlerini imha etmek zorunda 

kalmıştır. Ayrıca tedarik zincirlerinin tıkanmasıyla birlikte birçok 

mandıradaki süt dökülmek suretiyle imha edilmiştir. Bilindiği üzere gıda 

tedarik zincirlerindeki en büyük zorluklardan birisi tedarikçiden ürünü alıp 

tüketiciye doğru iletimini güvence altına almaktır (Alonso ve ark., 2007). 

Tarım ürünlerin otel ve okullara satışının yapılamaması gelir kaybına da 

neden olmuştur (Gray, 2020; Lu ve ark., 2020). Otel, restoran ve yemek 
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şirketlerinin kapanması özellikle et ve süt başta olmak üzere hayvancılık 

sektöründe çiftçilerin talep düşüşü sonucu hayvanlarını kesmesi (OECD, 

2020b) ve satmasına (Petetin, 2020) sebep olmuştur. Süt ürünlerine yönelik 

talep restoran, okul, işletme ve sınır kapamalarından dolayı ABD’de %12-15 

düşüş göstermiştir (Ghebreyesus, 2020). Bu durum süt fazlası oluşmasına ve 

dampinge sebep olmuştur. Ayrıca ABD’de yumurta talebi azalmış ve tavuk 

ötenazileri yapılmıştır (Apata ve ark, 2021). Aynı şekilde domuz yetiştiren 

çiftçilerin birçoğunun salgın nedeniyle işleme tesislerinin kapanması üzerine 

domuzları itlaf ettiği ortaya konmuştur (Vincent ve McCullough, 2020). 

ABD’de Wisconsin’de üretim yapan çiftçilerin günlük yaklaşık 25000 galon 

taze sütü satamadığı için döktüğü belirtilmiştir (Barrett, 2020). Akdeniz 

ülkelerinde şarap satışlarının azalması üzüm çiftçilerinin gelirini olumsuz 

etkilemiştir  (Anonim, 2020e). 2020 Nisan ayı verilerine göre Hollanda’da 

çiçek yetiştiricilerinin 400.000.000 çiçeği imha ettiği ortaya konmuştur 

(Anonim, 2020g). Bundan dolayı üretim tarafındaki sıkıntılardan çoğunun 

işgücü eksikliği ve kapanmalardan kaynaklanan gıda kayıpları olduğu 

belirtilmektedir (Barling, 2020). Pandeminin tarım üzerindeki dolaylı etkileri 

arasında yayım hizmetlerinin etkilenmesi ve tarım makineleri için onarım 

hizmetlerine erişimin zorlaşması sayılabilir (Lioutas ve Cjaratsari, 2021). 

Ayrıca COVID-19 pandemisi sürecinde birçok limanda mürettebap 

değişiminin yasaklanması ve 14 günlük karantina uygulaması ve hareket 

kısıtlamaları balıkçılığı olumsuz etkilemiştir (Havice ve ark., 2020). Gıda 

işleme endüstrisi de salgından oldukça etkilenmiştir. Almanya, Kanada ve 

ABD’de (Weersink ve ark., 2020b) birçok mezbaha ve et işleme tesisinde 

sıcaklıktan dolayı virüs bulaşma riski bulunduğundan dolayı binlerce işçi 

olumsuz etkilenmiştir (Middleton ve ark., 2020). Yalnızca üretim binalarının 

içindeki sıcaklık ve nem koşulları ve metalik yüzeyler virüs için elverişli 

olmakta kalmaz aynı zamanda işyerlerinin kalabalık olması, sosyal mesafe 

kuralına uymaktaki güçlük ve işçilerin yüksek sesle konuşmak zorunda olma 

durumu gibi çalışma koşulları virüsün yayılımı için elverişli ortam 

sunmaktadır (Middleton ve ark., 2020). Pandemi, birçok işçinin sıkışık, 

sağlıksız çalışma ve yaşam koşullarına sahip olduğunu gün yüzüne 

çıkarmıştır. Bu durum tarım işçileri arasında SARS-CoV-2 bulaşlarına sebep 

olmuştur (Arora ve Majumder, 2021). Sonuç olarak, birçok işçiye virüsün 

bulaşması sonucu işgücü eksikliğinden kaynaklanan faaliyetlerin azalması söz 

konusudur. Çiftçiler ürünlerini işlenmek üzere gıda işleme tesislerine teslim 

edemediği için işleme tesisleri kapanmaya gitmek zorunda kalmıştır. Ayrıca 

işleme tesislerinde aşırı kalabalığı önlemek için hayvanlara ötenazi 
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uygulaması yapılmaya başlandığı da belirtilmektedir (OECD, 2020b). Bazı 

ülkeler tarafından ihracat kısıtlamaları da dahil olmak üzere virüsün 

yayılmasını önlemek için sınır kapamaları ve birtakım kısıtlamalar lojistiği ve 

dağıtımı etkilemiştir (Petetin, 2020). COVID-19 pandemisi, tedarik zincirinin 

uzamasına, lojistik kesintilere ve pazarlara sınırlı erişime ve tedarik zincirinde 

aksamalara sebep olmuştur (HLPE, 2020; Mussell ve ark., 2020). Lojistik ve 

dağıtım zincirlerindeki aksaklıklar, farklı bölgelerde, sektöre ve taşıma türüne 

bağlı olarak farklı etkiler oluşturmuştur (Hobbs, 2020). Örneğin, Kuzey 

Amerika'da demiryolu ve kamyon taşımacılığı daha az etkilenmiştir (Gray, 

2020). Gıda zincirlerinde yaşanan gecikmeler tarımsal ürünlerde ve meyve ve 

sebzeler, balık, et ve süt ürünleri gibi özellikle çabuk bozulan ürünler olmak 

üzere gıda kaybı ve israfında önemli artışlara neden olmuştur (FAO, 2020).  

2020-2021 dönemi tahıl ticaretinin, 2019-2020 dönemi tahıl ticaretine 

göre %2,2 daha fazla olması beklenmektedir. COVID-19 pandemisinin sebep 

olduğu aksamalardan dolayı 2020 yılı dünya toplam et üretiminde %1,7 civarı 

düşüş yaşandığı tahmin edilmektedir. Et üretiminin yanı sıra balıkçılık da 

pandemiden etkilenmiştir. Balıkçılık filolarının atıl vaziyette durmasından 

dolayı küresel çapta somon ve karides üretimi büyük ölçüde etkilenmiştir. 

2020 yılında somon talebinin %30 düştüğü tahmin edilmektedir. Küresel 

çapta karides talebinin ise önemli ölçüde azaldığı belirtilmektedir. Yağlı 

tohumlar için 2020-2021 dönemi için FAO tarafından yapılan tahminlerde ise 

arzın talebe göre daha az olacağı tahmin edilmektedir (Anonim, 2020h). 

Türkiye’de 2020 yılında 2019 yılı ile karşılaştırıldığında yemeklik bakla ve 

ayçiçeği üretiminde sırasıyla %8,8 ve %1,6 oranında azalış yaşanmıştır 

(TÜİK, 2020). 

 

1.3. COVID-19 Pandemisinin Gıda Perakendeciliğine Etkileri 

Karantina döneminde yemek teslimatında drone ve çeşitli robotik 

teknolojilerin kullanımı ortaya çıkmıştır (Elavarasan ve Pugazhendhi, 2020). 

COVID-19, tüketicilerin yiyeceklerini nereden ve nasıl satın aldıklarını 

etkilemiştir (Cranfield, 2020). Restoranların, kafelerin ve diğer yemek 

servislerinin kapanmasıyla tüketiciler gıda alımlarını küçük marketlerden 

yapmak durumunda kalmıştır (Goddard, 2020). Perakendecilik sektörü, 

tüketici talebi arttıkça büyük bir baskı altında kalmıştır. Fakat, ekonomik 

açıdan bakıldığında, perakende sektörü, yaşanan talep artışı ile COVID-

19'dan olumlu bir şekilde etkilenmiştir. Raflarda stokların tükenmesinin 

yarattığı yüksek baskıyı karşılamak için yeni işgücü istihdamı sağlanmıştır 

(Nicola ve ark., 2020; Petetin, 2020). Pandemi sürecinde perakendecilik 
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sektörü, temel ekonomik sektörlerden biri olmuştur. Uygulanan birçok 

kapanma önleminin aksine perakendecilik sektörü faaliyetlerine kesintisiz 

devam etmiştir. İspanya gibi birçok ülkede çiftçi pazarları kapanmaya 

gitmiştir. Bunun sonucunda tüketiciler gıdalara yalnızca büyük süpermarketler 

aracılığıyla erişebilmiştir. Sonuç olarak perakende sektörü satışlarına devam 

ederken, ürünlerini önceden pazarlarda satan küçük ölçekli çiftçiler satış 

yapamaz hale gelmiştir (Rivera-Ferre ve ark., 2021). Gıda tedarik 

zincirlerindeki arz tarafındaki potansiyel sıkıntılar arasında işgücü kıtlığı, 

ulaşım ağlarında aksaklıklar ve tarım sektöründeki mevsimlik işçi sorunu 

sayılabilmektedir. İşçilerin hastalığı kapması ile birlikte izolasyon sürecine 

girmeleri veya hareket kısıtlamaları nedeniyle gıda işleme ve dağıtım 

ağlarındaki aşağı yönlü hareket dikkat çekmektedir. Küçük ölçekli işletmeler 

büyük firmalarla kıyaslandığında daha fazla emek yoğun çalıştıkları için, 

işgücü kesintilerine karşı daha savunmasız olabilmektedirler (Hobbs, 2020). 

Süt ve et gibi işleme tesislerinin geçici olarak kapalı olmasının tedarik 

zincirini etkilediği bilinmektedir. Örnek olarak 2012 yılında E. coli O157: H7 

kontaminasyonu sonucunda Kanada’nın en büyük ikinci sığır eti paketleme 

tesisi geçici olarak kapatılmıştır (Lusk, 2020). Yaşanan bu olay sonucu sığır 

pazarında kısa vadeli aksamalar, sığır fiyatlarında düşüş ve toptan sığır eti 

fiyatlarında artış yaşandığı belirtilmektedir. Ulaşım ve dağıtım ağları, 

özellikle uzun yol taşımacılığı, işgücünde yaşanan problemler veya 

hükümetlerin aldığı kısıtlama kararlarından dolayı risklere açık durumdadır  

(Hobbs, 2020). Tedarik zincirinin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak 

amacıyla zincirin önemli bir parçası olan uzun yol sürücülerinin kapanma 

sürecinde faaliyetlerinin engellenmemesi için yiyecek veya hayvan taşıyan 

kamyon sürücüleri 14 günlük izolasyondan muaf tutulmaktadır (CFIA, 2020). 

Ayrıca uzun mesafe kamyon sürücülerinin dinlenme tesislerine erişimi 

konusunda muafiyet söz konusudur (Anonim, 2020c).  

COVID-19 pandemisi tarım sektörünün önemini tüm dünyaya 

hatırlatmıştır. Pandeminin ilk aşamalarında karantina uygulamalarından 

dolayı tüketiciler panik alımları yapmış ve gıda arz ve talebi bu panik alımlar 

neticesinde etkilenmiştir. Salgının ilerleyen aşamalarında tarımsal işgücünde 

sıkıntılar yaşanmış ve birçok tarımsal girdinin tedariği konusunda zorluklar ile 

karşılaşılmıştır. Pandemi sürecinde birçok ülke kendi gıda talebini sorunsuz 

karşılamak amacıyla ihracatta kısıtlamalar uygulamak zorunda kalmıştır. 

Örneğin Rusya buğday ihracatına kısıtlamalar koymuştur (Anonim, 2020a). 

Birçok ülkede salgınla mücadele kapsamında uzaktan çalışma yöntemine 

geçilmesi ile birlikte işyerlerinde yemek servisleri durdurulmuştur. Ayrıca 
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pandemi sürecinde gıda sektöründe yemek kuponlarının kullanımında bir artış 

söz konusudur (Fereday, 2021). Gıda alanında büyük oranda dışa bağımlı 

ülkeler, alınan önlemler kapsamında sınır kapatmalarının yaşanması sonucu 

salgın sürecinde zorluklar yaşamıştır (Naja ve Hamadeh., 2020). Türkiye’de 

salgının yayılımını azaltmak amacıyla yiyecek-içecek işletmelerinde oturarak 

servis yapılmadan sadece paket servis ve gel-al tarzı servislere müsaade 

edilmiştir (İçişleri Bakanlığı, 2020).  

Salgının tüm dünyaya yayılması ile birlikte sadece sağlık sektörü değil 

aynı zamanda tarım sektörünün de stratejik bir sektör olduğu anlaşılmıştır 

(Abdelhedi ve Zouari, 2020; Kogo ve ark., 2021; Lopez-Ridaura ve ark., 

2019). Bulaşıcı hastalıkların artmasına bağlı olarak açlık ve yetersiz 

beslenmede artmaktadır (Burgui, 2020; Sar ve ark., 2010). Dünya çapında 

hükümetlerin 2020 Mart ayında kapanma kararları alması ile birlikte birçok 

çiftçinin bozulma riski bulunan ürünleri restoranların kapanması sonucu 

elinde kalmıştır (BBC, 2021). Süt ve süt ürünleri ile yumurtacılık sektörü ve 

kümes hayvancılığı, işleme tesislerinin kapatılmasından etkilenmiştir 

(Weersink ve ark., 2020a). ABD’de pandemide yumurta sektörünün nasıl 

etkilendiğini araştıran bir çalışmada sofralık yumurta perakende fiyatlarının 

yaklaşık %141 arttığı tespit edilmiştir (Malone ve ark., 2021). Fakat, 2003 

yılında yaşanan deli dana hastalığının kazandırmış olduğu deneyimler 

sayesinde sığırcılık sektörü ve sığır tedarik zinciri COVID-19 salgınına daha 

kolay adapte olmuştur (Rude, 2020).  

Bazı ülkelerin kısa vadede hala yeterli gıda kaynaklarına sahip 

olmasına rağmen gıda konusunda endişelerin özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde orta ve uzun zaman dilimleri içinde artacağı tahmin edilmektedir 

(Deaton ve Deaton, 2020). Gönderilerdeki kısıtlamalardan dolayı, özellikle 

taze meyve ve sebzeler, balık ve balık ürünleri ve benzer çabuk bozulan 

yapıdaki diğer gıda ürünlerinin bozulması söz konusu olmuştur. Salgın aynı 

zamanda tarımda çalışan mevsimlik işçileri de etkilemektedir. Bu etki sonucu 

gıda üretim süreci yavaşlamaktadır (Eftimov ve ark., 2020). Salgının başında 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, en büyük sığır eti paketleme ve et işleme 

tesislerinin bazılarının kapatıldığını belirtilmektedir (Anonim, 2020d). 

Tedarik zincirleri, artan ürün akışlarıyla tüketici pazarlarından gelen 

talep sinyallerine hızla uyum sağladıkça, kısa vadeli kıtlık ve stok sorunu 

azalmıştır. Gıda perakendeciliği sektörü üzerindeki ek baskının ikinci nedeni, 

birçok kişinin evden çalışmaya geçmesi ile birlikte restoran, kafe, bar ve 

otellerin kapatılmasıdır. Gıda alımlarının büyük çoğunluğu artık gıda 

perakendeciliği sektörüne kaymış ve sistem üzerinde ek talep baskısı 
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oluşmuştur. Çoğunlukla, panik satın alma davranışlarından kaynaklanan talep 

artışı kısa süreli sorunlar yaratmıştır. Gıda tedarik zincirleri üzerindeki uzun 

vadeli talep odaklı etkiler ise, tüketici gelirlerindeki düşüşün yanı sıra talep 

edilen ürün kategorilerindeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Tüketicilerin 

fiyatlara daha duyarlı olduğu ve tüketicilerin daha pahalı ürünler yerine ucuz 

ürünleri talep ettiği ortaya konmuştur. Bu durumun perakendecilerin satın 

alım davranışlarını da etkilemesinin muhtemel olduğu belirtilmektedir. 

Talepte ciddi bir  düşüş olması  durumunda, perakendeciler maliyet 

verimliliği için tedarik zincirlerini sıkıştırabilmektedir. Gıda sektöründeki 

işletmelere genelde düşük kar marjlı işletmeler olduğundan, bu durum birçok 

gıda işleyicisi ve tedarikçi için zorluklar yaratabilmektedir. Küçük ölçekli 

gıda perakendecileri, büyük gıda perakende zincirleri ile kıyaslandığında daha 

fazla zorluklarla karşılaşabilmektedir (Hobbs, 2020).  

Kriz dönemlerinden biri olan Yunan mali krizi sırasında market 

perakendeciliğinde alıcı-tedarikçi ilişkilerini analiz eden Matopoulos ve ark. 

(2019), bu ilişkilerin ekonomik kriz döneminde ciddi bir baskıya maruz 

kaldığını belirtmiştir. Bundan dolayı perakendeci ile tedarikçi arasındaki 

güçlü ilişkiler tedarik zincirinin dayanıklılığı için önemlidir. Panasonic 

Corporation of North America’nın 150 perakendeci ve gıda hizmeti sunan kişi 

ile yaptığı bir ankete göre gıda hizmeti sunanların ve gıda perakendecilerinin 

sadece %18’inin rakiplerine göre pandemi şartlarında başarılı olduğunu 

belirttikleri ortaya konmuştur. Ek olarak ankete katılanların tamamı 

pandeminin dijital dönüşümde önemli rol oynadığını belirtmiştir. Çalışma 

sonucunda pandemi öncesinde sekiz gıda hizmeti sunan ve gıda 

perakendeciliği yapanlardan birinin kendisini teknolojiyi erken benimseyen 

olarak gördüğü belirtilirken pandemide ise her dört gıda hizmeti sunan ve gıda 

perakendecisinden birinin kendisini teknolojiyi erken benimseyen olarak 

gördüğü belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre gıda sektöründeki 

işletmelerin değişen müşteri davranışlarına ve taleplerine uyum sağlaması 

gerektiği belirtilmektedir. Çalışma kapsamındaki perakendecilerin tamamı 

pandeminin dijital dönüşümde önemli rol oynadığını belirtmiştir. Ayrıca 

ankete katılanların %85’i pandemi şartlarında sağlık ve güvenlik endişelerinin 

işleri üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir. Ayrıca perakendecilerin %71’i 

dijital dönüşümün iş yerinin iç ve dış etkenlere karşı uyum sağlamasında 

öneminin büyük olduğunu ve diğer faktörlerden daha önemli olduğunu 

belirtmiştir. Katılımcıların %78’i temassız ödemelerin artış gösterdiğini 

belirtmiştir. Bunun sonucunda araç ve plaka tanıma sistemleri ve yüz tanıma 

sistemlerinin yaygınlaştığı belirtilmektedir. Ayrıca müşterilerin ise %53’ünün 
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rahatlık ve güvenlik açısından bu tanıma teknolojilerini kullanmaya istekli 

olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca ankete katılanlar, pandeminin sebep olduğu 

davranış değişikliklerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini 

belirtmiştir. Restoranların ve gıda işletmelerinin pandemi şartlarında ayakta 

kalabilmesinin yeni çalışma yöntemleri ile mümkün olduğu belirtilmektedir. 

Bu yöntemler arasında temassız ödeme, gel al servis sayılabilmektedir 

(Panasonic, 2020). 

 

1.4. COVID-19 Pandemisinden Sonra Yiyecek Hizmetlerinin 

ve Gıda Perakendeciliğinin Yönü  

COVID-19 pandemisi sadece can kayıplarına neden olmamış aynı 

zamanda tedarik zincirleri de dahil olmak üzere ekonomik sektörleri ve 

faaliyetleri de etkilemiştir (Barman ve ark., 2021). SARS-CoV-2’nin neden 

olduğu COVID-19 pandemisi 1930’lu yıllarda yaşanan Büyük Buhran’dan bu 

yana yaşanmayan bir şekilde tedarik zincirini etkileyerek büyük sorunlara 

neden olmuştur (Shadidi, 2020). Tüketicilerin dışarıda yemek yeme  yerine 

evde yemek yeme alışkanlığına geçiş yapması üzerine gıda harcamaları gıda 

perakende sektörüne kaymış ve bazı kıtlıklar yaşanmıştır (Luckstead ve ark., 

2020). 

Perakende gıda sektörü COVID-19 salgını nedeniyle önemli ölçüde 

değişti ve değişmeye devam etmektedir. COVID-19 pandemisinin sebep 

olduğu davranış değişikliklerinin uzun süre hayatımızda etkili olacağı tahmin 

edilmektedir. Pandemi sürecinde tüketicilerin uzun ömürlü gıda ürünlerini 

tercih etmesi ile birlikte pandemi sonrasında da tüketicilerin uzun ömürlü gıda 

taleplerinin artış göstereceği tahmin edilmektedir (Richards ve Rickard, 

2020). Pandemi sonrasında restoranların hazır yemek kitleri, özel baharat 

karışımları, turşular ve soslar ile donmuş meze satışlarını artırması 

beklenmektedir (McDowell, 2021). COVID-19 salgını sonrasında pazarın 

temelde ikiye bölüneceği tahmin edilmektedir. Salgını ekonomik açıdan zarar 

görmeden atlatan tüketicilerin tercihini doğal ve organik ürünlerden yana 

kullanacağı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra salgından ekonomik olarak zarar 

görmüş tüketicilerin ise fiyat/performans odaklı ürünlere yöneleceği ortaya 

konmaktadır (Kuhn, 2021). Pandemi sürecinde ghost kitchen olarak 

adlandırılan sadece sipariş üzerine çalışan restoranlarda artış gözlenmiştir. 

Çevrimiçi olarak yemek siparişinin tüketicilere büyük kolaylık sağlaması ve 

ghost kitchen konseptinin daha az sermaye istemesinden dolayı pandemi 

sonrasında bu konseptin devam etmesi beklenmektedir (Hensel, 2021). Doğu 

kültürünün bir parçası olan mantar tüketme kültürü batıda da yaygınlaşmaya 
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başlamıştır. Bunun sonucunda birçok gıdanın içeriğinde mantar kullanılması 

beklenmektedir (Malochleb, 2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve 

uzaktan çalışma yöntemlerinin artış göstermesi sonucu göz sağlığı açısından 

faydalı olabilecek C ve E vitamini içeren besinlere yönelik talepte artış olması 

söz konusudur (Ohr, 2021). Ayrıca pandemi sürecinde gıdaların ilaç olarak 

kullanımında artış gözlenmiştir. Pandemi sonrası organik, yerel, doğal olarak 

adlandırılan yiyeceklerin satışının artacağı düşünülmektedir. Ayrıca salgın 

sonrası gıda etiketlemelerinde ürünlerin organikliğinin ön plana çıkarılması 

beklenmektedir (Sloan, 2021). Salgın sürecinde raf ömrü uzun olan gıdalara 

olan talebin artması sonucu salgın sonrasında da fermente ve asitlendirilmiş 

gıdalara yönelik talebin artacağı tahmin edilmektedir (Caldwell, 2021). Ayrıca 

kefir gibi fermente gıdalara yönelik talebin de pandemi sonrasında artış 

göstereceği beklenmektedir. Bunun yanı sıra kefirin birçok yiyeceğin tarifinde 

yer alması beklentiler arasındadır (Ünlü, 2021). Pandemi sonrasında 

restoranların depozitolu kaplarda yiyecek servisi yapması da öngörülmektedir 

(Sand, 2021). Amerika’da Washington State Üniversitesi tarafından yapılan 

bir çalışmada 785 kişi ile anket yapılmıştır. Sokağa çıkma yasaklarının 

hafifletildiği veya tamamen kaldırıldığı eyaletlerde araştırma kapsamındaki 

tüketicilerin yaklaşık %62’sinin restoranlarda yeme taraftarı olmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca tüketicilerin yaklaşık %65’inin temassız ödeme ve 

dijital menü gibi teknolojilerin kişiler arası teması en aza indirme konusunda 

gerekli olduğunu belirttiği ortaya konmuştur (Marston, 2020; Sherred, 2020).  

Aynı şekilde, yapılan bir başka çalışmada tüketicilerin dışarıda yemek yeme 

konusuna sıcak bakmadığı tespit edilmiştir (Dixon, 2020). 410 kişi ile yapılan 

bir başka çalışmada tüketicilerin   yaklaşık %47’sinin online yemek siparişi 

vermeye devam edeceği ortaya konmuştur. Salgının yayılımını azaltmaya 

yönelik önlemlerden dolayı fiyat artışı gerçekleştiren restoranları tercih 

etmeyen tüketicilerin oranı ise yaklaşık %67 olarak bulunmuştur (İflazoğlu ve 

Aksoy, 2020). Yiyecek hizmetleri ve perakendeciliği pandemi sürecinde 

büyük öneme sahiptir. Fakat gıda sektörü pandemide daha önce benzeri 

görülmemiş zorluklar ile karşılaşmıştır. Yemek servislerinde ve gıda 

perakendeciliğinde bir dizi değişim yaşanmıştır. Bunlar arasında depo veya 

aracı kurumdan son kullanıcıya teslim, aracı kurum kullanmadan şirketin 

kendisinin son kullanıcıya teslimi, sadece sipariş üzerine yiyecek hazırlayan 

işletmeler, self servis işletmeler, tüketicilerin araçları ile ürünleri teslim 

alması, gel al servisler sayılabilir. COVID-19 pandemisi sonucu dijital 

dönüşüm hız kazanmıştır. Pandemi sonrası süreçte üretimden tüketime gıda 

zincirinde otomasyon, robotizasyon, yapay zeka, blok zinciri ve büyük veri 
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gibi teknolojilerin daha fazla benimseneceği düşünülmektedir (Fan ve ark., 

2021). Ayrıca drone kullanımı da alternatifler arasındadır (Butt, 2021). 

COVID-19 pandemisinden sonra kısa tedarik zincirlerine olan ilginin artacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca bu kapsamda tıbbi malzemelerin ve temel gıda 

ürünlerinin yerel olarak tedarik edilebileceği vurgulanmaktadır (Han ve ark., 

2021). İşletmelerin birinci kademe tedarikçilerle çalışarak tedarik zinciri 

aksaklıklarına uyum sağlayabileceği düşünülmektedir (Ivanov, 2020). Fakat 

ikinci tedarikçilerle işbirliği yapmak suretiyle alternatif tedarik kaynaklarının 

oluşturulması gerekebileceği de ortaya konmuştur (Ivanov ve Dolgui, 2020). 

Çünkü distribütörler tarafından stok eksikliğinin önüne geçmek amacıyla 

ikincil tedarikçilerle de çalışılmaktadır (Butt, 2021). 
 

2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

COVID-19 pandemisi ekonomi başta olmak üzere ve insanların günlük 

yaşamında büyük değişimlere neden olmuştur. Gıda sektörü de bu 

değişimlerden ciddi oranda etkilenmiştir. COVID-19 pandemisinin 

başlangıcında tüketicilerin panik alımları yapması sonucu perakende 

sektöründe stokların hızla tükendiği görülmüştür. Mevcut durumda perakende 

sektörü ve tedarik zincirlerinin savunmasız yakalanması sonucu ilk etapta bir 

panik havası yaşandığı söylenebilir. Türkiye dahil olmak üzere dünya çapında 

hükümetlerin tüm nüfusa yetecek kadar gıda stokunun mevcut olduğunu 

belirtmesine rağmen; tüketiciler tarafından panik satın alma davranışları 

yapılmıştır. Yaşanan ilk talep şokunun ardından perakende sektöründe durum 

daha stabil bir hal almıştır. Gıda güvenliğinin önemi COVID-19 pandemisi 

sürecinde bir kez daha gündeme gelmiştir. 

Tarım, gıda sektörü ve tedarik zincirinin, aynı zamanda bu sektörlerde 

çalışanların stratejik öneme sahip olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Ayrıca 

yaşanan bu süreçde gıda tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar taze gıdaya 

erişimi zorlaştırmış ve birçok gıda ve gıda dışı ürünün fiyatında artış söz 

konusu olmuştur.   Türkiye, önemli bir tarımsal gıda ihracatçısıdır. Tarım ve 

gıda sektörü, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Gıda 

perakendeciliği ve gıda tedarik zincirinin COVID-19 pandemisinin 

başlangıcında olumsuz etkilendiği literatürde geniş olarak belirtilse de gıda 

perakendeciliğin ve tedarik zincirlerinin her gün milyonlarca insanın 

beslenmesinde önemli bir yer tuttuğu da dikkate alınmalıdır. COVID-19 

salgınından dolayı hükümetlerin zorunlu kapanma kararı alması ile birlikte 

restoranların ve gıda hizmeti veren işletmelerde online alışverişlerde ciddi 

artışa neden olmuştur (Forgrieve, 2020). 
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Akıllı tarım teknolojilerinin COVID-19 sonrası dönemde tarım 

işçilerinin yerini alma potansiyeli bulunmaktadır. Sürücüsüz traktörler, 

otonom makineler, meyve toplama robotları, ilaçlama droneları çiftliklerde 

çalışan işçi sayısını önemli ölçüde azaltabilir (Lioutas ve Charatsari, 2021). 

Fakat özellikle mevsimlik olarak çalışan tarım işçileri başta olmak üzere tarım 

dışında geçim kaynağı sınırlı olan insanlar bulunduğundan (Lioutas & 

Charatsari, 2020) akıllı tarım teknolojilerinin işgücünün yerini almasının daha 

fazla sosyal soruna yol açabileceği düşünülmektedir (Rose ve ark., 2020). 

Gıda perakende sektörü ise çalışanlar ile müşteriler arasında teması 

sınırlandırmış, hijyen koşullarını iyileştirmiş ve temassız ödeme sistemlerine 

geçmiştir (Kuijpers ve ark., 2020). Diğer taraftan salgın sürecinde birçok 

restoran çalışanı zorunlu kapanma sonucu işsiz kalmıştır. Virüsün yayılımını 

azaltmak amacıyla birçok restoran uygulamalarında değişiklik yapmak 

zorunda kalmıştır. Bu değişiklikler arasında gel-al servis, paket servis, 

temassız ödeme ve temassız teslimat yer almaktadır. Salgın sürecinde yemek 

teslimatı yapan Uber’in çevrimiçi yemek siparişlerinde çok ciddi artış 

yaşandığı belirtilmiştir (Isaac ve Conger, 2020). Bununla beraber artık 

tüketiciler meyve, sebze, süt ve et ürünlerini satın almak için yerel üreticileri 

tercih etmeye yönelmişlerdir. Bunun sebebi ise, tüketicilerin aldıkları 

ürünlerin menşeini bilmesine olanak sağlaması ve yerel üreticilerin taze ürün 

akışını sağlayabilmesi olarak ifade edilmektedir. COVID-19 pandemisinden 

sonra tedarik zincirinde birçok yenilik ve değişim beklenmektedir. Talep artışı 

kaynaklı olarak firmaların yeni depolama alanlarına ihtiyaç duyacağı 

düşünülmektedir. Sınır kapamalarından, tır kuyruklarından ve gümrüklerdeki 

prosedürlerden etkilenmeyecek şekilde demiryolu taşımacılığında kapasitenin 

artacağı tahmin edilmektedir. Salgın döneminde e-ticarette artış 

yaşandığından dolayı salgın sonrasında da yeni e-ticaret lojistik 

sağlayıcılarının sektöre giriş yapması öngörülmektedir. Çevrimiçi market 

servisi veren işletmelerin şehir dışındaki büyük depolarına ek olarak şehir 

merkezlerinde daha küçük ölçekte cep depolar oluşturması beklenmektedir. 

Yapay zeka yazılımları, otomasyon robotlar ve sürücüsüz araçlar gibi birçok 

yeni teknolojinin yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Pandemi sürecinde 

restoran ve kafelerin kısıtlamalara maruz kalmasından dolayı paket servis, al 

götür servise yönelim söz konusu olmuştur. Salgın sürecinde paket servis 

yönteminin öne çıkmasından dolayı al-götür ve paket servis şekliyle hizmet 

vermek üzere kurulmuş ghost kitchen uygulamasının artış göstereceği 

düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

COVID-19 pandemi süreci, salgının etkisinin arttığı 2020 yılında 

tarımsal üretimde bir takım aksaklıklara yol açmıştır. Salgın durumunda 

tarımsal üretimi yapmakta olan insan faktörünün hem fiziksel hem de 

psikolojik durumu ön plana çıkmaktadır. Savaş durumunda da girdi 

teminindeki zorlukların yanında pazarlamadaki zorluklar da ilk sıralarda gelen 

hususlardır. Dünya gıda sektörü üzerinde de birçok etki yaratan COVID-19 

süreci birçok üründe olduğu gibi, yerfıstığı talebini de güçlendirmiştir. 

COVID-19 salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

tarımsal üretimde alınan önlem ve sınırlamalar sonucu salgının etkilerinin 

olabildiğince azaltılmasına çalışılmıştır. 2021 yılında Türkiye’deki döviz 

artışına bağlı olarak enerji ve gıda fiyatlarındaki artış ile tüketici açısından 

2021 yılını da salgının etkisinin devam ettiği yıl olarak öngörebiliriz. Zira 

salgın döneminde tüketicinin beklentisi, temel tüketim maddelerinde 

stokçuluğa fırsat verilmemesi ve üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde 

üretimin artırılmasıdır. Yetiştiricilikte girdiyi oluşturan yakıt ve gübre vb. 

unsurlarının olumsuz etkilerini giderecek şekilde, destek miktarlarının 

enflasyonun üzerinde üreticiye verilmesi gerekmektedir. 

Ancak, 2021 yılını tarımsal üretim açısından salgının azaldığı yıl 

olarak adlandırıyoruz, hatta girdi maliyetleri şu anki kadar yüksek olmasa idi 

2022 yılı salgının daha da azaldığı yıl olarak hissedilebilecekti. Dolayısıyla 

çiftçilerde 2022 yılı için, girdi maliyetinin daha az olduğu ve özellikle destek 

miktarının fazla olduğu ürünlere bir yönelim olacağı öngörülebilir.  

FAO verilerine göre dünyada 2019 yılında yerfıstığı ekim alanı 29 

818 858 ha, üretimi ise 49 544 191 ton olarak gerçekleşmiştir. Yerfıstığı 

üretimi özellikle salgının etkisinin görüldüğü 2020 yılında ekim alanında 

%5.87 oranında artarak 31 568 626 ha’a, üretimde ise %8.26 artarak 53 638 

932 ton’a yükselmiştir Ancak salgının etkisinin azaldığı 2021 yılı verilerine 

ulaşılamamıştır (FAOSTAT, 2022). 

Türkiye’deki verilere göz atıldığında; 2019 yılında yerfıstığı ekim 

alanı 424 211 da, üretimi ise 169 328 ton olarak gerçekleşmiştir. Yerfıstığı 

üretimi özellikle salgının etkisinin görüldüğü 2020 yılında ekim alanında 

%29.12 oranında artarak 547 747 da’a, üretimde ise %27.52 artarak 215 927 

ton’a yükselmiştir. Salgının etkisinin azaldığı 2021 yılında ise, salgının 

etkisinin görüldüğü 2020 yılına göre ekim alanında %0.38 oranında artarak 

579 192 da’a, üretimde ise %8.45 artarak 234 167 ton’a yükselmiştir.  
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Bu araştırmada 2004-2011, 2012-2019, salgının etkisinin görüldüğü 

2020 yılı ve salgının etkisinin azaldığı 2021 yılı olmak üzere dört dönemde 

Türkiye’de yerfıstığı üretimi ve ithalatının değişimi ve analizi amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE METOT  

Araştırmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel 

Üretim ve Dış Ticaret İstatistikleri’nden ve FAO (BM Tarım ve Gıda Örgütü) 

istatistiklerinden elde edilmiştir. Yıllar bazında, 2004-2011, 2012-2019, 

salgının etkisinin görüldüğü 2020 yılı ve salgının etkisinin azaldığı 2021 

yılı olmak üzere dört döneme ait ekim alanı, üretim, verim verilerine ait 

indeks hesaplanmış; ekim alanı, üretim, verim ve ithalat verilerinin trend 

grafikleri oluşturulmuştur. 2004-2011 yılları ortalama değerleri indeksi 100 

kabul edilmiştir. Ayrıca yerfıstığı ithalat ve ihracat miktar ve değerleri de 

verilmiştir. Şekil 1,2,3’te yerfıstığı tohum örnekleri, meyve oluşumu, farklı 

gelişim dönemleri ve yerfıstığı meyvesine ait görüntüler verilmiştir. 

 

Şekil 1. Yerfıstığı tohum örnekleri (Ali Rahmi Kaya arşivinden) 
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Şekil 2. Yerfıstığında meyve oluşumu ve gelişim dönemi (Ali Rahmi Kaya arşivinden) 

 

    
Şekil 3. Yerfıstığında gelişim dönemi ve meyve (Ali Rahmi Kaya arşivinden) 

 

TÜRKİYE’DE YERFISTIĞI FASULYESİ 

ÜRETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER 

Türkiye’de Yerfıstığı Ekim Alanındaki Değişmeler 

Türkiye’de yerfıstığı ekim alanlarına ait on sekiz yıllık veriler incelendiğinde 

2004-2011 döneminde 254 469 da olan ekim alanı, 2012-2019 döneminde 

%54.92 artarak 394 227 da’a yükselmiş, salgının etkisinin görüldüğü 2020 

yılında %115.25’lik bir artışla 547 747 da’a yükselmiştir. Ekim alanındaki bu 

artış salgının etkisinin azaldığı 2021 yılında da devam etmiş ve ekim alanı 

%127.61 artarak 579 192 da’a yükselmiştir (Tablo1). 
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Tablo 1. Türkiye’de yerfıstığı ekim alanındaki değişmeler (2004-2021) 

     Yıllar Ekim Alanı (da) Alan İndeksi (2004-2011= 100) 

2004-2011* 254 469  100.00  

2012-2019* 394 227  154.92  

          2020** 547 747  215.25  

          2021*** 579 192  227.61  

*: yıllar ortalaması, **: Salgının etkisinin görüldüğü yıl, ***: Salgının etkisinin azaldığı yıl 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 

 
Şekil 4. Türkiye'de yerfıstığı ekim alanındaki değişmeler, 2004-2021 (TÜİK, 2022a) 

 

Değerler göz önüne alındığında, dönemsel bazda salgının etkisinin 

görüldüğü 2020 yılı ile bir önceki 2012-2019 dönemine ait değerler birbirine 

yakın seyretse de, yerfıstığı ekim alanı miktarında sürekli ve belirgin bir artış 

görülmektedir (Şekil 4). 
 

Yerfıstığı Üretimindeki Değişmeler 

Ekim alanlarındaki artışa benzerlik gösteren üretim değerleri 

incelendiğinde, 2004-2011 döneminde 86 493 ton olan yerfıstığı üretimi, 

2012-2019 döneminde %72.68’lik bir artışla 149 358 ton’a, salgının etkisinin 

görüldüğü 2020 yılında %149.65’lik bir artışla 215 927 ton’a yükselmiştir. 

Üretim alanındaki bu artış salgınının etkisinin azaldığı 2021 yılında da devam 
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etmiş ve yerfıstığı üretimi %170.74 artarak 234 167 ton’a yükselmiştir (Tablo 

2). 
 

Tablo2. Türkiye’de yerfıstığı üretimindeki değişmeler (2004-2021) 

     Yıllar Üretim (ton) Üretim İndeksi (2004-2011= 100) 

2004-2011* 86 493 100.00 

2012-2019* 149 358 172.68 

          2020** 215 927 249.65 

          2021*** 234 167 270.74 

*: yıllar ortalaması, **: Salgının etkisinin görüldüğü yıl, ***: Salgının etkisinin azaldığı yıl 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 

 
Şekil 5. Türkiye'de yerfıstığı üretimindeki değişmeler, 2004-2021 (TÜİK, 2022a) 

 

Değerler göz önüne alındığında, yerfıstığı üretiminde sürekli ve 

belirgin bir artış görülmektedir (Şekil 5). 
 

Türkiye’de Yerfıstığı Verimindeki Değişmeler 

Tarımda her gün artan sayılarda yapılan araştırmalar, teknolojik 

gelişmeler ve bunların yetiştiriciliğe yansıması ile yerfıstığındaki verim artış 

beklentisi anılan dönemlerde de, yüksek düzeylerde olmasa da %9.19’lara 

varan oranlarda karşılık bulmuştur. Nitekim bu beklentinin karşılığı olarak, 
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Türkiye’de yerfıstığı ortalama verimlerine ait on sekiz yıllık veriler 

incelendiğinde, 2004-2011 döneminde 370 kg da-1 olan yerfıstığı verimi 2012-

2019 döneminde %2.20’lik bir artışla 378 kg da-1, salgının etkisinin görüldüğü 

2020 yılında %6.49’luk bir artışla 394 kg da-1, salgının etkisinin azaldığı 2021 

yılında ise %9.19’luk bir artışla 404 kg da-1’e yükselmiştir (Tablo 3). 
 

Tablo 3. Türkiye’de yerfıstığı verimindeki değişmeler (2004-2021) 

     Yıllar Verim (kg da-1) Verim İndeksi (2004-2011= 100) 

2004-2011* 370 100.00 

2012-2019* 378 102.20 

          2020** 394 106.49 

          2021*** 404 109.19 

*: yıllar ortalaması, **: Salgının etkisinin görüldüğü yıl, ***: Salgının etkisinin azaldığı yıl 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 

 
Şekil 6. Türkiye'de yerfıstığı verimindeki değişmeler, 2004-2021 (TÜİK, 2022a) 
 

Değerler göz önüne alındığında, %10 ve daha yüksek oranlarda 

olmasa da, yerfıstığı veriminde sürekli ve belirgin bir artış görülmektedir. 

Anılan dönemlerdeki verim artış oranları; %2.20 ile %9.19 arasında 

seyretmiştir  (Şekil 6). 
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Türkiye’de 2021 Yılı Yerfıstığı Ekim Alanı ve Üretimi En 

Fazla Olan İller 

Tablo 4. Türkiye'de 2021 yılı yerfıstığı ekim alanı ve üretimi en fazla olan iller 

İller Ekim alanı (da) Üretim (ton) Verim (kg da-1) 

Adana 274 914 116 917 425 

Osmaniye 144 613 55 146 381 

Şırnak 75 575 29 696 393 

Hatay 23 672 10 160 429 

Antalya 16 872 6 555 389 

Kahramanmaraş 11 855 4 296 362 

Mersin 9 969 3 505 352 

Aydın 9 910 3 661 369 

Gaziantep 6 221 2 445 393 

Edirne 2 397 604 252 

Adıyaman 1 570 610 389 

Muğla 1 096 398 363 

Çanakkale 275 88 320 

Isparta 125 51 408 

Balıkesir 73 11 151 

Burdur 30 12 400 

Manisa 17 9 529 

Tekirdağ 7 2 286 

Ankara 1 1 1000 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 

Tablo 4’te Türkiye'de 2021 yılı yerfıstığı ekim alanı ve üretimi en 

fazla olan iller verilmiştir. 10 000 da ve üzeri ekim alanına sahip olan Adana, 

Osmaniye, Şırnak, Hatay, Antalya ve Kahramanmaraş gibi ilk altı il bu 

kapsamda değerlendirilmiştir. Salgının etkisinin azaldığı 2021 yılı itibariyle 

579 192 da’lık Türkiye yerfıstığı ekim alanının %47.47 ile Adana, %24.97 ile 

Osmaniye, %13.05 ile Şırnak, %4.09 ile Hatay, %2.91 ile Antalya ve %2.05 

ile Kahramanmaraş olmak üzere toplamda %94.54’ünü karşılayan ilk altı ile 

ait bir değerlendirme yapılmıştır (Tablo 4). 

Bu altı ile ait 2019 ve salgının etkisinin görüldüğü 2020 yılı ekim 

alanı üretim ve verim miktarları ise Tablo5 ve Tablo 6’te verilmiştir.  
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Tablo 5. Türkiye'de 2019 yılı yerfıstığı ekim alanı ve üretimi en fazla olan iller 

İller Ekim alanı (da) Üretim (ton) 
Verim (kg da-

1) 

Verimde Türkiye 

Sıralaması 

Adana 213 527 90 424 423 16 yerfıstığı yetiştirilen il 

arasından 4. sırada 

Osmaniye 132 881 50 373 379 6. sırada 

Şırnak 24 000 9 600 436 2. sırada 

Antalya 12 460 4 639 372 7. sırada 

Kahramanmaraş 9 350 3 305 353 10. sırada 

Hatay 5 871 2 373 406 5. sırada 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 
Tablo  6. Türkiye'de 2020 yılı yerfıstığı ekim alanı ve üretimi en fazla olan iller 

İller 
Ekim alanı 

(da) 
Üretim (ton) 

Verim (kg 

da-1) 

Verimde Türkiye 

Sıralaması 

Adana 270 169 113 460 420 18 yerfıstığı yetiştirilen il 
arasından 6. sırada 

Osmaniye 149 157 53 554 359 12. sırada 

Şırnak 63 750 24 946 391 7. sırada 

Antalya 14 595 5 614 385 9. sırada 

Hatay 13 217 5 644 427 5. sırada 

Kahramanmaraş 10 631 3 787 356 13. sırada 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 

Türkiye’de 2019’da 16, 2020’de 18 ve 2021’de 19 ilde yerfıstığı 

yetiştiriciliği yapılmıştır. 2021 itibariyle en yüksek ekim alanına sahip bu ilk 

altı ilden, verim ortalaması bakımından Adana 2019 ve 2021 yıllarında 4. 

sırada 2020 yılında 6. sırada, Osmaniye 2019 yılında 6. sırada 2020 yılında 

12. sırada 2021 yılında ise 11. sırada yer almıştır. Şırnak ili 2019 yılında 2. 

sırada, 2020 ve 2021 yıllarında 7. sırada, Hatay 2019 ve 2020 yıllarında 5. 

sırada, 2021 yılında ise 3. sırada yer almıştır. Antalya 2019 yılında 7. sırada, 

2020 ve 2021 yıllarında 9. sırada, Kahramanmaraş ili ise 2019 yılında 10. 

sırada, 2020 yılında 13. sırada ve 2021 yılında 14. sırada yer almıştır (Tablo 4, 

Tablo 5 ve Tablo 6). 

Ekim alanı yönünden 2019, salgının etkisinin görüldüğü 2020 ve 

salgının etkisinin azaldığı 2021 yıllarında ilk iki il sıralaması Adana (sırasıyla 

213 527 da, 270 169 da, 274 914 da) ve Osmaniye (sırasıyla 132 881 da 149 

157 da ve 144 613 da) olurken, bu illeri Şırnak (sırasıyla 24 000 da, 63 50 da, 

75 575 da), Hatay (sırasıyla 5 871 da, 13 217 da ve 23 672 da), Antalya 
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(sırasıyla 12 460 da, 14 595 da ve 16 872 da) ve Kahramanmaraş (sırasıyla 9 

350 da, 10 631 da ve 11 855 da) takip etmiştir. 

Yıllara bağlı verim artışlarından kaynaklı olarak, yerfıstığı üretim 

sıralamasında farklılık olmuş, yerfıtığı üretimi 2019, salgının etkisinin 

görüldüğü 2020 ve salgının etkisinin azaldığı 2021 yıllarında ilk üç il 

sıralaması Adana (sırasıyla 90 424 ton, 113 460 ton, 116 917 ton), Osmaniye 

(sırasıyla 50 373 ton, 53 554 ton, 55 146 ton) ve Şırnak (sırasıyla 9 600 ton, 

24 946 ton, 29 696 ton) olmuştur. Hatay (sırasıyla 2 373 ton, 5 644 ton, 10 

160 ton), Antalya (sırasıyla 4 639 ton, 5 614 ton, 6 555 ton), Kahramanmaraş 

ili ise (sırasıyla 3 305 ton, 3 787 ton, 4 29 296 ton) üretim miktarlarına sahip 

olmuşlardır. 

2021 yılı Türkiye yerfıstığı ekim alanı, üretimi ve verimi 

incelendiğinde, Türkiye’de 579 192 da ekim alanından 234 167 ton’luk bir 

üretim gerçekleştirilmiştir. Adana’nın %47.47’lik bir oran ile yerfıstığı ekim 

alanında, %49.93’lük bir oran ile de yer fıstığı üretiminde en fazla paya sahip 

il olduğu görülmektedir (Tablo 4). 

Türkiye'de 2021 yılında en fazla yerfıstığı ekimi yapılan ilk altı ile ait 

ekim alanındaki değişmelere 2004-2011 yılları ortalama değerleri indeksi 100 

kabul edilmek üzere göz atacak olursak; 2012-2019 dönemi, salgının etkisinin 

görüldüğü 2020 yılı ve salgının etkisinin azaldığı 2021 yılı değerleri Adana’da 

sırasıyla %134.52, %198.69 ve %203.93 artış, Osmaniye’de sırasıyla %2.79, 

%30.44 ce %50.79 artış, Hatay’da sırasıyla %149.59, %799.88 ve %1511.71 

artış, Kahramanmaraş’ta sırasıyla %96.27 düşüş, %2.33 ve %14.11 artış, 

Osmaniye’de sırasıyla %23.03, %49.39 ve %44.84 artış şeklinde ve Şırnak 

ilinde ise %10233.33, %63650.00 ve %75475.00 artış şeklinde seyretmiştir 

(Tablo 7). Şırnak ilinin oransal bazda bu denli yükselmesi onu 2021 yılında 

Türkiye’de ekim alanı açısında 75 575 da’lık ekim alanı ile il üç il arasına 

girdirmiştir.  
 

Tablo 7. Türkiye'de 2021 yılında en fazla yerfıstığı ekimi yapılan ilk altı ile ait ekim 

alanındaki değişmeler (2004-2021) 

  Adana Antalya Hatay Kahramanmaraş Osmaniye Şırnak 

Yıllar 
EA 
(da) 

Aİ 
EA 
(da) 

Aİ 
EA 
(da) 

Aİ 
EA 
(da) 

Aİ 
EA 
(da) 

Aİ 
EA 
(da) 

Aİ 

2004-2011* 90452 100.00 11189 100.00 1469 100.00 10389 100.00 99843 100.00 100 100.00 

2012-2019* 212130 234.52 11502 102.79 3666 249.59 10001 96.27 122841 123.03 10333 10333.33 

2020** 270169 298.69 14595 130.44 13217 899.88 10631 102.33 149157 149.39 63750 63750.00 

2021*** 274914 303.93 16872 150.79 23672 1611.71 11855 114.11 144613 144.84 75575 75575.00 
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*: yıllar ortalaması, **: Salgının etkisinin görüldüğü yıl, ***: Salgının etkisinin azaldığı yıl 

EA: Yerfıstığı ekim alanı, Aİ: Alan indeksi (2004-2011= 100) 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 

 
Şekil 7. Türkiye'de 2021 yılı itibariyle en fazla yerfıstığı ekimi yapılan ilk altı ile ait 

ekim alanı, 2004-2021 (TÜİK, 2022a) 

 

Değerler göz önüne alındığında, dönemsel bazda Adana, 

Antalya, Hatay ve özellikle Şırnak ilinde ekim alanlarında artış 

olmuştur. Kahramanmaraş ilinde bir önceki döneme göre 2012-2019 

döneminde az miktarda düşüş, Osmaniye ilinde ise salgının etkisinin 

azaldığı 2021 yılında salgının etkisinin görüldüğü 2020 yılına göre az 

miktarda düşüş görülmüştür. Ancak genel olarak anılan iller için 2004-

2011 yılları ortalama değerleri baz alındığında toplamda yerfıstığı ekim 

alanı miktarlarında belirgin artışlar görülmektedir (Şekil 7). 

 

TÜRKİYE’DE YERFISTIĞI DIŞ TİCARETİNDEKİ 

DEĞİŞMELER 

Türkiye’nin yerfıstığı ithalat ve ihracat değerlerine ait salgının 

etkisinin azaldığı 2021 yılı değerlerine ulaşılamamış olmakla beraber, FAO 

verilerine göre, son on yedi yıllık veriler incelendiğinde 2004-2011 

döneminde ortalama 8 ton olan yerfıstığı ithalatı, 2012-2019 döneminde 

Adana Antalya Hatay
Kahramanmar

aş
Osmaniye Şırnak

2004-2011* 90.452 11.189 1.469 10.389 99.843 100

2012-2019* 212.130 11.502 3.666 10.001 122.841 10.333

2020** 270.169 14.595 13.217 10.631 149.157 63.750

2021*** 274.914 16.872 23.672 11.855 144.613 75.575
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%23587.50 artarak ortalama 1 895 ton’a yükselmiş, salgının etkisinin 

görüldüğü 2020 yılında ise %8 587.50 artarak 695 ton’a yükselmiştir. Yine 

2004-2011 döneminde ortalama 740 ton olan yerfıstığı ihracatı da, 2012-2019 

döneminde %103.87 artarak ortalama 1 508 ton’a yükselmiş, salgının 

etkisinin görüldüğü 2020 yılında ise %207.84 artarak 2 278 ton’a 

yükselmiştir.  (Tablo 8). 
 

Tablo 8. Türkiye’nin yerfıstığı dış ticareti (2004-2020) 

Yıllar İthalat Miktarı 

(ton) 

İthalat Değeri 

(1000 dolar) 

İhracat Miktarı 

(ton) 

İhracat Değeri 

(1000 dolar) 

2004-2011* 8 29 740 2 394 

2012-2019* 1 895 3 266 1 508 4 942 

         2020** 695 1 806 2 278 6 225 

         2021***     

*: yıllar ortalaması, **: Salgının etkisinin görüldüğü yıl, ***: Salgının etkisinin azaldığı yıl 

Kaynak: FAOSTAT (2022) 

 

 
Şekil 8. Türkiye'nin yerfıstığı dış ticareti (2004-2021) (FAOSTAT (2022) 

 

2004-2011 dönemi baz alınmak üzere değerler göz önüne alındığında, 

toplamda yerfıstığı ithalat değerlerinde özellikle 2012-2019 döneminde 

belirgin olmak üzere bir artış görülmektedir. Ancak salgının etkisinin arttığı 
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2020 yılı değerlerinde 2012-2019 dönemi ithalat değerine göre %63.32’lik bir 

düşüş görülmektedir. Toplamda yerfıstığı ihracat değerlerinde ise belirgin bir 

artış trendi görülmektedir (Şekil 8). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de 2004-2011 dönemi baz alındığında, yerfıstığı ekim 

alanlarında 2012-2019 döneminde %54.92, salgının etkisinin görüldüğü 2020 

yılında %115.25 ve salgının etkisinin azaldığı 2021 yılında %127.61’lük bir 

artış görülmüştür. Yerfıstığı üretiminde 2012-2019 döneminde %72.68, 

salgının etkisinin görüldüğü 2020 yılında %149.65 ve salgının etkisinin 

azaldığı 2021 yılında ise %170.74’lük bir artış görülmüştür. Anılan 2012-

2019 dönemi, salgının etkisinin görüldüğü 2020 yılı ve salgının etkisinin 

azaldığı 2021 yılı için üretimdeki %’lik artış değerlerinin (sırasıyla %72.68, 

%149.65, %170.74) ekim alanlarındaki %’lik artış değerlerinden (sırasıyla 

%54.92, %115.25, %127.61) daha fazla olmasının nedeni, verimdeki %’lik 

artış değerlerinden (sırasıyla %2.20, %6.49, %9.19) kaynaklanmıştır. 

Kendisi dünya genelinde esas itibariyle yağ bitkisi olmakla birlikte 

Türkiye’de daha çok çerezlik olarak tüketilen yerfıstığının Türkiye yağ 

açığının kapatılmasında ihtiyaç duyulan ithal kalemleri içerisinde yer 

almaması belki de ithalat rakamlarını diğer yağ bitkilerine göre bu denli düşük 

tutmaktadır. Ancak toplamda anılan dönemler boyunca birim alandan 

alınan verimdeki artış oranlarının %2.20 ile %9.19 arasında ve düşük 

seyretmesi birim alandan alınan verimin artırılması gerektiğinin bir 

göstergesidir. Yeterli teşvik, tarımsal yayım faaliyetlerinin artırılması gibi 

hususlar yanında, özellikle AR-GE faaliyetlerinin daha fazla yapılmasıyla 

da daha verimli yeni yerfıstığı çeşitlerinin geliştirilmesi durumunda 

yerfıstığı üretimi artırılabilecektir.  

 

  



 
 309 

KAYNAKLAR 
 

FAOSTAT. (2022). FAO İstatistiki Verileri (Türkiye Yerfıstığı İthalat 

İhracat ve Değerleri). https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL 

(Erişim tarihi: 18 Ağustos 2022). 

TÜİK, (2022a). Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim İstatistikleri. 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Erişim 

Tarihi: 18 Ağustos 2022).  

TÜİK, (2022b). Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret İstatistikleri. 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr (Erişim Tarihi: 

18 Ağustos 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
310 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

 

 

 

 

 



 

 
 311 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 16 

URFAFISTIĞI, ANTEPFISTIĞI VEYA SİİRTFISTIĞINDA 

(Pistacia Vera, L.) MEVCUT DURUM VE BAZI GÜBRELEME 

ÇALIŞMALARI 

Prof. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 

Şanlıurfa/TÜRKİYE, ORCID No: 0000-0002-1366-4522, asurucu@harran.edu.tr 

 



 

 
312 Küçük Ekolojik Değişimlerin Büyük Tarımsal Sorunlara Etkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 313 

1. GİRİŞ 

Antepfıstığı (Pistacia vera), sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) 

ailesinde yer alıp, bu aileden 11 tür bulunmaktadır. Türler; çiçek, yaprak ve 

meyve özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Pistacia türleri dört grup olarak 

tasnif edilmektedir. (Özbek, 1978). Bu gruplar, 

1. Lentiscelle Zohari grubu:  

Pistacia mexicana, HBK, (Meksika sakızı) 

Pistacia texana, Swingle, (Teksas sakızı) 

2. Lentiscus Zoh. Grubu: 

Pistacia lentiscus, L., (Mezdeki sakızı) 

Pistacia weinmannifolia, Poisson, (Malaya sakızı) 

Pistacia saportae, Burnat, (Saparte sakızı) 

3. Butmela Zoh. Grubu: 

Pistacia atlantica, Desf, (Atlantik sakızı) 
 

4. Eu-terebinthus Zoh. Grubu: 

Pistacia vera, L., (Urfa, Antep, Siirt ve Şam fıstığı) 

Pistacia khinjuk, Stocks, s (Buttum) 

Pistacia terebinthus, L., (Melengiç) 

Pistacia palestina, Boiss., (Filistin sakızı) 

Pistacia chinensis, Bge. (Çin fıstığı) 

Şeklindedir. 

Bunlardan yalnızca Pistacia vera L.”nin meyveleri yenilebilmekte 

Pistacia vera ekonomik açıdan oldukça önemli bir tür olma özelliğine sahiptir 

(Kaşka, 1990; Ak ve Ark, 1999; Açar ve ark., 2007; Tekin ve ark., 2001). 

Antepfıstığının Etiler tarafından Güney Anadolu bölgesine getirildiği 

ve ilk olarak burada kültüre alındığı bilinmektedir. Dünya’nın kuzey ve güney 

yarı kürelerinin 30-45 paralelleri arasındaki uygun klimalarda yetişmektedir. 

Vavilov’a göre Pistacia türüne ait olan iki adet gen merkez vardır (Tekin, 

2011). Bunlar, ilki Orta Asya gen merkezi: Kuzey Hindistan bölgesi, Pakistan 

Tacikistan ve Afganistan, diğeri ise Yakın Doğu gen merkezi: Anadolu 

Kafkasya, Türkmenistan ve İran’dır. Türkiye, Yakın Doğu Gen Merkezi 
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içerisinde bulunmaktadır. Türkiye’nin birçok ilinde Antepfıstığı yetiştiriciliği 

yayılmıştır. Fakat Türkiye üretiminin %94’ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

gerçekleşmektedir. Bölgenin bu meyvenin gen merkezi ve ilk kez kültüre 

alınan yer olması, uygun toprak ve iklim özelliklerine sahip olması, 

antepfıstığının bölgede yetişip, yayılmasına olanak tanımıştır. (Tekin ve ark., 

2001; Açar ve ark.2007; Karuserci, 2020 ). 

Dünya bazında antepfıstığının üretimi incelendiğinde 2019-20 üretim 

sezonunda 717.000 ton antepfıstığı üretimi olduğu tahmin edilmektedir. 

Bunun 336000 tonluk kısmı ile ABD başta gelmektedir. ABD’den sonra 

205000 ton ile İran, 85000 ton ile Türkiye, 70000 ton Suriye ve 22000 ton 

üretim ile AB ülkeleri gelmektedir. Türkiye’de üretilen antepfıstığı, dünya 

antepfıstığı üretiminin %12’sini oluşturmaktadır. Dünyada, antepfıstığı 

ticareti incelendiğinde, 2019/20 üretim sezonunda ihracatın %5 artış 

göstererek 371000 tona, ithalatın ise %4 artışla 339000 tona ulaştığı 

görülmektedir. ABD 144 bin ton ile dünya Antepfıstığı tüketiminde lider 

konumundadır. Tüketim bakımından ABD’yi, Çin, AB ve Türkiye takip 

etmektedir.  

Dikim alanı bakımından antepfıstığı incelendiğinde; Türkiye’de 

2019/20 üretim dönemi itibariyle 3,66 milyon dekar alanda Antepfıstığı 

üretimi gerçekleştiği görülmektedir. İller bazında bir değerlendirme 

yapıldığında, antepfıstığı üretim alanı bakımında %38,5’lik paya sahip olan 

Şanlıurfa, 1,41 milyon da alan ile en fazla üretim alanına sahip il 

durumundadır. Şanlıurfa’yı 1,39 milyon da üretim alanıyla Gaziantep ve 285 

bin da ile de Siirt takip etmektedir (Resim 1). (Antep fıstığı, Ocak-2021, 

Tarım Ürünleri Piyasa Raporu) 
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Resim 1.Türkiyedee illere göre antepfıstığı üretim alanları, % 

 

Üretim bakımından antepfıstığı incelendiğinde ise 2019/20 üretim 

sezonunda Türkiye’de 80 bin ton antepfıstığı üretimi olmuştur. Şanlıurfa ili 

antepfıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olup 32 bin ton üretimle Türkiye 

üretiminin %37,6’sını gerçekleştirmiştir. Şanlıurfa’yı, Gaziantep 26 bin tonluk 

üretim ile ikinci sırada, 12 bin tonluk üretim ile Siirt üçüncü sırada takip 

etmiştir (Resim 2) (Antep fıstığı, Ocak-2021, Tarım Ürünleri Piyasa Raporu) 

 

Resim 2. Türkiye’de illere göre antepfıstığı üretim miktarları, % 

 

Antepfıstığı, her ne kadar verimsiz toprak özelliklerine sahip kayalık, 

taşlık, kır taban, besin elementlerince fakir yüksek kireç içeren topraklarda 
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susuz yetişirse de, toprak profilinin yeterince derin verimli topraklarda ve sulu 

olarak yetiştirilmesi durumunda çok daha yüksek verim verebilir. 

Bitkisel üretimde arzu edilen verim potansiyeline ulaşabilmek için 

bitkinin gereksinim duyduğu tüm besin elementlerinin toprakta bitkinin 

alabileceği formda ve miktarda olması son derece önemlidir. Fıstık 

ağaçlarının doğru beslenmesi, mükemmel kalitede ve yüksek ticari değere 

sahip fıstık üretimi için temel bir ön koşuldur (Koukoulakis ve ark., 2013). 

Antep fıstığı üretiminde İran ve Amerika’dan sonra 3 büyük üretici 

konumunda olan Türkiye’de antepfıstığı üretiminde düşük olan verimliliğin 

en önemli nedenlerden iki tanesi, yetersiz sulama ve gübre uygulaması olduğu 

düşünülmektedir (Sürücü ve ark., 2020).  

Antepfıstığı yetiştirilen bölgelerde sulama suyu az bulunmaktadır. 

Yağış 300-500 mm arasında olup Antep fıstığı yetiştirilmesi için yetersizdir. 

Antepfıstığı ağaçlarının kök bölgesinin tamamının ıslatılması gerekir. 

Islatılması gerekli olan toprak profil derinliği 100-150 cm civarıdır. Yapılan 

çalışmalar sonucunda da su tüketiminin salma sulamada 754-803 mm, damla 

sulama ile 415 mm civarındadır.  (Kamber 1990; Kamber ve ark. 1993; Bilgel 

ve ark. 1999; Yükçeken, 2001) 

Fıstıktan alınan 10.000 kg ha-1'lik maksimum verim ile 753 kg ha-1'lik 

ulusal ortalama fıstık verimi arasındaki fark karşılaştırıldığında, sadece 

yetiştirme uygulamalarını iyileştirerek ortalama verimin iki katına 

çıkarılabileceği ve yeterli miktarda gübre uygulayarak, uygun toprak ve su 

yönetimi uygulamaları ile birlikte budama, zararlı, hastalık ve yabancı ot 

kontrolünü optimize ederek verimin üç katına çıkarılabileceği belirtilmektedir. 

(Malakouti, 2005) 

Bitki yetişmesi esnasında bitkinin topraktan kaldırdığı bitki besin 

elementleri hesaplandığında, bir ton antepfıstığı üretimi için gerekli olan bitki 

besin element miktarları 50 kg N, 7 kg P, 65 kg K, 35 kg Ca, 30 kg S ve 15 kg 

Mg ile 300-500 g mikro besin elementidir (Torabi ve Malakouti, 1999). 

Bunlar, bitkinin topraktan sadece ürünle kaldırmış olduğu miktarlardır. 

Ürünün yanında bitki yapraklarıyla sürgünleriyle ve bitkinin diğer 

aksamlarında biriktirmesiyle de bu bitki besin elementleri topraktan 

alınmaktadır. Eğer toprakta yeterli düzeyde bitki besin elementleri var ise 

topraktaki dengeyi muhafaza etmek için en az bitki tarafından kaldırılan 

miktar kadar, gübre olarak toprağa verilmelidir.  

Yeterli ve dengeli gübreleme yapıldığı takdirde fıstık bitkisinin 

büyüyüp gelişmesi daha iyi olacak, verim artacak; meyve iriliği, çıtlak meyve 

oranı gibi meyve kalite özellikleri önemli ölçüde artacaktır. Gübrelemeyle 
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ağaç gelişimi iyi olup sürgün uzunluğu, daha fazla yaprak oluşumu ve 

yaprakların büyüklükleri artacak ve bunlara bağlı olarak fotosentez aktivitesi 

de fazlalaşacak ve ağaç başı daha dazla ürün ve kaliteli meyvenin elde 

edilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda gübreleme ile içi boş (fıs) meyve 

miktarı nispeten azalacaktır.  İyi ve dengeli bir gübreleme ile verimin birkaç 

kat artacağı gözden uzak tutulmamalıdır.  

Bitkilerin gelişimini ve metabolizma faaliyetlerini sürdürebilmesi için 

birçok faktöre ihtiyaç vardır.  Bunların başında su, sıcaklık, oksijen, ışık ve 

bitki besin elementleri gelmektedir. Şüphesiz ki bu faktörlerin tümü çok 

önemlidir. Bitkinin normal bir şekilde gelişip büyüyebilmesi için lüzumlu 

olan ve kendi fonksiyonları açısından başka hiçbir kimyasal elementin 

yerlerini dolduramadığı elementlere, “bitki besin elementleri” denilir (Gezgin 

ve Hamurcu, 2006). Bu bitki besin elementlerinin noksanlığı durumunda 

gübrelemeyle toprağa ilave edilerek bitkinin ihtiyacı giderilir. Yaklaşık olarak 

bitkilerin yapısında 40-50 element olduğu bilinmekte ve bunların sadece belli 

bir kısmı bitkinin yaşamsal döngüsünü devam etmesi için gereklidir. Mutlak 

gerekli bitki besin elementleri 16 adettir (Bergmann, W. 1992).  Bunlar 

bitkinin bünyesinde bulunma miktarlarına göre “makro” ve “mikro” bitki 

besin elementleri olarak tanımlanmaktadır. Bitkinin yapısında nispeten fazla 

bulunan bitki besin elementlerine “makro”, az miktarda bulananlara ise 

“mikro”, “eser” veya “iz” elementler denilmektedir.  Fakat bitki yapısında çok 

az bulunan elementlere literatürde daha çok “mikro” bitki besin elementi 

tabiri kullanılmaktadır.  Makro bitki besin elementleri C(Karbon), 

H(hidrojen), O(oksijen), N(azot), P (fosfor), K(potasyum), Ca(kalsiyum), 

Mg(magnezyum) ve S(kükürt)’tür. Mikro bitki besin elementleri ise 

Fe(demir), Cu(bakır), Zn(çinko), Mn(mangan), B(bor), Cl(klor), 

Mo(molibden) ve Ni(nikel)’dir. Bu besin elementlerini farklı kategorilerde 

değerlendirmekte mümkündür. Hava ve sudan büyük miktarlarda sağlanan C, 

H, O; fazla miktarda bitkinin ihtiyaç duyduğu N, P, K temel besin maddeleri; 

Orta derecede ihtiyaç duyduğu Ca, Mg ve S ikincil besin elementleri ve çok 

az miktarda ihtiyaç duyduğu Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo ve Cl mikro bitki besin 

elementleri olarak ta adlandırılırlar. Bunların hepsinin ortak noktası, ister 

bitkinin yapısında az bulunsun isterse çok bulunsun birinin olmadığı zaman 

bitkinin gelişimini tamamlayamamasıdır. İlk defa 1840 yılında Alman 

kimyacı Justus Von Liebig tarafından ortaya konan minimum kanunu bu 

durumu güzel sembolize etmektedir. Liebig’e göre, bir bitkinin gelişip 

büyümesini minimum yanı en az durumda bulunan bitki besin elementi veya 

daha geniş bir ifade ile en az durumda olan gelişim faktörü sınırlandırır. Eğer 
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herhangi bir bitki besin element miktarı verimi sınırlandırıyor ise, eksikliği 

söz konusu olan bu bitki besin elementi artırılmadığı sürece başka bir bitki 

besin element miktarı ne kadar arttırılsa artırılsın bitkiden elde edilecek verim 

miktarını arttırmak mümkün olmaz. Liebig bunu farklı uzunluklardaki 

tahtalardan yapılmış bir fıçıya benzetmiştir. (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1. Justus Von Liebig Minimum Yasası 

Fıçının her bir yan tahtaları farklı uzunlukta ve bunun içerisine sıvı 

konulmaktadır. Bu fıçının içinde birikecek maksimum sıvı miktarını fıçının en 

kısa boylu olan tahtası belirler. Kısa boylu olan tahtanın boyu uzatılmadığı 

sürece, diğer tahtalar ne kadar uzun olursa olsun, fıçıda birikecek sıvı miktarı 

artmaz ve düşük olan tahtanın seviyesinden dışarı dökülecek ve sıvı seviyesi 

en kısa olan tahtanın hizasında maksimum olacaktır. Aynen bunun gibi bitki 

verimi suya, toprakta var olan her bir bitki besin elementi de bir tahtaya 

benzetilmiştir. Toprakta eksik olan bir bitki besin elementi var ise, bitki 

verimi ona göre olacak ve o eksik olan bitki besin elementi yeterli düzeye 

getirilmediği sürece diğer bitki besin elementleri ne kadar fazla olursa olsun 

fıçıda birikecek sıvı miktarı artırılamadığı gibi verim de artırılamaz. Hatta 
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bazen bir bitki besin elementi fazla verildiği zaman verim düşer. Örneğin 

toprakta çinko kritik seviyede ise fazla miktarda fosfor verildiği zaman çinko 

fosforla reaksiyona girerek bitki tarafından alınamaz forma dönüşür ve 

toprakta çinko noksanlığı meydana gelir böylece bitki çinko noksanlığı 

çekerek verim kaybına neden olur. Bundan dolayı dengeli ve etkili bir 

gübreleme yapmak için mutlaka toprakta eksik olan bitki besin elementlerinin 

belirlenmesi gerekir. Buda ancak toprak ve bitki analizleri ile mümkün 

olabilir.  

Toprak analizleri yapılırken sadece rutin toprak analizleri değil, 

detaylı toprak analizleri yapmak gerekir. Toprakların bütün özellikleri, makro 

ve mikro elementlerinin tümünün belirlenmesi gerekir. En azından birkaç 

yılda bir detaylı toprak analizi yaptırarak makro elementlerin yanında mikro 

elementlerinin durumunun da tespit edilmesi gerekir.  

Bu derlemede bitki besleme ve gübrelemeyle ilgili olarak faydalı 

olabileceğini düşünülen bazı antepfıstığı bahçelerinin mevcut durumunu 

ortaya koyan bazı survey çalışmaları ile bazı gübreleme araştırmaları ele 

alınmıştır. Elbet teki çok daha kıymetli araştırmalar vardır. Bunların hepsine 

burada yer vermek mümkün değildir.  Burada, önce mevcut durumu ortaya 

koyan çalışmalar, daha sonra ise yapılmış bazı gübre araştırma sonuçları ele 

alınmıştır. Gübreleme çalışmaları; gübre kökeni bakımından ele alındığında 

kimyasal ve organik gübreler; uygulama yönünden ele alındığında topraktan 

ve yapraktan uygulanan gübrelemeler; gübre içerikleri bakımından ele 

alındığında ise makro ve mikro besin elementlerini içeren gübreleme 

çalışmaları yer almaktadır. 

 

Antepfıstığında mevcut durumu ortaya koyan bazı çalışmalar 

Antepfıstığı bahçe topraklarında fosforun özellikle toprağın alt 

kısımlarında az, yüzeyinde ise yüksek bulunması, fosforlu gübrelemenin 

bilinçsizce ve yanlış kullanıldığını göstermektedir (Aydeniz ve ark. 1982). 
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Antepfıstığında verim düşük bulunmaktadır. Antepfıstığı yetiştiriciliği 

yapılan bahçelerde çok az gübreleme yapılmakta hatta bu bahçelerin % 

53.3’üne hiç gübre verilmemektedir (Tekin ve ark. 1986). 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yürütülen araştırmalarda, antepfıstığı 

yetiştirilen bahçelerinin % 70’inden fazlasının aşırı kireçli olduğu ve nedenle 

bu bahçelerde bitki besin elementlerinden özellikle fosfor, çinko ve demir 

noksanlığına neden olmakta, aynı zamanda bu topraklar azotça da fakir 

bulunmaktadırlar. Bundan dolayı bu bitki besin elementleri içeren gübrelerin 

uygulanması gerekir  (Tekin ve ark., 1990; Kızılgöz ve ark. 2009). Ayrıca, 

Şanlıurfa ilinde antepfıstığı yetiştirilen toprakların verimlilik düzeylerinin 

araştırılmak amacı ile yapılan bir survey araştırmada 28 farklı bahçeden 

toprak örneği alınıp analiz edilmiştir. Yapılan bu araştırma sonucunda 

bahçelerden alınan toprak örneklerinin tümünde azot(N) ve bitkilerce 

alınabilir olan Fe ve Zn yetersizliğinin şiddetli seviyede olduğu tespit 

edilmiştir. (Kızılgöz ve ark., 1999). 

Şanlıurfa ili Bozova ilçesinde bulunan bahçelerde yapılan bir 

araştırmada antepfıstığı (Pistacia vera L.) ağaçlarının yapraklarında bulunan 

makro ve mikro bitki besin elementlerle statüsü ölçülmüştür. Buna  göre fıstık 

yaprak örneklerinde  N % 1,36-2,00;, P 0,02-0,41; ve K 0,90-1,95 

kapsadıkları  tespit edilmiştir. Öte yandan bitkinin mikro bitki besin 

elementleri de incelenmiş ve Fe 35,3-69,5; Zn 6,7-16,6 Cu 4,2- 15,3 ve Mn 

14,3-43,5 mg kg-1 aralığında oldukları belirlenmiştir. Aynı bahçelerin 

toprakları incelendiğinde toprakların bitkilerce alınabilir azot ve fosfor 

açısından nispi olarak yetersiz düzeyde oldukları; Fe 0,45-4,81, Zn 0,01-1,37, 

Cu 0,04-1,07 ve Mn 0,30- 7,70 mg kg-1 olarak belirlenmiş ve bahçelerin 

bitkilerce alınabilir Fe ve Zn bakımından yetersiz bulunmaktadır. Bu alanlarda 

azot, fosfor demir, çinko eksikliği bulunmaktadır. Bundan dolayı bu bitki 
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besin elementlerini içeren gübrelerin kullanılması gerekir ( Ece, 2004 ; 

Kızılgöz ve ark., 2009) 

Gaziantep ili Antepfıstığı bahçeleri topraklarının bor içeriğinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, 15 bahçenin toprak profilinin 

farklı iki derinliğinden (0-30 ve 30-60 cm) toprak örnekleri alınmış ve 

toprakların tekstür, pH, tuz, kireç ve yarayışlı bor içerikleri incelenmiştir. Bu 

araştırmaya göre toprak reaksiyonunun alkalin (7.87-8.48); toprakların tuzsuz  

(% 0.003-0.103); toprak tekstürünün değişken olduğu; toprakların çok kireçli 

olduğu (% 27.15- 73.56) ve alınabilir bor içerikleri 0.18-1.26 mg kg-1 

arasında değiştiği belirlenmiştir.  Topraklarının alınabilir bor içeriği 

bakımından 0-30 cm derinlikte % 53,3’ünün çok az (<0.4 mg kg-1), % 

46.7’sının az (0.5-0.9 mg kg-1) düzeyde, 30-60 cm derinlikte ise % 73.3’ü 

çok az, % 20.0’si az ve % 6.7’si ise yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Toprakların alınabilir bor bitki besin elementi ile toprak reaksiyonu (pH) 

arasında önemli derecede negatif ilişki belirlenmiştir. Elde edilen bulgulardan 

bahçe topraklarının neredeyse tümünde bor noksanlığının olduğu 

belirlenmiştir. Bu bahçelerden daha iyi verim alabilmek için mutlaka Borlu 

gübrelerin yapılması tavsiye edilmektedir (Çimrin, ve ark. 2018). 

Gaziantep ili Nizip ilçesini temsilen seçilen antepfıstığı bahçelerinin 

beslenme durumlarını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, 15 ayrı 

bahçeden toprak profilinin farklı iki derinliğinden toprak örneği ve ağaçlardan 

da yaprak örneği alınmış ve bazı analizler yapılmıştır. Antepfıstığı yetiştirilen 

bahçelerinin farklı toprak özelliklerine sahip olduğu bu bağlamda bahçe 

topraklarının % 63.34’ü kil, % 26.66’sı killi tın, % 6.66’sı kumlu killi tın ve 

% 3.34’ü ise siltli kil tekstüründe olduğu, tamamının hafif alkalin reaksiyonlu 

ve tuzsuz sınıfında yer aldığı, OM kapsamlarının tüm bahçe topraklarında 

yetersiz olduğu; ayrıca bitki besin elementleri bakımından topraklar 

incelendiğinde toprakların % 26.66’sının fosfor, %10’unun magnezyum, % 

46.66’sının demir, % 46.66’sının çinko, % 93.33’ünün bor içeriği yönünden 
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yetersiz olduğu belirlenmiştir. Yaprakların bitki besin element içerikleri 

değerlendirildiğinde ise, yaprakta olması gereken sınır değerlerine göre 

bitkilerin %40’ında azot(N), %93’ünde potasyum(K), bitkilerin tamamında 

kalsiyum(Ca), %53’ünde Magnezyum(Mg), %93’ünde bakır(Cu) ve 

Mangan(Mn), tamamında fosfor(P), %87’sinde demir(Fe) ve %27’sinde B 

açısından eksik olduğu bulunmuştur ( Bozgeyik, T. ve Çimrin, K. M. 2020). 

 

Antepfıstığında Makro ve Mikro Bitki Elementi ile ilgili bazı 

Gübre Denemeleri 

Antep fıstığı ağaçlarının gelişimi, meyve bağlaması ve meyvesinin 

kalitesinde mikro besin elementlerinin varlığı ve yeterliliği de en az makro 

besin elementleri kadar önemlidir. Makro besin elementlerinde olduğu gibi 

bitki mikro besin elementleri ile de yeterince beslenemediği durumda fıstık 

verimi büyük ölçüde azalacaktır. Bitkilerin toprakta var olan mikro besin 

elementlerini alımı, bitkinin türü, yaşı, gelişme ortamı kadar iklim gibi 

faktörler tarafından da etkilenmektedir. Bu faktörler içerisinde toprağın besin 

elementlerini sağlama kabiliyeti, besin elementlerinin bitkiler tarafından alım 

hızı, besin elementlerinin kök bölgesinde ve bitki içerisindeki dağılımı ve 

bitki içerisindeki besin elementi hareketliliği en çok tartışılan konular arasında 

gelmektedir. Toprakta, mikro besin elementlerinin yarayışlılığına etki eden bir 

diğer faktör ise, mikro besin elementleri ile bazı makro besin elementleri 

arasında gerçekleşen karşılık etkileşimlerdir (Shahriaripour ve Tajabadipour, 

2010). Genellikle, toprak özellikleri ve besin elementleri arasındaki 

etkileşimler, fıstık verimi ve kalitesi üzerine etkilediğinden meyvedeki besin 

içeriğinin de olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir (Koukoulakis ve 

ark., 2013). 

Kireçli bir toprakta antepfıstığı fidanlarında çinko uygulamasının 

yaprak Fe konsantrasyonunu olumsuz etkilediği, gövde ve kök Fe 

konsantrasyonunu artırdığı bildirilmiştir (Shahriaripour ve Tajabadipour, 
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2010). Araştırmacılar, topraktan yapılan 5 ve 10 mg Zn kg-1 uygulamasının 

yaprak Fe konsantrasyonlarını sırasıyla %11 ve %13 azalttığını, bunun 

yanında 5 mg Zn kg-1 toprak uygulamasının gövde ve kök Fe 

konsantrasyonlarını sırasıyla %22 ve %70 artırdığını rapor etmişlerdir.  

 

Magnezyum bitki büyümesi için gerekli bir besin elementidir, ancak 

Ca'dan daha yüksek konsantrasyonlarda toprak özellikleri ve bitki büyümesi 

üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir (Farpour ve ark., 2012). 

Bitki besin elementleri, bazen topraklarda yeterli, bitki yapraklarında 

ise yetersiz bulunabilmektedir. Bu zıt durum toprakların fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerinden ileri gelmektedir. Toprakların kimyasal 

özelliklerinden olan toprak pH’sının ve kireç içeriğinin yüksek oluşu, P, Fe ve 

Zn gibi bazı makro ve mikrobesin elementlerinin alınabilirliliğini olumsuz 

etkilemektedir.  

Antepfıstığında beslenme durumunu araştırmak üzere Gaziantep 

Nizip ilçesinde belirleme ve kimyasal gübre ile çiftlik gübresinin fıstığın 

farklı organları üzerine etkisini belirlemek üzere saksı ve bahçe denemesi 

kurulmuştur. Bahçe denemesi bir sene, saksı denemesi ise iki yıl 

yürütülmüştür. Araştırmalarda faktöryel olarak 0.5 Kg. N/ağaç, 1 Kg. 

P2O5/ağaç, 25 Kg çiftlik gübre/ağaç gübre dozları ele alınmıştır. Araştırma 

sonucunda kontrol parsellerinde veya saksılarında bitki yapraklarındaki N ve 

P kapsamlarının sınır değerlerinin altında olduğu, K, Fe, Mn ve Zn içerikleri 

bakımından yaprakların yeterli düzeyde; buna karşılık Cu içeriklerinin ise 

düşük olduğu belirlenmiştir.  Araştırma sonucunda, çiftlik gübresi ve P 

uygulaması antepfıstığı ağaçlarının bitki besin elementi kapsamlarını olumlu 

yönde etkilemiş, ağaçlarının yeterli seviyede organik madde ve P beslenmesi 

olmadığından düşük verimli oldukları ve ürün kalitesinin de düşük olduğu 

ortaya belirlenmiştir. Bu sorunların ortadan kaldırılması için bahçelerin yeterli 

düzeyde gübrelenmesi gerektirdiği belirtilmiştir (Kaya, 1993). 
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Şanlıurfa Bozova İlçesinde yaklaşık 27 yaşında Kırmızı 

antepfıstığında yürütülen bir çalışmada, sonbahar mevsiminde bitkinin fosfor 

ihtiyacını karşılamak için ağaç başı 1.25 kg diamonyum fosfat (DAP; 18:46) 

gübresi ile toprağın organik madde miktarını artırarak toprağın fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzeltmek için de ağaç başı 40 kg çiftlik 

gübresi, ilkbahar mevsiminde ise ağacın azot ihtiyacını karşılamak için 1.50 

kg şeker gübresi adıyla bilinen Amonyum Sülfat gübresi toprağa verilmiştir.  

İki yıl sürdürülen bu araştırmada; kontrol parselinden ortalama 12,4 kg meyve 

alınırken üç uygulamanın da beraber olduğu uygulamadan ortalama 22.05 kg 

ürün elde edilmiştir. 100 dane ağırlığı (g) ve çıtlama oranları (%) gibi 

Pomolojik özellikleri etkileyip artırmış ve kontrole yüz dane ağırlığı 95.2 g 

iken tam gübreleme uygulamasında 140.2 g,  çıtlama oranı ise sırasıyla % 

80.65 ve % 48.6 olmuştur. Yine aynı araştırma sonucuna göre sürgün boyları 

ortalama 29.7 cm ve 15.12 cm olarak ölçülmüştür (Bellitürk, 2019) . 

Gaziantep Nizip ilçesinde “Antepfıstığında azotlu ve fosforlu 

gübrelemenin verim, bazı meyve özellikleri, hormon konsantrasyonları ve 

periyodiste üzerine etkisi”  adlı denemede Azot 0 (Kontrol), 800, 1000 ve 

1200 g ağaç-1 oranlarında ve fosfor ise 0 (Kontrol), 200, 400 ve 600 g ağaç-1 

oranlarında toprağa uygulanmıştır. Azotun yarısı Marta diğer yarışa Nisan 

olmak üzere Amonyum sülfat olarak verilmiştir. Fosfor ise Şubat ayında 

toprağın 25-30 cm derinliğine verilmiştir. Deneme 3 yıl yürütülmüştür. 

Deneme süresi boyunca sulama, salma şeklinde uygulanmış, Temmuz ayının 

ikinci yarısında başlamış ve 20 günlük aralıklarla hasat zamanına kadar 

devam etmiştir. Üç yılın verşm ortalamaları dikkate alındığında, gübre 

uygulamalarının önemli bir etkisinin olmadı belirlenmiş ve  2. yılda hemen 

hemen tüm ağaçların verim değerleri, “alternatif meyve tutuma”  Peryodisite 

(alternate bearin)  özelliğinden dolayı 1. ve 3. yıllara göre daha düşük 

olmuştur. Genel olarak en yüksek verim N0P3 uygulaması ile elde edilmiş ve 3 

yıl boyunca yıllara göre sırasıyla 12.75 kg, 8.14 kg ve 16.40 kg ağaç başı 
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meyve elde edilmiştir. En düşük verim kontrollerde 1. Yılda 2.10 kg) ve 2. 

Yılda 1.50 kg ağaç başı; ancak 3. Yılda ise 1.99 kg ağaç başı hesabıyla N1P1 

konusunda belirlenmiştir. Yıllar ortalaması dikkate alındığında özellikle 

“dönüşümlü meyve bağlama” periyodisite yılı olan 2. yılda, verim önemli 

ölçüde düşmüştür. Uygulamalar, sadece meyve ağırlığı, oksin, gibberellin ve 

zeatin konsantrasyonlarını önemli derecede etkilemiştir. Bu çalışmada, 

topraktan uygulanan azot ve fosforun farklı dozlarının incelenen parametreler 

üzerine sabit ve düzenli bir etkisi, belirlenmemiştir. Bu nedenle 

Antepfıstığında gübreler ve gübre oranlarının etkilerini belirlemek amacıyla 

daha uzun süreli uygulama periyotları içeren çalışmalara ihtiyaç olduğu 

belirtilmektedir (Güneş, N. T. Ve ark. 2010). 

 

BOR, B 

Yaprak ve topraktan antepfıstığına uygulanan B’un fıstık verimini 

olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir (Brown ve ark.,1993) 

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Aşağı Güneyse Köyü’nde çiftçi 

şartlarında “Artan Dozlarda Bor Uygulamasının Antep Fıstığı (Pistacia vera 

L.) Çeşitlerinin Yeşil Aksam Bor Konsantrasyonu ve Diğer Besin 

Elementlerinin Alımı Üzerine Etkisi adlı araştırmada, Uzun ve Kırmızı 

antepfıstığı çeşitlerinde tesadüf blokları deneme desenine göre, fıstığın 

fizyolojik dönemi olarak karagözün %20 patladığı ve meyvenin mercimek 

büyüklüğüne geldiği dönemde, yapraktan artan dozlarda B (%0; %0,2; %0,4; 

%0,6 ve %0,8) uygulamasının bitkinin yaprak B konsantrasyonu ve besin 

elementleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Uygulamalar, bitki çeşitleri ve  

yaprakların  B konsantrasyonunu önemli düzeyde etkilemiştir Bor 

konsantrasyonunun çeşit ortalamaları dikkate alındığında, Uzun çeşidinin 

(%8,3) Kırmızı (%21) çeşidine göre daha düşük olduğu, ortalama B içeriği 

Kırmızı çeşidinde 200,3 mg kg-1 iken, Uzun çeşidinde ise 176,3 mg kg-1 

olduğu tespit edilmişidir. B uygulama dozlarının artışıyla bitki 
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yapraklarındaki B konsantrasyonunun arttığı belirlenmiş ve kontrol ile kıyasla 

bu artışların (%36,8) sadece %0,6 B doz uygulamasında istatistiksel olarak 

önemli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yapraktan yapılan Borlu gübre 

uygulamasının diğer makro (N, K) ve mikro (Zn, Fe, Mn) bitki besin element 

konsantrasyonları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı belirtilmiştir (Torun 

ve ark. 2021) 

 

KÜKÜRT, S 

Toprak verimliliğini etkileyen birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

toprak özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri etkileyen en önemli toprak 

özelliği ise toprak pH’ı ve dolayısıyla içermiş olduğu kireç miktarıdır. Verimli 

bir toprakta bitkilere göre değişim göstermekle beraber yaklaşık olarak pH 

aralığının 6,0-7,5 olması arzu edilir. Kireç oranı ve pH değerinin çok düşük 

olması problem olduğu gibi yüksek olması da problemdir ve arzu edilmez. Bu 

problemi çözmek için Doğu Karadeniz gibi aşırı yağışlı yerlerde oluşan toprak 

asitliğini (düşük pH ) gidermek için topraklara tarım kireci uygulanması 

gerekirken, fazla miktarda kireç içeren ve yüksek pH’a sahip kurak ve yarı 

kurak bölge topraklarının pH’ını düşürerek düzeltmek için ise toprağa kükürt 

uygulanmalıdır.   

Toprağa uygulanan elementel kükürt (S), mikro organizmalar 

tarafından oksidasyona uğramakta ve bu süreç 3-4 ay içerisinde 

gerçekleşmekte ve mikrobiyolojik oksidaysom sonucu H2SO4 oluşmaktadır. 

Oluşan H2SO4 toprak pH’sını düşürmek suretiyle başta mikro bitki besin 

maddeleri olmak üzere bitki besin maddelerinin çözünmesini sağlayarak 

alınabilirliklerini artırmakta ve bitkinin bu bitki besin elementlerini kolaylıkla 

almasını temin ederek dolayısıyla verimin olumlu yönde etkilemektedir 

(Mengel ve ark., 2001). Molibden hariç olmak üzere, toprak pH'ı arttıkça 

mikro bitki besin elementlerinin alınabilirliliği azalmaktadır. Dolayısıyla 

bitkideki miktarları da azalmaktadır. Antepfıstığı yetiştirilen bahçe 
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topraklarının çoğunun kireç kapsamları yüksek veya çok yüksek olup bundan 

dolayı da birçok bitki besin elementi problemi ortaya çıkmaktadır.  

Elementel kükürt uygulamasının, toprak pH’sı, kireç kapsamı, toprak 

ve bitkide bazı makro ve mikro bitki besin element içerikleri üzerine olan 

etkisini belirlemek üzere Gaziantep İli Oğuzeli İlçesinde Antepfıstığı 

yetiştirilen yüksek kireçli (kireç içeriği; % 83) ve alkalin (pH;7.68) toprağa 

elementel kükürt uygulanmıştır. Bu amaçla Antepfıstığı bahçesinde seçilmiş 

20 antepfıstığı ağacına 0, 25, 50, 100, 150 kg da-1 hesabı ile elementel kükürt 

uygulamaları yapılmıştır. Uygulama sonucunda toprağa kükürt uygulaması ile 

bu bahçe toprakların %doygunluk ve EC değerleri, bitkilerce topraktan 

alınabilir P ve Mn kapsamları istatistiki olarak önemli derecede artış 

göstermiştir. Yüz ve 150 kg da-1 S uygulamasıyla toprakların pH değeri ise 

istatistiki olarak önemli derecede azalma göstermiştir. Toprak pH’sının 

düşmesi sonucunda alınabilir durma geçen mikro bitki besin elementleri bitki 

tarafından daha kolay alınmış olup, uygulama sonucunda bitki yapraklarının 

mikro besin element içerikleri de (Fe, Cu, Zn ve Mn) artmış ve bu artış 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Araştırmacılar araştırma sonucuna göre 

fazla kireçli ve alkalin topraklarda elementel kükürt uygulamasının 

toprakların iyileşmesine neden olduğunu belirtmekte ve antepfıstığı 

yetiştirilen bu nevi bahçe topraklara 2-3 yılda bir 100-150 kg da-1 elementel 

kükürt uygulamasını önermektedirler (Kahveci, 2019).  

 

Organik gübreleme 

Şanlıurfa Halfeti ilçesinde 25 yaşındaki Antep fıstığı bahçesinde 

1991-92 yılları arasında yapılan bir araştırmada, ağır gübresi, magnezyum ve 

potasyumlu gübrelerin değişik kombinasyonlarının Antep fıstığının sürgün 

gelişimine ve yaprakların besin elementi konsantrasyonuna etkileri 

araştırılmıştır. Deneme konuları biri kontrol olmak üzere ağaç başı 1 kilogram 

K hesabıyla K2SO4, 50 gram magnezyum hesabıyla MgSO4 ve 30 kilogram 
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ahır gübresi olarak yapılmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine 

göre 4 konunun kombinasyonları şeklinde 5 tekrarlamalı olarak her ağaç bir 

parsel sayılarak kurulmuştur. Gübrelemenin sürgün gelişimine etkisini 

belirlemek amacıyla 2 yıl üst üste sürgün uzunluğu ölçülmüş, ayrıca aynı 

yıllarda hasattan bir ay önce analizler için usulüne uygun olarak yaprak örneği 

alınmış ve makro ve mikro bitki besin elementleri belirlenmiştir. Deneme 

sonucunda Sürgün gelişiminin 2 yıl ortalaması dikkate alındığında en iyi 

gelişme potasyum ve magnezyumun birlikte uygulandığı ağaçlarda, en düşük 

gelişme ise kontrolden önemli derecede farklı olmamakla beraber ahır gübresi 

ve magnezyumun birlikte uygulandığı ağaçlarda tespit edilmiştir. Ayrıca 

gübre uygulamaları yapraklardaki kalsiyum magnezyum potasyum demir 

mangan ve çinko içeriklerini kontrole göre önemli derece etkilediği 

belirlenmiştir (Sürücü ve Korkmaz, 1996). 

Organik gübrelerin bitkinin verimi ve verim parametereleri üzerine 

olan etkisini araştırmak üzere, 2002 yılında Antepfıstığı Araştırma 

Enstitüsünün Fıstık deneme alanında “Organik Antepfıstığı Yetiştiriciliği” 

adlı araştırmada, antepfıstığı UZUN çeişidinde tesadüf parselleri deneme 

desenine göre deneme konuları ahır gübresi (ağaç başına 100 kg yanmış ahır 

gübresi), yeşil gübre(%80 fiğ+%20 arpa karışımı), leonardit (ağaç başına 5 kg 

leonardit ) ve konvansiyonel (20x20 ve 15x15x15 çinkolu) tarım olmak üzere 

dört farklı uygulama olarak ele alınmıştır. Bu araştırma sonucunda, organik 

konulara ve geleneksel antepfıstığı yetiştiriciliği ekonomik olarak mukayese 

edildiğinde elde edilen ürün ve ürün kalitesi açısından herhangi bir istatistikî 

fark çıkmamıştır. Ancak yeşil gübrenin uygulama maliyeti düşük olduğundan 

dolayı elde edilen net gelir yönünden bu uygulama öne çıktığı 

belirtilmektedir. Ayrıca deneme yapılan bu ağaçların yaş itibariyle büyük 

olması, 70-75 yaşlarında olması ağaçların fizyolojisi, kuru koşullarda 

yetiştiğinden köklerinin çok derinlerde ve geniş alanda olması, gövde ve taç 
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gelişimin durağan durumda olması, uygulamaları verim yönünden etkisinin 

ortaya çıkmamasında etkili olduğu belirtilmektedir. (Karadağ ve ark. 201). 

Gaziantepte “Organomineral gübre kullanımının antepfıstığı verimi ve 

toprağın fiksasyon kapasitesi üzerine etkisi” adlı yürütülen bir çalışmada; 25 

yaşlarında antepfıstığı UZUN çeşidinin yetiştirilmiş olduğu bir bahçede, dört 

yıl süreyle deneme yapılmıştır.  

Gaziantep’te kuru şartlarda, 25 yaşında, uzun çeşidi antepfıstığı 

bahçesinde, dört yıl süreyle deneme yürütülmüş ve 2015 yılında 

sonuçlandırılmıştır. Bahçenin toprak analizleri yapılarak özellikle fosfor ve 

çinko yönünden fakir olan bahçe seçilmiştir. Ağaçın azot ve fosfor ihtiyacını 

karşılamak için kimyasal gübre olarak kontrol dahil bütün parsellere kompoze 

gübre (20-20-0), amonyum sülfat (%21 N) ve triple süperfosfat (%44 P2O5) 

gübreleri uygulanmıştır. Fakat Araştırma makalesinde ne kadar gübre 

kullanıldığı belirtilmemiştir. Bölge topraklarının organik madde miktarının az 

olmasından dolayı ahır gübresinin etkisi araştırılmış ve ağaç başı 25 ve 50 kg 

ahır gübresi olacak şekilde koyun gübresi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna 

göre 4 yılın verim ortalamaları değerlendirilerek ağaç başı 25 kg organik 

gübrenin, kimyasal gübre ile beraber verilmesinde bitki gelişiminin iyi olup 

verim de %40 oranında artırdığı görülmüştür (Aslan, N., 2018). Bölge 

topraklarının organik maddece fakir olmasından dolayı organik maddenin 

tamamlanmasıyla hem toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 

düzelmekte hem de organik maddenin mineralisazyonu sonucu açığa çıkan 

makro ve mikro bitki besin elementlerinin bitkinin ihtiyacını gidermiş 

olacağından kaynaklanıyor olabilir. Zira deneme yapılan bahçe çinko 

bakımından çok fakir olduğu belirlenmiştir. Bu ihtiyaçta, herhangi bir 

kimyasal gübre ile giderilmediğine göre muhtemelen organik gübrenin 

mineralisazyonu sonucu açığa çıkan çinkodan karşılanmıştır.  
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 Fertigasyon Çalışmaları 

Gaziantepte “Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Antepfıstığında Verim 

ve Periyodiziteye Etkileri” adlı araştırmayla farklı sulama aralıkları (If1: 7 

gün ve If2: 14 gün), azot dozları (Ng, N0, N1, N2 ve N3) ile farklı bitki-pan 

katsayıları (Kpc1:0.60 ve Kpc2:0.90) ile en iyi sulama ve gübreleme programı  

belirlenmeye çalışılmış ve sulama ile gübrelemenin antepfıstığının verimi 

üzerine etkisi araştırılmıştır. Gübre, sulama suyu konsantrasyonuna göre 0, 

10, 15 ve 20 mg N/L olacak şekilde ayarlanmıştır. Ng geleneksel gübreleme 

işlemini olarak Şubat’ta ağaca başına 500 gr N, 600 gr P2O5 ve 400gr da K2O 

saf madde olacak şekilde uygulanmıştır. Gübre dozlarının diğer kısmı ise  

fertigasyon tekniği ile verilmiştir. Sulama suyu, açık su yüzeyi 

buharlaşmasına göre hesaplanmış ve sulamalarda alanın %30’u ıslatılacak 

şekilde uygulanmıştır.  Sulama toplam 15 (I1) ve 8 (I2) defa yapılmıştır. 2001 

yılında konulara değişip ıslak alan hesabına göre 324-907 mm, 2002 yılında 

ise 311-837 mm su verilmiştir. Islak alanlarda, mevsimlik su tüketimi ise 

yıllara göre sırasıyla, 586-1133 mm ve 721-1212 mm arasında olmuştur. 

Sulama konuları arasında en fazla N, çok azot ve çok su verilen konusuna 

18.1 g m-2 ve 2002 yılında ise 15.9 g m-2 olarak uygulanmıştır. 2001 yılında, 

araştırmadaki bütün ağaçlara 4.9 g m-2 fosfor ve 3.2 g m-2 potasyum, 2002 

yılın da ise 4.2 g m-2 fosfor ve 2.8 g m-2 potasyum verilmiştir. Deneme 

sonucunda en yüksek verim 2001 yılında If2N3 konusundan 11.7 kg/ağaç, 

2002 yılında ise If1N0 konusundan 11.6 kg/ağaç olarak elde edilmiştir (Ünlü 

ve ark., 2005).  

Antepfıstıklarına azot ve diğer bitki besin elementlerini içeren 

gübreler, yaprak gübreleri ve çiftlik gübresi uygulamaları ağaçların verimini, 

sürgün uzunluğunu artırıp, karagöz (meyve gözü) dökümünü azalttığı birçok 

araştırmayla belirlenmiştir. (Tekin ve Güzel, 1992; Sürücü ve Korkmaz, 1996; 

Okay ve ark. 1997; Ünlü ve ark., 2005; Aslan, N., 2018) 
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Yapraktan Gübreleme 

Gaziantep, Nizip ilçesi, Aşağı çardak köyü ile Antepfıstığı Araştırma 

Enstitüsü araştırma bahçesinde yürütülen tek yıllık bir çalışmada, Makro ve 

mikro bitki besin elementi içeren aminoasit şelatlı ticari bir yaprak gübresinin 

antepfıstığı kırmızı çeşidinde verim ve ürün kalitesi ile sürgünün gelişimi 

üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla,  yaprak gübresi % 0,2 ve % 0,4 

olmak üzere iki ayrı konsantrasyonda ve yaprakların açılmaya başlandığı 

çiçeklenme sonun ile irileşmiş meyvede iç dolumu başlangıcında olmak üzere 

iki ayrı zaman uygulama yapılmıştır. Buna göre uygulamaların, antepfıstığı 

yapraklarındaki bitki besin element oranı üzerine arttırıcı etkiye sahip olduğu 

tespit edilmişidir. Kontrol parsellerinde makro elementlerden olan kalsiyum, 

magnezyum ve mikro elementlerden olan demir ve çinko noksanlığı 

görüldüğü halde yapraktan gübrenin uygulanmış olduğu konularda bu bitki 

besin element miktarlarının fazlalaştığı tespit edilmiştir.  Aminoasit kleyti 

yaprak gübresi uygulamalarının en belirgin olumlu etkileri, karagöz sayısı, 

meyve iriliği, çıtlama oranı ve randıman üzerine olmuştur (Okay ve ark., 

1997).  

Antepfıstığı yapraklarındaki besin elementlerin önerilen içerikleri: N 

= %2,2–2,5, P = %0,14–0,17, K = %1,8–2,0, Ca = %1,3–4,0, Mg = %0,6–1,2, 

Cu = 6 –10 ppm, Zn = 10-15 ppm, Mn = 30-80 ppm, Fe = 100-120 ppm ve B 

= 150-250 ppm dir (Malakouti ve ark., 2008), 

GAP Bölgesinde yapılan araştırıma sonucunda bu bölgede yetiştirilen 

antepfıstıgı ağaçlarınını besin element durumunu belirlemek için en uygun 

yaprak alma zamanının meyveye ben düştüğü zaman olan Temmuz sonu 

olduğunu belirlenmiştir. Araştırmada, bölgede yetiştirilen antepfıstıgının 

optimum besin maddesi içeriğinin  % 1,80-2,10 N, % 0,06-0,13 P, % 0,80-

1,20 K, % 2,20-3,70 Ca, % 0,50-0,90 Mg, 43-170 mg kg-1 Fe, 43-90 mg kg-1 

Cu, 10-25 mg kg-1 Zn, 20-50 mg kg-1 Mn ve 100-180 mg kg-1 B aralığında 

olduğu belirtilmektedir (Tekin ve ark., 1986). 
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Bitki analizleri yapılarak bitki besin elementleri belirlenmeli ve 

yukarda belirtilen sınır değerleriyle kıyaslanarak noksan olan elementler 

gübrelemeyle takviye edilmelidir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yürütülen bütün bu araştırmalar dikkate alındığında, Türkiye’de 

antepfıstığı yetiştirilen bahçe topraklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

toprak özellikleri bakımından çok farklılık gösterdikleri görünmektedir.  

Genel olarak değerlendirildiğinden bölge, il ve ilçe bazında yer yer farklılık 

göstermekle birlikte, hemen hemen bütün besin elementlerinin eksikliği 

görülmektedir. Hiç besin elementi noksanlığı görünmeyen bahçe 

bulunmamaktadır. Kimi bahçelerde bir, kimisinde iki kimisinde ise ikiden 

fazla bitki besin elementi noksanlığı bulunmaktadır. Bunun yanında bahçe 

topraklarının çoğunun yüksek veya çok yüksek kireç içerdikleri, organik 

madde bakımından fakir veya çok fakir oldukları görülmektedir. Bahçelerin 

sulanmaması da ayrı bir sorun olarak görülmektedir. Suya dayanıklı anaçların 

olmaması da ayrı bir problemdir.  

Sonuç olarak; bahçelerin hem detaylı toprak analizleri hem de yaprak 

analizleri yapılarak, eksik olan bitki besin elementleri tespit edilmeli, eksik 

olanlar gübrelemeyle tamamlanmalıdır. Organik gübreleme yapılmalı. Yeterli 

ve dengeli gübreleme,  uygun ve yeterli miktarda sulama, uygun toprak ve 

bakım işlemleri, yeterli ve zamanında bitki koruma tedbirleri, tekniğine uygun 

budama yapıldığı takdirde sürgün uzunluğu, fazla yaprak oluşumu ve 

yaprakların büyüklükleri artacak ve bunlara bağlı olarak fotosentez aktivitesi 

de fazlalaşarak fıstığın büyüyüp gelişmesi daha iyi olacaktır. Buna bağlı 

olaraktan salkımdaki meyve sayısı ve meyve iriliğinde artış, karagöz 

dökümünde ve içi boş (fıs) meyve miktarında nispeten azalma olacak ve pazar 

değeri yüksek istenilen verim elde edilebilinecektir. Aynı zamanda çıtlak 

meyve oranı gibi meyve kalite özellikleri de önemli ölçüde artacaktır.  
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