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ÖNSÖZ 

Eskilerden beri süregelen yoğun toprak işleme, kimyasal gübre ve 

pestisit kullanımı gibi tarımsal uygulamalar, günümüzde dünya varlığını 

tehdit eden en büyük sorun olan küresel ısınma ile birlikte, tarım topraklarının 

sağlığını bozmakta, su kaynaklarını kirletmekte ve biyolojik çeşitliliğin 

azalmasına yol açmaktadır. Yoğun ve yanlış kimyasal uygulamalar sadece 

toprak verimliliğini olumsuz etkilemeyip aynı zamanda insan sağlığı üzerinde 

de ciddi tehlikelere yol açmaktadır. Gün geçtikçe artan bu sorunlar karşısında 

konvansiyonel tarımsal üretim faaliyetleri geçerliliğini yitirmektedir. Artan 

dünya nüfusunun tarımsal ihtiyacını karşılamak ve sağlığını kaybetmiş yer 

kürede sağlıklı üretim yapabilmek adına yeni tarım stratejileri ve teknolojileri 

geliştirmek zorunluluk halini almıştır. 

Geçmişten günümüze tarımsal üretim kaynaklarını genetik olarak 

iyileştirmek verimde kazanç sağlamış, varyasyon kaynakları oluşturmak için 

tüm üreme ve mutasyonların indüklenmesi önemli ve başarılı bir yaklaşım 

olmuştur. Önceleri verimde kazanç ve kaliteye odaklanan üretim sistemleri, 

günümüzde yerini verim ve kalite ile birlikte, toprak, su, hava ve 

biyoçeşitliliği koruyan yenilikçi üretim sistemlerine bırakmaktadır. 

Sürdürülebilir tarım, çevre ve tarımsal üretim arasındaki dengeyi kurmakla 

birlikte doğal olmayan girdilerin kullanılmasından kaçınılarak kalite, sağlık 

ve çevresel standartlara uygun tarım tekniklerini ilke edinmiştir. Bu bağlamda 

klasik tarımsal üretim, sürdürülebilir tarıma, organik (ekolojik) tarıma ve iyi 

tarım uygulamaları gibi hem toplum hem de çevre sağlığını temel alan üretim 

sistemlerine evrilmektedir.  

Tüm bunların getirisi olarak kitabımızda tıbbi ve aromatik bitkilerde 

üretim ve verimliliği artırmanın yanı sıra sürdürülebilir tarım sistemlerini 

oluşturmakla birlikte doğal çevrenin bozulmasını önlemek amacıyla tıbbi ve 

aromatik bitkiler üretimine farklı açılardan bakılmış ve;  
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- İyi tarım uygulamalarında yeni teknolojiler - akıllı tarım 

- Tıbbi ve aromatik bitkilerde hormon uygulamalarının  köklenme ve 

fide performansına etkisi  

- Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılan 

biyoteknolojik yöntemler 

- Tıbbi ve aromatik bitkilerde abiyotik stres  

- Tıbbi ve aromatik bitkilerde doku kültürü çalışmaları 

- Salep yetiştiriciliğinde in vitro ve tarla çalışmaları 

- Genetik haritalama ve moleküler çalışmalar  

- Nanoteknoloji  

gibi multidisipliner yenilikçi konular ele alınmıştır. 

“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” 

kitabına emek veren tüm akademisyenlerimize, mesleki deneyimleri ve 

destekleriyle kitabımıza katkı sağlayan değerli bilim insanı hocalarımıza, 

yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen İksad Yayınevi çalışanlarına 

teşekkürlerimizi sunarız. 

Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ 

Arş. Gör. Mahmut ÇAMLICA 
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GİRİŞ 
Ülkemizde hızla artan nüfus, tarımsal üretimin artırılmasını zorunlu hale 

getirmekle birlikte toprak ve su kaynaklarının doğru ve bilinçli bir şekilde 

kullanımını şart koşmaktadır. Günümüzde tarımsal üretimi artırmanın tek yolu 

mevcut arazilerin sürdürülebilir kullanım planının yapılması ile mümkündür. 

Son zamanlarda sık ve şiddetli yaşanan kuraklık ve seller gibi ekstrem iklim 

olayları tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir.  

Tarımsal üretimde su kullanım verimliliği artırmak için sürdürülebilir 

üretim tekniklerin geliştirilmesi, kuraklığa toleransı yüksek çeşitlerin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Stres koşullarının bitkilerde oluşturduğu zararlar, 

bitkinin türüne, toleransına ve adaptasyon yeteneğine bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Bitkilerin stres koşullarının ve fizyolojilerinin incelenmesi, 

türlerin biyocoğrafik olarak yayılan alanlarının tespit edilmesi, kültür 

bitkilerinin verimliliklerinin artırılması ve bitkilerin metabolizmaları 

hakkındaki bilgilerin ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Nitekim abiyotik stres 

faktörleri (kuraklık, tuzluluk, aşırı sıcaklık, kimyasal toksisite, oksidatif stres 

vb.) tarımsal faaliyetlerin aksamasına ve çevre koşullarının değişmesine neden 

olan önemli olaylardır (Yaldiz ve Camlica, 2021a). Bu konu da Wang ve ark. 

(2004), Dünya üzerinde bitkilerde verim kayıplarının birincil sebebi ve kültür 

bitkilerinden elde edilen verimin %50’den fazla azalmasının nedeni olarak 

abiyotik stres koşullarını rapor etmişlerdir. 

 
 

Şekil 1: Bitkilerde strese neden olan bazı abiyotik stres faktörleri. 
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Angiosperm ailelerinden biri olan Lamiaceae (Labiatae) familyası 

yaklaşık 240 cins ve 7173 taksonu içermektedir (Bazarragchaa et al,2012). Bu 

familyaya ait bitkiler çok yıllık, otsu, çalımsı ve nadirende odunsu yapılardadır 

(Atalay, 2014). Türkiye Lamiaceae familyasına ait nane (Mentha), kekik 

(Thymus ve Origanum) gibi cinslere ait bazı türler bakımından oldukça 

zengindir (Aktaş, 2001). 

Tıbbi ve aromatik bitkiler yüksek sıcaklıklara tepki olarak sekonder 

metabolitler (SM)  üretir (Verma ve Shukla 2015). Birçok bitkide yüksek 

sıcaklıklar nedeniyle SM'lerin üretiminde artış görülmekle birlikte az sayıda 

çalışmada SM'ler üretiminde bir düşüş olduğu bildirilmiştir (Naghiloo ve ark., 

2012). Bu nedenle SM'lerin üretiminin bitkilere ve türlerine bağlı olduğu 

söylenebilir. Ayrıca fenolikler ve terpenoidler gibi SM'lerin içeriğine sıcaklık 

stresinin olumlu etki yaptığı, terpenlerin sıcaklık artışı ile bitkilerde daha fazla 

üretildiği bildirilmiştir (Loreto ve Schnitzler, 2010). Terpenler, kloroplastlarda 

bulunan tilakoid zarların stabilizasyonuna yardımcı olur ve ayrıca yüksek 

antioksidan aktiviteye sahiptir. Stres sırasında fenolikler, alkaloidler ve 

terpenoidler gibi SM'lerin artan üretimi reaktif oksijen türlerinin (ROS) 

üretimini engelleyerek tıbbi bitkileri korur (Radasci ve ark., 2010). Böylece, 

kuraklıktan etkilenen alanlarda tıbbi bitki yetiştirmek için yararlanılabilir.  

Toprak tuzluluğu, bitkileri ciddi şekilde etkileyen dünya çapında 

karşılaşılan başlıca sorundur. Kullanımı düşük kaliteli su ve sulamada 

kullanılan sularda bulunan aşırı miktarda inorganik tuzlar başlıca nedenleridir. 

Yine aynı şekilde tıbbi ve aromatik bitkiler, tuz stresinden kurtulmak için 

savunma mekanizmaları olarak SM'ler üretir (Jamil ve ark., 2006).  

Tuz stresi tarımsal üretimde bitkilerin büyümesi, gelişmesi ve verim 

değerlerinde kayıplara neden olan, ayrıca SM miktarlarını etkileyen en önemli 

abiyotik stres koşullarının başında gelmektedir (Nikolova ve Ivancheva, 2005; 

Clark ve Menary, 2008). Tuz stresi, bitkilerin büyüme ve gelişme 

dönemlerindeki ozmotik ve iyon stresi gibi olumsuz faktörlerin etki 

derecelerine; bitkilerin tür ve çeşitlerine, tuz konsantrasyonlarının uygulanma 

miktarlarına ve tuzun çeşidine, tuz stresine maruz kalma süresine ve tuzluluğa 

dayanıklılık derecelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Dajic, 2006). 

 Bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken karşılaştıkları birçok 

stres faktörü esnasında gösterdikleri tepki mekanizmalarının belirlenmesi ve bu 

stres faktörlerine karşı dayanıklı tür ve çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada, bitki büyümesini ve verimini çarpıcı biçimde etkileyen abiyotik 

stres faktörlerinin Lamiaceae familyasına ait bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde 

oluşturduğu verim ve kalite kriterlerine etkilerine değinilmiş ve strese karşı 

verilen tepkiler ile birlikte stresi tolere edebilmek için yapılan çalışmalar 

irdelenmiştir.  
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1. BİTKİLERİN AŞIRI STRES KOŞULLARINI TOLERE 

ETMESİNİ SAĞLAYAN STRATEJİLER 
Fosforilasyon ve defosforilasyon inhibitörleri kullanılarak bitkilerin 

biyotik ve abiyotik stres koşullarına tepkileri değiştirilebilir ve bu tepkimeler 

sonucunda oluşan reaksiyonlardan ise protein kinaz ve fosfotazlar soumludur. 

Absisik asit (ABA)’in oluşmasında özellikle kuraklık ve yüksek tuzluluk 

faktörleri etkilidir ve bunun sonucunda hücrelerde turgor basıncı azalarak stres 

sinyaline neden olmaktadır. Turgor kaybı stres göstergesi olarak ifade 

edilmekte ve plazma membranının konformasyonundaki bir değişimin ve 

membrana bağlı protein kinaz-fosfatazların aktiviteleri sonucu olmaktadır 

(Himmelbach ve ark., 1998). Dolayısıyla, bitkileri abiyotik stresten koruyan 

protein kinazlar ve fosfataz gibi düzenleyici genlerin veya transkripsiyon 

faktörlerinde değişiklik oluşturma, bitkilerin direnç gösterme kapasitesini 

verimli bir şekilde artıran bir yaklaşımdır. Bitkilerde abiyotik stres toleransını 

geliştirmek için en uygun yaklaşım ise sensörlere sinyal/düzenleyici elementler 

(kinazlar, fosfatazlar, transkripsiyon faktörleri) veya genler ve efektörler 

(üreten enzimler, ısı şoku proteinleri, enzimleri sentezleyen ozmoprotektanlar) 

ile müdahale ederek iç sistemlerin güçlendirilmesidir (Reguera ve ark., 2012). 

Ayrıca, abiyotik stres direnci geliştiren metabolit üretebilen enzimlere bağlı 

olarak membran lipid sentezleyicileri, antioksidan üreticileri, protein 

koruyucuları ve taşıyıcıları olarak görev yaparlar (Yang ve ark., 2018). 

Örneğin, prolin dehidrojenazlar (ProDH) ve prolin-5-karbolsilat sentetaz 

(P5CS) prolin sentezinin düzenlenmesi yoluyla bitkilere stres toleransı 

sağladığı bilinmektedir (Shi ve ark., 2014). Bu bileşikler, hücresel düzeyde 

ve/veya transkripsiyonel ve translasyon sonrası sinyalleme işlevlerinden 

hazırlama etkileri sağlayabilir (Savvides ve ark., 2016).  

Stres altındaki özellikle tuz stresi altındaki bitkilerde en yaygın 

ozmolitlerden biri olan prolin birikir. Bitkiler stres koşulları altında  

hücrelerinde prolin üreterek, hücre içi ozmotik basıncını yükselterek tepki 

gösterirler ve membranların, proteinlerin ve enzimlerin kararlılığını sağlamakla 

birlikte, serbest radikallerin temizlenerek hücresel redoks potansiyelini ve 

NADP+ /NADPH oranını korurlar ve DNA hasarlarını  engellerler (Hare ve 

Cress, 1997; Lima-Costa ve ark., 2010; Vijiyan, 2009). 

Stres koşullarına dayanıklı genotiplerin sayılarını artırmak için klasik 

ıslah çalışmaları ile birlikte moleküler çalışmaları da birlikte yürütmek gittikçe 

önem kazanmaktadır. Nitekim son zamanlarda gen, metabolit ve protein 

çalışmaları yanı sıra transkriptom, proteom ve metabolom çalışmalarıda hız 

kazanmıştır. Kuraklık stresinin uygulandığı çalışmalarda, gen analizlerinin 

özellikle mikrodizin çalışmalarında yapıldığı belirlenmiştir (Deyholos, 2010). 

Bitki nanobiyonikleri, nanoparçacıkların (NP'ler) bitkilerle nasıl 

etkileşime girdiğini araştıran bir bitki bilimi alanıdır. NP'ler bitkileri çeşitli 

abiyotik streslerde oksidatif ve ozmotik stresi azaltarak fotosentezi teşvik etme 

potansiyeline sahiptir (Siddiqui ve ark., 2014). Örneğin, Fe2O3 NP'ler de Fe 
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tedariğinin sağladığı ve bitkilerinin yapraklarında Cd ve Pb tarafından 

indüklenen toksisiteyi de azalttığı bildirilmiştir (Fahad et al.2020).  Ayrıca, 

NP'ler tıbbi bitkilerin değerli SM’leri biriktirmelerine yardımcı olma 

yetenekleri konusuda yoğun bir şekilde çalışılmıştır (Paramo ve ark., 2020).  

Oksin, sitokinin, gibberellik asit gibi hormon solüsyonları tohum 

metabolizmasında biyokimyasal ve moleküler fonksiyonların işleyişinde rol 

oynadığından (Rhaman ve ark., 2021), tohumlarda uygulanan priming (ön 

uygulama)’in  teknik olarak bitkilerin tuz toleransını arttırmak için 

kullanılabileceği düşünülmektedir (Bahmani Jafarlou ve ark., 2021). Özellikle 

giberellik asit bitkinin stres koşullarına karşı korunmasında önemli bir 

hormondur (Alharby ve ark., 2021, Chauhan ve ark., 2019; Oral ve ark., 2019; 

Ali ve ark., 2021). 

2. KEKİK (Origanum, Thymus, Satureja, Tymbra, 

Coridothymus) 
Mısır’da yapılan bir çalışmada Thymus vulgaris L. dört (3, 5, 7 ve 10 

gün) sulama aralığında yetiştirilmiş ve bitki büyümesi, uçucu yağ verimi ve ana 

bileşenleri incelenmiştir. Her üç günde bir yapılan sulamada bitki boyu, taze ve 

kuru ağırlıklarında önemli artış olduğu, 10 günde bir yapılan sulamada timol 

oranında artış olduğu, p-simen oranının  timol  oranına göre stres altında daha 

yüksek olduğu belirtilmiştir (Aziz ve ark., 2008a).  

İran'ın yarı kurak bölgesi olan Horasan'da Thymus vulgaris L. üç sulama 

(7, 14 ve 21 gün) aralığında yetiştirilmiş ve sulama aralıklarının toplam herba, 

biyokütle ve uçucu yağ üretimini önemli düzeyde değiştirmediği belirtilmiştir. 

Thymus vulgaris L. yarı kurak koşullarda su tasarrufu için yüksek bir 

potansiyele sahip olduğu belirtilmiştir (Khazaie ve ark., 2008).  

Kekikte (Origano) farklı sulama (3, 5 ve 7 gün) aralıkları ile potasyum-

humat (%1 püskürtme)  ve nitrojen gübre seviyeleri (0, 0.6 ve 1.2 N g/saksı 

amonyum sülfat)’nin taze ağırlık ve uçucu yağ üzerine etkilerinin belirlendiği 

çalışmada, 7 gün ve 1.2 g N g/saksı uygulamalarının uçucu yağ veriminde etkili 

olduğu belirtilmiştir (Said-Al Ahl ve ark., 2009). 

İki kekik türünün, Thymus vulgaris (kuraklığa duyarlı) ve Thymus 

kotschyanus (kuraklığa dayanıklı),  dört farklı kuraklık (%90, %55, %40 ve 

%25 tarla kapasitesi) seviyesinde bağıl su içeriği (RWC), klorofil ve karotenoid 

seviyeleri ve metabolik enzimlerin mRNA gen ekspresyonu üzerindeki etkileri 

araştırılmış ve uygulamaların klorofil, karatonoid içeriğini ve RWC'yi 

etkilediği tespit edilmiştir. Gen ekspresyon analizi orta ve şiddetli kuraklık 

stresinde, her iki Thymus türünde de asetil-CoA sentetaz ve histon deasetilaz-6 

(HDA-6) ekspresyonun daha fazla etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Yüksek 

kuraklık seviyelerinde Thymus vulgaris'te piruvat dekarboksilaz-1 (PDC-1)’ın 

arttığını, her iki türde de süksinil CoA ligaz’ın ise kuraklıktan etkilenmediği 

belirtilmiştir. Ayrıca su stresinin, spesifik enzimlerin gen ekspresyonunu 

değiştirebileceğini bildirmişlerdir. Elde edilen sonuçlardan, PDC-1 în HDA-
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6'dan bağımsız olduğu ve acetyl-CoA synthetase (ACS) artışının, karbonhidrat 

üretiminde dahil olan yeni yolların aktivasyonundan kaynaklanabileceğini 

bildirmişlerdir (Ashrafi ve ark., 2022). 

Origanum vulgare L'de orta derece su stresinin D-limonen bileşeninin 

yüzdesini artırdığı belirtilmiştir (Said-Al Ahl ve ark., 2009). Ayrıca, düşük su 

stresi uygulamasında vejetatif dönemden tam çiçeklenme aşamasına kadar, 

Satureja hortensis L.'de limonen yüzdesini arttırdığı belirtilmiştir (Baher ve 

ark., 2002).  

Origanum (Origanum vulgare, Origanum majorana)’da su eksikliği 

stresini azaltmak ve fizyolojik parametreleri iyileştirmek için biyoelisitör 

olarak kitosan kullanılması önerilmiştir. Su eksikliği stres koşullarında kitosan 

(0, 250, 500 mg/l)'ın yapraktan uygulanmasının RWC, klorofil a, karotenoidler, 

toplam klorofil ve prolin içeriğini artırdığını bildirmişlerdir (Dizaj ve ark., 

2022).  

Başka bir araştırmada ise Satureja thymbra L., tohumları  ilk olarak iki 

ön işleme (80°C (5 dakika) + 10 ppm GA3 (24 saat), 80°C (5 dakika) +100 ppm 

GA3 (24 saat)) tabii tutulmuş ve ardından 8 farklı NaCl  (0,1 g/l, 1g/l, 2,5 g/l, 

5 g/l, 7,5 g/l,10 g/l, 15 g/l ve 30g/l)  konsantrasyonu uygulanmıştır. Çimlenen 

tohumlar günlük olarak sayılmış ve tuzluluğun çimlenme üzerine etkileri 

belirlenmiştir. En yüksek çimlenme yüzdesini (%90) 80°C (5 dakika) + 100 

ppm GA3 (24 saat) ön işleminden sonra 0.1 g/l NaCl'de tespit etmişler ve 

Satureja thymbra tohumunun çimlenebileceği en yüksek NaCl 

konsantrasyonunun 10 g/l olduğu belirtilmiştir (Oz, 2022). 

Benzer bir çalışmada, Satureja thymbra tohumlarına uygulan 10 ppm 

GA3’in tohum çimlenme parametreleri üzerinde olumlu etkileri gözlenirken, 

belirli bir konsantrasyona kadar tuzluluk stresi altında uygulanan 100 ppm 

giberrelik asit ön uygulamasının tohumlarda kontrole göre daha yüksek 

çimlenme gösterdiği belirtilmiştir. Ayrıca, Satureja thymbra'da 100 ppm 

giberellik asit ve 2,5 g/l NaCl uygulamasının bile kontrol grubuna kıyasla 

çimlenme yüzdesinde daha iyi sonuç verdiğini gözlemlemişlerdir (Chauhan ve 

ark., 2019; Oral ve ark., 2019; Ali ve ark., 2021). Ayrıca, Satureja thymbra'da 

15 g/l ve 30 g/l NaCl konsantrasyonlarının çimlenmeyi azalttığı ve engellediği 

belirtilmiştir (Nejatzadeh, 2021). 

Ghavam (2019) tarafından yapılan bir çalışmada Gümüş NP'lerin 

(AgNP'ler), Thymus daenensis ve Thymus vulgaris L 'ta kuraklık stresine 

dayanma kabiliyetini arttırmakla birlikte, 200 mM tuzlu koşullarda çimlenme 

ve kök uzunluğunu artırdığı bildirilmiştir. Satureja hortensis'in, bazı 

biyokimyasal kriterlerinde salisilik ve askorbik asit ile kuraklık stresi arasında 

etkileşiminin incelendiği sera koşulları çalışmasında; üç sulama seviyesi (1/3, 

2/3 ve toplam tarla kapasitesi), üç salisilik asit seviyesi (0, 1 ve 3 mM) ve üç 

askorbik asit seviyesi (0, 1 ve 3 mM) uygulanmış ve kuraklık altında prolin ve 

lipid peroksidasyonun arttığı, protein içeriğinin azaldığı belirtilmiştir. Öte 

yandan, salisilik ve  askorbik asitlerin birlikte uygulandığı saksılarda  su 
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eksikliğinin sert etkilerini azalttığı ve bazı büyüme parametrelerini yükselttiği 

belirtilmiştir (Yazdanpanah ve ark., 2011). Stres koşullarında Satureja 

hortensis bitkilerinde α-pinen yüzdesinde artış gözlendiği belirtilmiştir (Baher 

ve ark., 2002). Bir başka çalışmada ise  PGPR ve AMF  aşılamanın Satureja 

spp.’de  uçucu yağların biyosentezi ve miktarını değiştirdiği bildirilmiştir 

(Zakerian ve ark., 2020). Satureja hortensis L. bitkisinde tuz 

konsantrasyonlarının çimlenmeyi olumsuz etkilediği belirtilmiştir (Nejatzadeh, 

2021). Thymus maroccanus Ball. bitkisinin tuza dayanıklılığının belirlendiği 

çalışmada, artan tuz düzeyinin bitkinin toprak üstü kısmında uçucu yağ 

üretimine hiçbir olumsuz etkisi olmadığını saptamışlardır (Belaqziz ve ark., 

2009).  

3. FESLEĞEN (Ocimum spp.) 
Fesleğen (Ocimum basilicum L.) stres şartlarına orta derecede 

dayanabilen bir bitki olup, tuz stresinde stresin süresi ve miktarı verimi 

etkileyebilmektedir. Fesleğende 1’den 70 mM’ye kadar uygulanan artan tuz 

stresinde klorofil miktarı azalırken, karotenoid miktarının yaklaşık %50 arttığı 

gözlenmiş ve tuzlu şartlarda karoten üretiminin mümkün olabileceği 

belirtilmiştir (Benstein ve ark., 2010). Tuzlu su ile sulanan mor yapraklı 

fesleğenlerde mor yaprak renginin daha da koyulaştığı ve bu durumun yaprak 

içinde artan karotenoidten kaynaklanabileceği bildirilmiştir (Bernstein ve ark., 

2010). Tuzlu şartlarda yetiştirilen fesleğenlerde strese tolerans varyetelerde 

yaprak rengi ve boyutuna göre farklılık gösterdiği, bazı varyeteler tuz stresinde 

fenol içeriklerini artırırken bazılarında stresle birlikte düşük verim elde edildiği 

saptanmıştır (Mancarella ve ark., 2016). 

İran’da yapılan bir çalışmada, mor fesleğen farklı düzeylerde tarla 

kapasitesinde (%100 (kontrol), 90, 80, 70, 60 ve 50) yetiştirilmiş, bazı 

morfolojik ve biyokimyasal özellikleri araştırılmış ve  toprak su içeriği 

azaldıkça, bitki boyu, gövde çapı, sayısı ve yaprak alan indeksi, bitki verimi ve 

yaprak klorofil içeriğinin  azaldığı, ancak antosiyanin ve prolin miktarının 

arttığı belirtilmiştir (Alishah  ve ark., 2006).  

Serada yürütülen saksı denemesinde farklı su stresi seviyeleri (% 30, 50 

ve 70 mevcut toprak nemi)’nde, Ocimum basilicum’un bazı morfolojik ve 

biyokimyasal özelliklerini incelemişler ve  bitki boyu, dal sayısı, bitki yaprak 

sayısı, yaprak alanı, yaş ve kuru ağırlıklarının %50 toprak neminde önemli artış 

gösterdiği belirlenmiştir (Khalil ve ark., 2010). 

Radacsi ve ark. (2010) tarafından farklı düzeylerde toprak su kapasitesi 

(%30, 50, 70)’ nde yetiştirilen Ocimum basilicum L. 'Genovese' ‘ın fizyolojik 

parametrelerinde önemli değişiklikler olduğu, kontrol (%70)  ile 

karşılaştırıldığında en kuru koşul (%30) altında bağıl su içeriğinin azalması ile 

birlikte bitkilerde fizyolojik parametrelerinde %20 oranında azalmaya neden 

olduğu, malondialdehit (MDA) konsantrasyonu oksidatif stres seviyesi kontrol 

ile karşılaştırıldığında bitkilerinin yapraklarında %52 oranında artış olduğu 
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belirtilmiştir. Ancak, bir altında orta derecede toprak su kapasitesinde (%50), 

bitkilerin kuru sürgün kütlesinin önemli ölçüde etkilendiği, daha şiddetli su 

stresi (%30)’e göre fizyolojik parametrelerinde %34 oranında azalttığı, uçucu 

yağ oranında kuraklık stresinin bir sonucu olarak hafif artış olduğu linalool 

oranının ise %59.68 ila %44.39 azaldığı belirtilmiştir. Bununla birlikte 

kontrollü koşullarda bazı küçük bileşenler (ß-mirsen, 2- oktanon) tespit 

edilmezken, stresli bitkilerin bu bileşenleri içerdiği görülmüştür. Başka bir 

çalışmada (Khalid, 2016), farklı tarla su kapasitesi seviyelerinde  (%50, 75, 100 

ve 125)  Ocimum basilicum L. (tatlı fesleğen) ve Ocimum americanum L. 

(Amerikan fesleğeni)’nin vejetatif büyüme, uçucu yağ, prolin, toplam 

karbonhidratlar, N, P, K ve protein içerikleri belirlenmiştir. Su stresi altında 

yetiştirilen her iki türün uçucu yağ yüzdesi, uçucu yağın ana bileşenleri, prolin 

ve toplam karbonhidrat içeriğinin arttığı ve N, P, K ile protein içeriğinin 

azaldığı belirtilmiştir. Ayrıca su stresi koşullarında Ocimum basilicum ve 

Ocimum americanum'da α-pinen yüzdesinde azalma olduğu belirtilmiştir. 

Benzer şekilde, kuraklık stresinin Ocimum'da artan öjenol O-metiltransferaz 

(EOMT) gen transkript seviyelerini indüklediği saptanmıştır (Khakdan ve ark., 

2017; Mandoulakani ve ark., 2017). 

Kaya ve İnan (2017), farklı tuz konsantrasyonlarında reyhan (Ocimum 

basilicum L.)’da bazı morfolojik ve biyokimyasal özelliklerinin değişimi ve 

salisilik asit (SA) uygulamasının etkilerini saptamak amacıyla yürüttükleri 

çalışmada, reyhan bitkisinde uygulanan NaCl konsantrasyonlarının bitki 

gelişimini olumsuz yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Tuz stresi ile birlikte 

reyhanda bitki boyu, dal sayısı, taze ve kuru herba ağırlıkları ile pigment 

içeriklerinin önemli düzeyde azaldığı, ancak oksidatif hasarın önemli bir 

göstergesi olan malondialdehit (MDA) içeriğinde artış olduğu belirtilmiştir. 

NaCl konsantrasyonunun artışına paralel olarak uçucu yağ içeriğinin arttığı 

gözlenmiştir. Ayrıca yapraklara uygulanan SA’nın, uçucu yağ miktarında 

önemli bir değişikliğe sebep olmadığı bildirilmekle birlikte, SA uygulamasının 

tuz stresinden oluşan olumsuz etkileri genel olarak azalttığını tespit etmişlerdir. 

Bilginer (2019), farklı salisilik asit dozları (0,05 ve 0,025 mM) ile 

büyüme düzenleyicilerden beta-karoten (0,1 mM ve 0,2 mM) ve triptofan (0,25 

mM ve 1 mM) fesleğen tohumlarına ön uygulama yapılarak farklı tuz stresi 

konsantrasyonlarında (25,50,75,100 mM) yetiştirilmiş ve fesleğenin tuz 

stresine tepkisi ile toplam fenolik ve flavonoid miktarları, antioksidan 

kapasiteleri ve fenolik bileşikleri belirlenmiştir. Tuz stresi altındaki bitkilerde 

çeşme suyu ile sulanan kontrol grubuna göre daha düşük toplam fenolik, 

flavonoid madde miktarları ve antioksidan kapasiteleri elde edilmiştir. Stres 

koşullarını büyüme düzenleyicilerin azalttığı, özellikle trp 1 mM ve b-karoten 

0,2 mM uygulamalarının stres koşullarında bitkiyi koruduğu ve kontrol 

koşullarına kıyasla benzer veya daha yüksek değerlerde toplam fenolik ve 

flavonoid madde miktarları elde edildiği belirtilmiştir. Rozmarinik, şikorik ve 

kafeik asit gibi önemli fenolik bileşiklerinin tuz stresi koşularında yetiştirilen 
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fesleğende kontrol koşullarına göre daha düşük miktarlarda olduğu 

belirlenmiştir. 1 mM trp ön uygulamasının tuz stresi altında yetiştirilen 

fesleğende fenolik bileşiklerin miktarını pozitif yönde etkilediği ve tuzun toksik 

etkisini büyük oranda azalttığı ve rozmarinik asit ve şikorik asit miktarlarını 

kontrol grubuna göre daha da artırdığı belirlenmiştir. Sonuç olarak 100 mM tuz 

uygulamasının fesleğen fidelerini verim yönünden olumsuz etkilemiş, ancak 1 

mM trp uygulamasının ise bitkileri tuzun toksik etkisinden koruyabildiği 

gözlenmiştir. 

Yaldiz ve ark. (2018) tarafından yapılan çalışmada tuz stresi (0, 50 mM 

NaCl) koşullarında yetiştirilen fesleğende potasyum dozlarının (0, 150, 300 ve 

450 mg K2SO4 kg/da) etkileri belirlenmiş ve tuzlu koşullarda taze ve kuru 

yaprak, gövde, kök ve ağırlıkları düşmekle birlikte, tuzlu koşullarda uygulanan 

tüm potasyum dozlarının taze ve kuru yaprak, gövde, kök ve ağırlıklarını 

artırdığı rapor edilmiştir. 

Tuzluluk stresi altında fesleğenin silikon nanopartikülleri ile muamele 

edilmesinin vejetatif büyümesine olumlu etki yaptığı, klorofil içeriğinde ve 

prolin seviyesinde önemli bir gelişme gösterdiği belirtilmiştir (Kalteh ve ark., 

2014). SA'nın stres altındaki bitkiler üzerindeki faydalı etkisi fesleğen 

(Ocimum basilicum L.) üzerinde de belirlenmiştir (Silva ve ark., 2018). 

Ocimum tenuiflorum bitkileri dört abiyotik streste (soğuk, sel, kuraklık ve tuz), 

öjenol ve metilöjenol içeriğinin hepsinde azaldığı, ancak karyofillen miktarında 

önemli bir değişiklik gözlenmediği bildirilmiştir (Rastogi ve ark., 2019). 

4. NANE (Mentha spp.)  
Baydar ve Çoban (2017),  üç farklı NaCl konsantrasyonu (0, 100 ve 150 

mM) ile yetiştirdikleri ingiliz nanesinde (Mentha piperita) büyüme ile uçucu 

yağ miktarı ve bileşenlerin NaCl uygulamalarından önemli derecede 

etkilendikleri belirlenmiştir. Artan tuz konsantrasyonu ile birlikte büyüme ve 

gelişme, sürgün uzunluğu, yaş ve kuru bitki ağırlıkları ile uçucu yağ içeriğinin 

önemli düzeyde düştüğü tespit edilmiş ve ayrıca uçucu yağ bileşenlerinin 

miktarının da NaCl farklı konsantrasyonlarından etkilendiği gözlemlenerek 

özellikle 150 mM NaCl konsantrasyonunun nane yağının en önemli bileşiği 

olan mentol miktarında düşüşe neden olduğu, sağlık açısından olumsuz etkileri 

sebebiyle istenmeyen mentofuran ve pulegon miktarının da artışına neden 

olarak yağ kalitesini önemli ölçüde düşürdüğü tespit edilmiştir. 

NaCl konsantrasyonu üzerine yapılan birçok çalışmada nanenin uçucu 

yağ bileşenlerin miktarlarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. (Aziz ve ark., 

2008b; Karray-Bouraoui ve ark., 2009; Khorasaninejad ve ark., 2010). 

Çoban (2014), tarafından farklı tuz seviyeleri altında yetiştirilen Mentha 

piperita türüne ait nane bitkilerinde 24–epibrassinolid (24-eBL) 

uygulamalarının büyüme ve gelişme, bazı biyokimyasal özellikler ile sekonder 

metabolit birikimi üzerine olan etkilerinin belirlendiği çalışmada nane 

fidelerine 3 farklı dozda NaCI (0, 100 ve 150 mM); 4 farklı dozda 24-eBL 
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uygulaması (0, 0.5, 1.5 ve 2.5 mg/l) yapılmıştır. Araştırma sonucunda incelenen 

kriterlerin tuz ve 24-eBl uygulamalarından önemli derecede etkilendikleri 

belirlenmiştir. Sürgün uzunluğunda artan tuz konsantrasyonu ile düşüş 

görülürken, hiç tuz uygulanmayan sadece 24-eBL uygulanan bitkilerden en 

uzun sürgünler 0,5 mg/1 24-eBL uygulamasından elde edildiğini bildirmiştir. 

Ancak diğer 24-eBL konsantrasyonları ile aralarında istatistiksel olarak önemli 

fark olmadığı ifade edilmiştir. En kısa sürgünlerin 150 mM tuz 

konsantrasyonundan elde edildiği gözlemlenirken, bu grupta 24-eBL 

uygulamalarının sürgün uzunluğu yönünden önemli bir fark oluşturmadığı 

tespit edilmiştir. Yaş ve kuru kök ağırlığı incelendiğinde kontrol bitkileri ile 

kıyasla 150 mM NaCl uygulanmış bitkilerde yaş ve kuru kök ağırlığında 

azalmalar olduğu araştırmacı tarafından gözlenmiştir. Hiç tuz uygulanmamış 

bitkilerde 1.5 ve 2.5 mg/l seviyelerindeki 24-eBL’nin kök yaş ağırlığının arttığı 

gözlenmiş, 100 mM tuz uygulanan bitkilere yapılan 1.5 mg/l seviyesindeki 24-

eBL ile 150 mM tuz uygulanmış bitkilerde de uygulanan 0.5 mg/l seviyesindeki 

24-eBL’nin kök kuru ağırlığı bakımından daha yüksek değerlerin elde 

edilmesini sağladığı tespit edilmiştir. Diğer 24-eBL uygulamalarının ise aynı 

konsantrasyonda tuz içeren gruplar içinde önemli bir etkisinin bulunmadığı 

tespit edilmiştir. 

Eren (2012), sera koşullarında saksılarda yürütülen çalışmada, 

Magnezyum Sülfat (MgSO4), Kalsiyum klorür (CaCl2) ve Sodyum klorür 

(NaCl) gibi farklı tuz dozları ile farklı sulama suyu miktarlarının nane (Mentha 

piperita L.)’nin büyümesi, gelişmesi ve verim değerleri üzerine etkilerini 

araştırmıştır. Araştırma sonucunda artan tuzluluk ve su miktarına göre yaprakta 

bulunan klorofil miktarı ile birlikte bitki boyu, gövde, yaprak, kök yaş ve kuru 

ağırlıkları, yan dal sayısı, günlük ortalama bitki su tüketimi, yaprak alanı ve 

bitki gelişimi azalırken, toprak tuzluluğu ve nanenin uçucu yağ oranında artış 

saptanmıştır. Ayrıca PGPR tarafından salınan uçucu organik bileşiklerin 

Mentha piperita'da uçucu yağlarının sentezini teşvik ettiğini bildirmiştir 

(Santoro ve ark., 2011). Mentha pulegium L. bitkisinde tuz 

konsantrasyonlarının çimlenmeyi olumsuz etkilediği belirtilmiştir (Nedjimi ve 

ark, 2020; Azad ve ark., 2021). 

5. LABİATAE FAMİLYASINA AİT DİĞER TIBBİ VE 

AROMATİK BİTKİLER 
Abbaszadeh ve ark. (2009) tarafından Karaj (İran) tarla koşullarında 

yapılan bir çalışmada, Oğul otu (Melissa officinalis L)’nu farklı tarla kapasitesi 

seviyelerinde; T1 (stressiz), T2 (%80), T3 (%60), T4 (%40) ve T5 (%20) 

yetiştirmişler ve en yüksek sürgün verimi ve bitki boyu T1 koşullarında, en 

yüksek uçucu yağ verimi ise T4 ve T5 stres koşullarında elde edilmiştir. En 

yüksek kök çapı T5 uygulamasında tespit edilmiştir. Öztürk ve ark.,(2004), 

Melissa officinalis’in  su stresinde uçucu yağının % 0.12 ile 0.16 arttığı, bitki 
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başına kuru verimin ise 13.05 ile 19.20 g arasında değiştiği, verimdeki 

azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirtilmiştir.  

Gorgi ve ark. (2021) Melissa officinalis’te sera koşullarında bitki 

büyümesini teşvik eden rizobakterilerin (PGPR), arbusküler mikoriza 

mantarlarının (AMF) ve  PGPR+AMF (ortak mikrobiyal) aşılanmasının,  

fotosentetik pigmentler, bağıl su içeriği (RWC), prolin ve uçucu yağ üzerine 

etkileri,  %100  (kontrol)  tarla  kapasitesi ve %50' kuraklık stresine maruz 

bırakılarak araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, %50 sulamanın prolin içeriğini 

(2,9 kat) arttırdığını ve klorofil a (%40,4), b (%40,2), karotenoidler (%44,6) ve 

RWC (%17,8)’yi iyi sulanan bitkilere kıyasla azalttığı, kontrole göre boy, kök 

ve sürgün kuru ağırlıklarının sırasıyla %28.9, %24.1 ve %25.6 azaldığı 

saptanmıştır. Yine de, PGPR, AMF ve ortak mikrobiyal aşılamanın fotosentetik 

pigmentleri, prolin içeriğini ve RWC'yi arttırdığı bitki toleransı ve böylece 

kuraklık stresi altında melissa’nın büyümesini ve biyokütlesini iyileştirdiği 

belirtilmiştir. Ortak mikrobiyal aşılama ayrıca sekonder metabolitlerin 

kimyasal bileşimini değiştirmiş ve melisa yapraklarının uçucu yağ verimini 

artırmıştır. Melissa officinalis bitkilerinde PGPR+AMF aşılaması, bitkinin 

sınırlı su koşullarına toleransını ve tıbbi amaçlar için uçucu yağların verimini 

artırmak için tavsiye edilebileceğini belirtmişlerdir. 

Kuraklık stresinde biberiye (Rosamarinus officinalis) bitkisinin α-pinen 

içeriğinde artış gözlendiği belirtilmiştir (Farhoudi, 2013;  Hassan ve ark., 

2013).  Yapılan daha önceki çalışmalarda PGPR ve AMF  aşılamanın lavanta 

(Tsuro ve ark., 2001), biberiye (Bidgoli ve ark., 2019) gibi tıbbi bitkilerde 

uçucu yağların biyosentezini ve miktarını değiştirdiği belirtilmiştir.  

Olmos ve ark. (2007) tarafından farklı su düzeyleri ile yapılan çalışmada 

su stresine maruz kalan biberiye bitkilerinin anatomik ve hücresel bazda güçlü 

bir adaptasyon gösterdiği belirtilmiştir. 

Salisilik asidin (SA) tuzun yatıştırıcı etkisini Mesosphaerum suaveolens 

L. Kuntze büyümesinde belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, beş elektriksel 

iletkenliğe sahip su (ECw = 0.5,1.45, 5.0, 8.55 ve 10.0 dS m-1) ve beş SA dozu 

(0.0, 0.29, 1.0, 1.71 ve 2.0 mM) kullanılmıştır. Bitki boyu, yaprak sayısı, gövde 

çapı, yaprak alanı, kök uzunluğu ve yükseklik/çap oranı ve gaz değişimi (stoma 

iletkenliği, net CO2 asimilasyon hızı, terleme hızı, anlık, ve içsel su kullanım 

verimliliği, anlık karboksilasyon verimliliği ve yaprak sıcaklığı) 

değerlendirilmiş ve 0.9 mM SA uygulamasının tuz stresinin M. suaveolens'in 

yaprak sayısı ve yaprak alanı üzerindeki olumsuz etkisini azaltttığı, ancak M. 

suaveolens'in gaz değişimini etkilemediği belirtilmiştir (Silva Nóbrega ve ark., 

2022). Tuz stresi (100 mM NaC1) altında yetiştirilen  Dracocephalum 

moldavica L. bitkilerine demir oksit (Fe2O3) NP'lerinin püskürtülmesinin 

kanopiyi gözle görülür şekilde iyileştirdiği,  SM'lerin oluşma hızını ve ayrıca 

antioksidan enzimatik faaliyetlerini arttırdığı bildirilmiştir (Moradbeygi ve 

ark., 2020). 
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Dracocephalum moldavica 'ya uygulanan 10 ppm boyutunda titanyum 

dioksit (TiO2)  NP bitkilerinin yapraklarında asimile edilen pigment miktarını 

önemli ölçüde azaltmakla birlikte kurak koşullarda büyüyen Dracocephalum 

moldavica L. bitkilerine uygulanan 10 ppm boyutunda TiO2 NP'nin sürgünün 

kuru kütlesini ve uçucu yağ içeriğini artırdığı bildirilmiştir (Mohammadi ve 

ark., 2016).  

Lamiaceae familyası ait tibbi ve aromatik bitkiler ile yapılan bir 

çalışmada Marrubium vulgare L. ve Mentha pulegium L. bitkilerinde tuz 

konsantrasyonlarının çimlenmeyi olumsuz etkilediği belirtilmiştir (Nedjimi ve 

ark., 2020; Azad ve ark., 2021). Tuzlu koşullarda yetiştirilen  Lamiacea 

familyasının diğer türlerinde Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng 

(Mesquita ve ark., 2014), Rosmarinus officinalis L. (El-Esawı ve ark., 2017), 

Nane L. (Veras ve ark., 2017), Ocimum basilicum L. (Chokami ve ark., 2019) 

ve Lavandula angustifolia Mill (Szekely-varga ve ark., 2020) büyümenin 

azaldığı belirtilmiştir. Stresli koşullar altında (yüksek sıcaklık, kuraklık) Salvia 

spp. bitkilerinde yüksek kaliteli yağlar üretildiği belirtilmiştir (Hay, 1993).  

Bettaieb ve ark. (2009) tarafından, Salvia officinalis L.'de kuraklığın 

polifenol üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada; %25 tarla kapasitesinin, 

bazı fenolik asitlerin biyosentezinde bir artış olduğu, ancak vanilik, p-kumarik, 

sinamik, dihidroksibenzoik, trans-sinnamik, kafeik, ferulik ve sinnamik 

asitlerde önemli bir düşüş olduğu bildirilmiştir.   

Selenyum (Se) uygulamasının farklı tuz stresleri altında yetiştirilen 

adaçayı (Salvia officinalis L.) verim ve inorganik madde üzerindeki etkisini 

araştırmak amacıyla yürütülen çalışmada, en yüksek NaCl seviyesinde 

(100 mM/L) bitkinin kuru ağırlığının azaldığı, 10 ppm Se ve 100 mM/L 

NaCl'nin kombine uygulamasında kuru ağırlıkta artış olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca tuz stresi altında Se'nin 2.5 ppm'den 10 ppm'e kadar uygulanmasının, 

uçucu yağ bileşenlerini önemli ölçüde arttırdığını, 5 ppm Se ve 50 mM/L 

NaCl'nin SO4
2− ve PO4

3− konsantrasyonlarını arttırdığı belirtilmiştir. Adaçayı 

tuz stresi altındayken Se ilave edildiğinde K+ alımlarında önemli artışlar ve Na+ 

alımlarında azalmalar olduğu ve en yüksek Ca2+ ve Mg2+ konsantrasyonlarının 

Se uygulamaları ile Se ve NaCl kombine uygulamalarından elde edildildiğini 

bildirmişlerdir (Yaldiz ve Çamlıca, 2021b).  

Çamlıca ve ark. (2019), iklim odası koşullarında yürüttükleri çalışmada, 

tuzlu (250 mM NaCI/l) ve tuzsuz koşullarda dört farklı selenyum dozu (5, 10, 

20, 40 mg/l) uygulaması ile adaçayı (Salvia officinalis L.) ve dağ çayı (Sideritis 

spp.) yetiştirmişler ve çalışma sonucunda tuzlu koşullarda 5 mg/l selenyum 

uygulamasında her iki bitkide de en yüksek yaş yaprak ağırlıklarını elde 

etmişlerdir. Bununla birlikte tuzlu koşulların, selenyum uygulamaları ile 

birlikte adaçayında kuru yaprak ağırlığını ve dağ çayında ise yaş kök ve yaş 

gövde ağırlıkları olumlu yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Tuzlu koşullarda 

yetiştirilen Salvia officinalis bitkisinin α-pinen yüzdesinde artış gözlendiği 

belirtilmiştir (Bettaieb ve ark., 2009). Salvia hispanica L. bitkisinde tuz 
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konsantrasyonlarının çimlenmeyi olumsuz etkilediği belirtilmiştir (Younis ve 

ark., 2021). 

Lavanta (Lavandula angustifolia L.)’nın kuraklık stresinde okaliptol ve 

kafur yüzdesinde artış olduğu bildirilmiştir (Kulak, 2020; Chrysargyris ve ark., 

2016). Kumlay ve ark. (2022) tarafından sera koşullarında kuraklık stresine 

karşı lavantanın tepkisinin araştırıldığı çalışmada 11 günlük üç kuraklık 

döngüsüne ve ardından 6 günlük iyileşme periyotları uygulamışlar ve ilk stres 

döngüsünde yaprak, gövde ve kökün taze ve kuru ağırlıklarının azaldığı, 

tekrarlanan kuraklık stresi, yaprak ve gövdenin taze ağırlığında kritik 

azalmalara neden olduğu ve kök, gövde ve kökün kuru ağırlığının ise önemli 

ölçüde etkilenmediği belirtilmiştir. Sadece yaprağın kuru ağırlığının 

tekrarlanan kuraklık stresi ile artmıştır. Yaprakların mineral durumu tek stresle 

olumsuz etkilenmiş, ancak etkiler toparlanma ve tekrarlanan stres, yaprak ve 

toprağın su içeriğindeki iyileşme ile uyumlu olmadığı görülmüştür. Tek ve 

tekrarlanan kuraklık stresinin kafur yüzdesini artırdığı, toparlanma ve tam 

sulamada ise azalttığı belirtilmiştir. Endo-borneol tek stres döngüsünde 

azalmış, ancak yinelenen stresin, bileşiğin yüzdesini arttırdığı belirtilmiştir. 

Daha önceki araştırmalarda, Lavandula angustifolia'da α-pinen değerinin su 

eksikliğinin şiddeti ile azaldığı  (Chrysargyris ve ark., 2016),  yine L. 

angustifolia'da α-pinen biyosentezinin 100 mM NaCl'den kaynaklanan tuzluluk 

stresinden olumsuz yönde etkilendiği belirtilmiştir (Chrysargyris ve ark., 

2018). 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Tüm bitkiler olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerde abiyotik stres 

koşullarına karşı hayatta kalabilmek için metabolizmalarında uygun fizyolojik 

tepkiler oluştururlar. Bitkilerin strese karşı gösterdikleri fizyolojik tepkiler 

bitkinin genetik özelliklerine göre türden türe değişmektedir. Nitekim bu 

çalışmada ele alınan Lamiaceae  familyasına ait bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin 

abiyotik stres faktörlerine karşı geliştirdikleri stres cevapları da farklı olmuştur.  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin abiyotik stres koşullarına tepkileri üzerine 

çok fazla sayıda çalışma bulunmasında rağmen, bu stres koşullarına karşı 

toleransların artırılmasına yönelik çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle 

yeni sonuç odaklı araştımaların yapılması gereklidir. Değişen çevrenin 

faktörlerine karşı uyum sağlayabilecek bitkilerin klasik ıslah ve moleküler 

çalışmalar ile desteklenerek geliştirilmesinde bu çalışma faydalı olacaktır.  
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GİRİŞ 
Sanayi ve teknoloji alanlarında sıklıkla gündeme gelen Endüstri 4.0, 

dijital dönüşüm ve akıllı sistemlerdeki gelişmeler ile tarımda da kendine önemli 

bir yer bulmuştur. Endüstri 4.0, üretim aşamasında otomasyon sistemlerinin 

kullanımını, bilgisayar-internet ve iletişim teknolojileri ile birleştirerek her 

yönüyle veri sürekliliğini sağlayan yeni bir endüstri dönemi olarak 

tanımlanabilir. İyi bir yaşam düzeyi, süreklilik, kalite, verimlilik gibi hedefler 

ile yola çıkılan Endüstri 4.0’da robotik sistemler, üç boyutlu yazılımlar, uzaktan 

algılama ve nano-teknoloji kullanarak akıllı uygulamaların tasarımı, büyük 

verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi ile nesnelerin interneti 

gibi kavramlar üzerinden modeller oluşturulmaktadır.  

İlk olarak Almanya’da başlatılan bu süreç, günümüzde özellikle diğer 

Avrupa ülkeleri, Çin, Japonya ve ABD’nin üzerinde önemle durdukları 

konuların başında gelmektedir. Dünya tarihinde, sanayi devrimlerine neden 

olan başlıca konu, üretimde kullanılan enerji sistemlerinin çeşidi ve kullanım 

yöntemleridir. Nitekim buharlı makineler 1. Sanayi Devrimini, elektrik enerjisi 

2. Sanayi Devrimini, bilgisayar ve dijital sistemlerin kullanımı ise 3. Sanayi 

Devrimini başlatmıştır. Günümüzde ise, özellikle üretim sürecinde doğal 

kaynakların kısıtlı oluşu, ürün talep- kalite isteklerinin artması, üretimin 

sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunma gibi zorunluluklar 

dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmıştır. Bu bağlamda, yenilenebilir enerji 

kaynaklarını, dijital teknolojiler ve bilişim sistemleri ile buluşturan Endüstri 4.0 

ile kaliteli ve özgün tasarım uygulamaları gerçekleştiren dünya ülkeleri, 

birbirleri ile daha fazla rekabet eder duruma gelmiştir (Şekkeli ve Bakan, 2018, 

Bulut ve Akçacı, 2017).  

Elektronik alanındaki gelişmeler, dijital teknolojilerin kısa zamanda 

yenilenmesine neden olurken, otomasyon sistemleri ile daha küçük 

boyutlardaki çipler ile daha fazla bilgi, veri depolama ve veri aktarımı 

gerçekleşmektedir. Son yıllarda kullanımı artan giyilebilir teknolojiler (gözlük, 

saat vb.) ise istenilen yer ve zamanda veriye erişme, üretim sürecine etki etme, 

veri paylaşımı ve izleme gibi etkinliklere kolayca olanak sağlamaktadır. Bu 

hızlı dönüşüm süreçleri ise özellikle mühendis, tekniker-teknisyen, fizik, 

kimya, biyoloji ve matematik gibi temel alanlarda nitelikli ve eğitimli işgücü 

gereksinimini doğurmaktadır (Pakdemirli ve ark., 2021). 

1. AKILLI TARIM 
Tarım ve tarımla ilişkili olan gıda üretimi; nüfus artışı ve endüstrinin 

teknoloji ile değişmesi gibi durumlardan doğrudan etkilenmektedir. Çevresel 

felaketler, su ve toprak gibi doğal kaynakların sürdürülebilirliği problemleri de 

tarımsal üretimin daha verimli, doğal kaynakların tasarruflu kullanıldığı ve 

çevrenin korunduğu bir biçime evirilmesine neden olmuştur. İyi tarım 

uygulamaları ile su ve toprak kaynakları korunarak, daha az girdi ile daha küçük 

alanlarda daha verimli ve etkin bir tarım hedeflenmiştir. Bu amaçla iyi tarım 

uygulamalarında gelişen teknolojiyi kullanan enstrümanlar kendini göstermeye 
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başlamıştır. Dijital teknolojinin içerisinde başrol aldığı akıllı tarım; tarımsal 

üretimin her aşamasında uydu, bilgisayar ve elektronik tabanlı verilerin 

kullanılması, bu verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile üretim süreçlerinin 

yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Kısaca, akıllı tarımı, üretim alanında 

mekânsal ve zamansal olarak farklılık gösteren gereksinimlere ve ileri bilgi 

teknolojileri ile kontrol sistemlerinin kullanılmasına dayanan modern bir 

tarımsal üretim teknolojisi olarak tanımlayabiliriz (Kirkaya, 2020). Türker ve 

ark.(2015), akıllı tarımı (SMART Farming); tarımsal üretimde bilimi 

(Scientific), kolay pazarlanabilir (Marketable), kolay satın alınabilir 

(Affordable), güvenilir (Reliable) ve zaman ve enerjiden tasarruf sağlayan 

(Timesaving) tarım teknolojilerinin entegre bir şekilde içerilmesi olarak ifade 

etmektedirler. 

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyar olacağı tahmin edilmektedir. 

Hızla artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için 2050 yılına kadar tarımsal 

üretimin %70 artırılması öngörülmektedir. Ancak iklim değişikliği, çevrenin 

korunması, gıdanın eşit dağılımı, gıda güvenliği ve gıdanın korunması ile ilgili 

sorunlarla mücadele eden dünyada tarımsal üretimin artırılması hiç de kolay 

olmayacaktır.   

Son yıllarda iklim değişikliğinin artan etkisi ile özellikle bitkisel 

üretimde kayıplar, verim ve kalitede azalmalar sık sık karşılaştığımız 

sorunlardandır. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirgemek için üretimin 

her aşamasında dijital teknolojilerin kullanılması, izleme ve değerlendirme 

çalışmalarına büyük katkı sağlamaktadır. Geleneksel tarımsal uygulamalar 

yerine, tohum ekme, sulama, gübreleme, ilaçlama, hasat gibi faaliyetlerin 

zamanına ve nasıl yapılacağına karar verme süreçlerinde uzaktan algılama 

teknikleri, sensörler, dronlar gibi dijital araçlar ve yazılımların kullanılması gün 

geçtikçe yaygınlaşmaktadır (Singh ve ark.,, 2021).  Dijital araçlarla izlenen ve 

toplanan veriler, istenilen biçimde depolanabilmektedir. Verilerdeki 

değişimlerin yorumlanmasında yapay zekâ ve çeşitli algoritmalardan 

yararlanılmaktadır. Karar destek sistemleri ile ilişkilendirilen dijital 

teknolojiler sayesinde üretimde oluşabilecek sorunlara anlık müdahale şansı da 

artmaktadır 

Tarım uygulamalarında temel hedef, talep edilen ürünlerin zaman- 

verim- kalite- miktar ölçütlerine göre üretilmesi ve üreticiye kar sağlanmasının 

yanında gıdanın sağlıklı bir biçimde piyasaya sunulmasıdır. Bu hedefe 

ulaşabilmek için üretim öncesinde, üretim sırasında ve sonrasında bir takım 

teknik önlemler alınması gerekir. Bu teknik önlemleri aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür; 

- İklim, topoğrafya, toprak ve su kaynakları koşullarına uygun üretim ve 

ürün seçimi yapılması, 

- Üretimi yapılacak ürünün arz-talep dengesinin araştırılması, piyasa 

araştırması ve doğru fiyatlandırma yapılması, 
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- Tarım işletmesinin üretim faaliyetlerinin koordine edilmesi, işçilik 

gereksiniminin önceden belirlenmesi, verilecek kararların hızlı ve etkin 

olmasının sağlanması, 

- Üretim maliyetlerinin, sağlık ve kalite koşullarından ödün vermeden, 

olabildiğince düşürülerek minimum maliyetle maksimum ürün elde edilmesi, 

- Ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik önlemler alınırken, çevre dostu 

uygulamaların tercih edilmesi, 

- Zirai mücadelede kullanılan ilaç, pestisit gibi kimyasalların kontrolü, 

- Verim ve kaliteyi artırmaya yönelik kimyasal gübrelerin kontrolü, 

- Üretimde kullanılacak ekipmanların üretime ve standartlara uygunluk 

kontrolleri 

- Üretim sırasında sera gazlarının yayılımının kontrolü 

Hızla artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması için yetiştiriciler 

entansif, bir başka deyişle daha kısa sürede ve daha küçük alanda, daha fazla 

hayvan yetiştirmeye yönelmişlerdir. Ancak kapasitelerin artması ile 

hayvanların kontrolü de tam anlamıyla yapılamaz bir duruma gelmiştir. Hayvan 

yönetimi ve sağlık problemleri ortaya çıkmıştır. Özellikle hastalıkların 

zamanında tespit edilememesi, hayvanların ölmesine ve maddi kayıplara neden 

olmaktadır. Hayvan sağlığı ve refahı ne kadar iyi ise et ve diğer hayvansal 

gıdaların hijyen ve kalitesi de o kadar yüksek olacaktır. 

Tarımsal üretimde bilgi teknolojilerinin kullanılması bir yandan işgücü 

ve zaman tasarrufu sağlarken diğer yandan kontrollü üretimin bir sonucu olarak 

elde edilen ürünlerin verim ve kalitesinde de artış sağlamaktadır.  

Tarımsal üretim süreçlerinde gerekli olan verilerin elde edilmesi, 

işlenmesi, depolanması, analiz edilmesi, aktarılması ve izlenmesi gibi birçok 

işlem için dijital araç ve donanımlar geliştirilmiştir. Bunlar, bilgisayar, tablet, 

uydu sistemleri, uygulamaya özel yazılımlar, sensörler, çipler, mikro-işlemciler 

vb. olarak sayılabilir.  

Dijital (akıllı) tarım, endüstrinin gelişim aşamalarına paralel olarak 

gelişme göstermiştir. Endüstrinin gelişme dönemleri gibi tarımda da teknolojik 

yeniliklerle değişen farklı dönemlerden söz etmek gerekir. Tarım1.0 olarak 

tanımladığımız 20. Yüzyılın başlarına kadar gelen süreçte hayvan gücüyle 

yürütülen emek yoğun ve düşük verimli tarımsal faaliyetler uygulanmaktaydı. 

İçten yanmalı motorların traktörlerde kullanılması, yapay ilaç ve gübrelerin 

yaygınlaşmaya başlaması ile Tarım 2.0 dönemi başlamış oldu. Bu şekilde 

üretim artmış ve birim üretim başına düşen maliyetler de bir miktar azalmış 

oldu. Küresel Konumlandırma Sistemlerinin (Global Positioning Systems-

GPS) askeri kullanım dışında günlük uygulamalarına da izin verilmesi ile ürün 

verimliliğin artırılması, üretimde çevresel faktörlerin etkisinin en aza 

indirgenmesi için daha etkin bir tarıma olanak sağlanmış oldu. Bu dönem 

karşımıza Tarım 3.0 olarak çıkmaktadır. GPS sinyalleri ve uydu görüntüleri 

yardımıyla arazi özellikleri, toprak besin ve organik madde içerikleri, nem ve 

azot seviyeleri, ürün verimi gibi üretimin kalitesini belirleyen birçok faktör 
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ölçülebilir duruma geldi. Uydudan alınan anlık haritalar kullanılarak tarımsal 

üretimde ortaya çıkan sorunların çözümünde karar destek sistemlerine ilişkin 

yazılımlar geliştirildi. 2010 yılına gelindiğinde, teknoloji artık daha hızlı 

gelişme göstermeye başladı. Sensörler, mikroişlemciler daha hassas ölçüm ve 

izleme özelliğine sahip olarak üretildi. Tarım 4.0 olarak adlandırdığımız bu 

dönemde, hücresel veri iletimi ve veri ağı daha geniş bant aralığında, bulut 

bilişim sistemleri ve büyük veri işleme sistemleri yardımıyla daha hızlı olma 

özelliğine kavuştu. Nesnelerin interneti, yapay zekâ, robotik sistemler bu 

dönemde geliştirildi. İnsansız hava araçları ve otonom sistemler, uzaktan 

izleme, denetleme ve tarımsal uygulama işlemleri için kullanılmaya başlandı 

(Kirmikil ve Ertaş, 2020).   

Günümüzde, gelişen teknoloji ve dijital araçlar sayesinde tarımsal 

üretimin türüne göre geliştirilen yazılımlar ve insan olmadan otomasyonla 

çalışan araçlar iyi tarım uygulamalarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 

tarımsal işletmelerde sulama, gübreleme, arazi düzenleme gibi bitkisel üretimin 

her aşamasında izlemeyi, kullanılan sistemin ve zamanın planlamasını sağlayan 

coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama teknikleri ile ilgili birçok 

dijital araç tarımsal üretimde yerini almıştır. 

Tarımda bilgi teknolojilerinin kullanılması ile akıllı tarımın yanında bir 

de hassas tarım terimi ortaya çıkmıştır. Hassas tarım; teknolojiyi kullanarak, 

düşük maliyetle ve değişken girdilerle, çevrenin korunmasını ön plana 

çıkararak en fazla geliri elde etmeye yönelik tarımsal uygulamalar bütünüdür. 

Hassas tarım uygulamaları ile nereye, ne kadar ve hangi tür gübrenin 

uygulanacağı, bitki ve toprağın besin ihtiyacının belirlenmesi, sulama zamanı 

ve miktarının belirlenmesi, hayvan ve bitkide oluşan hastalıkların belirlenmesi 

ve buna göre hangi ilacın ne kadar dozda ve aralıklarda uygulanacağı gibi 

tedbirlere hızlı ve doğru bir biçimde karar verilmektedir. Buradan da 

anlaşılacağı üzere akıllı tarım uygulamaları hassas tarımın bir parçası 

olmaktadır.      

2. AKILLI TARIM UYGULAMALARINDA KULLANILAN 

DİJİTAL TEKNOLOJİLER 
Günümüzde akıllı tarım bileşenleri kullanılarak çeşitli tarım 

uygulamaları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu alanda sadece akademik 

alanda değil, birçok devlet kurumu ve özel sektör tarafından da çeşitli araştırma 

ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Otomasyon ve internet tabanlı sera 

sistemleri, multispektral kameralarla hasat tespiti, uzaktan algılama sulama 

sistemleri, yapay zekâ destekli haşere tespiti, ahır ve kanatlı izleme sistemleri, 

insansız hava araçları ile izleme, ilaçlama ve gübreleme gibi birçok konuda 

uygulamaların olduğu bilinmektedir. Otonom araçlarla hasat, budama ve 

benzeri işlemler, bulut verileriyle meteorolojik veri analizi, nesnelerin interneti 

ile bağlantılı siber-fiziksel sistemlerle donatılmış ekipmanlarla yağış, don, 

hastalık takibi ve blok zinciri tabanlı tarımsal ürünlerin üretim, dağıtım, 

depolama güvenliği de bunlar arasında sayılabilir. 
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2.1.Kablosuz Veri Aktarım ve İletişim Teknolojileri 
Kablosuz iletişim, akıllı tarımda kullanılan temel bir teknolojidir. Uydu, 

Wİ-Fİ, Bluetooth, GSM vb. teknolojiler iletişim ve veri aktarımını 

sağlamaktadır. Wİ-Fİ (Wireless Fidelity), her türlü verinin kablosuz bir ağ 

üzerinden istenilen yere aktarılması için kullanılmaktadır. Wİ-Fİ ile bir verici, 

veriyi şifreleyerek radyo frekansı ile alıcıya iletmektedir. Alıcı verinin şifresini 

çözerek istenilen yere ulaştırır. Bu şekilde, birçok cihaz ve ekipman internet 

üzerinden birbirlerine bağlanarak tarımsal üretimin her aşamasında izleme, 

değerlendirme ve doğru karar verme süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Özellikle 

sensörler, hava ve toprak sıcaklıkları, nem değerleri, zararlı ot-hastalık tür ve 

süreçleri gibi tarımsal üretimde izleme ve önlem almayı gerektiren durumlarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsansız hava araçları ve diğer mobil 

ekipmanlar yardımıyla da tarımsal üretim yapılan alanlara anlık olarak ulaşıp, 

doğru ve kolay bir biçimde izleme ve karar verme yapılabilmektedir.  

Bluetooth, kablosuz ağ üzerinden farklı ekipmanların birbirlerine veri 

iletimi sağlayabildikleri diğer bir teknolojidir. Bluetooth teknolojisi kısa dalga 

boylu radyo frekansını kullanarak yaklaşık 10 metre mesafeye kadar sağlıklı 

veri aktarımı sağlayabilmektedir. Bu nedenle daha çok seralarda iç iklim 

koşullarına ve yetiştirilen ürünlere ilişkin verilerin toplanmasında 

kullanılmaktadır (Nayir, 2011).  

LoRa (Low-Range), düşük güç tüketimi ile verilerin daha uzun 

mesafelere aktarılmasını sağlayan bir modüldür. Uzun dalga boylarındaki 

radyo frekanslarını kullanır ve nesnelerin interneti teknolojisi olarak da 

tanımlanabilir. Bu teknoloji ile daha çok küçük veriler aktarılabilmektedir. 

Tarımda, iklim koşulları, hayvan sağlığı gibi veri aktarımlarında rahatlıkla 

kullanılabilir.  

Hücresel ağ teknolojileri ise, her radyo hücresine ait baz istasyonları 

üzerinden iletişimin ve veri aktarımının sağlanması olarak tanımlanabilir. 

Hücresel ağ teknolojileri, gelişim evrelerine göre 1G, 2G, 3G, 4G ve 

günümüzde de 5G olarak adlandırılmaktadır. Bu teknoloji, yüksek hızda daha 

çok verinin, hatasız ve güvenilir bir biçimde aktarılmasını sağlamaktadır. Bu 

teknoloji ile tarımsal üretim alanlarında tam kontrol ve izleme sağlandığı gibi, 

ekim-hasat-ilaçlama gibi işlemlerin traktör ve diğer tarım makinelerinin 

uzaktan kontrolü ile gerçek zamanlı olarak yapılması mümkün olmaktadır 

(Acaroğlu 2021).      

2.2.Yapay Zekâ (AI) 
Yapay zekâ (Artificial Intelligence), insanın doğasında olan karar verme, 

düşünme, fikir oluşturma, öğrenme, problemleri çözme gibi özelliklerinin 

yapay olarak oluşturulmuş sistemler üzerinden yürütülmesi ve bu davranışların 

makinelere öğretilmesi olarak tanımlanabilir. Kısaca, insan tarafından çeşitli 

algoritmalar yardımıyla, bilginin makineye öğretilmesidir. Amaç, sistemin 

sürekli verilerle yüklenerek, makineye karar verme ve davranış özelliği 

kazandırılmasıdır. Yapay zekâ (AI), makinelerin algılama, görme, düşünme, 
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öğrenme, karar verme gibi insan davranışsal özelliklerini taklit etmedeki 

teknolojik yeteneği olarak da tanımlanabilir (Akben ve Avşar, 2018). Yapay 

zekâ sistemleri, klasik bilgisayar teknolojilerinden farklı olarak, deneme 

yanılma süreci ile yeni kapasiteler ve işlevler ekleyerek depolanan bilgilerin 

yorumlanması yoluyla kendilerini geliştirebilmektedir. Ancak burada elde 

edilen sonuçların güvenilir düzeyde olması önem taşır. Yapay zekâ, büyük 

miktarlarda veri işleme, hızlı karar verme gibi konularda büyük yarar 

sağlamaktadır. Örneğin dijital olarak sisteme gönderilen bir bitki fotoğrafı ile 

bitkide bir hastalığın varlığı, mevcut bitki hastalığına karşı çözüm üretme ya da 

anlık sulamaya ihtiyaç olup olmadığı gibi durumlar yapay zekâ yardımıyla 

hızlıca değerlendirilir.    

Deneme yanılma yönteminin uygulanmasına makine öğrenimi denir. Bir 

yapay zekâ (AI) yazılımı, insan beyni için zor veya imkânsız olan hesaplamaları 

ve analizleri kolaylıkla yapabilir. Daha önce robotik sistemlerde yaygın olarak 

kullanılan yapay zekâ, hızla değişen teknolojiler sayesinde günümüzde hayatın 

hemen her alanında kullanılmaya başlanmıştır (Bulut ve Akçacı, 2017). Yapay 

zekâ, tarımda veri toplamada, toplanan verileri işlemede, simülasyon 

oluşturmada, analizler yaparak karar vermeye yardımcı olmada ve çeşitli 

hesaplamalar yapmada kullanılmaktadır. Yapay zekanın tarım alanında diğer 

sektörlere göre daha az kullanıldığı görülse de son zamanlarda bu konuda 

yapılan çalışmaların sayısı da artmaktadır. Sensörler aracılığıyla iletilen 

verilerin değerlendirilmesinde, koşullara göre karar verilmesinde ve kararın 

uygulamaya konulmasında yapay zekâ kullanılmaktadır. İnsansız hava araçları, 

kamera, sensör gibi mobil ya da sabit ekipmanlarla iletilen verilerin işlenmesi, 

veriler üzerinden sulama, ilaçlama ve benzeri uygulamalara karar verilmesi, 

bitki ve hayvan hastalıklarının belirlenmesi ve önlem alınması gibi konularda 

kullanımı günden güne yaygınlaşmaktadır.  

2.3.Büyük Veri 
Büyük veri; mevcut bilgi sistemleri ile işlenemeyen büyük veri kümeleri 

olarak tanımlanmaktadır. Mevcut yazılım araçları ve geleneksel veri tabanı 

yönetim sistemleri ile toplanması, saklanması, işlenmesi ve analiz edilmesi 

mümkün olmayan veri hacmine büyük veri denir. Büyük verinin işlenmesi 

sadece veriye ulaşmak ya da depolamak için değil, aynı zamanda bu verilerin 

ürettiği çözümlerin analiz edilmesi ve doğru kullanılması için de yapılmaktadır. 

Büyük verilerin doğru analiz yöntemleriyle işlenmesi ve yorumlanması 

sonucunda işletmelerin doğru stratejilerle yenilikçi kararlar alması, riskleri en 

aza indirmesi ve maliyetleri düşürmesi mümkün olacaktır. Böylece işletmelerin 

büyük veriyi işleyerek ürettikleri mal ve hizmetlerle rekabet güçlerini 

geliştirmeleri ve değer yaratmaları daha kolay olacaktır (Ercan ve ark.,, 2019). 

Veriye dayalı üretim ile tarımda sürdürülebilirlik sağlanabilmektedir. İyi 

tarım uygulamalarında veriye dayalı üretim doğru ve hızlı karar vermeyi 

kolaylaştırarak çevrenin korunmasına ilişkin Büyük veri, Endüstri 4.0 için 

olduğu kadar Tarım 4.0 için de önemlidir. Büyük veri uygulamalarını 
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kullanarak tarımsal üretim sürecinde doğru kararlar almak mümkündür. 

Mahsulün yetiştirilmesi, hasat, depolama ve nakliye gibi üretimin her 

aşamasında verilerin toplanması ve sürekli analiz edilmesi, üretim ve tüketim 

kararlarında etkili olacaktır. Ayrıca bu, tüm üretim zinciri boyunca meydana 

gelen kayıpları en aza indirecektir. Tarım sektöründe büyük verinin hasat 

risklerinin modellenmesi, canlı hayvan üretiminde yem yaratılması, fiyat 

karşılaştırmalarının yapılması ve bu farklılıkların modellenmesi, pazarlama 

hedeflerinin belirlenmesi, lojistik modelleme yapılması gibi birçok durumda 

kullanıldığı görülmektedir (Demiryürek, 2001; Demiryürek and Kawamorita, 

2021). 

Tarımsal üretimde, üretime etki eden birçok faktör vardır. Bu faktörlerin 

tek başına ve birbirleri ile olan etkileşimleri sonucunda bitkisel ve hayvansal 

üretim üzerindeki etkileri elde edilecek verim ve ürün kalitesine doğrudan etki 

etmektedir. Örneğin, sıcaklık, nem, güneş, rüzgâr, yağış koşulları, toprak 

özellikleri, sulama suyu miktar ve özellikleri faktörleri bitkisel üretime birlikte 

etki etmektedir. Tüm bu faktörlere ilişkin verilerin toplanması, işlenmesi, 

değerlendirilmesi ve sonuçta hangi uygulamanın yapılacağına karar verilmesi 

oldukça zaman alıcı bir iş olmaktadır. Üretimi olumsuz yönde etkileyecek 

koşullara çok kısa zamanda müdahale edilmesi üretimin başarısı için oldukça 

önemlidir. Ancak çok sayıda verinin aktarımı, işlenmesi ve değerlendirilmesi 

de güç bir iştir. Dijital teknolojilerin kullanılması ile çok sayıda ve büyük 

boyutlu verilerin işlenmesi oldukça hızlı ve kolay olmaktadır.   

2.4.Blok Zinciri (Blockchain)  
Blok zinciri kavramı, Satoshi Nakamoto tarafından yazılan “Bitcoin: A 

Peer-to-Peer Electronic Payment System” başlıklı makaleye dayanmaktadır 

(Nakamoto, 2008). Makalede, herhangi bir devlet kurumu tarafından kontrol 

edilemeyen ve merkezi finansal aracılara ihtiyaç duymayan vatansız bir para 

birimi yaratmayı amaçlanmıştır (Morkunas, Paschen and Boon, 2019). Blok 

zinciri ve bitcoin kavramları genellikle birbiriyle karıştırılır. Bitcoin sanal 

kripto para olarak tanımlanırken, blockchain teknolojisi bitcoin transferlerinde 

kullanılan bir kayıt yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Demiryürek and 

Kawamorita, 2021). Blokzincir altyapısı sadece sanal kripto paraların transferi 

için oluşturulmamıştır. Blok zinciri teknolojisinin amacı ayrıca herhangi bir 

fiziksel veya dijital varlığın mülkiyetinin takibine olanak sağlamaktır (Kırbaş, 

2018). Blok zinciri teknolojisinde, sistemde kayıtlı olan kullanıcılar dijital 

defterler tutar ve her işlem bu defterlere kaydedilir. Blok zinciri sistemi, verileri 

doğrulamak ve depolamak için birbirine bağlı blok yapıları kullanır. Her işlem 

bir blok oluşturur ve yeni oluşturulan bu blok, lineer ve kronolojik bir zincir 

oluşturmak için kendisini zincir sistemine entegre eder. Bu zincirleme sistem 

sayesinde işlemler geri alınamayacak şekilde kayıt altına alınmaktadır (Cankül 

ve Kızıltaş, 2020). 

Tarımda, üretimin hammaddesinden başlayan, üretim sırasında ve 

tüketiciye ulaşana kadar gerçekleşen tüm faaliyetler blok zinciri tabanlı 
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uygulamalarla kaydedilebilir. Bu nedenle, tarımsal gıda dağıtım zincirleri için 

blok zincir tabanlı akıllı sözleşmeler kullanılmaktadır. Nesnelerin interneti 

teknolojisi ile tüm sözleşmeler (üretim, depolama, dağıtım ve pazarlama), 

tedarik zinciri boyunca merkezi olmayan bir şekilde akıllı sözleşmelerle 

kaydedilir. Bu nedenle, hammadde satıcısından son tüketiciye kadar sabit bir 

işlem günlüğü oluşturulabilir. İşlem günlükleri sayesinde gıda güvenliği, gıda 

kalitesi ve üretim ve dağıtımın izlenebilirliği artırılırken, şeffaf ve güvenilir bir 

sistem oluşturmaya da yardımcı olur. Her işlemin geçmişini izleme özelliği, 

alıcıların aşamaları takip etmesine yardımcı olur ve böylece işlemlerin 

gerçekliğini kanıtlar. Ayrıca blok zinciri sistemi, geleneksel sözleşmelerin 

karmaşıklığının aksine, sözleşmelerin daha güvenli ve hızlı bir şekilde 

çözülmesine de olanak tanır (Yıldızbaşı ve Üstünyer, 2019). 

2.5.Bulut Bilişim Sistemleri 
İnternet kullanımının artması, bilişim altyapısında bir takım değişim ve 

gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Bu gelişmelerden biri de bulut bilişim 

teknolojileridir. Bulut bilişim teknolojisi, verilerin farklı teknolojik cihazlar 

arasında internet üzerinden çevrimiçi paylaşımı olarak ifade edilebilir. Bu 

teknolojide veriler uzaktaki bir internet sunucusunda saklanırken verilere anlık 

olarak erişim sağlanabilmekte ve her an çalıştırılabilmektedir. Bulut 

teknolojisinin uygulanmasıyla iletişim, bilgi paylaşımı, eğitim, sağlık, tarım ve 

üretim alanlarında hızlı ve yeni dönüşümler gün geçtikçe gerçekleşmektedir 

(Kirmikil ve Ertaş, 2020; Özsoylu 2017). 

Nesnelerin interneti ile birlikte bulut bilişim teknolojilerinin tarımda 

kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu teknolojide veriler ekipman, robotlar, 

sensörler, sistemler ve tarım yazılımları kullanılarak uzak bir sunucuya alınır. 

Böylece bir sunucuda toplanan veriler ihtiyaçlara göre saklanır, sınıflandırılır 

ve analiz edilir. Bulut bilişim teknolojileri, bilgiyi birden çok kullanıcı arasında 

gerçek zamanlı olarak paylaşmak için ortak bir platformun oluşturur. 

Kullanıcıya, sanallık ve görsellik hizmeti sunarak gerçek zamanlı kararlar 

almaya yardımcı olan sanal senaryolar ve tahminler yapma olanağı verir. Yeni 

gelişen bulut bilişim teknolojileri sayesinde sensörlerle veri toplama, tarım 

işletmelerinde veri yönetimi, bitki hastalıklarının analizi, hayvancılıkta sürü 

gelişiminin izlenmesi, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi ve girdi 

maliyetlerinin analizi alanlarında hızlı, doğru ve güvenilir birçok sonuç elde 

edilmektedir (Singh ve diğerleri, 2020; Ünal ve Toprakçı, 2013). 

Bulut bilişim sistemleri yardımıyla toplanan büyük veriler 

depolanabilmekte ve anlık olarak bu verilere ulaşılabilmektedir. Veriler bulutta 

depolandığı için internete bağlı olan her cihazdan bu verilere erişmek mümkün 

olmaktadır. Verilerin depolanması, istenilen yer ve zamanda verilere ulaşılması 

için bulut bilişim sistemlerinin yazılım, platform ve altyapı desteklerinin 

bulunması gerekir. Bugün internet üzerinden bilgisayarlara, cep telefonlarına 

ve tabletlere indirilebilen yazılım uygulamaları bu sistemle çalışmaktadır. 

Bitkisel ve hayvansal üretimde sensörler aracılığı ile toplanan ve bulutta 
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saklanan uzun zamanlı ve büyük veriler, nesnelerin interneti ve yapay zekâ ile 

birlikte işlenmektedir. Bulut sistemler, daha az işgücü ile daha az zamanda 

üretimin her aşamasında doğru ve hızlı önlem almayı mümkün kılmaktadır 

(Terzi, Sağıroğlu ve Demirezen 2021).   

2.6. Nesnelerin İnterneti (IoT) 
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) kavramı, 1999 yılında Kevin 

Ashton tarafından ortaya atılmıştır. Sistemde bilgisayar, sensör, tablet ya da 

akıllı telefonlar ve radyo frekansları kullanılmaktadır. Bu teknoloji, sensörler, 

insansız hava araçları ve kameralar gibi mobil ekipmanlar, tablet ve 

bilgisayarlar aracılığı ile ölçülen değerlerin veriye dönüştürülmesi, bu 

ekipmanların herhangi bir insan gücüne gereksinim duymadan birbirleri ile 

iletişime geçmesi ve karar-destek mekanizmalarını oluşturması olarak 

tanımlanabilir (Tavukçuoğlu, 2019; Liu ve ark., 2021). Cihazların birbirleri ile 

iletişimi akıllı enerji sistemleri, akıllı evler, akıllı tarım teknolojileri gibi üretimi 

ve hayatı kolaylaştıran sistemleri doğurmuştur. Nesnelerin interneti, lojistik, 

enerji, trafik hareketlerinin denetlenmesi, tarım, sağlık hizmetleri gibi birçok 

alanda kullanılmaktadır. Tarımda nesnelerin interneti uygulamaları; enerji, 

zaman ve insan işgücünden tasarruf sağlaması nedeniyle gün geçtikçe 

yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, nesnelerin interneti (IoT), günümüzde tarımı 

etkileyen en önemli etkenler arasında sayılabilir (Idoje ve ark., 2021). Özellikle 

bitkisel üretimde sulamada uygulanan su miktarının azaltılmasına ve kontrol 

altına alınmasına yardımcı olması, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini 

sağlamak açısından iyi tarım uygulamalarında etkili ve önemli rol 

oynamaktadır. Bunun yanında, hayvancılık işletmelerinde hayvanların yem 

gereksinimi, sağlık, verim vb. durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde 

de yararlı olmaktadır. Seracılıkta iç ortam iklimlendirme, sulama, gübreleme 

gibi otomasyon sistemlerinin kullanılmasında büyük rol oynar. Sulama 

sistemlerinin ve su kalitesinin izlenmesi, bitkisel üretimde hastalık-zararlı 

tanımlanması ve bunlarla mücadele, tarım işletmelerinin günlük faaliyetlerinin 

(ürün depolama, hasat, vb.) izlenmesi ve değerlendirilmesinde de 

kullanılmaktadır (Ercan ve ark., 2019).       

Nesnelerin İnterneti teknolojisinin kullanılabilmesi için iletişimde 

bulunacak ekipmanın sensöre sahip olması, internete bağlanabilmesi için bir 

adresinin (IP – Internet Protocol) olması gerekmektedir. Ölçülen değerlerin 

veriye dönüşmesi, bulutta depolanması ve verilere anlık olarak ulaşılabilmesi 

ancak bu şekilde mümkün olmaktadır.      

Tarımda nesnelerin interneti tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Özellikle hassas tarım ya da iyi tarım uygulamalarında sulama, 

gübreleme, ilaçlama ve hasat faaliyetlerinin kendi kendine hareket edebilen 

(otonom), üzerinde sensörler ve internet bağlantısı bulunan tarım makineleri ile 

gerçekleştirilmesi bu konuya güzel bir örnektir. Nesnelerin interneti sayesinde 

bitki gelişimi evreleri, hastalıkları ve hava ve toprak koşulları 

izlenebilmektedir. Tarımda dijital teknolojilerin kullanılması ile gereken 
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zamanda, uygun miktar ve derinlikte sulama suyunun, yeter miktarda 

ilaçlamanın ya da gübrelemenin yapılması çevrenin sürdürülebilirliği ve ürün 

verim-kalite artışının sağlanmasında büyük rol oynamaktadır. İyi tarım 

uygulamalarının dijitalleşmesi ile tarımsal üretimde yapılan hatalar ve iklim 

değişikliğinin üretim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmış olacaktır.    

3. AKILLI TARIM UYGULAMA ALANLARI 
Uydu verileri, uzaktan algılama teknikleri, bilgisayar, yazılım ve internet 

gibi sistemler, tarımı ve dijital teknolojiyi buluşturarak tarımsal üretim 

sürecinin zaman-işgücü ve ürünlerin verim-kalite olarak artışına destek 

sağlamaktadırlar. Kırsal alanda üreticinin yaşam düzeyini yükseltmek ve 

kalkınmanın sağlanması amaçları ile akıllı tarım uygulama süreçlerinin 

bölgesel düzeyde belirlenmesi oldukça önemli olmaktadır. Dijital, teknoloji, 

bilişim alanları ve robotik sistem uygulamalarının tarım sektöründeki yeri ve 

geleceği bu açıdan oldukça önemlidir.  

3.1. Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) 
Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS), uzaktan algılama teknikleri, sensörler, 

mobil cihazlar ve uygulamalar, tarım yapılan tüm alanın izlenmesine ve ortaya 

çıkan sorunların hızlı bir biçimde çözümlenmesine olanak sağlamaktadırlar. 

Burada amaç daha az girdi kullanımı ile daha yüksek verim elde etmektir. 

Bitkisel üretimde, tohum ekiminden hasada kadar farklı dalga 

boylarındaki yansıma değerleri kullanılarak bitkilerin gelişimleri ve 

hastalık/zararlı durumları belirlenebilir. Bunun yanında insansız hava araçları 

ile yüksek teknolojili çok bantlı kameralar ile büyük arazilerden görüntü 

alınarak bu veriler işlenip depolanabilmektedir (Şekil 1, Şekil 2). Böylece 

yetiştirilen bitkilerin gelişim durumları, sulama, ilaçlama vb. ihtiyaçları ile 

toprak özelliklerine ilişkin bilgiler elde edilmiş olmaktadır.  
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Şekil 1: CBS yardımıyla göl alanlarının belirlenmesi (Anonim 2022a) 

 

Şekil 2: CBS yardımıyla tarım alanlarının belirlenmesi (Anonim 2022a) 

Coğrafik Bilgi Sistemleri ve insansız hava araçları yardımıyla alınan çok 

sayıda görüntü analiz edilerek arazi üzerindeki bitki örtüsünün durumu, zararlı 

ve yabancı ot kontrolüne kadar her türlü tarımsal faaliyet için karar verilebilir. 
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Yine hasat zamanı, verim tahmini de bu şekilde yapılabilmektedir.  Doğru ve 

zamanlı rekolte tahminler tarımsal sanayinin hemen hemen bütün paydaşları 

için kritik bir konudur. Bu tahminler yerel ve küresel çapta ekonomik, stratejik 

ve finansal kararların alınmasında üreticilerden siyasi yönetimlere kadar uzun 

bir zincire önemli girdiler sağlamaktadır. Günümüzde uzaktan algılama 

konusunda önde gelen bazı ülkelerin, bazı stratejik tarım ürünler için küresel 

çapta rekolte tahmin ve izlemesi yaptığı bilinmektedir (Teke ve ark.,, 2016). 

Akıllı tarımda gübreleme işleminin gerçekleşebilmesi için, harita 

sistemleri tabanlı uygulamalar kullanılmaktadır. Bu uygulamalar, toprakta 

bulunan elementlerin GPS verileri kullanılarak elde edilmesi ve yine GPS 

sinyalleri kullanılarak akıllı tarım makinelerinin toprağı işlemesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Türkiye'de de bu teknoloji üniversite, sanayi ve özel sektör 

girişimi ile geliştirilmiştir (Türker ve ark.,, 2015). 

Coğrafik bilgi sistemleri (CBS ya da Geographic Informatıon Systems 

GIS), çeşitli coğrafik konum ve referansı verilen bilgilerin, toplanması, 

depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi, izlenmesi için gerekli dijital donanım, 

yazılım, bilgisayar, internet ve farklı tekniklerin bir arada kullanılmasıdır.    

İnsansız hava araçları, CBS yöntemleri ile mevcut durumun (ürün çeşidi, 

arazi kullanım durumu, toprak özellikleri vb.) belirlenmesini sağlamaktadır. 

Çeşitli dalga boylarındaki yansıma değerlerinde bakılarak bitkilerin gelişim 

düzeyleri, çeşidi, toprak özellikleri, karla örtülülük durumu, sulama ihtiyacı 

gibi özellikler hakkında bilgi edinilebilmektedir.  

Meteorolojik verilerin uydu sistemleri ile kullanıcıların cep telefonlarına 

kadar anlık olarak iletilmesi özellikle don, sis, fırtına gibi olayların olumsuz 

etkilerinin azaltılmasına yönelik alınabilecek tedbirler için zaman 

kazandırmaktadır.  

Uzaktan algılama tekniklerinin kullanılması ile; hidrolojik 

değerlendirmeler, bitki vejetasyon büyüme-gelişme analizleri, stres durumu, 

vejetasyon indeksleri, tür ayrımı, vejetasyon indeksleri, yabancı ot tespiti, 

vejetasyon indeksleri, verim-hasat tayini daha kolay ve hızlı bir biçimde 

yapılabilmektedir. Böylece, üretimde kullanılan doğal kaynaklardan hem 

tasarruf hem de bu kaynakların korunması sağlanır. Ürün kayıplarının 

azaltılması, verimde artış, gıda üretim sürecine sağlıklı bir başlangıç 

gerçekleştirilmiş olur. Bu sayede, tarımsal üretimde girişimcilik de artmaktadır. 

Kuraklık ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında da uzaktan 

algılama teknikleri kullanılmaktadır. Böylece bölgesel kuraklık tahminleri 

yapılmakta, su kaynaklarının gelecekteki durumu belirlenmektedir. Arazi 

üzerinde su kaynaklarına ilişkin bilgiler, farklı dalga boyu yansıma değerleri 

analiz edilerek belirlenebilir. Uzaktan algılama teknikleri ile birlikte uydu 

sistemleri ve haritalama yazılımları kullanılarak, drenaj sularının akış yönü 

belirlenip, arazide herhangi bir yerde drenaj sorunun varlığı araştırılabilir.  

Dijital teknolojiler, su ve toprakla birlikte taşınan kirletici maddelerin 

izlenerek çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasında büyük 
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kolaylık sağlamaktadır. İyi tarım uygulamalarının amacı, tarımsal faaliyetlerin 

çevreye verebileceği zararın en aza indirilmesini ve doğal kaynakların 

sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu açıdan, uzaktan algılama ve coğrafik bilgi 

sistemleri ile mevcut ve gelecekteki olası çevre kirliliği durumları belirlenebilir 

ya da tahmin edilebilir. Böylece tarımsal faaliyetlerde bir takım teknik önlemler 

alınarak olası çevre kirliliğinin önüne geçilebilir. 

Orman, mera, tarımsal, yerleşim ve benzeri alanların ayrılmasında 

coğrafik bilgi sistemlerinin kullanılması ile toprak ve topoğrafya özelliklerine 

göre daha kolay bir biçimde arazi sınıflandırması yapılabilir. Bu tekniklerle 

farklı yansıma ve dalga boylarına göre toprak özellikleri, toprak sınıfları da 

belirlenebilmektedir. Özellikle arazi toplulaştırma çalışmalarında parsellerin 

kıymetlendirilmesinde, uzaktan algılama teknikleri ve coğrafik bilgi sistemleri 

tabanlı uygulamalar ve yazılımlar ile mülkiyet hakları belirlenebilmektedir. Bu 

da toplulaştırma projelerinde hem büyük bir iş yükünü hem de hata yapma 

olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Arazide ekili ürünün bilinmesi, 

gerçekleştirilecek hassas tarım uygulaması için gereklidir. Birden fazla görüntü 

ile yapılan sınıflandırma daha yüksek başarıya sahip olabilmektedir. Birden 

fazla sensör hiperspektral ve termal; elektro optik ve termal veya elektro optik 

ve SAR gibi nesnelerin/bitkilerin farklı özelliklerini taşıdıkları için daha yüksek 

sınıflandırma doğruluğu sunabilmektedirler (Teke ve ark.,, 2016). 

Köy yenilenmesi, yeni köylerin kurulması gibi kırsal yerleşim 

projelerinde de uzaktan algılama teknikleri kullanılmaktadır. Arazi 

sınıflandırması, su kaynaklarının durumu ve yeri, yerleşime uygun alanların 

belirlenmesi, kırsal yolların, kanalizasyon ve altyapı hizmetlerinin 

projelenmesinde yine coğrafik bilgi sistemleri kullanılmaktadır.         

3.2. Sürücüsüz (Otonom) araçlar ve robotik sistemler 
İnsan olmadan, üzerlerindeki sensör, GPS, radar, kamera ve benzeri 

sistemler yardımıyla algılama ve hareket yeteneği olan traktör ve benzeri tarım 

makineleri otonom araçlar (UGV-Unmanned Ground Vehicle) olarak 

tanımlanabilir. Bu araçlarda durumu algılama, yönlendirme, navigasyon gibi 

birçok özellik bulunmakta ve tohum ekme, ilaçlama, gübreleme, hasat işlemleri 

yapılabilmektedir. Bu şekilde daha az işgücü ile daha az zamanda, ilaç ve gübre 

gibi girdilerin yeter miktarda ve ekonomik olarak kullanılması sağlanır. 

Otonom araçlar, iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin, bitkisel üretimde 

verimin artırılması ve toprak özelliğinin korunması hedeflerine ulaşmakta 

önemli bir rol oynamaktadır. Sonuçta toprak ve su gibi doğal kaynaklara verilen 

zarar da en aza indirgenmiş olmaktadır.  Ürünlerin gündüz veya gece olumsuz 

hava koşullarından (yağış, don, rüzgâr vb.) etkilenmeden ekilmesi, zirai 

ilaçlama ve mücadele yapılması, sulanması, hasat edilmesi, tohumların uygun 

mesafe ile ekilmesi otonom araçlar ile hatasız yapılabilmektedir. Otonom 

araçlar toprakta daha az baskı oluşturur, sürücü dikkatsizliği sorunları en aza 

indirgenir. Zirai mücadelede daha az ilaç ve yakıt kullanımı ile çevreye verilen 

zarar da azaltılmış olmaktadır (Özgüven, 2019).  
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Otonom sistemler, uydudan farklı seviyelerde farklı sinyaller alarak, 

sürüş fonksiyonlarını yerine getirir. Mısır, ayçiçeği gibi sıra arası mesafeye 

ihtiyaç duyan bitkilerde bu sistemlerin uygulanması tohum, böcek ilacı, gübre 

gibi pahalı girdilerin doğru ve uygun dozda kullanılmasına olanak sağlar. Bu 

şekilde üretim maliyetlerinin de düşmesine yardımcı olmaktadır. Yapılan çeşitli 

çalışmalarda, otonom sistemlerin yakıtta %9, zamanda %17 ve tüm işlemlerde 

%10 tasarruf oranlarına ulaşılabileceği belirlenmiştir.  

Seralarda da sulama, ısıtma, soğutma, nemlendirme, gölgelendirme gibi 

faaliyetlerin sensörler yardımıyla otomasyonlu olarak gerçekleştirilmesi 

üretimde verim ve kalitenin korunması ya da artırılması bakımından oldukça 

faydalıdır.    

Otonom sistemler ve akıllı robotlar diğer alanlarda kullanıldığı gibi tarım 

alanında da kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak otonom traktörler, otonom 

hasat makineleri, mahsul hasat robotları, böcek ilacı robotları, otonom biçme 

robotları ve benzerleri verilebilir (Uzun ve ark.,, 2018). Otonom araçlar, 

otomatik dümenleme sistemleri ile traktör üzerine yüklenen rota planları 

sayesinde, dönme, düz gitme, manevra yapma gibi hareketlerin neredeyse 

tamamını insan olmaksızın gerçekleştirirler (Şekil 3).  

 
Şekil 3: Tarım alanlarında otonom sistem kullanımı (Anonim2022b) 

Robotik sistemler de otonom sistemler içerisinde yer almaktadır. 

Robotlar, yüklenen yazılıma paralel olarak insan müdahalesi olmadan otonom 

olarak çalışan cihazlardır. Robotlar, yerleşik sensörler aracılığıyla çalışma 

alanlarındaki ısı, ışık, hız ve akım gibi fiziksel değişkenleri algılama yeteneğine 

sahiptir. Dolayısıyla robotlar, yüklenen yazılımı kullanarak üzerlerine monte 
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edilen mekanik uygulayıcıları hareket ettirir ve istenen yerdeki parametre 

değerlerini elektriksel impulslara dönüştürerek tanımlanan görevleri 

gerçekleştirir (Şekkeli & Bakan, 2018). Küresel konumlama sistemleri (GPS) 

yardımıyla hareket eden, ilaçlama, ağaç budama, yabancı ot mücadelesi, silaj 

yapma, hasat, tohum-fidan ekim ve dikimi, süt sağımı, yem dağıtımı, barınak 

temizliği gibi işlemleri üzerindeki sensörler ve dümenleme sistemleri ile 

gerçekleştirebilirler. Araziyi ekime hazırlama, tohum ekme, fidan dikme, hasat 

gibi tarımsal faaliyetlerde robotik sistemler gün geçtikçe geliştirilmekte ve 

kullanım alanları artmaktadır. Seralarda, açık üretim alanlarında ve 

hayvancılıkta robotik sistemler kullanılmaktadır. Hayvan barınakları ve 

seralarda sensörler aracılığı ile ölçülen iç iklim koşulları (sıcaklık, bağıl nem, 

rüzgâr hızı, güneşlenme vb.), yapay zekâ ile değerlendirilerek otomasyon 

yazılımları yardımıyla nesnelerin interneti kullanılarak iç ortamda ısıtma, 

nemlendirme, aydınlatma ve havalandırma gibi işlemler yapılmaktadır.     

Otonom ve robotik sistemlerin bütününe siber-fiziksel sistemler (Cyber 

Physical Systems, CPS) de denilmektedir. Bu sistemler sensörler yardımıyla 

nesnelerin fiziksel ve sanal ortam arasındaki hareketlerini, iletişimini ve 

koordinasyonunu sağlayan ve bu bilgilerin internet kullanılarak bir sisteme 

aktarılmasını sağlayan bilişim altyapısına sahip yapının bütünü olarak 

tanımlanır. Bu sistemler nesnelerin internetini kullanarak çalışır. CPS 

kullanımı, üretim faaliyetlerini sanal ortama aktararak üretim aşamalarını 

modellemeye yardımcı olur ve böylece tüm üretim sürecinin sanal olarak takip 

edilmesini sağlar (Duman ve Özsoy, 2019). Siber-fiziksel sistemlere bağlı 

araçlar, dijital algılamaya dayalı bir kontrol sistemi aracılığıyla bilgi toplama 

yeteneği kazanır. CPS, toplanan geri bildirimleri sürekli kontrol döngülerine 

dönüştürmek için kullanır. Bu temel CPS'yi kullanmak, üretim sürecini kontrol 

eder ve şeffaflığın ve üretkenliğin artmasına katkıda bulunur (Toker, 2018). 

Siber-fiziksel sistemler, enerji, sağlık, tarım, araba yapımı, imalat, havacılık ve 

ulaşım gibi faaliyetlerin çeşitli aşamalarında kullanılmaktadır (Stojmenovic ve 

Zhang, 2015). Tarımsal Siber-Fiziksel Sistem (ACPS), siber-fiziksel 

sistemlerin tarım sektörüne uygulanmasıdır. ACPS'de robotik ve sensörler gibi 

teknolojiler kullanılmaktadır. Robotlar ve sensörler kullanılarak entegre çiftlik 

yönetim sistemleri kurulur. Sistem parametreleri kullanılarak bitki gelişimi, 

toprak değerleri, ısı ve nem takibi yapılabilmektedir. Toplanan bilgiler, bitki 

durumu, sulama, gübreleme ve hasat faaliyetleri ile ilgili uygun zamanda doğru 

eylemlerin yapılmasına yardımcı olur. Böylece erken müdahale şansı elde 

edilerek olası kayıplar karşılanmaktadır (Selmani ve ark.,, 2019). 

3.3. İnsansız hava araçları (Drone) 
İnsansız hava aracı (Drone), insan pilotu olmayan ve radyo ağ 

bağlantıları kullanılarak karadaki merkezlerden uzaktan kontrol edilebilen 

kanatlı, uçak ya da helikopter biçimli bir araç olarak tanımlanabilir. Teknolojik 

gelişmelerin bir sonucu olarak; pervaneli, yüksek hareket yeteneğine sahip ve 

olabildiğince küçük boyutlu bu ekipmanlara “drone” adı verilmiştir. Dronların 
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tarım sektöründe kullanımı günden güne yaygınlaşmaktadır. Özellikle cep 

telefonları, ipad'ler, tabletler üzerinden kontrol edilebilmeleri kullanım 

alanlarının da genişlemesine yol açmıştır (Kirmikil ve Ertaş, 2020). 

Tarımsal amaçlı kullanılan insansız hava araçları, görüntüleme 

sistemlerinin yanı sıra engelleri aşabilen özel sensörlerin de yerleştirilmesi ile 

daha da çok kullanım alanı bulmuştur. İnsansız hava araçları, anlık görüntü 

aktarımı, bilgisayar ve internet tabanlı karar verme sistemleri, hareket edebilen 

tank ekleme özelliği ile tohum ekimi, ilaçlama, hasat zamanı belirlemesi ve 

hasat etme, tarla kontrolü, haşere ve yabancı ot belirlenmesi, yangın söndürme 

gibi birçok faaliyette kullanılmaktadır (Şekil 4) (Ercan ve ark.,, 2019). 

 

Şekil 4: Tarımda insansız hava araçlarının kullanımı (Kim ve ark.. 2019) 

İnsansız hava araçları ile üretim alanlarının havadan görüntülenmesi, bu 

araçların üzerine takılan kamera ve sensörler ile hava ve topraktaki sıcaklık, 

nem, derinlik, basınç gibi verilerin yanı sıra ürünlere ilişkin çiçeklenme, meyve 

oluşumu, hastalık, hasat zamanı gibi verilere ilişkin bilgilere de 

ulaşılabilmektedir. Bu veriler sayesinde uygun sulama zamanı ve sulama 

miktarı belirlenmektedir. İnsansız hava araçları ile ilaçlama da 

yapılabilmektedir.  

3.4. Akıllı sulama sistemleri (Smart irrigation) 
Otomasyonlu sulama sistemleri, suyun doğrudan bitki kök bölgesine, 

bitki ve toprağın ihtiyacı kadar kontrollü bir şekilde verilmesini sağlar. Bu 

nedenle, damla sulama sistemleri akıllı tarımda en yaygın kullanılan sulama 

sistemidir. Bununla birlikte hava sıcaklığı, rüzgâr, güneşlenme gibi ölçümlerin 

yapılması, bu ölçümlere göre bitki ve topraktan gerçekleşen buharlaşmanın 

hesaplanması ve buna göre su ihtiyacının belirlenmesi de nesnelerin interneti 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Şekil 5, Şekil 6). Gereken zamanda, uygun 
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miktar ve kök derinliğinde yapılan sulama, tasarruflu su kullanımı ile birlikte 

verim artışı da sağlamaktadır. Akıllı sulama sistemleri ile yüzey akış, 

buharlaşma, derine sızma gibi su kayıpları en aza inmektedir.  

Akıllı sulama sistemlerinden optimum verimi elde edebilmek için 

yapılan bilimsel çalışmalarda, bitki yapraklarına gömülü sensörler de 

kullanılmaya başlanmıştır.  Bu sensörler, bitkilerin yapraklarındaki su stres 

seviyesini tespit ederek araştırmacıların bitkilerin yapraklarındaki su stresi 

seviyesinin değişimini izlemesine olanak tanımaktadır (Idoje ve ark., 2021).  

 

Şekil 5: Akıllı sulama sistemleri (Anonim 2022c) 

 

Şekil 6: Akıllı sulama sistemlerinde aşamalar (Anonim 2022c) 
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Akıllı sulama, çiftçilerin su tüketimini önemli ölçüde azaltmasına 

yardımcı olurken iyi tarım uygulamalarına yaptığı katkı ile çevre ve doğal 

kaynakların korunması yönünde de fayda sağlamaktadır. Sulamaya yönelik 

akıllı tarım teknolojileri, arazinin yapısı, toprak tipi ve yetiştirilecek ürün 

çeşidine dayandırılmaktadır. Arazinin sulamaya hazırlanmasından, sulama 

ekipmanlarına ve sulama zamanı ve miktarı planlamasına kadar sulama 

uygulamalarının her aşamasında akıllı teknolojiler kullanılmaktadır. Bitki 

gelişim durumunu, toprak nemini ve iklim koşullarını izleyen sensörler 

aracılığıyla da akıllı sulama uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar 

sayesinde önemli düzeyde su tasarrufu sağlanabilmektedir (Türker ve ark., 

2015). Nesnelerin interneti ve yapay zekâ kullanarak suyu tasarruflu kullanan 

akıllı yağmurlama ve damla sulama sistemleri ile bitki gelişimine uygun bir 

sulama programı yapılabilmektedir. Akıllı sulama sistemlerinde uzaktan 

denetleme yapılabilmekte, sulamanın gerekli olduğu dönemlerde uygun 

miktarda sulama suyu otomasyonlu sistemlerle bitkiye verilmektedir. Böylece 

sulamanın etkinliği ve sulama randımanı artarken toprak ve su kaynakları da 

korunmaktadır.  

3.5. Gübrelemede dijital teknolojiler 
Bitkisel üretimde istenilen verimi elde edebilmek için bitkinin 

gereksinim duyduğu suyun ve besin elementlerinin yeter miktarda toprakta 

bulunması gereklidir. Bitki besin gereksinimini karşılayamayan topraklara 

yeter doz ve uygun besin bileşiminde gübreleme yapmak gerekmektedir. 

Sensörler yardımıyla gerekli verileri toplayan, nesnelerin interneti ve yapay 

zekâ kullanarak verilerin yorumlanmasını ve karar vermeyi sağlayan 

otomasyonlu gübreleme sistemleri iyi tarım uygulamalarının bir parçasıdır. 

Böylece fazla gübrelemenin önüne geçerek, toprak, bitki ve su kaynaklarının 

korunmasına katkıda bulunulmaktadır (İleri, 2021).  

3.6. Tarımsal işletmelerde dijital yönetim          
Tarım işletmelerinde akıllı tarım uygulamalarının üretimin her 

aşamasında kullanılması, iyi tarım uygulamalarını kolaylaştırarak hem çevre 

dostu üretime hem de daha az girdi kullanımı ile daha yüksek gelir elde etmeye 

olanak sağlamaktadır. Bitkisel üretimde, toprak analizleri, su kalitesi analizleri, 

hava koşullarının anlık ölçülmesi, arızalanan tarım makinelerinin uyarı 

sistemleri sayesinde erken hasar tespiti, ilaçlama, gübrelemeye ilişkin konular, 

hayvancılıkta yemleme, hastalık, sağım, üreme gibi konular dijital teknolojiler 

yardımıyla yönetilebilir. Önceki dönem sulama, verim, hasat vb. kayıtlar 

kolaylıkla karşılaştırılabilir. Toprak, su gibi doğal kaynakların büyük ölçüde 

korunması sağlanır.  

3.7. Akıllı Seralar 
Dış hava koşullarına göre iç ortamda yetiştirilen bitkilerin sulama, 

sıcaklık, bağıl nem, gölgeleme, havalandırma gibi gereksinimlerin 
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otomasyonlu sistemler tarafından sağlandığı seralar akıllı seralar olarak 

tanımlanmaktadır. Akıllı seraların en önemli avantajı, anlık iklimsel koşulların 

ölçülerek soğuma ya da ısınma, kuruma ya da nemlenme koşullarına karşı 

hızlıca önlem alınmasını sağlamasıdır. Uygun zamanda ve yeter dozda sulama 

suyunun uygulanması, iç ortamda CO2 miktarının ayarlanması gibi birçok 

işlemin yapay zekâ ve sensörler ile gerçekleştirilmesi verimde artışı da 

beraberinde getirmektedir. Günümüzde dijital teknolojilerin en fazla 

kullanıldığı tarımsal üretim biçiminin seracılık olduğu söylenebilir 

(Durmuşoğlu, 2016).   

Son yıllarda seracılık ve dikey tarım için akıllı tarım teknolojileri 

uygulanmaya başlamıştır. Sera otomasyonu çevresel verilerin elde edilmesine 

ek olarak, hava istasyonları verilen parametreler eşleştirmek için koşulları 

otomatik olarak ayarlayabilmektedir. Özellikle, sera otomasyon sistemleri de 

benzer bir prensibi kullanmaktadır. Ayrıca seralarda akıllı led aydınlatma 

değişen koşullara otomatik olarak uyum sağlamakla birlikte, bir serada ya da 

depolama alanında her tarafa doğru miktarda ışık gitmesini sağlamaktadır 

(Şekil 7). 

 
Şekil 7: Seralarda led ışık kullanımı (Anonim2022d) 

Örneğin Hollanda'da seralar için sürdürülebilir bir çevre sağlamak için 

CO2 düzey, nem, LED ışık, tesis sağlığı ve veri analitiklerini izlemek için 

sensörler kullanılmakta olup, geleneksel şekilde açık alanda elde edilen 

ortalama verimin on katına yakın miktarda ürün hasat edilebilmektedir. Diğer 

taraftan akıllı seralarda yetişen ürünler çok daha az suya ve pestisitlere ihtiyaç 

duyduğundan dolayı bu ürünler daha çevre dostu ürünlerdir. Ayrıca hidroponik 
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teknoloji sayesinde, topraksız akıllı dikey bahçeler oluşturulmakta olup, bitkiler 

sensör teknolojisi tarafından kontrol edilen ve korunan besleyici çözücüler 

içinde yetişmektedir. 

3.8. Hayvancılıkta dijital teknolojiler 
Gelişen teknoloji, tam otomasyonlu izleme ve kontrol sistemlerinin 

kullanılmasına olanak sağlayarak hayvancılığın gelişimine önemli ölçüde 

katkıda bulunmuştur. Hayvanların üreme, beslenme, sağlık ve konfor ile 

çevreyle olan etkileşimlerini sürekli izleyen, farklı modelleme yöntemleri 

kullanarak doğum, hastalık gibi yetiştiricilikte önemli olayları gerçekleşmeden 

önce tahmin eden ve gereken önlemlerin alınmasını sağlayan akıllı hayvancılık 

sistemi son yıllarda yetiştiriciler tarafından tercih edilmektedir (Türker ve ark.,, 

2015). Süt sığırcılığında robotik, otomasyonlu ve yapay zekâ tabanlı sistemler 

uygulanmaktadır (Şekil 8, Şekil 9). Akıllı hayvancılık ile yetiştiriciler, 

hayvanların bireysel ihtiyaçlarını daha iyi izleyebilir ve beslenmelerini buna 

göre ayarlayabilir, hastalığı önleyebilir ve böylece sürü sağlığını iyileştirebilir 

duruma gelmişlerdir. 

Yapılan bilimsel çalışmalar, dijital teknolojik sistemlerin uygulandığı 

hayvancılık işletmelerinde süt verimlerinin ve hayvan refahının arttığını, 

hayvansal atıkların metan emisyonunda %30 azalma olduğunu göstermektedir. 

Otomasyonlu sistemler ile barınakta harcanan insan işgücü ve zamandan da 

tasarruf sağlanmaktadır. Böylece daha büyük sürülerin yönetilebildiği, daha 

yüksek gelir getiren ve daha sağlıklı hayvancılık işletmeleri oluşmaktadır.  

 

Şekil 8: Büyükbaş hayvanlar için yemleme otomasyonu (Anonim2022e) 
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Şekil 9: Büyükbaş hayvanlarda kaşınma otomasyonu (Anonim2022e) 

Akıllı hayvancılık sistemleri ile hayvan hastalıkları daha erken 

aşamalarda belirlenmektedir. Bu tip sistemler yetiştiricilere nesnelerin interneti 

aracılığı ile veri göndererek acil ya da normal konular hakkında bilgiler verir. 

Otomasyonlu sistemler, hayvanlara barınak içerisinde daha özgür bir alan 

sağlamaktadır. Bu durum, hayvanların içgüdüsel davranışlarını daha rahat 

sergilemelerine, stresten uzak olmalarına ve verimlerinin yükselmesine 

yardımcı olur. Hayvanlarda herhangi bir problem oluştuğunda erken uyarı 

sistemleri ile haber verilmesi, yetiştiricinin anında soruna çözüm bulmasına 

olanak tanır. Bu şekilde hayvan hastalıklarının oluşmasına ve yayılmasına 

engel olunabilir. Erken uyarı sistemlerinin hayvanları tedirgin edici olmaması 

büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle temassız, uzaktan izleme yöntemleri 

öncelikli tercih olmalıdır. Hayvan davranışlarındaki farklılıkların gerçek 

zamanlı olarak izlenmesi ve ilgili algoritmalar ile analiz edilmesi için hassas 

hayvancılık algılama teknolojilerini içeren ses ve görüntü işleme teknikleri 

kullanılabilir.  

Akıllı hayvancılık yönetiminde elektronik (radyo frekansı) tanıma 

sistemleri, ilgili sürü yönetim yazılımları ve ürünlere ilişkin verim, kalite 

bilgilerinin aktarımı için internet bağlantıları kullanılmaktadır. Kullanılan bu 

dijital teknolojiler hayvancılığın her aşamasında zaman ve işgücünden tasarruf 

sağlamaktadır. Robot sağım sistemleri ve otomasyonlu sağım sistemleri ile 

daha hızlı ve etkili bir biçimde büyük sürülerde sağım yapılabilmektedir. Sağlık 

durumu izlenmesi, topallık ya da farklı ayak hastalıklarının belirlenmesi için 

adım sayıcılar, buzağı bakım ve besleme sistemleri, kızgınlık, kulak içi sıcaklık 

sensörleri, özellikle erken dönem gebelik teşhislerinde kullanılan 



Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar | 50 

 

ultrasonografik iç organları görüntüleme cihazları, doğum kasılmalarının 

belirlenebilmesi için sensörler kullanılmaktadır. Hayvanların canlı ağırlığı 

değişikliklerini değerlendirmek için elektronik terazi, yoğun yem tüketiminin 

denetimi ve ölçümü için otomatik yoğun yem üniteleri, kaba yem tüketimini 

ölçen yemlik sistemleri, su tüketimini ölçen suluk sistemleri, elektronik kantarlı 

kaba-yoğun yem karıştırıcı ve dağıtıcıları, süt kalite ve bileşimi ile hayvan 

sağlığı ve üreme durumunu değerlendirmek için hat sensörleri ve yetiştiricilikte 

gerekli birçok ölçüm ve izleme, otomasyonlu ve robotik sistemler yardımıyla 

yapılabilmektedir. Sağım sistemlerine entegre otomatik süt ölçüm sistemleri ile 

sığırların süt verimi, sağım zamanı, sağım süresi, süt akış hızı, sütün elektrik 

iletkenliği ve sıcaklığına ilişkin veriler ölçülerek doğrudan bilgisayar ortamına 

kaydedilmektedir. 

SONUÇ 
Hızlı nüfus artışı, gelir dengesizlikleri, gıdanın adaletli bir biçimde 

dünyaya dağılımını engellemektedir. İklim değişikliği ve buna bağlı olarak 

oluşan çevre felaketleri de tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Geleneksel 

tarım sistemleri ile istenilen düzeyde üretim yapmak oldukça zor 

görünmektedir. Su kaynaklarının kısıtlı oluşu, tarımsal üretimde girdi ve enerji 

maliyetlerinin de sürekli yükseldiği de düşünülecek olursa bu zorluk bir kat 

daha artmaktadır. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, tarımda gelişen 

teknolojinin kullanılması ve çevrenin korunmasını hedef alan iyi tarım 

uygulamalarına teknolojinin adapte edilmesinin önemini çok daha iyi 

anlamaktayız.  

Dünya Endüstri 4.0’la birlikte bilişim teknolojilerinin üretimi ve 

yaygınlaştırılması konusunda çok hızlı gelişme göstermektedir. Türkiye de bu 

hızı yakalamalıdır. Üniversiteler, araştırma enstitüleri, ilgili kamu kurumları ve 

özel sektör de kendi içlerinde ve birbirleri ile ilişkili olarak üretme ve çalışma 

içinde olmalıdırlar. Bu konuda hayatın her alanında kullanılan teknolojide çok 

büyük bir rekabet vardır. Bu rekabet çerçevesinde özellikle, AB Ülkeleri 

nesnelerin interneti ve dijital teknolojilere çok önem vermektedir. 

Tarım, tüm yaşamı etkilemesine rağmen, kırsal alan odaklı bir üretim 

faaliyetidir. Bu nedenle tarımda dijitalleşmenin kırsal alanda üreticilere, 

çiftçilere çok iyi anlatılması, bu konuda eğitimler verilmesi, teknik personel 

yetiştirilmesine önem verilmesi yapılacak çalışmaların ilk aşaması olmalıdır. 

Bunun yanında tarımda dijital teknolojilerin altyapısını oluşturmada işletmelere 

desteklerin sağlanması, iyi tarım uygulamalarında verilen destekleri de 

güçlendirecektir. E-tarım uygulamalarının geliştirilmesi, dijital tarıma ilişkin 

mevzuatların oluşturulması tarımsal üretimin güvenliği bakımından gereklidir. 

Karar destek sistemlerinin doğru bir biçimde işletilmesi için su ve toprak 

kaynaklarına ilişkin veri tabanlarının güncellenmesi ve erişilebilir olması 

yapılacak çalışmalar arasında olmalıdır. Çevrenin korunması, verimliliğin 

artırılması ve hayatın sürdürülebilirliği; hızla gelişen, gıda güvencesi ve 

güvenliğinin tehdit altında olduğu dünyada önemini günden güne artırmaktadır. 
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GİRİŞ 
İlkçağlardan beri insanoğlu tarımsal üretim yapmakta ve bu tarımsal 

üretimlerde verim ve kalite özelliklerini artırmak amacıyla bitkisel üretim 

prensiplerinden faydalanmakta veya katkı maddelerini kullanmaktalardır. 

Tarımsal üretim ilk olarak toprakla birlikte başlamış olup, 17. yy’dan itibaren 

bitki oluşumunu teşvik edici maddelerin belirlenmesi ile birlikte topraksız tarım 

sistemleri kullanılmaya başlanılmıştır. Dünya üzerinde nüfusun hızlı bir şekilde 

artması, toprak alanlarının bilinçsiz kullanımı ve gıda ihtiyaçlarının 

karşılanamaması gibi problemler nedeniyle su kültürü yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Ayrıca, geleneksel tarım uygulamaları toprak verimliliğinin zayıf 

olması, toprakta oluşan toprak kökenli hastalıklar, toprak yorgunluğu, erozyon, 

yabancı otların varlığı, pestisit kullanımı ve sık sık iklim değişiklikleri gibi 

bitkilerin gelişimlerine olumsuz etki yapan faktörler nedeniyle de topraksız 

tarıma yönelimler olmuştur. Ayrıca, tıbbi ve aromatik bitkilerin açık koşullarda 

yetiştirilmesi tek yıllık ve sezonluktur. Bu nedenle, dikey tarım gibi kontrollü 

tarım yaklaşımlarının geliştirilmesi bu sorunları ortadan kaldırmakta ve açık 

alanda yetiştiriciliğe kıyasla verimi hem hızlandırmakta hem de artırmaktadır. 

Dikey tarım, temel olarak bitkilerin topraksız besin çözeltilerinde yetiştirildiği 

hidroponik veya yarı hidroponik tekniklere dayanmaktadır (Maucieri ve ark., 

2019). 

Topraksız tarımın birçok faydası olmakla birlikte, bu şartlarda 

yetiştirilen bitkilerin steril olması hastalık ve zararlıların meydana gelişlerini 

engellediği için tarımsal (kimyasal) ilaçların kullanımına ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bu bitkilerde böcek izleri bulunmaz, temiz, parlak ve 

homojenite görüntüye sahiptirler. Topraksız tarımın başka bir faydası da üretim 

alanlarında yabancı ot bulunmayacağından çapalama gibi işçilik isteyen 

uygulamaların yapılmaması yetiştiricilik masraflarını azaltmaktadır. Diğer 

faydaları ise şöyle sıralanabilir; iklim koşullarına bağlı olmadığı için sürekli 

üretim yapılmakta, erkencilik, kalite ve verimi daha yüksek bitkiler elde 

edilmekte, verimsiz topraklarda yetiştirilemeyen bitkilere üretim imkanları 

tanır, yetiştirme ortamları tekrar kullanılarak masrafları azalması sağlanır, besin 

ve su ihtiyaçları kontrollü bir şekilde uygulanarak ekonomik faydalar sağlar, 

daha hızlı, sağlıklı ve kısa zamanda bitki üretimi ile birim alandan daha fazla 

verim alınabilir. Ancak topraksız tarımın bazı dezavantajları da bulunmaktadır. 

Bunlar ise; sistemin yüksek maliyetli olması, sürekli kontrol edilmesi, topraksız 

tarımın her bitki için uygun olmaması, bilgi ve deneyimli kişilere ihtiyaç 

duyulması gibi nedenlerdir (El-Kazzaz ve El-Kazzaz, 2017).  

Topraksız tarım fazla üretim ve verim ile tarımın geleceği kabul 

edilmekte, toprağa ihtiyaç duyulmaksızın bitkiler için gerekli besin 

elementlerin kök bölgelerinde su ile birlikte stres koşulları oluşturmadan farklı 

sıvı ve katı ortamlar kullanılarak yetiştiriciliği yapılan yöntem olarak 

tanımlanabilir. Topraksız tarım iki kısma ayrılmaktadır. Aeroponik sistem, 

durgun veya akan su kültür uygulamaları olarak bölünürken; bitkilerin kök 
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bölgesine besin eriyiklerinin doğrudan verilmesi su kültürü olarak 

adlandırılmaktadır. Besin çözeltilerinin organik veya inorganik ortamlara 

uygulanarak sulanan üretim şekline de katı ortam kültürü olarak 

adlandırılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kontrollü ortamlarda 

hidroponik ve aeroponik üretimi, ticari ölçekte kalite, saflık, tutarlılık, 

biyoaktivite ve biyokütle üretiminin iyileştirilmesi için fırsatlar sağlamaktadır 

(Hayden, 2006). 

Tıbbi, aromatik ve yenilebilir bitkiler, biyoaktif bileşiklerin içeriğinden 

dolayı fonksiyonel gıdalar veya farmasötik moleküllerin ekstraksiyonu için 

bitki materyali olarak kabul edilmektedir (Garcia-Oliveira ve ark., 2021). Uzun 

yıllardan beri, sağlıklı gıdalara veya doğal ilaçlar ve gıda takviyeleri gibi bitki 

kaynaklı sağlık ürünlerine yönelik artan pazar talebi, gıda ve ilaç endüstrilerini 

bu türlerin biyoaktif özelliklerinden yararlanmaya yöneltmiştir (Lubbe ve 

Verpoorte, 2011). Bu biyoaktif bileşikler, bitkilerin doğal ortamlarına 

adaptasyon mekanizmalarında yer alan ikincil metabolitlerdir. Bu nedenle, bu 

özel moleküllerin bitki dokularında sentezi ve birikimi, bitkilerin büyümeleri 

sırasında aldıkları besin ve çevre koşullarından etkilenmektedir. Tıbbi ve 

aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve yenilebilir türlerin ticari üretimi, doğal 

sağlıklı ürünler için pazar talebini sürdürmek ve özel mahsullerin pazar payını 

genişletmek için etkili bir araçtır (Canter ve ark., 2005; Maggini ve ark., 2021). 

Topraksız tarım sistemleri özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin 

yetiştirilmesi için çok uygun ortamlardır (Dorais ve ark., 2001). Çünkü tarım 

toprağı ile bağlantılı bitki kontaminasyon problemlerinin önlenmesini ve 

gerekli tüm makro ve mikro elementler içeren besin maddelerini besin 

solüsyonu yoluyla bitkilerin mineral besin içeriklerini karşılar. Topraksız tarım 

sistemleri, hidroponik yetiştiriciliği, balık yetiştiriciliği ile birleştiren 

akuaponik sistem gibi yeni geleneksel olmayan entegre yetiştirme sistemleri ile 

birlikte sera hidroponiği ve substrat kültürünü kapsamaktadır. Hem hidroponik 

hem de substrat kültürü ile bitkiler, besin ihtiyaçlarını karşılamak ve ikincil 

metabolitlerin içeriğini optimize etmek için uygun şekilde uyarlanabilen 

beslenme ve çevresel koşullara tabi tutulmaktadır (Chrysargyris ve Tzortzakis, 

2021). 

Bu çalışma, topraksız tarım sistemlerinin tanıtılması, kullanım alanları 

ile avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi ve tıbbi ve aromatik bitkilerin 

topraksız tarımda yetiştirilmesi ile ilgili bilgilerin bir araya toplanması 

amacıyla yapılmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin topraksız tarım sistemleri 

üzerine yapılan çalışmaların bir araya toplanılması, bu bitkilerin adaptasyonu 

ile birlikte fizyolojik faaliyetlerinin aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır. 

Böylece, mevcut çalışmanın tıbbi ve aromatik bitkilerin topraksız tarımda 

yetiştiriciliği hakkında daha fazla araştırmayı teşvik etmesi ile birlikte daha 

fazla tıbbi ve aromatik bitki türlerinde topraksız yetiştirme yöntemlerinin 

uygulanması için bir perspektif açması umut edilmektedir. Ayrıca, bu 
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çalışmanın ileriki yıllarda uygulanacak sistemlerde yol gösterici olduğu 

düşünülmektedir. 

1. TOPRAKSIZ TARIMIN TANIMI VE İŞLEVİ 
Topraksız tarım, bitkilere besin ve su için destek ve rezervuar sağlamayı 

öneren insan yapımı bir kültürdür. Diğer bir ifade ile; kökler tarafından emilen 

inorganik besinlerin sulama suyu yoluyla sağlandığı, köklenme ortamı olarak 

toprak kullanılmadan bitki yetiştirme yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Savvas 

ve ark., 2013; El-Kazzaz ve El-Kazzaz, 2017). 

Topraksız tarımın işlevi, su, mineral tuzları ve çözünmüş oksijen 

miktarını kontrol ederek bitki büyümesinin teşvik edilmesidir. Kökler hareketli 

suda asılı kaldıklarından besin maddelerini ve oksijeni hızlı bir şekilde emerler. 

Çözeltilerin oksijen ile doyurulması gerekir. Bitkilerin verim ve kalite 

özelliklerinin en yüksek değerlere çıkması için su, besin ve oksijen 

kombinasyonlarının bitkinin ihtiyaçlarıyla dengelenmesi gerekmektedir. 

Topraksız tarımda iyi sonuçların elde edilmesi sıcaklık, nem ve CO2 seviyeleri, 

ışık yoğunluğu, havalandırma, pH ve bitkinin genetik özelliklerine bağlıdır (El-

Kazzaz ve El-Kazzaz, 2017). 

2. TOPRAKSIZ TARIM SİSTEMLERİ 
Kurak ve yarı kurak bölgelerde bulunan ülkelerde tıbbi bitkilerin 

yetiştirilmesi ve sürdürülebilirliği, sınırlı su ve toprak kaynakları ile büyük 

zorlukla karşı karşıyadır. Bu bölgelerin su kaynaklarının kıt, yenilenemez, aşırı 

kullanılmış fosilleşmiş yeraltı suları, tuzlu suların meydana gelmesi ve ayrıca 

aşırı su kullanımları nedeniyle su miktarının düşmesi, miktar ve kalite 

bakımından düşüktür. Toprakların yapısının bozulması, kumlu, su tutma 

kapasitesi düşük, mineral ve organik madde içeriği düşüktür. Bu nedenle, bu 

bitkilerin üretimini artıran ve hammadde kalitesini artıran yetiştirme 

yöntemlerinin araştırılması ve su kaynaklarının verimli kullanılmasının göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir (Al-Karaki ve Othman, 2009). 

Günümüzde yetiştirme yöntemlerinin araştırılması ile birlikte tıbbi ve aromatik 

bitkilerin topraksız tarımda üretilmeleri üzerine çalışmalar artmaya başlamıştır. 

Topraksız tarım sistemleri Şekil 1’de görüldüğü üzere kapalı ve açık 

topraksız tarım olmak üzere 2 ana gruba ayrılmaktadır (El-Kazzaz ve El 

Kazzaz, 2017).  
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Şekil 1: Topraksız tarım yöntemleri 

2.1. Kapalı Topraksız Tarım Sistemi 
 Kapalı topraksız çerçevede çözünmüş katkı maddeleri geri 

dönüştürülebilir ve katkı konsantrasyonları benzer şekilde gözlenen ve 

dengelenen tarım sistemidir. Hidroponik sistemdeki gibi ek ayarlarının 

yapılması ve çözünmüş takviyeler her durumda haftada bir kez incelenmelidir. 

Çözünmüş takviyeler sonuçlara göre dengelenmelidir. Uygun şekilde 

denetlenmezse, çözünmüş takviyeler dengeden kaçabilir. Kapalı topraksız 

çerçeveler, hem temel hem de gelişmiş topraksız tarım sistemlerini 

içermektedir. Genel olarak hidroponik, aeroponik ve akuaponik sistem olmak 

üzere 3’e ayrılır (Şekil 1). 

2.1.1. Hidroponik (Hidro tarım) Sistem 
Hidroponik tarım sistemi bitkilerin toprak olmadan yetiştirilmesidir. 

Bitkilerin toprağa ihtiyacı yoktur, ancak toprağın kendileri için sağlayabileceği 

vitamin ve minerallere ihtiyaçları vardır. Bitkiler ayrıca kök bölgesinde ışık, su, 

karbondioksit ve oksijene ihtiyaç duyar. Hidroponikte bitkiler, kayalar veya 

hindistan cevizi lifi gibi atıl bir ortamda yetiştirilir ve iyi bir şekilde hazırlanmış 
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birincil, ikincil ve mikro besin karışımı içeren bir çözelti ile beslenirler. 

Sebzeler, otlar, meyveler ve çiçekler dahil olmak üzere hemen hemen her tür 

bitki hidroponik olarak yetiştirilebilir.  

 
Şekil 2: Hidroponik sistemin kurulma prensibi 

Kaynak: http://toprakvesu.com/kb/wp-content/uploads/2015/05/nft.gif 

Hidroponik, çiftçiler ve yetiştiriciler tarafından dünya çapında yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Kısaca, hidroponik sistem, besin maddelerinin formüle 

edilmiş gübrelerden geldiği topraksız su bazlı sistemlerde bitkilerin 

yetiştirilmesi kültürüdür (Liang ve Chien, 2013). Geleneksel tarıma göre 

%50’den fazla su tasarrufu ve %30-%50 daha hızlı bitki büyümesi meydana 

gelmektedir. Birçok çalışma hidroponik olarak yetiştirilen bitkilerin daha iyi 

verim ve daha yüksek sekonder metabolit içeriklerine sahip olduğunu 

bildirmiştir. Bu sistem bitkilerde hafif ila orta derecede tuz stresini indükleyen 

spesifik bir büyüme solüsyonunun kullanımından kaynaklanabileceği; strese 

duyarlı bileşiklerin artan birikimiyle bitkilerin duyusal ve fonksiyonel kalitesini 

iyileştiren büyüme koşulları sağlayabileceği belirtilmiştir (Jakovljevic ve ark., 

2019). Hidroponik tarım sisteminin birçok avantajı vardır (Şekil 3). 
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Şekil 3: Hidroponik sistemin avantajları 

2.1.2. Aeroponik Sistem 
Bitkilerin hava veya sis  (kapalı ya da yarı-kapalı) ortamda asılı bitkilerin 

gelişimi için gerekli su ve besin maddelerinin kök bölgelerine püskürtüldüğü 

sistemdir. Ortamın tamamen kapatılmaması hastalık ve zararlı açısından 

tehlikeli görüldüğünden sürekli kök bölgelerinde bakım gerektirmektedir. 

Kontrollü ortam sağlandığından bitki köklerinde yabani ot, kök kirleticilerde 

rastlanmaz. Düşük kaliteli sularla dahi gelişimleri hızlı ve ekimde artış sağlanır. 
Bu sistemde besin çözeltisi için rezervuar olarak kullanılan sızdırmaz kök 

odaları ve rezervuar kapağının üzerindeki bitkiler genişletilmiş kapaktaki 

deliklerden desteklenmeli veya asılmalıdır. Böylece kökler rezervuar kapağının 

altında havada asılı kalır ve kök kısımları besin çözeltisi sisi ile kaplanarak 

rezervuarda bulunan besin çözeltisi ile buğulanır. Üç çeşit aeroponik sistem 

vardır. Birinci sistem, yüksek basınçlı aeroponik sistemler, gereken çeşitli 

döngü (açma/kapama) süreleri nedeniyle genellikle bir su pompası kullanmaz. 

İkinci sistem, düşük basınçlı aeroponik sistelerdir (soakaponik sistem), 

aeroponik sistemin büyük çoğunluğun ima eden kısımdır. Üçüncü sistem, 

aeroponik sistemlerde sis oluşturan Ultrasonik sisleyicilerdir. Küçük bir su 

damlası ölçüsü ile sis yaparken, sis veya buğuda neredeyse hiç rutubet yoktur 

(El-Kazzaz ve El-Kazzaz, 2017). 
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2.1.3. Akuaponik Sistem 
Salyangoz, balık, kerevit veya karides gibi suda yaşayan hayvanların, 

bitkilerin suda simbiyotik bir ortamda hidroponik kombinasyonlu tanklarda 

yetiştirildiği su ürünleri yetiştiriciliği sistemidir (Rakocy ve ark., 2006a; 

Rakocy, 2007a; Rakocy, 2007b). Başka bir ifade ile Aquaponik sistem, kültür 

bitkilerinin ve sucul türlerin topraksız su bazlı bir sistemde birlikte 

yetiştirilebildiği hidroponik ve su ürünleri yetiştiriciliğinin bir entegrasyonudur 

(Seawright ve ark., 1998; Rakocy ve ark., 2006b). 

Akuaponik sistem, akuakültür ve hidroponik sistemlere göre çeşitli 

avantajlara sahiptir. Çünkü, bu sistem formüle edilmiş gübre ihtiyacının 

azalmasını sağlar, tarımsal akıntı olasılığını ortadan kaldırır ve suyu biyofiltre 

işlemleriyle temizler (Rakocy ve ark., 2006b). Balık dışkısından salınan 

besinler ve organik atıkların mikrobiyal parçalanması, bitkiler tarafından 

akuaponik sistemlerde kullanılmaktadır (Roosta ve Hamidpour, 2011). 

Akuaponik sistem su monokültüründen kaynaklanan atık birikimini 

azaltmak ve sistemin üretkenliğini ve karlılığını artırmak için bir araç olarak 

önerilmektedir (Rakocy ve Hargreaves, 1993). Bu sistemde çevre kirliliği 

potansiyeli olan büyük miktarlarda kirli su üretilmektedir, bu da akuaponik gibi 

teknik sistemler ile azaltılabilir (Piedrahita, 2003; Schneider ve ark., 2005). 

Topraksız su bazlı sistemler, toprak kalitesi ve alan kullanılabilirliği sınırlarının 

az olduğu, kapalı kentsel ortamlardaki dikey entegrasyon sistemlerinde yaygın 

olarak kurulmaktadır (Lal, 2013; Orsinsi ve ark., 2013). Bu şekilde bitki 

bileşeni biyofiltre görevi görür ve akuakültür sistemlerinden farklı olarak ayrı 

bir biyofiltreye ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca bu biyofiltre, ekonomik bitkisel 

ürünlerin satışı yoluyla da gelir elde etmektedir (Rakocy ve Hargreaves, 1993). 

Bu nedenle, akuaponik sistemler, suda yaşayan türlerin ve bitki bileşeninin 

birbirine fayda sağladığı ve yetiştiricinin iki farklı pazarlanabilir ürün aldığı 

ekonomik açıdan avantajlı bir simbiyotik sistem geliştirir.  

Hidroponik ve akuaponik sistemler iç mekân uygulamaları olup, iklim 

koşullarının değişmesi ve ani hava değişikliklerinden doğrudan 

etkilenmediğinden etkili adaptasyon stratejileri olabilir. Bu sistemler yüksek 

verimli, kentsel alanlar için uygun ve artan gıda üretimi talebiyle ilgili olarak 

arazi kıtlığını giderebilen topraksız tarım sistemleridir (Medina ve ark., 2016). 

Buna karşılık, bitkiler hidroponikte pazarlanabilir tek üründür ve ticari 

sucul türlerden ve besin kaynaklarından yoksundur. Akuaponik sistemler ise 

genel olarak su tüketimini azalttığı ve ciro oranlarını ve ardından çevre 

kirliliğini azaltarak suyun faydalı ömrünü uzattığı ve ekonomik getiriyi 

artırdığı, su kıtlığıyla mücadele için iyi bir strateji de olduğu bildirilmiştir 

(McMurty ve ark., 1997; Rakocy ve ark., 2006). 

2.2. Açık Topraksız Tarım 
Açık topraksız tarım sisteminde her sulama döngüsü için yeni bir 

çözünmüş katkı maddesi kullanılır. Çözünmüş takviyeler normalde damlama 
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çerçevesi kullanılarak bitkilere taşınır. Açık topraksız tarımda, kök bölgesinde 

ek ayarlamayı sürdürmek için belirli bir son hedefle yeterli bir tutma akışı 

sağlanmalıdır. Topraksız tarımda sadece substratlar kullanır ve kök çevreleri 

açık topraksız sisteminde bir yere sahiptir. Ancak besin çözeltisinin 

sirkülasyonu için rezervuar kullanılması durumunda kapalı sistem olarak 

kullanılan bir damlama sistemi bulunmaktadır. 

3. TOPRAKSIZ TARIMIN AVANTAJLARI VE 

DEZAVANTAJLARI 

Topraksız tarımın avantajlarının yanında dezavantajları da vardır 

(Olympios, 1999). Bu avantaj ve dezavantajlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları 

No Avantajları Dezavantajları 

1 Üretimi artırma imkanı Yüksek sermaye yatırımı 

2 Su kontrolü Patolojik hastalıkların oluşma 

riski 

3 Bitki gelişimlerinin ve beslenmesinin 

izlenilmesi 

Teknisyen ve vasıflı iş gücü 

eksikliği 

4 Yabancı ot vb. ile mücadelenin kolay 

olması 

 

5 Bitki köklerinin kontrol edilmesi ve 

izlenilmesi 

 

6 Bitki çeşitliliği  

7 Uygun olmayan arazilerde tarımın 

yapılması 

 

Topraksız tarım sistemlerinin yapımında kullanılan birçok madde vardır. 

Bunlar, asbest, alüminyum, beton, oluklu levhalar, polietilen, polipropilen, 

polistiren köpük, PVC ve çelik olarak sıralanabilir. Bu maddelerin hepsi 

sürdürülebilir özelliklere sahip olmalıdır (Olympios, 1999).  

4. TOPRAKSIZ TARIM ÇALIŞMALARI 
Topraksız yetiştirme sistemleri gibi yeni tarım teknolojilerinin kullanımı, 

tıbbi bitki üretiminde değerli bir yaklaşımlardır. Fesleğen (Ocimum basilicum 

L.), hidroponik sistemler kullanılarak dünyada en çok üretilen aromatik 

bitkilerden biridir (Maggini ve ark., 2022). Yapılan çalışmalarda Red rubin 

fesleğen varyetesinin arginin içeriği gibi besleyici değerlerini artırdığı, besin 

solüsyonu yönetimini ve bitki büyümesini teşvik eden rizobakterilerin 

uygulanmasının faydalı etkileri olduğu belirtilmiştir (Kolega ve ark., 2020). 

Ayrıca,  fesleğen bitki metabolizmasında farklı tepkileri indükleyebilecek farklı 

tuz türlerinin oranının etkilerini belirleyerek, tuzluluğun neden olduğu stresin 

hafifletilmesine yönelik kalsiyum uygulaması ve etkinliği gibi besinlerin rolü 

araştrılmıştır (Ciriello ve ark., 2021). Aslında, hidroponik sistemde besin 
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çözeltisi yönetimi, bitkilerin yüksek kaliteli üretimi için tek faktör olarak 

görülmemeli, kontrollü ortamlarda radyasyon yoğunluğunu değiştirme, 

terpenoidler ve fenilpropanoidler dahil olmak üzere uçucu organik bileşiklerin 

biyosentetik yollarını etkileme gibi özelliklerinde olduğu bilinmelidir (Maggini 

ve ark., 2022). Bu kapsamda, Walters ve ark. (2021), radyasyon yoğunluğunun 

ve CO2 konsantrasyonunun fesleğen üzerindeki etkilerini incelemiş ve 200 

mmol m-2 s-1 radyasyon yoğunluğu altında yetiştirilen fesleğende tüketicilerin 

tercih özelliklerini 1,8-sineol, öjenol ve linalool seviyeleri ile ilişkilendirmiştir.  

4.1. Hidroponik, Akuaponik ve Aeroponik Sistemler 
Saha ve ark. (2016) yaptıkları çalışmada akuaponik (kerevit) ve 

hidroponik kültür sistemlerinin fesleğen bitkisinin büyüme ve verim üzerine 

etkisini belirlemişlerdir. İki farklı yetiştirme kültüründe verimler 

kıyaslandığında; akuaponik kültür sisteminin fesleğen bitkisi değerlerinde %56 

daha fazla ağırlık ve %14 daha fazla boy edilmiştir. Kerevit türü akuaponik 

kültür sistemi için potansiyel bir tür olduğu düşünülebileceği fakat her ikisi için 

yaprak besin içeriklerinde ve bitki kalitesinde farklılıkların gözlenmediği 

bildirilmiştir. 

Selek (2017) akuaponik olarak kapalı devre sistemi kullanılarak Nil 

tilapia balıkları (Oreochromis niloticus) ve fesleğen (Ocimum basillicum) 

yetiştiriciliği denenmiştir. Deneme akuaponik sistem (AS) ve resiküle (RS) 

olarak iki farklı düzenekten oluşturulan çalışma, 6 tane tank ve üç tekrarlamalı 

olacak şekilde planlanmıştır. Resiküle (RS) sistemde filtreleme sağlanmış, 

akuaponik sistem (AS) akvaryumdan çıkan suyun bitki köklerinin olduğu tanka 

iletilmesi gerçekleştirilmiştir. Her iki üretim düzeneğinde de tatlısu doldurulan 

tanklara 21-22 g ağırlığında olan Nil tilapia balıkları yerleştirilmiştir. 

Akuaponik sistem (AS) ekimi yapılan fesleğen bitkisinin 12 saat aydınlık 12 

saat karanlık ortam uygulanarak büyüme ve gelişimi gözlenmiştir. Deneme 

başlangıç değerleri ile kıyaslandığında bitki kök (27,9 cm) başlangıç değeri 

deneme sonunda 80,9 cm, bitki gövde (3,25 cm) başlangıç değeri deneme 

sonunda 27,91 cm uzunluğa ulaşmıştır. Deneme sonunda toplam 131,02 g 

verim elde edilmiştir. Hem balık hem bitki üretimi ile oluşturulan sistemin 

birbirine fayda sağlaması ile birlikte su kaynaklarının verimli kullanılması 

sağlanmıştır. 

Abdel-Rahim ve ark. (2019), balık tanklarından boşaltılan suyun 

arıtılmasında dört tıbbi bitki türünün (biberiye, nane, mercanköşk ve kekik) 

etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Çalışma dört akuaponik 

uygulamayı, akuaponiğin %0,5 ile %20 günlük su değişim oranı kullanılarak 

geleneksel balık bakım sistemi (kontrol) ile karşılaştırılmıştır.  Kekik bitkisinin, 

diğer bitkilere kıyasla tilapia yavrularının büyümesini 1,6 kat artırdığı ve 

biberiyenin en iyi adapte olan ve yem dönüşüm oranı değerlerine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Biberiyenin taze ve kuru sürgün biyokütlesi, naneninkinden 

sırasıyla 2,3 kat ve 1,2 kat artırdığı belirtilmiştir. Ekonomik olarak, biberiyeli 
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akuaponik sistemin iç getiri oranının, kontrolden 2.65 kat daha yüksek olduğu 

belirlenmiş ve akuaponik sisteminin teknik ve finansal su kullanım verimliliği, 

kontrolden sırasıyla 7.1 ve 16 kat daha yüksekti olduğu gözlenmiştir. 

Ertaş (2019) tarafından yürütülen araştırmada akuaponik kültürde 

lavanta (Lavandula angustifolia) ve fesleğen (Ocimum basilicum L.) bitkileri 

iki farklı ortamda (mollusk kabuğu (Buccinum undatum) ve su)) yetiştirilmiştir. 

60 günlük çalışma süresinde 15 gün aralıklarda bitki ve su durumu 

incelenmiştir. Deneme sonucunda en yüksek kuru herba verimi (16,50 g/bitki),  

en uzun kök uzunluğu (23,50 cm) ve en uzun bitki boyu (23,50 cm)  değerleri 

sulu yetiştirme ortamında, en yüksek yeşil herba verimi (49,00 g/bitki) ise 

mollusk kabuğu yetiştirme ortamında belirlenmiştir. Lavanta bitkisi değerleri 

ise kuru dallı çiçek (9,73 g/bitki), kök uzunluğu (15,14 cm) ve bitki boyu (16,57 

cm) sulu yetiştirme ortamında, taze dallı çiçek verimi (19 g/bitki) ise mollusk 

kabuğu yetiştirme ortamında yüksek verim sağladığı belirtilmiştir.  

Mısmıl (2019) tarafından yürütülen denemede hidroponik sistemin 

mikroalg sistemi ile birleştirilmesi sonucunda nane bitkisinin gelişimleri 

belirlenmiştir. Deneme 4 farklı grup (alg+ hidroponik sistem+ havalandırma 

(HNK1), alg+ hidroponik sistem (HNK2), hidroponik sistem+havalandırma 

(HNK3), hidroponik sistem (HNK4)) olacak şeklinde yapılmıştır. Uygulama 

grupları arasında belirgin bir renk farklılıkları gözlenmemiştir. En koyu nane 

yaprak rengi HNK1 alg ve havalandırmalı grupta bulunmuştur. Deneme 

sonucunda, en yüksek ağırlık HNK4 (yaklaşık 0,40 gr’dan 0,70 gr’a artış) 

hidroponik sistemde, kök ve gövde uzunluğu HNK3 (yaklaşık 10,00 cm’den 

16,00 cm’e artış) hidroponik havalandırmalı sistemde ve kök gelişimleri ise 

HNK1 ile HNK2 alg uygulama gruplarında belirlenmiştir. 

Thakur ve ark. (2019), aeroponik ve hidroponik sistemler altında besin 

yaklaşımı aracılığıyla Picrorhiza kurroa Royle ex Benth'te pikrosid içeriğinin 

geliştirilmesini amaçlamışlardır. Maksimum büyüme biyokütlesi, yaprak 

fizyolojik parametreleri ve pikrosid I ve II içerikleri, aeroponik koşullar altında 

yetiştirilen bitkilerde; bitki boyu 6.51 cm, yaprak uzunluğu 4.09 cm, yaprak 

genişliği 1.59 cm, gövde çapı 2.72 mm, fotosentez hızı 7.55 μmol  m-2s-1, stoma 

iletkenliği 0.10 mmol m-2s-1, terleme hızı 2.55 mmol m-2s-1; yaprakta %3.79 ve 

gövdede %1.34 pikrosid I ve II içerikleri gözlenmiştir. Hidroponik sistemde ise 

en yüksek kök/bitki 13.20, kökçük uzunluğu 14.96 cm ve kökçük genişliği 

0.36 cm olarak belirlenmiştir. Sonuçların, P. kurroa yetiştiriciliğinde kaliteli 

biyokütle üretimi için aeroponik sistemin uygun olduğunu ve P. kurroa'nın 

aeroponik üretimi, endüstrilere ilaç formülasyonunun hazırlanması için gerekli 

olan kaliteli malzemeyi üretmek için alternatif bir yaklaşım olabileceği 

vurgulanmıştır. 

Traykova ve ark. (2019) geleneksel  (toprak)  ve hidroponik (topraksız) 

kültür sistemlerinin adaçayı bitkisinin verimi üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla yürütülen çalışmada, hidroponik kültür sistemi ile yetiştirilen adaçayı 

bitkisinde ilk yıl yüksek çiçeklenme,  geleneksel (toprak) kültür ile yetiştirilen 



67 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar 

 

adaçayı’nda ise %11.1’inde ilk yıl çiçeklenme gözlenmemiştir.  Ayrıca 

hidroponik kültür ile yetiştirilen Adaçayı bitkisinin dikkate değer dallanma  

(140 adet)  ile birlikte yüksek verim elde edildiği belirtilmiştir. 

Yiğit (2019), akuaponik kültür şartlarında yetiştirilen fesleğen (Ocimum 

basilicum, Ocimum basilicum var. Genevose, Ocimum basilicum var. 

purpurascens) bitkilerinin beyaz mersin balığında (Acipenser transmontanus),  

pH ve sıcaklık değerlerinde gelişimleri üzerine etkileri incelenmiştir. Aynı sera 

içerisinde uygulanan ilk deneme,  A grubu ortalama pH değeri 5,63±0,58 ve B 

grubu ise 5,13±0,68 oranında tutulmuştur. İkinci deneme,  A grubu ortalama 

sıcaklık değeri 19,0 °C ve B grubu ise 20,9 °C oranında tutulmuştur. Hasat sonu 

büyüme verilerine göre birinci deneme Ocimum basilicum için A grubu 

22,82±23,58 gr ve B grubu 14,72±3,79 gr değerinde, fesleğen (Ocimum 

basilicum var. purpurascens ) için A grubu 2,84±0,86 gr ve B grubu 2,84±0,86 

gr değerlerinde sonuç alınmıştır. İkinci deneme ise Ocimum basilicum için A 

grubu 8,59±3,35 gr ve B grubu 7,06±2,32 gr değerinde, Genovese basil 

(Ocimum basilicum var. Genevose) için A grubu 7,87±1,83 gr ve B grubu 

5,84±2,39 gr değerlerinde sonuç alınmıştır. pH farklılığının fesleğen türlerinin 

büyümelerinde önemli farklılıklar yapmadığı bildirilmiştir. 

İzci ve ark. (2020)  akuaponik sistemde nane  (Mentha piperita )  ve Nil 

tilapia (Oreochromis niloticus) bitkilerinin gelişimlerini incelemişlerdir. Balık 

üretimi gerçekleştirilen akvaryumlardan çıkan su, pvc borularında delik 

açılarak sabitlenen nane bitkilerine verilmiştir. Yerleştirme öncesinde balıklar  

(90 adet)  üç gün yemleme yapılmamış, yerleştirme ile birlikte %50 ticari yem 

verilmiştir. Aynı şekilde nane bitkisine (120 adet)  önceden köklenmiş çelikleri 

ışıklandırma yöntemi ile gelişimi gözlenmiştir. Araştırma sonucunda balıklarda 

%100 sağlıklı büyüme artışı olmuş, nane bitkisinde ise %50 kök, %100 yaprak 

ve %100 bitki ağırlığı artışı ile olumlu bir sonuç elde edilmiştir. 

Partap ve ark. (2020) yaptıkları çalışmada maya özütü ve metil jasmonat 

gibi elisitörler kullanılarak Valeriana jatamansi üretimi ve bazı metabolitleri 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, köklerin yanı sıra yaprakların da valerenik 

asit ve türevleri için önemli bir alternatif kaynak olarak kullanılabileceğini ve 

aeroponik yetiştirme altındaki tıbbi bitkilerde elisitör uygulamasının 

endüstrilerin karşılanmayan talebini karşılamada farmasötik uygulamalar ve 

ticari ölçekli üretimler için daha kısa sürede kullanılabileceğini ortaya 

koymuşlardır. 

Rattan ve ark. (2022), hidroponik (T1; Hoagland ve T2; Thakur besin 

solüsyonu) olarak yetiştirilen Petroselinum crispum (Mill.) Nyman'da bitkisel 

büyüme biyokütlesini, uçucu yağ bileşimini ve miristisin içeriğini artırmak 

amacıyla çalışma yapmışlardır. Çalışma hidroponik sisteme ek olarak kum, 

hindistancevizi turbası, vermikülit ve perlit ile saksı yetiştiriciliğinde de 

yürütülmüştür. Sonuçlarda T1 ile hidroponik yetiştirmenin, P. criscum'un 

morfolojik özelliklerini ve fizyolojik performanslarını (fotosentetik oran-15.52 

µmol m-2s-1) önemli ölçüde artırdığı belirtilmiştir. Ayrıca, en yüksek yaprak, 
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gövde büyümeleri (taze ağırlık ve kuru ağırlık; g/bitki başına), hidroponik 

altında yetiştirilen T1 uygulamasından elde edilmiştir. Uçucu yağ 

bileşenlerinden Miristisin (104.15 mg/L), α-pinen (38.42 mg/L) ve β-pinenin 

(25.02 mg) ile maksimum antioksidan potansiyeli (toplam fenol-11,42 mg/g 

DW; IC50-2,08 mg/mL) /L) içeriği, yine T1 ile muamele edilmiş hidroponik 

olarak yetiştirilen bitkilerde gözlenmiştir. 

Zeljkovic ve ark. (2022), seçilmiş tıbbi ve aromatik bitkilerin hidroponik 

tarımı için yetiştirme koşullarının optimize edilmesi amacıyla yaptıkları 

çalışmada üç mentha türü (M. arvensis, M. x piperita veya M. spicata) ile üç 

Ocimum basilicum genotiplerinin (Chladek cervena, Litra, veya Manes) yarı 

hidroponik sistemde büyüme ve metabolizma özelliklerini analiz etmişlerdir. 

Bitki büyümeleri ve azot içeren bileşiklerin, fenoliklerin ve terpenoidlerin 

içeriği, farklı nitrat konsantrasyonları ve tuz stresi altında belirlenmiştir. Her iki 

tür de farklı tepkiler vermiş ve Chladek cervena fesleğen genotipinin düşük 

nitrat altında en iyi gelişmeyi, en düşük histamini ve en yüksek flavonoid 

seviyesini gösterdiği belirlenmiştir. Mentha x piperita'nın düşük nitrat ve tuz 

stresi altında performans gösteren en iyi nane türü olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca, Chladek cervena fesleğen hidroponik koşullarda yetiştirilen en iyi 

genotip olduğu bildirilmiştir. 

Sonuç olarak, önceki çalışmalar değerlendirildiğinde; hidroponik, 

akuaponik ve aeroponik tarım sistemleri tıbbi ve aromatik bitkilerin 

yetiştiriciliğinde kullanılabilir özelliklere sahip oldukları ve hem bu bitkilerin 

verim değerlerinin artmasında hem de sekonder metabolitlerin veya hedeflenen 

bileşiklerin yüksek seviyelerde elde edilmesine olanak sağladıkları 

söylenilebilir.  

4.2. Diğer Sistemler 
Minami ve ark. (1995), topraksız tarım sistemi olan ebb (gelgit) ve akış 

sisteminde yetiştirilen Bupleurum falcatum'un kökündeki saikosaponinlerin 

morfolojik ve histolojik özellikleri ile içeriğini hem doğrudan ekim hem de fide 

yöntemiyle belirlemişlerdir.  Doğrudan ekim yöntemiyle yetiştirilen kökün 

morfolojik özellikleri, toprak durumuyla aynı görünüm, ancak fide yöntemiyle 

ana kökün her yöne dallandığını ve yan kökün ise doğrudan ekim yöntemine 

göre daha geliştiğini belirlemişlerdir. Ana kök üzerindeki ksilemde 

odunlaşmanın engellendiği, ancak toplam kök bölümünün kurutulmuş ağırlığı 

ve kökün her bir bölümündeki saikosaponinlerin içeriğinin önemli ölçüde 

değiştiğini bildirmişlerdir. 

Aldiyab (2020) tarafından yürütülen çalışmada hidroponik teknik olan 

derin su kültürü veya yüzen su kültürü sistemi ile yetiştirilen Dino çeşidinin 

bitki gelişimi, kalitesi ve verimi incelenmiştir. Çalışmada %100 besin çözeltisi, 

%50 besin çözeltisi, %50 besin çözeltisi+mikroalg, %50 besin 

çözeltisi+mikoriza, %50 besin çözeltisi+bakteri uygulamaları yapılmıştır. İlk 

hasatta mikrobiyal gübre uygulamaları etkileri gözlenmezken, %50 besin 



69 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar 

 

uygulamasından  (3.61g/bitki) daha yüksek verim alınmıştır. Elde edilen 

verilere göre biyo-gübre uygulamalarından %50 mineral gübre uygulamalarına 

göre daha yüksek verim elde edildiği belirlenmiştir. Denemede %100 mineral 

gübre uygulamasından 3702 g/m²  ve  %50 mineral gübre uygulamasından 2307 

g/m²  verim elde edilmiştir. Mikrobiyal gübre uygulamaları ise sırası ile bakteri 

grubundan 2744 g/m²,  mikoriza grubundan 2616 g/m², mikroalg grubundan 

2439 g/m²  verim bulunmuştur. Mikrobiyal gübre uygulamaları dino çeşidinde 

kök gelişimleri ve dal oluşumlarında arttırıcı etki sağlarken, yaprak sayılarında 

ise azalmaya neden olmuştur. Araştırma sonucunda yapılan uygulamalar ile 

dino çeşidinin verim, kalite ve antioksidan içeriğinin arttığı bildirilmiştir.  

Topraksız sera koşullarında Limonlu kedi nanesi, melisa ve adaçayının 

verim ve kalitesi üzerine kuraklık stresinin araştırıldığı çalışmada 50, 125, 250 

yüzey neminde (hPa) taze bitki ağırlığının limonlu kedi nanesinin 169,0-300,2 

g/bitki, melisanın 80,1-152,3 g/bitki, adaçayının 57,2-148,0 g/bitki; tıbbi 

materyal olarak limonlu kedi nanesinin 24,6-42,7 g/bitki, melisanın 15,6-20,9 

g/bitki, adaçayının 10,5-21,4 g/bitki arasında değiştiğini ve en yüksek 

değerlerin 50 hPa uygulamasından elde edildiği belirlenmiştir. Uçucu yağ 

bileşenlerinin hPa uygulamalarına göre farklılık gösterdiği ve ana bileşenlerden 

neral, gerenial ve geraniol'un limonlu nane kedisinde 125 hPa'da, melisada 

neral ve gerenial bileşenlerinde 250 hPa uygulanmasında, geraniol de ise 50 

hPa uygulanmasında en yüksek değerler elde edilmiştir. Adaçayında ise a-

thujone da 125 hPa ve camphor da ise 250 hPa uygulamalarında en yüksek 

değerler saptanmıştır (Manukyan, 2011). 

Al-Tawaha ve ark. (2014) yaptıkları çalışmada kekik bitkisinin korumalı 

topraksız koşullarında ve açık alanda yetiştirilerek yağ verimi özellikleri 

üzerine etkisini belirlemişlerdir. Yetiştirme koşulları etkisi ile birlikle verim 

değerleri sonucunda en yüksek yağ veriminin (%3,52) korumalı topraksız 

ortamda elde edildiğini ifade etmişlerdir. 

Kahraman (2014) tarafından yürütülen çalışmada sarıçiğdem 

(Sternbergia lutea) bitkisinin 3 farklı köklendirme ortamı (hindistan cevizi lifi, 

perlit ve zeolit) kullanılarak bitki özellikleri, yaprak sayısı (adet), gövde çapı 

(cm), soğan çapı (cm), yaprak eni (cm), kök ve yaprak uzunluğu (cm) üzerine 

etkileri incelenmiştir. Deneme sonucunda en iyi kök uzunluğu (13,86 cm), 

soğan çapı (2,43 cm) ve yaprak uzunluğu (34,80 cm) değerleri hindistan cevizi 

uygulamasından alınmıştır Diğer yetiştirme ortamları değerlerine göre perlit 

uygulamasında kök uzunluğu 10,60 cm, soğan çapı 2,13 cm, yaprak uzunluğu 

30,00 cm değerleri sağlanırken, zeolit uygulamasında ise kök uzunluğu 10,80 

cm, soğan çapı 1,83 cm ve yaprak uzunluğu 27,66 cm olarak saptanmıştır. 

Yaprak sayısı (3,23-3,90 adet), yaprak eni (0,70-0,73) ve gövde çapı (0,60-0,66 

cm) değerleri ise yetiştirme ortamlarından etkilenmemiştir. En yüksek soğan 

uzunluğu 7,22-8,16 cm ile hindistan cevizi uygulamasında gözlenmiştir. 

Sarıçiğdem bitkisinin soğan çapı, yaprak ve kök uzunluğu değerlerine göre 

Hindistan cevizi lifi uygulamasının daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Akat (2020), biberiye (Rosmarinus officinalis L.)  ve Anadolu Sığla 

Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) türlerinin farklı yetiştirme yöntemleri 

kullanılan su tutucu polimer SAP A200’ün çeşitli dozları (kontrol, %0,2, %0,4 

ve %0,6 v/v) topraksız tarım ve geleneksel (toprak) yetiştirme ortamlarını 

[perlit, torf  ve torf:perlit (1:1) v/v] bitki gelişimlerine göre kıyaslamışlardır. 

Araştırma sonucunda topraksız yetiştirme ortamlarında bitki gelişimi ve verimi 

daha yüksek, SAP dozları uygulanan ortamda bitki gelişimi olumlu yönde 

etkilenmiş ve en yüksek değeri %0,6 SAP A200 uygulamasından elde 

edildiğini bildirmiştir. 

Sarı ve Kaçar (2019) tarafından yürütülen denemede biberiye 

(Rosmarinus officinalis)’nin farklı yetiştirme ortamlarında (vermikülit. 

kokopit, perlit, torf ve tarla toprağı) ve farklı IBA dozlarında (kontrol, 1500, 

2500, 3500 ve 4500 ppm) özelliklerini incelemişlerdir. Elde edilen verilere göre 

tarla toprağında köklendirme ortamlarının diğer ortamlara göre çok düşük 

olduğu belirlenmiştir. Biberiye bitkisi için en uygun köklendirme ortamlarının 

perlit ve torf olduğu saptanmıştır. Tarla toprağı değerlerine göre diğer 

ortamların değerlerinde kök sayısında %26-51, fide boyunda %10-46, 

köklenme oranında %32-55, kök uzunluğunda %21-40, yaş kök ağırlığında 

%145-175, yaş fide ağırlığında %117-190,  kuru kök ağırlığında %98-112 ve 

kuru fide ağırlığında %119-191 oranlarında artışlar sağlandığı bildirilmiştir. 

Biberiye bitkisinin topraksız üretiminin perlit ve torf yetiştirme ortamlarının 

uygun olduğu ve daha yüksek verimlerin alındığı saptanmıştır. 

Hatipoğlu ve ark. (2019) tarafından yürütülen çalışmada safran bitkisinin 

ortam (toprak, mil, torf ve cüruf) ve hümik asit uygulamaları (Kontrol-0 g/m², 

2.60 g/m², 1.30 g/m² ve 0.65 g/m²) ile yavru korm gelişimleri üzerine etkileri 

incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yavru korm gelişimi en fazla torflu 

yetiştirme ortamında  (%50-%90), toprak ve mil yetiştirme ortamlarında ise 

ağır yapıya sahip olmaları sebebi ile gelişimlerinin daha az olduğu 

belirlenmiştir. Ancak en yüksek ortalama toplam çıkış sayısı (27.75 

adet/parsel), korm sayısı (22.92 adet/parsel) ve yaprak sayısı (29.42 adet/parsel) 

değerleri mil ile yetiştirme yapılan ortamda belirlenmiştir. Torflu yetiştirme 

ortamında ise en yüksek korm ağırlıkları (1.89 g/soğan ve 41.51 g/parsel) ve en 

uzun yaprak boyu (47.64 cm) değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak, safran 

üretimi için torflu yetiştirme ortamının daha uygun ve daha iyi verim elde 

edildiği belirlenmiştir.  

İzgi (2020), lavanta (Lavandula  angustifolia),  biberiye (Rosmarinus 

officinalis), kadıntuzluğu (Berberis thunbergii) ve yağ gülü (Rosa damascena) 

çeliklerinin (10-12 cm) farklı yetiştirme ortamlarında (perlit, torf, kokopit ve 

torf:perlit (1:1) v/v) ve farklı IBA dozları (Kontrol-0, 1000, 2000, 3000, 4000 

ve 5000 ppm) ile kök sayısı (adet), köklenme oranı (%) ve kök uzunluğu (cm) 

değerleri saptanmıştır. 4000 ppm IBA dozunun çeliklerin üretim ve gelişimleri 

ile perlit yetiştirme ortamının kök gelişimleri üzerinde başarılı verim verdiği 

gözlenmiştir. Kök sayısı değerleri ise en fazla perlit ve torf köklendirme 
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ortamlarından elde edilmiştir. Sonuç olarak, topraksız tarım sisteminde bu 

bitkilerin üretiminde perlit ve torf ortamlarının daha uygun olduğu 

bildirilmiştir. 

Al-Karaki ve Othman (2009) tarafından adaçayı (Salvia officialis), alman 

papatyası (Matricaria chamomilla), Ürdün paptyası (Matricaria aurea), kekik 

(Thymus vulgaris) ve nane (Mentha Piperita) olmak üzere beş farklı tıbbi ve 

aromatik bitki türünün topraksız tarım koşullarında tüf zeolit ile doldurulan 

beton oluklar kullanılarak sirküle edilen, evaporatif soğutma sistemli, polietilen 

kaplı sera ortamında yetiştiriciliği yapılmıştır. Çalışmada taze herba verimi 

adaçayında 2280 g/m2, alman papatyasında 3015 g/m2, ürdün papatyasında 906 

g/m2, kekikte 1283 g/m2 ve nanede ise 3208 g/m2 olarak belirlenmiştir. Kuru 

herba ağırlıkları adaçayı, alman papatyası, ürdün papatyası ve kekikte sırasıyla 

1377, 854, 370, 451 g/m2 ve bitki boyu değerleri ise adaçayında 76 cm, alman 

paptyasında 91 cm, ürdün patyasında 25 cm, kekikte 35 cm ve nanede 36 cm 

olarak ölçülmüştür. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Topraksız tarım sistemleri tarımın gelişmesinde ve üretimin 

artırılmasında kullanılan gelişmiş teknik yöntemler olarak kabul edilebilir. Bu 

sistemlerin kurulumlarının kolay olmaması veya alt yapı sistemlerinin yetersiz 

olması nedeniyle zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu sistemler ile bitki üretiminde 

verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla pek çok araştırma yapılmış ve önemli 

pozitif sonuçlar ortaya konulmuştur. Bu bitkiler arasında tıbbi ve aromatik 

bitkilerde yer almaktadır. Gıda, endüstri, kozmetik gibi alanlarda kullanılan 

tıbbi ve aromatik bitkilerin topraksız tarım sistemlerinde yetiştirilmesi ile verim 

ve kalite kriterlerinin özellikle sekonder metabolitlerin artmasında olumlu 

sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, topraksız tarım sistemleri ile iklim koşullarına 

bakılmaksızın yıl boyunca üretim yapılabilecektir. Bu topraksız tarım 

sistemlerinden hidroponik ve aeroponik sistemler ile yetiştirilen tıbbi bitki, 

tüketicilerin talebine göre ticari alanda kaliteli biyokütle üretimi için yöntem 

sunmaktalardır. 
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GİRİŞ 
Biyoçeşitliliğin korunması bir dünya sorunu olup son 25-30 yıldır 

üzerinde daha önemle durulmaktadır. Özellikle son yıllarda, bitki genetik 

kaynaklarının in vitro kültür teknikleri, moleküler teknikler gibi yeni 

teknolojiler ile korunmasına yönelik çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Klasik 

yöntemlerle korumada karşılaşılan bazı önemli sorunlar (geniş alana 

gereksinim duyulması, bazı türlerin çoğaltılmasındaki problemler, heterozigot 

genotiplerdeki açılmalar vb.) in vitro teknikler ile aşılmaktadır. Bitki 

materyalini toplama, tanımlama, sterilize etme, mikroçoğaltma, değerlendirme 

ve muhafaza gibi materyalin korunması ile ilgili bu işlemlerde yeni teknolojiler 

başarıyla kullanılmaktadır (Bürün, 2021). Birleşmiş Milletler'e göre, dünya 

nüfusu 2050 yılına kadar 9,9 milyara ulaşacak, bu nedenle milyarlarca insanı 

beslemek için gıda üretiminin %50 artması gerekmektedir. Bitki doku kültürü, 

artan nüfusun gıda, yem, lif ve enerji tedarik ihtiyaçlarını karşılamak için 

çevresel veya coğrafi kısıtlamalardan bağımsız olarak sürekli üretim 

sistemlerini garanti edebilir (Neumann, 2020). Bitki doku kültürünün ayrıca 

patojensiz bitki üretimi gibi birçok faydası vardır (Rani ve ark., 2019; Pe ve 

ark., 2020) somatik hibridizasyon (Kumar ve diğerleri., 2018; Wang ve 

diğerleri., 2018) çoğaltılması zor bitkilerin hızlı yayılması (Park, 2021) ticari 

bitkilerin genetiğinin istenildiği gibi iyileştirilmesi (Naing, 2021) yetiştirme 

programlarını kısaltmak için androjenik ve jinojenik haploid bitkilerin elde 

edilmesi (Sánchez ve ark., 2020) ender ve tehlike altındaki bitkileri korumak 

(Dhiman ve ark., 2020) kuraklık, tuzluluk ve sıcaklık gibi abiyotik streslere 

toleranslı farklı çeşitlerin üretilmesi (Karakas ve Bozat, 2020; Soleimani ve 

ark., 2020) ve özellikle bitki-hücre-süspansiyon kültürü yoluyla biyolojik aktif 

bileşikler veya ikincil metabolitler üretmek (Fortini ve ark., 2021; Kyziol ve 

ark., 2021) olarak sıralanabilir.   

Türkiye endemik bitkiler açısından çok zengindir. Zenginliği oluşturan 

bu bitki türlerin bazıları yok olma tehlikesi yaşamaktadır. IUCN (Dünya 

Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) 2001 kriterlerine göre, 

ülkemizdeki endemik türlerin yaklaşık 600 kadarı “Kritik tehlikede CR-

Crytically endangered”, 700 kadarı da “Tehlikedeki türler” kategorisinde yer 

almaktadır (Anonim, 2007). Ülkemizdeki doğal bitki türlerinin ex situ koruma 

stratejileri kapsamında çoğaltılmaları ve popülasyonlarının yok olmasının 

önlenmesi bakımından mikroçoğaltım çalışmaları büyük önem taşımaktadır 

(Bürün, 2021). 

Doku kültürü; hücre, in vitro, aksenik veya steril kültür olarak da 

adlandırılan, hem temel hem de uygulamalı çalışmalarda olduğu kadar ticari 

uygulamada da önemli bir araçtır. Kökeni, Alman bilim adamı Haberlandt'ın 

20. yüzyılın başındaki fikirleri ile doğmuştur. Bunlar; doku kültürünün hücre 

davranışı (sitoloji, beslenme, metabolizma, morfogenez, embriyogenez ve 

patoloji dahil), bitki modifikasyonu ve iyileştirme, patojen içermeyen bitkiler 

ve 1960'ların ortalarında başlayan germplazm depolama, klonal yayılma ve 
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ürün (esas olarak ikincil metabolit) oluşumudur. 1990'lar, in vitro teknolojilerin 

artan sayıda bitki türüne uygulanmasında sürekli gelişim halinde olmuştur 

(Thorpe, 2007).  

Genellikle doku kültürü için kullanılan MS besi yeri, adını araştırmacı 

Murashige ve Skoog ve çalışma arkadaşlarından (1962) almıştır. Kültür ortamı, 

bitki dokularının in vitro büyümesi için hayati besinleri ve elementleri içerir. 

Bitkinin, büyümeyi ve uygun hormon kontrolünü destekleyebilen bir MS 

ortamı verildiğinde, bitki materyallerinin parçalarından bütün bitkiyi 

çoğaltabildiği bulunmuştur. Bitki doku kültüründe kullanılan bu besleyici MS 

ortamı, içinde makro ve mikro besinlerin karıştırıldığı bir agar ortamıdır. Bir 

tohumdan büyüyen bitkilerin aksine, doku kültürü, şekerler gibi organik bir 

formda bir karbon kaynağı gerektirir. Ayrıca amino asitler, vitaminler ve 

büyüme hormonları gerektirirler. Ortamın bileşimi, kültürlenen bitki 

materyaline göre değişiklik göstermektedir (Gaurav ve ark., 2018). 

Bitki doku kültürü tekniği, özellikle nadir ve endemik bitki türlerinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla orta süreli korunması yanında 

geleneksel yöntemlerle üretimi zor olan bitki türlerinin çoğaltılmasında 

alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Doğan ve Çağlar, 2020). 

Ekonomik değeri olan bitkilere yönelik küresel pazar talebinin artması 

nedeniyle aşırı ve zamansız hasat, doğal habitatların çok fazla tahrip olmasına 

neden olmuştur (Giron ve ark. 2012). Bitkilerin, biyoçeşitliliğinin korunması 

ve bunları biyoteknolojik uygulamalar yoluyla koruma isteği büyük ilgi 

görmüştür. Doku kültürü, yapay tohumlar ve kriyoprezervasyon ve DNA 

bankaları gibi in vitro koruma yöntemlerindeki ilerlemeler, tıbbi değeri olan 

nadir ve tehlike altındaki bitkilerin korunmasını kolaylaştırmıştır. 

Biyoteknoloji ve yüksek değerli bitkilerin biyoçeşitliliği, gelecekte ekonomik 

bir fırsat olduğu kadar gelişimsel zorluk olarak da kullanılabilir (Tripathi ve 

ark., 2021). 

Bitki doku kültürü, hızı ve görünüşte sınırsız potansiyeli ile tıbbi bitki 

yetiştirme, kullanma ve koruma alanındaki sayısız sorunu çözmek için yeni ve 

heyecan verici fırsatlar sunar. Tıbbi bitkilerde biyoteknolojinin önemli 

uygulamalarından bazıları, kaliteli ekim materyali üretmek için hızlı klonal 

çoğaltma, mahsulün iyileştirilmesi için somoklonal varyasyon ve genetik 

mühendisliği tekniğinden yararlanma, biyotik ve abiyotik strese karşı direnç 

için in vitro seçim, in vitro koruma ve güvenli değişimdir. Doku kültürü başarısı 

temel olarak ana bitkideki eksplantların genotipine, yaşına, türlerine ve 

konumuna bağlıdır (Chandana ve ark., 2018).  

Bitki hücre, organ ve doku kültürleri, özellikle ticari talepler göz önüne 

alındığında, ikincil metabolitlerin her zaman homojen, kontrollü ve steril bir 

üretimidir. Bitki doku kültüründen sekonder metabolitlerin etkin üretimi, dünya 

çapında birçok bilim insanının dikkatini çeken ulaşılabilir bir seçenek olarak 

ortaya çıkmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerden ikincil metabolitlerin üretiminin 

arttırılması için birçok biyoteknolojik strateji denenmiştir. Bunlardan bazıları, 
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yüksek verimli hücre hatlarının taranması, ortam modifikasyonu, öncü 

besleme, ortaya çıkarma, biyoreaktör sisteminde büyük ölçekli ekim, tüylü kök 

kültürü, bitki hücresi immobilizasyonu, biyotransformasyon ve diğerlerini 

içerir. Tıbbi ve aromatik bitkiler, farmasötikler, zirai kimyasallar, tatlar, 

kokular, renkler, biyopestisitler ve gıda katkı maddelerinde ana malzeme olarak 

kullanılan tıbbi açıdan önemli ikincil metabolitlerin büyük kaynağıdır. 

Alkaloidler, karbon bileşikleri, hidrojen, azot, glikozitler, uçucu yağlar, sabit 

yağlar, reçineler, müsilaj, tanenler ve zamklar bitkilerde bulunan önemli 

kimyasal maddelerden bazılarıdır. Bu maddelerin çoğu, terapötik amaçla 

kullanılabilen veya faydalı ilaçların sentezi için öncü olarak hareket eden güçlü 

biyoaktif bileşiklerdir. Bitki hücre ve doku kültürü invitro teknolojileri, bitki 

yaprakları, gövdeleri, kökleri ve meristemleri gibi eksplantlar kullanılarak hem 

çoğalma hem de ikincil metabolitlerin ekstraksiyonu için steril koşullar altında 

oluşturulabilir (Tripathi ve ark., 2019).  

Günümüzde birçok bitki türlerinde, doku kültürü ile çoğaltımda birçok 

doku kültürü tekniği kullanılmaktadır. Bunlar; 

Sürgün ucu veya meristem kültürü 
Sürgün ucu kültürü, ilk ve gelişen yapraklar ve bitişik gövde dokusu ile 

birlikte meristem (0.05-0.1 mm) içeren bir sürgünün terminal (0.1-1.0 mm) 

bölümünün kültürü olarak tanımlanabilir. Doğrudan meristemlerden sürgün 

gelişimini, kallus oluşumunu ve tesadüfi organogenezi önler, böylece genetik 

kararsızlığın ve/veya somaklonal varyasyonun en aza indirilmesini sağlar 

(Singh ve Sing, 2021). 

Kallus kültürü 
Kallus, örgütlenmemiş ve farklılaşmamış bir hücre kütlesidir. Kallus 

kültürünün önemini vurgulayan dört nokta vardır: (a) Bitki rejenerasyonu için 

doku. (b) Kromozomal varyasyon kaynağı (somaklonal varyasyon) (c) İkincil 

metabolitlerin kaynağı (d) Hücre süspansiyon kültürü için doku kaynağı (Singh 

ve Sing, 2021). 

Somatik embriyogenez 
Bir bitki veya embriyo, tek bir somatik hücreden elde edilir. Somatik 

embriyolar, zigot yerine bitkisel veya somatik hücrelerden gelişmeleriyle 

zigotik embriyolardan farklıdır. Somatik hücre kültürü yoluyla iki tür embriyo 

gelişimi vardır: (a) Doğrudan embriyogenez: Doğrudan eksplant dokusundan 

başlayarak özdeş bir klon oluşturan embriyolar, (b) Dolaylı embriyogenez: 

Farklılaşmamış veya kısmen farklılaşmış hücrelerden üretilen eksplantlar, 

muhafaza edilen veya farklılaşan hücrelerdir (Singh ve Sing, 2021). 

Protoplast kültürü 
Protoplastlar, bitkicikleri yenilemek için kullanılan hücre duvarı 

olmayan hücre. Bu kültür, yapay olarak plazmolize bitki hücrelerinden 

enzimatik veya mekanik yollarla hücre duvarının çıkarılmasıyla deneysel 
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olarak üretilir, izole protoplastlar olarak bilinir. Protoplast kültürünün temel 

prensibi, çok sayıda bozulmamış canlı protoplastın hücre duvarlarını çıkararak 

aseptik izolasyonu ve gerekli büyüme ve gelişme için uygun bir besin 

ortamında kültürlenmesidir (Singh ve Sing, 2021). 

Süspansiyon kültürü 
Tek hücrelerin veya küçük hücre kümelerinin ajite sıvı ortamda süspanse 

edilirken çoğaldığı bir kültür türüdür. Bitki çoğaltmada biyosentez yolu, mutant 

seçimi, sekonder metabolit üretimi ve süspansiyon kültürlerinin kullanımını 

anlamak için kullanılır. Tıbbi bitkilerden ikincil metabolitlerin ekstrakte 

edilebileceği bitki hücrelerinin büyük ölçekli kültürü için kullanılabilir (Singh 

ve Sing, 2021). 

Anter kültürü 

Anter kültürü, açılmamış bir çiçek tomurcuğundan elde edilen antezin 

aseptik koşullarda besin ortamında kültüre edildiği bir tekniktir. Bitki ıslahında 

ve mahsul ıslahında ve ayrıca bu kültür yoluyla tıbbi bitkilerin sekonder 

metabolitlerinin elde edilmesinde kullanılırlar (Singh ve Sing, 2021). 

Doku Kültüründe Bitki Üretim Basamakları; 

Hazırlık Aşaması 
Bitki örneğinin belirlenmesi ve besinlerin ortamına alınmasını kapsar. 

Dezenfekte edilmiş bitki materyali, petri kaplarında veya tüplerin içerisinde 

bulunan besin ortamına konulur. Bir sonraki aşama yerleştirilen bitki 

parçacıkları sabit sıcaklıkta ve ışıkta, iklimlendirme dolaplarında büyümesi, 

gelişmesi ve çoğalmaları beklenir (Dinçer ve ark., 2016). 

Sürgün Aşaması 
Bitki materyali kültüre alındıktan sonraki aşama, çoğaltımdaki bitki tür 

ve çeşitlerinin çoğalabilme durumuna göre fazla sayıda yeni sürgünlerin 

oluşmasıdır. Bu sürgünleri ayırarak daha büyük kaplarda alt kültürleme 

yapılırlar. Köklendirme kısmına geçilinceye kadar alt kültür de bırakılırlar 

(Dinçer ve ark., 2016). 

Köklendirme Aşaması 
Ortamdaki besin ve büyümeyi düzenleyicilerindeki madde içeriğinde 

değişiklik yaparak sürgünler köklenebilme aşamasında kültürlenirler. 

Kullanılan bitki materyallerine göre besin ortamları farklı oranlarda azaltılabilir 

(Dinçer ve ark., 2016). 

Adaptasyon Aşaması 
Doku kültüründe üretilen bitkiler dış ortamlara direk aktarıldıklarında, 

çok fazla miktarda su kaybettiklerinden dolayı ölürler. Bu nedenle rejenerasyon 

sonucu elde edilen bitkiler kademeli olarak gelişme ortamına aktarılması 

gerekir (Dinçer ve ark., 2016). 
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Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle Yapılmış Bazı Doku Kültürü 

Çalışmaları 
Areej ve ark. (2007); yaptıkları çalışmada Lavandula angustifolia ve 

Lavandula latifolia bitki türlerinin boğumlarından eksplantların elde edilmesi, 

farklı konsantrasyonlar KİN’in, 0.05 mg/L NAA+MS ve 0.5mg/L BA+MS 

bulunan besi alanlarına aktarılarak, en iyi köklenme oranını ve en büyük sürgün 

oluşumunu belirlemiştirler. 

Gonçalyes ve Romano (2012); Lavandula türlerinin ekonomik değeri 

büyük olan en popüler süs ve şifalı bitkilerden biri olduğunu,  bu türlerin genel 

olarak vejetatif yöntemle çoğaltıldığını, bununla birlikte, zayıf köklenme 

yeteneği ve bitkiciklerin kontaminasyona karşı savunmasızlığının, üreme için 

önemli sınırlayıcı faktörlerden olduğunu, bu sınırlamaların üstesinden gelmek 

için in vitro kültür yöntemleri kullanmanın uygun olacağını belirtmişlerdir. 

Royandazagh ve ark. (2022); farklı lavanta türlerinde yaptıkları 

çalışmada (Lavandula latifolia ve L. x intermedia cv.) erken zamanda aldıkları 

çeliklerin in vivo ve in vitro koşullarda köklendirilmeleri sağlanarak, 

bitkilerden alınan çeliklerin farklı iki, in vivo [Perlit (P), İndol Bütirik Asit 

(IBA) +Perlit (IBAP)] ve farklı üç, in vitro [(Bacto Agar (B), IBA+Bacto Agar 

(IBAB), Hoagland+IBA+Bacto Agar (HIBAB)] bulunmak üzere farklı beş 

köklenme çalışması hazırlamışlardır. En fazla köklenmenin IBAB uygulaması 

ile (%89.58) elde edildiğini; P, B ve IBAP uygulamalarında ise köklenme 

oluşmadığını, elde edilen verilere göre, doku kültürü ortamında yapılmış 

köklendirme çalışmaları sonucunda IBA kullanımının da dönemsel olgunlaşma 

evresini beklemeden ilk dönemde lavanta çeliklerindeki köklenmeyi 

hızlandırdığını rapor etmişlerdir. 

 Mokhtarzadeh ve Khawar (2022); Lavandula. stoechas L. Subsp. 

Lavandula. stoechas yaptıkları çalışmada meristematik uç, kotiledon boğum, 

yukardan 1., 2. ve 3. koltuk altı meristem ve epikotil koltuk altı meristem 

eksplantlarında farklı dozlarda BAP ve NAA içeren MS besin ortamlarında 

sürgün rejenerasyonuna tabi tutmuş, eksplantlarda en fazla ortalama sürgün 

sayısını 5.60 adet olarak kotiledon boğum eksplantından ve 0.25 mg/l BAP 

içeren MS besin ortamında bulunduğu, ve elde edilmiş karabaş otu sürgünlerini 

1.00 mg/l IBA içeren MS ortamında köklendirip, adaptasyonunu torfta yapıp 

tarlaya aktarıldığını, fazla oranda sürgün rejenerasyonu oluştuğunu, sürgün 

rejenerasyonu ve deneme zamanı bakımından en iyi eksplantın kotiledon 

boğumu olduğunu bildirmişlerdir.  

Meftahizade ve ark. (2010); Stabil ve yüksek frekanslı bir rejenerasyon 

sistemi kurmak için İran’da 4 bölgeden topladıkları Melissa officinalis 

genotipleri ile rejenerasyon yüzdesi, köklenme ve sürgün oluşturna oranı ve 

hızını araştırdıkları çalışmalarında BAP’ın NAA ile kombinasyonunun sürgün 

ucu eksplantında en yüksek rejenerasyona sahip olduğunu, NAA ve IAA 

kombinasyonu ve Kinetin’in kallus indüksüyonunda en iyi sonucu verdiğini 

bildirmişledir. 
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Silva ve ark. (2014); Salsilik asitin Melissa officinalis bitkisinin uçucu 

yağına etkisini inceledikleri çalışmada in-vitro olarak yetiştirilen Melissa 

officinalis’in uçucu yağ ana bileşeni olan Geranial/geraniol ve neral/nerol'ün 

maksimum oranının salsilik asite 24 saat maruz kaldıktan sonra kontrole kıyasla 

sırasıyla 2,2 ve 1,6 kat artış gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Baltacı ve Arslan (2019); Oğulotu (Melissa officinalis) bitkisinde 

sentetik tohumlar elde edilmesi için yaptıkları araştırmada somatik embriyoları 

ve yan tomurcukları, sodyum aljinat ile enkapsüle ederek elde etmişler, yan 

tomurcuk ve somatik embriyolardan elde ettikleri sentetik tohumların 

çimlenebilme potansiyellerini belirlemişlerdir. Somatik embriyoyu elde etmek 

için en fazla kallus oluşum oranını %62.5 ile 1.0 mg/l 2,4-D + 1.0 mg/l NAA + 

0.5 mg/l KN ve 1.5 mg/l 2,4-D + 1.0 mg/l IAA + 0.5 mg/l KN ortamlarından 

edildiğini, elde edilen kallusların en iyi 0.5 mg/l KN içeren MS besini içeren 

kısımda somatik embriyo oluşturduğunu bildirmişlerdir. 

Karataş ve Aasim (2015); Lysimachia nummularia’nın sürgün ucundaki, 

1. ve 2. boğum eksplantlarının 0.25-1.25 mg L-1 BAP ve 0.25 mg L-1 NAA 

içeren MS besin alanında kültürünü yapmışlar ve büyük sürgünlerin genelde 

BAP’ı düşük olduğu kültür ortamında olduğunu bulmuşlardır. En büyük 

sürgünlerin, sürgün ucu eksplatındaki 2.19 cm ile 0.5 mg L-1 BAP + 0.25 mg 

L-1 NAA, 1. boğum eksplantında ve 2.25 cm ile 0.25 mg L-1 BAP, 2. boğum 

eksplantında 2.33 cm ile 0.25 mg L-1 BAP + 0.25 mg L-1 NAA içeren MS 

besininde olduğunu bildirmişlerdir. 

Rani ve ark. (2003); Withania somnifera (L.) Dunal'da kallus 

indüksiyonunun, çeşitli konsantrasyonları ve kombinasyonları ile ilave edilmiş 

Murashige ve Skoog besi ortamında büyütülen hipokotil, kök ve kotiledon 

yaprak kısımlarının gözlemlendiğini bildirmişlerdir.2,4-diklorofenoksiasetik 

asit (2,4-D) ve kinetin (Kn) ortamında maksimum kallus (%100) elde 

edildiğini, 2 mg/_M 2,4-D ve 0.2 mg/lM Kn eksplant olarak hipokotil 

segmentleri kullanıldığında, kültürlerin %91'inde kallus indüksiyonu fark 

edildiğini, bununda 2 mg/l, 2,4-D ve 0.2 mg/l Kn ile desteklenmiş MS 

ortamında sürgün rejenerasyonu gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Gaurav ve ark. (2016); Withania somnifera ile yaptıkları çalışmada, 

hipokotil ve kotiledon yaprağı, sürgün ucu, boğum, boğum arası gibi çeşitli 

küçük eksize edilmiş eksplantlardan in vitro sürgün farklılaşması ve 

mikroçoğaltılması olduğunu kanıtlamıştır. En sık uygulanabilen ve kullanılan 

temel besleyici bazal ortamlar, MS (Murashige ve Skoog) ortamı, Gamborg 

(B5) ortamı, Linsmaier ve Skoog (LS) ortamı ve Nitsch ve Nitsch (NN) ortamı 

olduğununu bildirmişlerdir. 

Oluk ve Çakır (2009); Origanum sipyleum L. ile yapmış oldukları in 

vitro çoğaltım çalışmasında, CaCI2 ile modifiye edilen MS besin ortamına ilave 

edilen 1,0 mgL-1 BAP içeren ortamlarda apikal tip eksplantları kültüre 

almışlar. Araştırıcılar, ilk alt kültür (5 hafta) sonunda en iyi sürgün çoğaltımını 

3,7 (adet/eksplant); ikinci alt kültür (3 hafta) sonrasında ise eksplant başına 
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düşen en yüksek sürgün sayısını 7,8 (adet/eksplant) olarak kaydettiklerini 

bildirmişlerdir. Aynı zamanda ikinci alt kültür sonunda bitkiciklerde 

hiperhidrisite gibi bazı fizyolojik olayların da gerçekleştiğini belirtmişlerdir. 

El Beyrouthy ve ark. (2015); iki farklı Origanum spp. türünün 

(Origanum syriacum ve Origanum ehrenbergii) in vitro çoğaltımında nodal 

eksplantları kullanmış olup eksplantların alındığı 4 alt kültür sonunda en iyi 

sürgün oluşum oranlarının 1,5 mg/L BAP içeren MS besin ortamında eksplant 

başına 2,0 ile 3,7 adet sürgün sayısı olduğunu, türler arasında da bu oranlarda 

farklılık gözlemlediklerini bildirmişlerdir. 

Sevindik ve ark. (2017); Origanum sipyleum L. bitkisine ait apikal uçları 

içeren 2 cm uzunluğundaki sürgünleri in vitro kültüre almışlardır. En iyi sürgün 

çoğaltımını 4,42 ve 4,22 (adet/eksplant) olarak, 0,5 mg/L BAP+0,2 mg/L GA3 

ve 1,0 mg/L BAP+0,1 mg/L GA3 içeren MS besin ortamlarında elde ettiklerini 

bildirmişlerdir.  

Doğan ve ark. (2022); Origanum sipyleum L. ile yaptıkları çalışmada iki 

eksplant (nodal segment ve sürgün ucu) ve dört farklı ortamda; (MS+0, mg/L 

BAP + 0,1 mg/L IAA; MS+1,0 mg/L BAP+0,1 mg/L IAA; ½MS+ 0,5 mg/L 

BAP + 0,1 mg/L IAA; ½MS+ 1,0 mg/L BAP + 0,1 mg/L IAA) Origanum 

sipyleum L’un sürgün miktarı ve büyüklüğünün etkilerini araştırmışlardır. 

Eksplantlara göre en yüksek sürgün miktarı (5,56 adet/eksplant) 1,0 mg/L 

BAP+ 0,1 mg/L IAA içeren MS besin alanında büyüyen nodal eksplantlardan 

elde edildiğini bildirmişlerdir.  

Uçar ve Turgut (2009); Dağ çayı olarak bilinen Sideritis spp. bitkisinde, 

doku kültürü koşullarında rejenerasyon yeteneğini araştırmak için; Sideritis 

stricta, Sideritis erythranta ve Sideritis perfoliata türlerinin tohumlarında MS 

besin ortamı ve GA3’ün farklı konsantrasyonlarında (5, 10, 15 mg/l) 

çimlenebilmesi için ekildiklerinde üçüncü haftanın bitiminde S. erythranta 

türüne ait 30 eksplant arasından kontrol grubu ve 5 mg/L GA3 grubunda 2 

tohumda çimlenme görümüş iken, S. perfoliata türünde 30 eksplanttan 1 

tohumda çimlenmenin tespit edildiğini belirtmişlerdir. 

Ramak ve ark. (2011); Satureja khuzistanica’nın bitki parçacıkların 

rejenerasyonu ve in vitro’daki tohumların çimlenebilmesi için uyarladıkları 

protokolde, sürgün proliferasyonu için nod eksplantlarını BAP (2 ve 5 μM) ve 

IBA’nın kombinasyonu ile KİN ve BAP’ın konsantrasyonları farklı LS 

ortamlarına aktarılarak kültürü yapılmış ve çoklu sürgünlerin nodal 

eksplantlarından elde edildiğini, en fazla sürgün eldesi (%77) IBA ile BAP 

konsantrasyonundan, köklenmesi için ise en iyi koşulların IBA’nın 2.5 μM 

etkisinde oluşan LS ortamında gözlemlendiğini belirtmişlerdir. 

Navroski ve ark. (2012); Satureja hortensis bitkisinde internodal dal ve 

segmentlerinde ve apikal sürgünlerinde, farklı büyüme düzenleyilerinin kallus 

oluşumuna etkisini araştırmışlar ve eksplantları da in vitro fidelerden izole 

etmişlerdir. NAA (0 ve 1 μM) ve BAP (0, 5, 10, 15 ve 20 μM) bulunan MS 

besin ortamında kültürüne başlamışlardır. Değerlendirmenin 30. Gününde 
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NAA‘dan daha iyi sonuç elde edilirken, BAP’ın eklenmesiyle birlikte çok daha 

iyi sonuçlar elde edilmiş ve bu faktörlerin arasında interaksiyon olduğunu 

bildirilmişlerdir. 

Ovecka ve ark. (1997); Papaver somniferum L. (Haşhaş) ile yaptıkları 

bir çalışmada, somatik embriyogenesis de farklı dozlarda NAA ve KIN’nin 

verildiği MS ortamında kültürel işlemler yapılmış olup. Kültüre alma ve 

çoğaltma dönemlerinde 16 saatlik fotoperiyot ve 25 ± 2 °C sıcaklık 

uygulamasının yaplıdığını. Elde ettikleri kallusları 0.1mg/L NAA, 0.1mg/L 

KIN, 0.1mg/L IAA ve 0.5mg/L BAP bulunan MS ortamında alt kültüre almışlar 

ve araştırmada P. Somniferum L. türünde 0.1mg/L NAA, 0.1mg/L KIN içeren 

MS besin ortamında kallusun elde edildiğini, sürgün oluşmadan önce kallus 

üzerinde küçük beyaz preembriyonik yapıların gözlemlendiğini bildirmişlerdir. 

Ebrahimie ve ark. (2007); Kimyon (Cuminum cyminum L.) ile yaptıkları 

çalışmada somatik embriyogenesis de MS besin ortamına, IAA (0.4 mg/L) 

NAA (0.4 mg/L) ekleme yapılarak pH’sı 5.7 de ve 21-22°C’deki inkübasyona 

tabi tutmuşlardır. Üç farklı tipte de eksplant oluşmuş ve embriyo gelişiminin 

gözlenlendiğini bildirmişlerdir. 

Sharma ve ark. (2008); Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra L.), ile yapılan 

çalışmada Gamborg besi ortamında Glycyrrhiza glabra'nın 4-5 aylık 

bitkilerinden kesilen 6-8 mm uzunluğunda yaprak parçacıklarını bitki 

rejenerasyonunda kullandıklarında. kültür ortamının B5D.5Kn (B5 + 1.0 mg/L 

2, 4-D + 0.5 mg/L kinetin) kallus indüksiyonu için iyi sonuç verdiğini. Bununla 

birlikte, besin ortamının B5B.5N (B5 + 1.0 mg/L BAP + 0.5 mg/L NAA), 

morfojenik kallus oluşumu ve bitkicik rejenerasyonu için üstün olduğunu 

kanıtladığını, kültür ortamının B5.5I (B5 + 0.5 mg/L IBA) ile daha yüksek in 

vitro köklenme tepkisinin (kök çoğalma verimliliği, kök sayısı ve daha yüksek 

uzunlukta kök) sergilendiğini bildirmişlerdir. 

Patidar ve ark. (2013); Plumbago zeylanica'nın farklı konsantrasyonlarda 

ve çeşitli oksinlerin ve sitokininlerin kombinasyonları ve hem tek hem de 

kombinasyonlarla güçlendirilmiş üç bazal ortam üzerinde kültürlenmiş düğüm 

segmenti ve yaprak eksplantları kültürlenmiş düğüm segmenti için, kültür 

ortamının MS2N.5B (MS+2.0 mg/L NAA+ 0.5 mg/L BA) daha yüksek 

derecede kallus indüksiyonu için iyi sonuç verdiğini (%91.69), besin ortamının 

MS2B (MS+2.0 mg/L BA) ise daha yüksek sürgün çoğalma verimliliği 

sağladığını (%84.14), kültür ortamının MS2B.5N (MS+2.0 mg/L BA+0.5 mg/L 

NAA), daha yüksek sayılarda (11.12) sürgün ve daha uzun sürgünler (7.11 cm) 

ürettiğini, inokulasyon ortamının MS2N (MS+ 2. mg/L NAA) daha yüksek 

oranda kallus başlattığını (%91.12), ancak kültür ortamının MSN.5Td (MS+1.0 

mg/L NAA + 0.5 mg/L) üzerinde gelişmiş morfojenik kallus oluşumu (%45.58) 

ve bitkicik rejenerasyonu sağlandığını bulmuşlardır.  

Uikey ve ark. (2013); Farklı oksinler, sitokininler ve aynı zamanda 

kombinasyonlar içeren MS besiyerinde Aloe vera’nın kültürlenmiş kök 

eksplantının, kültür ortamının MS2D (MS+2.0 mg/L 2,4-D) daha yüksek 
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oranda kallus başlattığını, proliferasyon ortamının MS3B (MS+3.0 mg/L 2,4-

D), daha yüksek sürgün proliferasyon verimliliğini (%90.41) ve ayrıca sürgün 

sayısı / yanıt veren eksplant (9.67), besin ortamı MS3B.5N (MS+) gösterdiğini. 

3.0 mg/L NAA+ 0.5 mg/L NAA) ortamında daha yüksek uzunlukta (7.04 cm) 

sürgün ürettiğini bildirmişlerdir. 

Kachhap ve ark. (2018); Ocimum sanctum L. ile yaptıkları bir çalışmada, 

kallus kültürü ile sekonder metabolit üretimini arttırdığını, kallus kültürlerinin, 

farklı konsantrasyonlarda (0.1-1.4 mg/l) 2,4-diklorofenoksi asetik asit (2,4-D) 

ile desteklenmiş, Murashige ve Skoog (MS) ortamında başlatıldığını, 0.1 mg/l 

2, 4-D takviye edilmiş MS ortamında maksimum kallus gözlendiğini ve daha 

yüksek konsantrasyonlarda (0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 mg/l) azaldığını, eksplantların 

1.2 veya 1.4 mg/l 2,4-D ile takviye edilmiş MS ortamında büyütüldüğünde 

kallus başlangıcının tamamen durdurulduğunu bildirmişlerdir. 

Kulpa ve ark. (2018); Thymus vulgaris ile yaptıkları çalışmada sürgün 

eksplantları, BAP, 2iP veya KIN ile desteklenmiş MS ortamı kullanılarak in 

vitro olarak çoğaltılmış ve elde edilen sonuçlar, çoğaltma aşamasında bitki 

gelişimi üzerinde en olumlu etkiye sahip olan sitokinin'in 5 mg dm-3 2iP 

olduğunu gösterdiğini, bitki büyüme düzenleyicileri olmadan MS ortamında 

kültürlenen sürgünlerin tek düğümlü parçaları, 0.2, 0.5, 1 ve 2 mgdm-3 

konsantrasyonlarında IAA, IBA ve NAA ile takviye edilmiş MS ortamına 

aktarıldığını. Sürgünlerin en iyi köklenmesi, 2 mgdm-3 IBA ile takviye edilmiş 

MS ortamında elde edildiğini bildirmişlerdir. 

SONUÇ 

Tıbbi ve aromatik bitkilerinin sürdürülebilirliği, korunması ve ikincil 

metabolitlerin elde edilmesinde, biyoteknoloji biliminden yararlanılarak, 

tohumdan üretimi çok zor olan, üretimi için çok geniş alan gereksinimi 

duyulan, genotipte açılmalar olan vb. bitkilerde geleneksel yöntemlerle 

üretimde karşılaşılan sorunların çözümünde doku kültürü tekniklerinden 

yararlanılması gerektiği, bu bağlamda doku kültürü ile birçok bitkide 

araştırmaların yapılması, üretimde istatistiksel anlamda bir standardın 

sağlanması, başarı seviyesini belirlemede yardımcı olacaktır. 
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INTRODUCTION 

Plants are “green chemical factories” with a wide variety of chemicals 

that can support the food, feed, pharmaceutical and biomaterials industries 

(Nogueira et al., 2018). Plants that are used in the treatment of diseases 

internally or externally from various parts of plants and the substances obtained 

from these parts are called 'medicinal plants'. Aromatic plants, on the other 

hand, are called plants with aroma and odor properties. Medicinal and aromatic 

plants (MAPs), in which both words are included, are plants that protect human 

and animal health, prevent diseases, contain active substances and benefit from 

their healing effects (Sezik et al., 2011).  

Medicinal and aromatic plants are widely used in both developed and 

developing countries. Medicinal and aromatic plants (MAPs) are bought and 

sold in bulk from many developing countries to provide more added value in 

developed countries. The increase in the importance of medicinal and aromatic 

plants in recent times is due to the increasing tendency of people to nature and 

natural resources in the nutrition, health and cosmetics sector. According to the 

World Health Organization (2003), 80% of the developing country population 

is dependent on medicinal plants for their health needs. About 25% of 

prescription drugs known today are derived from natural sources, including 

medicinal plants (Raskin et al., 2002). In addition, more than 50% of the new 

drugs developed and approved for marketing are obtained directly from the 

modified products of medicinal plants or from the active ingredients of these 

plants. In 2017, the estimated global market value of herbal medicines and 

herbal supplements was around $107 billion, and not surprisingly, significant 

demand and consumption for these products has led to scarcity and in some 

cases even depletion of various medicinal plant resources, leading to habitat 

destruction and loss of genetic diversity.  Intensive removal of medicinal plants, 

especially used as export products, in order to meet the increasing demand over 

the years, has led to a decrease in the stocks of these valuable plants in nature 

and the danger of extinction in many of them. The shortage of medicinal plant 

resources has become a major bottleneck in clinical treatments and new drug 

research and development, and large-scale medicinal plant cultivation should 

be considered to address the disparity between medicinal plant supply and 

demand. 
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Despite the mentioned advantages of medicinal and aromatic plants, they 

are in the last ring of cultivation. Cultivation of plants is a dynamic evolutionary 

process that creates new and valuable plant forms from wild species through 

genetic modification (Kovács et al., 2008). In fact, when humans abandoned 

their nomadic life of hunting and foraging and began cultivating plants, the 

focus was on major food-supply crop species such as wheat, soybeans, maize, 

rice, potatoes, and sunflowers, and valuable medicinal plants were overlooked 

for years (Siahsar et al., 2011). An important prerequisite for the cultivation of 

medicinal plant varieties is the availability of germplasms with properties of 

high economic value such as good germination rate, uniformity, quality and 

yield. For medicinal plants, quality is the direct embodiment of production 

value, and this determines the characteristics of their breeding. Environmental 

stresses are generally known to inhibit the growth and development of 

medicinal plants, but they can also stimulate the accumulation and release of 

plant secondary metabolites such as alkaloids and flavonoids. 

Plant chemical compounds are divided into two as primary and 

secondary metabolites according to the metabolic pathway and functions in 

which they are synthesized. The synthesis of primary metabolites is almost the 

same among living things and they have functions such as growth, metabolism 

and reproduction, which are essential for life. Secondary metabolites, on the 

other hand, do not have a basic role in plant growth and development, but they 

are organic compounds that have important roles in the adaptation of the plant 

to the surrounding environment, assisting reproduction, plant defense and 

relations with the environment (Alvarez, 2014). Secondary metabolites are vital 

enough to cause long-term damage or even death of the plant in case of their 

deficiency or absence. These compounds tend to be more complex than primary 

metabolites (Bartwal et al., 2013). 

Secondary metabolites have different chemical structures. There are 

more than 50,000 different secondary metabolite products. These are alkaloids, 

essential oils, phenols, glycosides, heterosides, steroids, saponins, flavonoids, 

tannins, colorants and resins, and they are generally classified into three basic 

groups as alkaloids, terpenoids and phenols (Baydar, 2013). Many have 

ecological roles in regulating the relationships between plants and 

microorganisms, insects and animals. Most of the time, secondary metabolites 

produced in specialized cells, at a certain developmental stage of the plant or 
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during stress are found in very small amounts in the plant (Alvarez, 2014). 

Today, secondary metabolite products have a wide range of uses, especially in 

the pharmacy, chemical industry and food industry. The breeding of medicinal 

plants is considered to be quite complex, as the content of secondary 

metabolites, their production, medicinal parts and the entire growth cycle of 

plants must be taken into account. Biotechnological approaches, and in 

particular plant tissue cultures, play an important role in alternative research on 

the production of desirable medicinal compounds from plants. 

Plant tissue culture is a concept that describes the techniques used to 

obtain and grow plant cells or organs under sterile conditions in general terms 

(Chawla, 2002). In vitro propagation methods, which are an important part of 

plant biotechnology, offer solutions in situations that are difficult or completely 

impossible to improve with classical methods. In this way, it is possible to grow 

healthy plants free from diseases, viruses and other pests, to perform intensive 

and clonal reproduction, to produce secondary and other valuable metabolites, 

and to increase the amount at the same time, to grow inefficient plants with low 

growth probability and to ensure genetic diversity. All these provide a faster 

production opportunity compared to classical methods by requiring less labor 

force with low cost (Acar et al., 2017; Bayraktar et al., 2017). In vitro 

conditions, secondary metabolite products can be produced year-round 

regardless of external conditions. Production is safe, predictable and 

independent of weather conditions. In some cases, the amount of secondary 

metabolite product produced per unit fresh weight may be higher than under 

natural conditions. Undesirable odor and aroma from the plant grown under 

natural conditions in the secondary metabolite product can be changed or 

destroyed in in vitro production. Due to the problems encountered during 

collection or culture from the wild, differences in quality and yield, maintaining 

the supply-demand balance and free production problems, it is suggested as an 

alternative way to produce the secondary metabolites from the cells and tissues 

of this plant under in vitro conditions instead of obtaining them directly from 

the mother plant. 

The necessity and importance of medicinal and aromatic plants in routine 

living conditions will never decrease and will always maintain its popularity in 

the academic community (Yilmaz ve Çiftçi, 2021). Medicinal and aromatic 

plants; especially in recent years, are started to be recognized more than before 
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for its role in the economy of rural people, their scope in medical practice, their 

use in cultural matters and, consequently, their contribution to people's well-

being (Okigbo et al., 2008). With the growth of the trade volume and the 

increasing demand day by day, the increase in the production of medicinal and 

aromatic plants has also accelerated (Acıbuca and Budak, 2018). The steps 

taken for the yield and quality of these plants, whose value has been appreciated 

more recently, have shown some changes due to the modernization of today's 

breeding methods. Many studies have been carried out thanks to the application 

of biotechnological methods, which give results in a shorter and more 

economical way, in medicinal and aromatic plants. Efforts to increase yield and 

quality with methods such as plant tissue culture techniques, mutation breeding 

and polyploidy breeding have yielded positive results in medicinal and aromatic 

plants. In addition, genetic variations of medicinal and aromatic plant 

populations could be detected quickly, thanks to characterization studies with 

the use of molecular markers. 

In this study, it is aimed to review the literature on medicinal and 

aromatic plant species and to discuss the most used biotechnological methods 

in the reproduction of these plants and the studies related to them. 

1. IN VITRO TECHNIQUES USED IN PROPAGATION OF 

MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS 

In this section, the purpose of the reproduction studies using 

biotechnological techniques such as somatic embryogenesis, haploid plant 

production (androgenesis), the use of bioreactor in shoot tip culture, callus 

culture used in the reproduction of medicinal and aromatic plants, the methods 

used and the findings obtained from the studies are presented.  

1.1. Somatic Embryogenesis 

Today, tissue culture techniques have a wide range of uses in medicinal 

and aromatic plant breeding and commercial production of these plants. 

Somatic embryogenesis is a very important method among in vitro reproduction 

techniques Somatic embryogenesis is defined as the asexual development 

process that produces a bipolar embryo with a closed conduction system from 

the plant's somatic tissues (Cardoza, 2008). For somatic embryo formation, 

when somatic tissues are cultured in a medium containing high levels of auxin, 

they gain the ability to produce embryos. In this technique, which is applied for 
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an intensive and clonal production, embryos can be formed either directly from 

the explant tissue or indirectly from the callus. The success of this technique, 

which provides a great potential for the preservation of genetic material, 

production of synthetic seeds, production of genetically modified organisms, 

various tests and studies under in vitro conditions, depends on the genotype, 

explant source, growth regulators, nitrogen sources and incubation conditions. 

Somatic embryos can also be used as seeds. Abundant production of somatic 

embryos by bioreactors and synthetic seed production from them has yielded 

successful results (Fang, Wetten, and Hadley, 2004). It is possible to store these 

seeds in liquid nitrogen for a long time with different techniques such as freeze 

drying, slow growing and so on for the preservation of genetic material, and 

germination when needed. When the somatic embryogenesis studies on some 

medicinal aromatic plants are examined; Kumar et al., (2017) produced a 

significantly high number of somatic embryos after 6 weeks of culture with 

different developmental stages in media containing 15 μM 2,4-D and 2.5 μM 

BA, and they reported that MS medium supplemented with 2,4-D in 

combination with BA is required for fragile embryogenic callus formation in 

H. hemerocallidea. In the same study, it was reported that the use of auxins in 

combination with cytokinins promoted somatic embryogenesis. Researchs in 

these plants; Brachiaria brizantha (Cabral et al., 2011), Prosopis laevigata 

(Buendía-González et al., 2012), Mango ginger (Raju et al., 2013), Vitis 

vinifera cv. chardonnay (Dai et al., 2015), Chrysanthemum cultivars (Naing et 

al., 2013) and Rosa hybrida ‘Samantha’ (Bao et al., 2012) has shown similar 

effects with Kumar et al., 2017. 

1.2. Haploid Plant Production 

Plants that contain one set of chromosomes in their cells are called 

haploid plants. Haploid plants can occur spontaneously in nature or can be 

obtained by some techniques. Although the incidence of spontaneously 

occurring haploids in nature is quite low (0,1-0.001%), it is not important in 

terms of breeding (Murovec and Bohanec, 2011). Although haploid plants have 

all the organs found in normal plants, they are not productive due to their 

smaller cells, shorter leaves and flowers, and inability to produce pollen than 

diploid plants. That is, even if they form plants, they cannot form seeds. Haploid 

plants must be transformed into double-haploid plants in order to be used in 
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variety breeding programs. The chromosome number of a haploid (n) plant is 

made double-haploid (2n) with the application of chemicals that double the 

chromosome number (Yaralı and Yanmaz, 2013). 

Obtaining haploid plants takes place in three main ways: stimulation 

from female gametes (gynogenesis), stimulation from male gametes 

(androgenesis) and parthenogenetic (irradiated pollen technique). The most 

suitable starting material in anther culture (androgenesis) is the anthers, which 

have not reached full maturation yet, and which contain mononuclear 

microspores, in the first pollen mitosis stage. Anthers in flower buds at this 

stage are planted in a pre-prepared sterile nutrient medium under aseptic 

conditions after superficial sterilization (Çağlar and Bayram, 2004). In anther 

culture, explants develop about 40 days after planting and reach the visible 

stage through the anthers as embryos. This phenomenon is called direct 

androgenesis. Unlike this, in some plant species, callus is formed first and then 

haploid plants are formed from callus by organogenesis or embryogenesis. This 

second formation pathway is called indirect androgenesis. When the studies on 

haploid plant production in some medicinal aromatic plants are examined; in a 

study conducted in by Çağlar et al., (2004) on the anthers of pepper used as red 

pepper (Capsicum annuum L.), explants were cultured in MS (Murashige & 

Skoog, 1962) basic nutrient medium. In addition, myo-inositol (100 mg/L), 

sucrose (30 g/L) and agar (8 g/L) were added to the MS medium. As a growth 

regulator; NAA and 2,4-D with BAP and KIN were added. More than three 

thousand anthers were cultured under in vitro conditions. While 284 of them 

produced callus, direct embryogenesis was also not successful. In the 

Kahramanmaraş variety of red peppers, direct embryogenesis occurred only in 

anther explants planted in MS nutrient medium containing BAP + NAA+ 

activated carbon + AgNO3 and resulted in embryo formation. and the rate was 

determined as 2.8%. According to Asadi et al., (2018) used two different 

Cucumis genotypes for anther culture in a study on Cucumis sativus L. plant. 

Buds kept at 4°C were pre-sterilized. They developed a method to produce 

double haploid plants that include the induction of callus morphogenesis at 

35°C in MS medium in which BAP and 2,4-D combinations are added. They 

also reported that factors such as genotype, proliferation of anther wall tissues, 

orientation of anthers in the culture medium and growth regulatory composition 
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of the initial anther culture medium had a remarkable effect. They found the 

chromosome doubling rate to be 81%. 

1.3. Use of Bioreactor in Shoot Tip Culture 

Bioreactors can be defined as mechanical vessels or tanks in which living 

organisms, cells or tissues are cultured in a liquid nutrient medium and the 

conditions inside are strictly controlled. The term bioreactor is often used 

synonymously with fermenter. However, fermenter has a narrow meaning used 

to obtain alcohol from sugar in anaerobic environment. The main difference 

that distinguishes bioreactors from conventional chemistry reactors is the 

control and support of living-biological ingredients (Shahid et al., 2013). 

Bioreactors represent the final steps reached in the development of biologically 

based processes. In general, the main function of the bioreactor is; It is to 

provide optimal conditions for effective cell growth and metabolism by tightly 

regulating various key environmental (chemical and physical) factors (Paek et 

al., 2014). 

The bioreactor is a tank made of glass, plastic or steel with an electronic 

control panel in which probes that detect the pH, temperature, is a place that 

has probs that sense the amount of dissolved oxygen, allowing the addition of 

fresh medium and the removal of products, pH regulation, air supply, mixing 

and temperature control without disturbing the aseptic conditions of the culture 

medium. Thus, the bioreactor is a technological system with mechanical and 

electronic properties that enables close monitoring of culture conditions and 

performs the necessary physical and chemical interventions as programmed. 

When the medicinal aromatic plants propagated by bioreactor are examined in 

the literature; Georgiev et al., (2012) propagated by using bioreactor in the 

nodes, internodes and shoots of Leucojum aestivum L (Lake bulb) plant. They 

were planted in bioreactor tanks at 18°C, 22°C and 26°C with 80 shoots. MS 

added sucrose, agar, NAA and BAP to the nutrient medium. The shoots were 

allowed to grow under 110 µmol fluorescent light under bright conditions for 

16:8 h (light: dark) at 26°C. As a result, they determined that 80 shoots 

developed successfully.   

 

 



Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar | 102 

 

1.4. Shoot Tip and Knot Cultures 

The naming of the technique in the production of plants under in vitro 

conditions is based on the characteristics of the explant (embryo, meristem, 

anther, node, cell, etc.) used. However, techniques such as callus, node, 

internode method, shoot tip, adventitious shoot or regeneration from buds are 

mostly used in production (Mansuroğlu and Gürel, 2001). 

Shoot tip culture is done for the rapid reproduction of vegetative material, 

which is difficult to reproduce under normal conditions. The only difference 

between shoot tip culture and meristem culture is the use of larger (2mm-2cm) 

explants. It is used for rapid and intensive reproduction of high quality, 

economically important species obtained by meristem culture. It is used in 

many species, especially ornamental plants.   

Node culture, on the other hand, is an in vitro technique in which apical 

or axillary buds isolated from active or resting shoots are cultured alone or with 

a branch piece on artificial nutrient medium under aseptic conditions and 

transformed into plants. When the literature is reviewed, Coste et al., (2011) 

examined the effects of salicylic acid and methyl jasmonate applications on 

shoot culture on hypericin and hyperforin accumulation in their study on 

Hypericum hirsutum and Hypericum maculatum species. Researchers reported 

that salicylic acid application was more effective in hypericin biosynthesis in 

Hypericum hirsutum species and methyl jasmonate application in hyperforin 

accumulation in Hypericum maculatum species. Moallemet et al., (2012) In 

their study of Rosa canina L. (Rosehip)'s between root, seed, shoot and node, 

they added activated charcoal (3 mg/L) and BAP (0.25 mg/L), GA3 (1 mg/L), 

GA3 (0.5 mg/L) + BAP (0.25 mg/L), GA3 (1 mg/L) + BAP (0.25 mg/L), and 

GA3 (1.5 mg/L) + BAP (0.25 mg/L) to MS nutrient medium. For rooting; 

activated charcoal (3 mg/L) and BAP (0.25 mg/L), NAA (1 mg/L), NAA (0.5 

mg/L) + BAP (0.25mg/L), NAA (1 mg/L) + BAP (0.25 mg/L) and NAA (1.5 

mg/L) + BAP (0.25 mg/L). The highest shoot regeneration (1.5 mg/L) was 

observed in GA3 + (0.25 mg/L) BAP added medium. The best rooting was 

obtained by adding NAA (1 mg/L) and BAP (0.25 mg/L). 

Ren et al., (2017) in their study of Tussilago farfara L. between 

germination, knuckle and knuckle, tried culturing by adding 6 different (BBD) 

combinations in MS nutrient medium. They added different doses of KIN, IBA, 

2,4-D, BAP (BBD) to these 6 different media. The best growth was observed 
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in 96.2% MS nutrient medium: BAP (3.0 mg/L) + 2,4D (2.0 mg/L) (BBD) 

added. While the germination of seeds was 91% with the addition of KIN (1.0 

mg/L) and IBA (0.3 mg/L), the best root growth was observed when IBA (0.2 

mg/L) (BBD) was added to the MS nutrient medium at a rate of 95.22%. 

Yücesan at al., 2018, in shoot regeneration of Digitalis lanata Ehrh. subsp. 

lanata (Wooly foxglove) plant, sterilized Digitalis lanata Ehrh. subsp. lanata 

seeds were sown in vitro in petri dishes in medium containing 25 ml MS 

(Murashige and Skoog 1962) 30 g/L sucrose, 8 g/L Plant agar..  After 6 weeks, 

0.5 cm long explants (0.25, 0.50, 1.0, 2.0 mg/L) were taken from new shoots 

developing and cultured in 330 ml MS medium containing IAA, NAA, IBA 

growth regulators. At the end of 8 weeks, shoot development was observed. At 

the end of 12 weeks, root production was carried out in MS medium containing 

0.25 mg/L IAA. They observed 95% survival rates when acclimatized in 

environments containing the highest levels of 0.25 mg/L IAA, 0.50 mg/L IAA 

and 0.50 mg/L IBA. Meriç et al., (2019), in their study in which they made in 

vitro propagation from the shoots of the Lavandula angustifolia Mill. 

(Lavender) plant by tissue culture, they cultured the explants which are taken 

from the shoot parts of the plant for the formation of callus, shoot and root 

formation in vitro by tissue culture method. For this, different media were 

prepared by adding 2,4-D, BAP, IBA, NAA at different doses (1 mg/L, 1.25 

mg/L, 2 mg/L) to the MS medium. The highest growth was observed with 2 

mg/L BAP added to MS medium at a rate of 64.7%.  The best shoot growth was 

obtained with the addition of NAA and IBA at various doses to the MS medium 

at a rate of 95.6%.The highest rooting was obtained with the addition of 1.25 

mg/L IBA in 60% MS medium. The best callus development was obtained with 

the addition of 2 mg/L 2,4-D and 2 mg/L BAP to the MS nutrient medium at a 

rate of 66%. 

1.5. Callus Culture 

Callus cultures are unorganized cell masses that are formed as a result of 

culturing organs or tissue parts (explants) that have not lost their ability to 

divide in vitro. The origin of the explant from which the callus culture is 

initiated is important for the production of secondary metabolites. Callus 

culture is a method that is frequently used in tissue culture studies in terms of 

obtaining products of certain quality and standards, increasing genetic 
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variation, obtaining new compounds that are not in the mother plant, making 

maximum use of unit area and limited number of materials. In addition, callus 

culture has important advantages such as being independent of geographical, 

seasonal and environmental factors, and producing secondary metabolites by 

isolating callus cells that are not infected with viruses. Gupta et al., (2014) 

applied salt (NaCl and Na2CO3) elicitors to suspension and callus cultures to 

increase steviol glycoside accumulation in Stevia rebaudiana. According to the 

findings, salt application to suspension cultures decreased steviol glycoside 

accumulation compared to control culture, steviol glycoside accumulation in 

callus cultures increased from 0.27% to 1.57% with NaCl application, but a 

decrease in steviol glycoside accumulation was observed in Na2CO3 

application. Khan et al., (2016) in a study on Fagonia indica, different doses 

(0, 1, 2, 3, 4 and 5 mg/l) of TDZ elicitor were applied to callus (stem and leaf) 

cultures and their effects on phenolic substance and flavonoid accumulation 

were investigated. Research findings revealed that 1 mg/l TDZ application 

significantly increased the accumulation of phenolic substances and flavonoids, 

and there was more phenolic substance and flavonoid accumulation in the calli 

obtained from the stem compared to the leaf. In his study on the Nothapodytes 

nimmoniana species, Isah (2017), applied yeast extract and vanadyl sulfate 

elicitors to callus culture and examined their effects on biomass accumulation 

with camptothecin.. At the end of the study, the investigator reported that the 

highest camptothecin and biomass accumulation was obtained from the yeast 

extract application. In the species Rauvolfia serpentina, Zafar et al. (2017), 

researchers applied aluminum chloride (AlCl3) to callus cultures and examined 

its effects on reserpine biosynthesis. At the end of the study, they reported that 

aluminum chloride application was effective on reserpine biosynthesis and the 

accumulation of reserpine increased from 0.083 mg g−1 to 0.129 mg g−1 

compared to the initial culture. 

2. CONCLUSION 

In vitro propagation techniques, which form plant biotechnology 

together with molecular methods, are a production and breeding method used 

by many countries in the world. Plant cell and tissue culture play an important 

role in obtaining high quality and abundant products in a short time. For this 

reason, it is very important to reproduce some active substances in the chemical 
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structures of medicinal and aromatics, called secondary metabolites, by in vitro 

methods. Secondary metabolites are obtained directly from plants grown in 

nature. Plants, on the other hand, are affected positively or negatively by the 

ecological conditions they are in. This prevents the secondary metabolites 

produced to be of the same quality and standard. In addition, applications such 

as the unconscious and excessive collection of plants from nature and 

marketing them in the domestic and foreign markets, and the production of 

secondary metabolites to be used in the industry, cause the destruction or even 

extinction of endemic species.. If this situation continues, the sustainability of 

our country's biodiversity will be endangered. Tissue culture applications have 

become important for the preservation of our plant gene resources without 

being destroyed in nature, for the continuation of the generations of plants and 

for scientific studies on these plants. Production of plants by classical methods 

and obtaining secondary metabolites from these plants are more expensive and 

time-consuming than cell cultures. Therefore, tissue culture techniques are a 

frequently used method in the production of secondary metabolites. By using 

tissue culture methods, secondary metabolites are produced in many fields of 

industry from plants with economic value. 

Tissue culture is one of the methods that can increase the efficiency of 

classical breeding and accelerate the development of new varieties. These 

methods can be carried out in coordination with each other. There are many 

studies with highly successful results on medicinal and aromatic plants. 

Biotechnological methods, which can achieve reliable and successful results in 

less time, should be applied more in medicinal and aromatic plants, and thus, 

efficient results should be obtained for plant breeding. For all these reasons, 

this review may be a guide for future researchers to conduct further studies by 

providing a different perspective on medicinal and aromatic plants. 
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INTRODUCTION 

In botanical terms, berries are described as semi-bush or shrubby plants, 

with soft flesh, juicy and often small, edible fruits”. When “berry fruits” is 

mentioned, mostly grape (Vitis), strawberry (Fragaria), raspberry, blackberry 

(Rubus), blackcurrant, gooseberry (Ribes), blueberry (Vaccinium), rosehip 

(Rosa), mulberry (Morus), elderberry (Sambucus), hippophae, bullace grape 

(Prunus) and related species come to mind (Ağaoğlu, 1986; Ağaoğlu 2006). 

Also, Kiwi (Actinidia), whose cultivation has increased in the Eastern Black 

Sea Region in recent years, is considered among berry-like fruits because it 

resembles grapes in terms of many characteristics. Some of these species are 

economically very important and some have not been the subject of economic 

cultivation both in our country and in the world. They are usually found in the 

wild in the flora. 

The history of berry cultivation other than strawberries does not go back 

to ancient times in Turkey. The first adaptation of the cultural forms of many 

berry species that grow naturally in the flora was initiated at the end of the 

1960s in our country. However, their cultivation studies were interrupted for a 

long time because of the problems faced in the marketing of the produced fresh 

berry fruits. Raspberry cultivation in Bursa and its surroundings was initiated 

by our compatriots from Bulgaria towards the end of the 1980s. Studies were 

conducted with the Natural Raspberry Selection Project in the Black Sea 

Region in 1995 and the “Cultivation of Blackcurrant, Raspberry, and 

Blackberry Varieties” project was implemented with the participation of 11 

Agriculture Faculties and 6 Research Institutes nationwide in 1996 (Akbulut 

et al., 2016). 

The geographical location and ecological situation of our country 

created a large cultivation potential and diverse range that exists in very few 

countries in the world (Ağaoğlu, 2006). Among these, berry fruits have special 

importance for our country. Wildberry fruits are recognized by the public and 

consumed with joy in almost every region of our country. The recent adoption 

of fruits such as strawberries, raspberries, blackberries, blueberries, and Aronia 

by the producers has increased the cultivation of these species, which have 

wide climate and soil adaptation, are favorable for fresh consumption, and are 

also used in cakes, jams, compotes, must and cosmetics. In addition to all these, 

the reasons such as the fact that the outcomes of the cultivation return to the 
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producer in a short time, they bear fruit early, regular crop every year, can be 

used as an intermediate crop or hedge plant in orchards, and are favorable for 

family business were also effective in this increase (Gerçekçioğlu, 1999; Onur, 

2006; Kılıç and Topuz, 2019) 

Their positive effects on human health have a large share in the increase 

in the cultivation of berry fruits. Previous studies showed that these fruits help 

prevent strokes, age-related degenerative diseases, cardiovascular diseases, 

and cancer with bioactive compounds that have high antioxidant potential 

(Juranić and Žižak, 2005). Berries are rich in bioactive compounds such as 

phenolic compounds, tianines, vitamins (A, B, C, E, K), stalicin, carotenoids, 

and minerals (Cianciosi et al., 2019). These compounds and their attractive 

color, taste, and aroma make them different from other fruits and ensure that 

they have an important place in the food, cosmetic and pharmaceutical 

industries (Çağlar and Demirci, 2017). 

These fruits have a large market in the world because they are consumed 

in large quantities in high-income countries. Although wild forms of these 

species were consumed in Turkey for many years, cultural forms have also 

begun to be recognized in recent years (Gerçekçioğlu, 1999; Onur, 2006). 

Blackcurrant and raspberry grow naturally on the north-facing slopes of the 

North Anatolian Mountains from Artvin to Çanakkale at altitudes above 1000 

m, blackberries grow naturally in all areas including the Mediterranean 

coastline, and rosehips in Central-North and East Anatolia (Ağaoğlu and 

Gerçekçioğlu, 2013; Onur, 2006). Although the cultivation of these species 

was initiated a long time ago in other countries, it was late in this regard in our 

country and the importance of these species has just begun to be understood. 

 

1. RASPBERRY CULTIVATION 

Raspberries belong to the order Rosales, the family Rosacea, the 

subfamily Rosoidae, and the Rubus genus. The Rubus genus is divided into 

two subgenera, Ideobatus and Eubatus. The most popular species of this genus 

is Ideobatus which contains about 120 forms (Mehmeti et al., 2017). It is 

argued that the Rubus idaeus species exists in all 5 continents of the world, 

especially in the Northern Hemisphere. Raspberry grows easily in subtropical 

and different climatic zones in East Asia, and its wild forms are seen all over 

the world (except in tropical areas). Raspberries were grown and used for 
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medicinal purposes during the time of the ancient Greeks. Commercial 

cultivation of raspberries began in the late 19th century. Many raspberry 

species were identified as having commercial importance and detailed 

descriptions were made in this respect. Raspberry fruits are collected from their 

natural growing areas and consumed fresh, dried, stored, or used in the canned 

form (Pehluvan et al, 2006; Jennings et al. 1980). 

It is among the natural growing areas in our country because its growing 

climatic areas in the world have a wide area of temperate climate, subtropical 

climate, and polar climate areas (Yetgin, 2009). Raspberry cultivars were 

brought to Turkey for the first time between 1967-1972. Some studies were 

conducted in Yalova and Bursa during these years, but these studies were 

interrupted for many years and this aquaculture could not be expanded. The 

dissemination of raspberry cultivation initiated in the late 1980s and continues. 

Raspberry has been a well-known plant in Turkey since the beginning of the 

20th century, but despite this, it has not become a cultivar at the desired level. 

The plant is not known enough and cultural processes cannot be performed in 

due form (Türemiş et al., 2006). 

As one of the berry fruits, raspberry contains a high amount of minerals 

and vitamins, and is also very rich in fiber with its 4-6 g/100 g fiber content 

and has an important place in healthcare. Its juice has positive effects on colds 

and febrile diseases and it is a useful fruit for rheumatism. Its fruits are rich in 

vitamin C, organic acids, and sugar. In fresh consumption, it is used as a 

diuretic, appetizing, energizing, and intestinal cleanser (Göktaş, 2011). It was 

demonstrated previously that ellagic acid, a phenolic acid with a strong 

anticarcinogenic/antimutagenic effect, also has antiviral and antibacterial 

effects (Akiyama et al., 2001; Smerak et al., 2002). Among all fruits and 

vegetables, ellagic acid is found mostly in red (Rubus ideaus) and black (Rubus 

occidentalis) raspberries and shows anticancer effects by inactivating cancer-

causing chemicals in the body (Stoner and Mukhtar, 1995). Ellagic acid also 

has anti-aging effects (Glen and Halvorson, 2001; McKenzie, 2000). Quercetin 

has anticarcinogenic and antioxidant effects. Raspberry is an important source 

in terms of quercetin and kaempferol flavonoids (Anonymous, 2002a). 

Although there are many varieties of raspberry species, red, black, 

yellow (mutants of red raspberries) and purple (hybrids of black and red 

species) raspberry varieties are cultivated (Gough and Poling, 1996). Red 
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raspberries are the most common variety of all Rubus species, and black 

raspberries are grown in some areas of the eastern USA (Ellis et al., 1997). 

Raspberry species are defined as shrubby plants. Their shoots are 

usually biennial. They are divided into two as primocane, which bears fruit on 

the shoots of the same year, and floricane, which bears fruit on the shoots of 

the previous year (Pritts, 2008). The shoots are herbaceous in the first year and 

semi-woody or semi-herbaceous in the second year (Crandall et al., 1990; 

Onur, 1996; Pehluvan et al., 2006; Pritts, 1996). The shoots grow by 1-2 m, 

without branching, depending on the variety in the first year. These shoots lose 

their leaves in the fall and enter winter dormancy. The shoots come out of 

winter dormancy in the spring and fruit branches develop from the buds on 

them. When the first fruits ripen, unripened fruits and flower buds appear on 

the branches at the same time (Erenoğlu and Ağaoğlu, 2013). 

The flowers are hermaphrodite and self-fertile in cultivar raspberry 

plants, and the fruit is small-seeded, the compound containing a hard endocarp 

(Onur, 1996). There are many male and female organs on a flower and 

pollination takes place with the help of various insects, especially bees (90% 

by bees and other insects). For this reason, 1-2 hives are recommended for 

commercial producers to obtain more products for 4 decares at flowering time 

(Crandall, 1995; Daubeny, 1996, Strik, 2007). The most important differences 

between raspberry fruits from blackberry fruits are the fact that their flower 

tray stays on the twig, their original smell, and are acid-free. In raspberry, the 

ripening of fruits first begins with the fruits on the flowers blooming at the 

ends of the shoots and then ends with the ripening of the fruits on the side 

shoots and the last blooming flowers. The largest fruits appear on the side 

branches developing from the middle part of the strong shoots. Red raspberry 

flowers ripen 30-35 days after fertilization, and blackberries after 35-45 days. 

Although it changes according to the variety, the typical fruit weight is 2.5-5 g 

(Ağaoğlu and Gerçekçioğlu 2013) and there are more or less thick spiny hairs 

at different lengths on the shoots and leaves (Crandall, 1995; Crandall and 

Daubeny, 1990). 

The roots of the raspberry plant consist of many fringe roots and root 

depth can reach up to 1.5 m. Approximately 75% of the roots are concentrated 

above the first 45 cm of the soil and can reach a depth of 1.8m in favorable soil 
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conditions. With this structure, it is a good erosion preventative plant (Onur, 

1996). 

Raspberries are naturally easy-to-cultivate species and can be cultivated 

generatively with seeds. It was determined that black and purple raspberries 

yield good results with tip dipping. Although raspberries can be cultivated 

vegetatively with root and bottom shoots, tip dipping, root scions, leaf eye 

scions, and tissue culture methods, they cannot be cultivated with stem scions 

(Erenoğlu and Ağaoğlu 2013). 

The ecological need of the plant must be considered in the selection of 

the garden place to be established for raspberry cultivation. Raspberries can be 

grown in almost any well-drained soil receiving the sun’s rays well. Since 

raspberry fruits can spoil easily, they need to be marketed and processed very 

quickly. For this reason, this characteristic must be considered when choosing 

a location. Also, it is necessary to find workers during periods when labor such 

as harvesting and pruning is needed intensively, and to have a sufficient water 

source, since intensive irrigation will be needed in summer periods to make 

cultivation economically (Onur, 1996). 

The planting distances of raspberry seedlings may vary depending on 

the use of mechanization, training system, development status of the variety, 

and the number of seedlings to be used. The planting distance in raspberry 

orchards is 1.5-2.5 m between rows. Since mechanization will be used in large 

enterprises, this must be 2.0-2.5 m and the planting distances on rows must be 

0.4-1.0 m. Raspberry seedlings can be planted as intermediate crops in newly 

established orchards. A raspberry orchard can be established in late autumn 

and winter in areas where the winter months are not harsh. Planting must be 

performed before it is too late in spring planting. Before planting, a root toilet 

is made for the seedlings and the prepared soil fertilizer mixture is emptied 20-

30 cm from the pit that is filled with mortar. The planting of the sapling is 

arranged in such a way that the root collar of the sapling remains completely 

in the soil and their tops are cut from 20-30 cm (Erenoğlu and Ağaoğlu, 2013). 

Raspberry grows best in soils that are rich in organic matter, light or 

medium structure with good water holding capacity and pH between 6-6.5. 

However, problems emerge in calcareous and salty soils with a pH above 7.5. 

It also adapts to well-drained, heavy-textured soils. The depth of the soil must 
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be at least 1 m. Cultivation can be performed in slightly sloping places, and in 

very sloping places, it is possible to grow by terracing. 

Places that receive sufficient sun and are protected from winds are 

favorable for cultivation. The chilling need of raspberries (below +7°C) varies 

between 800-1700 hours (Göktaş, 2011). The favorable altitude for 

aquaculture is between 800-1000 m. The soil must be rich enough in terms of 

organic matter and nutrients for successful raspberry cultivation. Good soil for 

raspberry plants must contain 3-5% humus, 8-10 mg P2O5/100 g, and 18-20 

mg K2O/100 g. To obtain high yields in raspberry cultivation, the use of 

nitrogen and phosphorus fertilizers has become necessary (Mehmeti et al., 

2017). 

Irrigation is an important aspect because raspberries need constant soil 

moisture. Roots are sensitive to drought as well as excessive water. Water 

accumulation in impermeable soils can cause diseases and deaths. Sprinkler 

irrigation is more favorable than flood irrigation for raspberries. It can be 

applied in two ways, top or bottom sprinkler. Since the top sprinkler will 

adversely affect the plant during flowering, fruit set, and fruit setting periods, 

a bottom sprinkler system must be applied. Drip irrigation is the best irrigation 

method for raspberries. Water is given as much as the plant needs and on time 

in this method. It saves water. The weed problem is reduced. Fertilization is 

also performed with this system. Plant growth, fruit quality, and productivity 

increase (Onur 1996). 

Raspberries need a lot of organic matter. During planting, 3-4 tons of 

burnt barn manure or equivalent green manure is given per decare. Farm 

manure is added every 2-4 years. It can be given at any time of the year to 

maintain soil moisture. The most favorable time is the winter months when the 

plants enter the resting period. The barn manure is spread on the root zone of 

the plant and mixed lightly with the soil. Chemical fertilizers must be applied 

according to the results of soil and leaf analysis. Generally, 4-10 kg of pure 

nitrogen in March and during fruit development; 5-7 kg of pure phosphorus, 

and 8-12 kg of pure potassium are given in autumn and winter. Nitrogen 

fertilizers are given in the form of ammonium sulfate generally. However, if 

the soil pH is 5.5 or less, ammonium nitrate must be applied. Too much 

nitrogen in the plants causes the fruits to soften and the market value to 
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decrease. Also, annual legumes can be used as green manure (Erenoğlu and 

Ağaoğlu, 2013; Crandall 1995). 

Raspberry plants bloom for the first time in mid-March and early April 

although they vary according to varieties in temperate climate areas. Flowering 

continues until mid-June. In parallel with this, there is a long maturity period 

of 1-1.5 months. At the age of full yield, 800-1500 kg of fruit is taken from 1 

decare. Fruits must be collected every 2-3 days. The fruits are collected when 

they become the normal red color and can be easily separated from the flower 

bed. The harvest starts early in the morning and finishes before noon. It is 

collected in boxes of 250 and 500 g for fresh consumption and sent directly to 

the market after being sorted into boxes. Pre-cooling must be applied. 

Raspberry fruits cannot be stored fresh for a long time, they can be stored for 

5-7 days at 0.5-0oC and 90-95% humidity. The longest and ideal storage 

method is deep-freezing and as a technological product if needed (Akbulut 

2016). 

 

2. BLACKBERRY GROWING 

Blackberry, which is included in the subgenus of Eubatus of the Rubus 

genus in the Rosacea family, was considered a wild plant until the middle of 

the 19th century and many varieties were developed in the USA in the 1850s 

with the beginning of the cultivation process (Poling, 1996). Blackberries can 

be grown naturally in almost all areas in our country, and it is possible to come 

across blackberries everywhere, especially in Central Anatolia and the Black 

Sea Areas. Central Anatolia and Black Sea areas, especially Çorum, Amasya, 

Yozgat, Gümüşhane, and Rize provinces are among these areas. 

(Gerçekçioğlu, 1999; Onur, 2006). 

Blackberry cultivation was initiated with thornless blackberry varieties 

in the 1970s and did not show much improvement in those years in our country. 

The color, taste and aroma, structure, and smell of blackberries are attractive. 

For this reason, they are used in different areas in the food industry such as 

fruit juice, ice cream, cake, jam, and marmalade, as well as fresh consumption 

(Pehluvan and Güleryüz, 2004). Also, because of the pectin they contain, they 

have the characteristic of being the desired type in jelly making (Göktaş, 2011). 

Recent studies showed that blackberries are very important for human health 

and contain anti-carcinogenic and antioxidant-containing chemicals. Although 
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blackberries contain small amounts of vitamins A, B, and C, it has been 

determined that they have a protective effect against colon cancer and heart 

diseases because they contain 4-6 g of fiber per 100 g. Ellagic acid, which is 

found in high levels in all berry fruits, has an anti-cancer effect. Also, as a 

result of the processing of blackberries in the food industry, it was observed 

that there was no significant change in their beneficial chemical contents 

(Pehluvan and Güleryüz, 2004). For all these reasons, the interest in blackberry 

cultivation has increased in our country in recent years. Blackberry orchards 

for commercial purposes have begun to be established in the Black Sea and 

Marmara Areas. As a result of cultivation studies on blackberries, the 

development of large-fruited varieties will help to achieve high yields by 

applying new training systems, increasing trade, developing different fields in 

the industry of blackberries, as well as to solve problems such as 

unemployment and migration (Çetiner et al., 1993; Kaplan et al., 1999). Also, 

the fact that it is widely consumed especially in touristic areas in our country, 

its price is higher than other fruits, and it is favorable for consumption in 

various forms increases the importance of blackberry cultivation (Göktaş, 

2011). 

Blackberries are classified as thorny and upright-growing, thorny and 

semi-tilting, and those spreading and hybrid blackberries. The main differences 

are related to the growth characteristics of the branches (Fernandez and 

Ballington, 1999). Thornless blackberries were obtained from spiny ones by 

mutation. The growth of these cultivars is strong and they form high-quality 

and large fruits. The shoots of blackberries, which are generally traded, bear 

fruit in the second year. In blackberry plants, the root and crown are perennial, 

although the shoots are annual. New shoots emerge from the root and crown 

buds in spring and develop as shoots in the first year and bear fruit in the second 

year. These fruit-bearing shoots die in that year (Ağaoğlu, 1986, Crandall, 

1995) 

Although blackberry is a temperate-climate fruit type, its cultivation can 

also be performed in subtropical climate areas to certain extents (Göktaş, 

2011). It can be grown easily in places with plenty of sunshine, protected from 

winds, with no rain at harvest time, with sufficient soil moisture, and in warm 

winters (Barut, 2004). Blackberries are not as selective as raspberries in terms 

of climatic factors and can easily adapt to different climatic conditions. They 
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are more resistant to heat and drought than raspberries. However, they are less 

resistant to winter and late spring frosts compared to raspberries. Maximum 

resistance to winter cold occurs 1-2 months after growth. Upright-growing 

blackberries are in creeping types, and thorny varieties are more resistant to 

low winter temperatures than thornless varieties (Crandall, 1995). It has been 

recommended that the threshold winter temperature value for blackberries is -

18oC. Prickly blackberries need 200-600 hours and thornless blackberries need 

700-1100 hours of chilling time (Gough, 1996). 

Most blackberry cultivars produce hermaphrodite flowers in self-

pollinating form. In blackberries, flowering usually begins at the end of May 

and continues until August. For this reason, fruit clusters in different 

maturation stages on the plant follow each other (Figure 1). The fruits come to 

harvest about one week after they have black color (Ağaoğlu, 1986). 
 

 

Figure 1. Fruit cluster in blackberry (Ersoy, 2011) 

 

The soil needs of blackberries are not much different from other berry 

fruits. Although the roots can go down to a depth of 1.75 m under favorable 

soil conditions, the roots are mostly spread over the first 40 cm soil area. To 

obtain high yields, sandy-loam soils rich in organic matter, high water holding 

capacity, and well-drained soils must be preferred. In blackberry cultivation, 

the pH value must be between 5-7 in terms of soil reaction. However, since 
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blackberry roots are stronger and more widespread than raspberries, they can 

be grown even in unfavorable soil conditions (Göktaş, 2011). 

Blackberries can be cultivated with root shoots, tip dip, leaf, leafy stem 

scions, and root scions, as well as through tissue culture. The tissue culture 

method is also used to increase the limited cultivation material in the cultivation 

and development of new varieties and has been used in sapling cultivation in 

recent years (Bilgener and Ağaoğlu, 2013). 

In the selection of a garden location for blackberry cultivation, firstly, the 

access to the market and ease of finding workers must be considered along with 

the suitability of the climate and drainage conditions. Blackberries grow well 

on slightly sloping and flat lands, like raspberries, in terms of their ground 

management need. Southern slopes and valley floors must not be preferred in 

cold areas to prevent frost damage (Crandall 1995; Bilgener and Ağaoğlu, 

2013).) 

Ploughing must be performed several times a year, more in spring and 

summer, and the depth of ploughing must not exceed 5 cm near the rows in 

blackberry orchards, and 3-6 tons of barn manure is given per decare. If this is 

not possible, green manure can be used. The soil is plowed deep (25-30 cm) at 

least 1 month before the planting. According to the soil analysis results, base 

fertilization is performed with phosphorus and potassium fertilizers. Although 

tuberous seedlings can be planted in a wider time interval depending on the 

situation of winter cold bare-root blackberry seedlings can be planted in the 

period from October to March. The best month for autumn planting is 

November. Planting is performed in early spring between February and April 

In areas with harsh winters (Göktaş 2011). Planting distances differ according 

to the growing power and shape of the species and varieties, the planting 

methods, the cultivation methods, and the tillage method. In this respect, the 

distances between rows start from 50 cm and can be 3-4 m, and the distances 

between rows can be between 1.5 and 5 m. It would be more accurate to apply 

for a fertilization program according to the results of soil and leaf analysis. 

Nitrogenous fertilizers (100-120 kg N/ha) must be applied twice in spring, 

before flowering (2/3), and after full flowering (1/3) (Bilgener and Ağaoğlu, 

2013). Irrigation of blackberries can be preferred with sprinkler and drip 

irrigation methods. The disadvantages of sprinkler irrigation are that it increases 
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the humidity in the garden, damages the leaves, and causes weeds to grow 

(Anonymous, 2022b). 

In blackberry cultivation, Pruning is one of the important cultural 

processes. Growers know that large fruits consist of vigorously growing 

branches and 15 cm and longer side branches that come out from them. The 

fruit is taken from 2 years old branches in blackberries, as in raspberries. These 

branches last in the spring and develop throughout the summer and dry after 

fruiting in the second year. The best time for pruning is late winter or early 

spring according to ecology (Göktaş 2011). Tipping is performed to encourage 

side branching when they reach 75-90 cm in annual shoots of blackberries 

growing upright and semi-erectly. The branches must be left long in varieties 

that make fruit eyes at the ends of the branches. While these are performed in 

June-July, weakly developing shoots that will prevent the development of 

shoots that will bear fruit are removed. Fruiting shoots must not be processed 

until the end of the harvest. Fruiting shoots are cut from the soil level 

immediately after harvest or at the beginning of spring. After that, thin shoots 

must be removed in the spring, leaving 5-6 branches on each plant, and must 

be distributed on the wires at appropriate intervals in wire systems. Single-

wire, two- or three-wire vertical, two-wire horizontal, and double-wall V-

shape finishing systems are used in blackberries (Figure 2) (Bilgener and 

Ağaoğlu, 2013). 

 

 
Figure 2: Blackberry orchard in a three-wire training system (Ersoy, 2011) 
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Blackberries can be easily damaged during harvest and post-harvest 

processing because they are soft-textured when ripe. The fruits to be harvested 

must be in full size, dark-purple black, shiny fruit stalks must be easily 

separated, carefully collected, and transported. Generally, the harvest 

continues for two months, twice a week for table consumption and once a week 

for the industry. Blackberry harvest must be performed early in the morning. 

Pre-cooling the fruits immediately after harvest and lowering the fruit 

temperature by 1-2oC within an hour extend the shelf life by one week (Ames 

and Byers, 2006). Blackberries are usually in full yield 3-4 years after planting. 

Their economic life is longer than raspberries and is about 15-20 years. At least 

2 tons or more can be obtained from 1 decare area in well-maintained gardens 

(Bilgener and Ağaoğlu, 2013). 

 

3. BLACKCURRANT AND GOOSEBERRY 

CULTIVATION 

In the botanical sense, blackcurrant is the main grape and is in the group 

of bushy stems in the classification made according to its stem characteristics 

(Ağaoğlu 1986). Blackcurrant and gooseberry belong to the genus Ribes of the 

Saxifragaceae family of the Rosales order. There are more than 150 species in 

this genus and thousands of cultivars. The genus Ribes is divided into four 

subgenera, Berisia, Ribesia, Coreosma, and Grossularia. Blackcurrants are in 

the subgenus Ribesia and Coreosma. Species of Ribesia subgenus include red 

and white currants, and species of Coreosma subgenus include black currants 

(Ağaoğlu 1986). There are five types of blackcurrant in Turkey. Among these, 

Blackcurrant (Ribes nigrum L.), Eastern Blackcurrant (Ribes orientalis L.), 

Alpine blackcurrant (Ribes alpinum L.), and Caucasian blackcurrant (Ribes 

biebersteinii Berl. Ex. Dc.). It is reported that it is Ribes rubrum used in 

landscape planning and grown as an ornamental plant (Davis, 1972, Kayacık, 

1975). 

They spread naturally in the northern areas from Artvin to Çanakkale, 

including Bursa, in areas above 1000 meters In Turkey, and it can be seen in 

humid areas of Central and Eastern Anatolia up to 3000 meters (Işık et al., 

2001; Onur, 2006). This species can be grown without irrigation if there is 

sufficient rainfall and humidity in the areas where it grows (Brennan, 2008). 
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Berries such as blackcurrant and gooseberry usually grow naturally in 

forest areas or are grown as ornamental plants. However, they have recently 

been cultivated because of the scientific support for the positive effects of 

these fruits on human health (Okatan, 2018). Currant berries are favorable for 

freezing with different uses such as making jam, marmalade, pies, ice cream, 

confectionery, flavored mineral waters, and liquor (Brennan, 1996). It was 

reported that they are very rich in vitamins A, B, and C, and are also diuretic, 

digestive, and appetizing, helping to reduce stones in the kidneys and to 

eliminate rheumatic disease (Pecko, 1993). It was also reported that 

gooseberry leaves may be beneficial in reducing stones in the kidney, and 

healing dysentery and wounds (Lim, 2012). 

Ribes are dwarf or medium-sized shrubs and are generally deciduous 

species, but there are also some evergreen species. Red currants are 1-1.5 

meters tall, although black currants are taller and stronger. The leaves are plain 

or more or less deeply divided, long petiolate, arranged with thorns, auricles 

are present or absent. The flowers are greenish, white, yellowish, or reddish, 

more or less flowered, collected in drooping clusters, rarely single, 

hermaphrodite, rarely dioecious, cover leaves separated as sepals and petals, 

and each of them with 4-5 parts. Depending on the variety the flowers can be 

white, yellow-orange, or red. It has panicle-shaped, hermaphrodite flowers. 

There are 8-30 flowers in a bunch. Stamens are 4-5. There are many ovules of 

seeds. The fruit is a berry and bears many seeds. The fruits are in small clusters. 

The grains in the clusters are round and very brightly colored. Since the fruit 

shell is translucent, it is possible to see the seeds inside. The fruits have a sour 

taste and are taken from 2-3 years old branches and pruned from the tops of 

the annual shoots or close to the ground (Chamberlain, 1972). 

Ribes species are cool climate plants and are resistant to extreme cold 

and need long chilling (800-1600 hours). It is sensitive to the high temperatures 

of the summer months. For this reason, its adaptation to northern areas is better. 

Generally, it is possible to grow it outside of extremely hot, arid, and very 

foggy areas. Excessive fog during the flowering period affects pollination and 

fertilization negatively. They can survive at low temperatures of -35°C without 

being damaged during the resting period in winter and a mulch application to 

be made during this period prevents the roots from being damaged by frost. 

They are more resistant to low temperatures than other berry fruits. However, 
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spring frosts pose a risk for cultivation because they are the earliest blooming 

fruit among these fruits. Their flowers are damaged at temperatures of -2/-3°C. 

For this reason, it is very important to choose the places and directions where 

spring frosts are less experienced. The places to be selected for blackcurrant 

and gooseberry should be protected from the winds and have a temperate 

climate. Continuous fog during the flowering of plants makes pollination and 

fertilization difficult. Hail damages fruits and leaves, causing them to rot. The 

fruits can ripen in 90 days. Shading in areas that receive direct sunlight will 

prevent sunburns on leaves and fruits. Also, high temperatures in summer can 

cause fruit drop, and hot winds in summer can cause burns (Gerçekçioğlu and 

Ağaoğlu, 2013). 

Site selection is one of the most important factors for growing healthy 

plants. The plants must be planted in sunny areas for a good yield. Cultural 

technical operations such as fertilization and irrigation must be performed in 

shady areas, in areas facing the northern slopes of the land, or in areas with 

higher altitudes to obtain a good yield (Barney and Hummer, 2005). 

Blackcurrant and gooseberry grow well in soils that are rich in organic matter, 

have high water holding capacity, are aerated and pH 5.5-7.0. However, pH = 

5.5-6 must not fall below because economic cultivation cannot be performed 

in very salty and acidic soils. Ribes species have a high tolerance to different 

soil conditions and grow well in well-drained, sandy-clayey, and silty soils. 

Since the roots are concentrated at a depth of 20-40 cm, the soil depth of 45-

65 cm is sufficient for root development. Although cultivation can be 

performed by giving organic fertilizers in heavy or light soils, heavily clayey 

soils must be prevented (Hummer and Dale, 2010). 

Ribes species are practically not used for cultivation through seed, but it 

is a method used in studies for cultivation purposes. Plants that are cultivated 

through seeds yield in their 5th year, although those cultivated by scions yield 

in their second year. Although currants and American gooseberries are 

cultivated with one-year-old wood scions, European gooseberries can be 

cultivated more successfully by hill, trough, and ditch dipping methods. 

If the cultivation is to be performed as a single stem, multiplication 

through vaccination is preferred. The most successful method is the green 

pencil vaccination. Single stem plants can reach 30-45 m in length. The 

resistance of plants to diseases increases in this system and they are less 
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affected by frost damage, the harvest becomes easier and the yield increases. 

Ribes aureum, which is a wild form and used as an ornamental plant, is used 

as a rootstock in the vaccine. These species can be grown in three forms, i.e. 

hearth, fence, and tree form, but the fence and tree forms are the most used 

methods. Red currants and gooseberries can be planted within 90-120 cm x 

240-280 cm distance and black currants with 120-150 cm x 300-360 cm 

spacing. For fertilization, it is appropriate to give N:P:K ratios as 3:1:2, half at 

the beginning of spring and the other half when the fruits start to develop. 

Although its need for water is low, irrigation is necessary for yield and fruit 

quality (Gerçekçioğlu and Ağaoğlu, 2013). 

The fruits of black currants are mostly found on healthy and strongly 

developing 1-year-old branches. Older and thinner branches are pruned. 

Pruning can be performed in these species in late winter and early spring, or it 

is more appropriate to do it right after leaf fall. Fruits mostly form on 2-3-year-

old and 1-year-old branches in red currants and gooseberries. For this reason, 

branches must be pruned after 3 years of age. 

Blackcurrant and gooseberry ripen their fruits in mid-summer within 2-

3 weeks. When gooseberries are fully ripe, they break from the plant, when the 

grains become colored and the grains soften slightly, it means that they are 

ready to be harvested. A taste test may be needed to determine maturity on 

currants, which are darker in color and are harvested when they reach their 

original size (Anonymous, 2022c). It takes 5-10 days for all the fruits in the 

cluster to ripen. Harvesting of fruits in clusters is performed by hand or by 

cutting the cluster stem with a knife. The yield can be between 900-4000 g per 

plant depending on the varieties, and up to 2 tons depending on the planting 

spacing distance, variety, and ecology in yield per decare (Anonymous, 

2022d). 

 

4. ROSE BREED GROWING 

Rosehip (Rosa spp.) belongs to the Rosa genus of the Rosaoideae 

subfamily of the Rosacea family of the Rosales order. Approximately 25% of 

rosehips, of which 70-100 species are grown in the world, are grown in our 

country (Kutbay and Kılınç, 1996; Türkben, 2003; Ercisli and Güleryüz, 2005; 

Ekincialp, 2007). Rosehip grows naturally in a wide area including Central and 

Western Asia, the Caucasus, Europe, Northwest Africa, northern and western 
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parts of Iraq and Iran, northern Afghanistan, Pakistan, Kashmir, and the 

Commonwealth of Independent States (Nilson 1972; Ilisulu 1992). It grows 

spontaneously at altitudes up to 2000 meters, on mountain slopes, in clearings 

in forests, on forest edges, heaths, streams, and roadsides, in sunny-half shaded 

places, and humus soils in our country (Tipi, 1996). 

Although it varies according to the species, the plant is upright and 

drooping and can grow up to 0.5-4.0 m in height, its trunk and branches are 

more or less thorny, deciduous in winter, and the form of a bush (Ilisulu 1992; 

Türkben 2003). The trunk and branches are drooping, often thorny, and have 

climbing forms. The branches that make up the trunk are thorny and robust, 

and can only form 1 cm in diameter until 3 years old with glabrous leaves that 

have 5-11 leaflets, which are 2-4 cm long, and the tops of the leaves are bright 

green (Arslan et al., 1996; Ekincialp, 2007). 

Rosehip has a strong root structure and fringe roots on the surface and 

deeply descending pile roots. Roots are resistant to diseases, pests, and harsh 

conditions. Roots that have red color and soft flesh are also used in the dye 

industry. Because of the eyes on the roots, they tend to shoot the bottom 

(Ağaoğlu and Gerçekçioğlu, 2013). The flowers are solitary or collected in 

umbellate clusters, light red, pink, yellow, cream, or white with round sepals 

or long egg-like, their ends later reclined, and shed or remain on the fruit, 

depending on the species. Rosehip is in the structure of an herbaceous flower 

and has many male and female organs. Flowering takes place in April-May-

June depending on the species and climate and lasts for 15-25 days (Ilisulu, 

1992; Türkben, 2003, Ekincialp, 2007). False fruit formed by fleshing the 

flower table is round, egg-shaped, or elliptical. The fruit is fleshy glossy, and 

green before ripening and changes from magenta to bright red when ripe. The 

outer part of the fruit is hairy or hairless, the inside of the fruit is more or less 

hairy, depending on the type and contains a large number of seeds and can 

generally remain on the plant in winter (Gökmen, 1973; Gönüllü and Cakirlar, 

1990; Ilisulu, 1992; Turkben, 2003, Ekincialp, 2007). 

The plant is not very selective in terms of climate and soil needs. 

Because of this characteristic, the plant can grow in almost every ecology, 

different soil types, and different altitudes in our country (Ercişli and Güleryüz 

2005). Their best development is on the riverbanks. They are not damaged by 

late spring frosts because they bloom between May and July. Adequate rainfall, 
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especially during the vegetation period, increases fruit size. Vitamin C content 

in the fruit increases together with the fruit color and size in the open field, 

where the sun is high, on the southern slopes. Rosehip species are not selective 

in terms of soil demand and do not usually grow in dense populations, they are 

found in large areas as a single bush. Rosehips are productive in high and 

medium-high areas below 1100-1400 m altitudes and are also found in 

mountainous areas at an altitude of 2000 m and in deep valleys with complex 

terrain. They can grow in soils of many different structures. Rosehip is also 

successfully used in erosion control because of its high adaptability. Although 

it develops better in sandy soils, the best development is in loose soils rich in 

nutrients (Güneş, 2013). 

With the potassium, sodium, calcium, phosphorus, magnesium 

minerals, vitamins A, C, B1, B2, E, and K, and carotene, rosehip, which is the 

richest fruit in the world in terms of vitamin C, is used widely in the food 

industry, cosmetic products, pharmaceutical industry, leather manufacturing 

industry as well as in the animal feed sector (Küçük, 2011; Koçan, 2010). Also, 

because of the visual and aesthetic properties of its fruits and flowers, it is used 

in landscape planning studies and plant designs (Koçan, 2010). Rosehip fruits 

contain minerals, carotenoids, tocopherol, bioflavonoids, fruit acids, tannin, 

pectin, amino acids, and important oils (Çınar and Çolakoğlu 2005). The dye 

and tannin substances obtained from the roots, stems, and petals of the rosehip 

plant are used in the paint, perfume, and leather industries. It is already known 

that rosehip is also used against bleeding gums, flank, and chest pains as well 

as in weakness, bleeding, and wounds with a deworming effect. Various 

cosmetic products made of rosehip seed oil are available in the commercial 

market at very high prices (Acartürk, 1997). 

Generally, rosehip can be cultivated by seed cultivation, scions, grafting, 

immersion cultivation, root (bottom) cultivation, and tissue culture. 

Cultivation by seeds is not an appropriate method because rosehip is a foreign 

pollinated fruit species. Also, Rosehip seeds do not germinate easily because 

of the hard seed coat and dormancy and can be kept in wet river sand at +4°C 

for 90-120 days and subjected to processes such as abrasion (with acid or 

toothed sand), soaking, GA3 application, apart from folding. To obtain a high 

rate of germination, the fruits must be collected when they turn dark orange or 

light red (Güneş, 2013). Since rosehip plants are thorny and give abundant 
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bottom shoots, it is not a practical method to propagate by grafting. The scions 

of some species of rosehip can be rooted easily, although the scions of some 

species can be more difficult to root. For cultivation by scions, one-year-old 6-

9 mm diameter shoots are cut at the end of autumn or the beginning of winter, 

and 15-20 cm long scions are kept in moist sand in bunches. These scions are 

then wrapped in moist newspaper and stored in the refrigerator. The scions, 

which are kept ready for planting, are taken to rooting in the spring. Growth 

regulators such as IBA, IAA, and NAA are used to promote scions in rosehip 

species. Treatment of rosehip wood scions with 2000-4000 ppm concentrations 

of IBA promoted rooting. Since the annual shoots of the rosehip plant have a 

flexible structure, Cultivation by immersion can easily be performed by 

dipping into the soil. Cultivation in rosehip can be performed through tissue 

culture, and different methods such as meristem, anther, axilla, shoot tip, 

callus, and embryo culture (Güneş, 2013). 

Farmyard manure must be given to the planting pit before planting 

rosehip seedlings and planting distances must be determined according to the 

different development, branching, and crown formation of each species. In this 

respect, the recommended planting distances can be 1x1.5-1.5x2 - 2 x 3 - 2.5 

x 3.5 and 3 x 3 m. Considering these planting distances, 111-667 seedlings can 

be planted per decare. The soil must be tilled before planting. Spring planting 

is more favorable in places with harsh climate conditions in winter. Except for 

R. pendulina, a garden can be established with one single species; however, a 

mixture of species will be more beneficial to obtain a high fruit set rate (Güneş, 

2013) 

Root development is very strong in the rosehip plant. The pile roots are 

very resistant to drought because they go deep into the soil. It would be 

beneficial to irrigate 4-5 times a year in places where irrigation facilities are 

available, once in 20-25 days, especially in the first few years of seedlings, 

considering the condition of the soil during a vegetation period without rain. 

In the soil and leaf analysis, it was found that the yield per bush increased when 

proper fertilization was applied. In rosehip pruning, light pruning in the form 

of branch thinning increases yield and quality in the plant that grows in the 

form of a bush. The spread of the shoots over a wider area is prevented by 

controlling the bottom shoots overflowing out of the bush and cutting them 

deeply (Güneş, 2013). 
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5. CONCLUSION 

The cultivation of berries has been increasing rapidly in recent years 

because they can be made use of by processing as well as their fresh 

consumption all over the world, especially in developed countries, they start to 

produce products in the year after planting, they find buyers at very good 

prices, they have a high antioxidant capacity, and are rich in nutrients and 

minerals. Strawberry, blackberry, and raspberry are the first among them that 

come to mind in our country as berry fruits, and species such as blackcurrant, 

gooseberry, and rosehip are not known enough. 

Improvements in the use of fruits, such as berries, which are difficult to 

transport and store after harvest, will contribute to the increase in their 

cultivation at a significant level. The lack of technical knowledge on berry 

cultivation must be eliminated and cultivation must be initiated in more 

modern facilities. There is a need to create a market for the industry and 

increase product variety as well as fresh sales, which is one of the biggest 

problems of berry fruits. Facilities for processing these products, which are 

difficult to transport and preserve after harvest, must be established and cold 

storage must be increased to increase berry fruit cultivation. In our country, 

expanding berry cultivation by developing different agricultural models and 

promoting organic farming will enable the development of the potential for 

berry fruits. 
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GİRİŞ 
Bitkiler, dünyadaki birçok canlı grubu için yaşamsal öneme sahip olup 

doğrudan veya dolaylı olarak yaşamın kaynağı olarak görev yaparlar (Yiğit, 

2016). 

Tıbbi ve aromatik bitkiler ise çok eski zamanlardan itibaren birçok 

hastalığın tedavisinde kullanılan önemli bir kaynak olmuştur (Kırıcı ve ark., 

2020). Günümüzde aromaterapi, kozmetik, vücut bakımı, tütsü veya dini 

törenlerde, zirai ilaçlarda, boyamacılıkta, süs ve peyzaj bitkisi gibi birçok 

alanda kullanılan bitkilerdir (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011; Gül, 2014; 

Arslan ve ark., 2015; İzgi, 2020). 

Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkiler generatif ve 

vejetatif olarak çoğaltılmaktadır. Bu bitkilerde bazı türler generatif olarak 

tohumlarıyla, bazı türler ise sürgün çelikleri, kök parçaları rizom, stolon, soğan, 

yumru ve korm gibi organlarıyla vejetatif olarak çoğaltılırlar (Baydar, 2019). 

Generatif çoğaltım yöntemi tıbbi aromatik bitkilerde çıkıştan çiçeklenmeye ve 

olgunlaşmaya kadar geçen süre uzadığı için gelişmenin yavaş olmasına, tohum 

çimlenme sorunları ve bitki morfolojisinde ve etken madde içeriğinde (uçucu 

yağ kompozisyonu) gibi tıbbi aromatik bitkilere has karakteristik özellikler 

bakımından da değişiklikler görülebilmektedir (Kara v ark., 2011, Baydar, 

2019). Tohumla çoğaltılması zor olan, kısır olduğundan dolayı tohum 

üretemeyen, bitkide tohum çimlenme oranı %50'den az olduğundan canlı ve 

yeterli sayıda tohum tutmayan birçok tıbbi ve aromatik bitki türünde vejetatif 

çoğaltma yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır (Baydar, 2019; İzgi, 2020b). 

Çelikle üretim, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde yaygın olarak kullanılır. 

Ucuz, hızlı, basit bir yöntemdir. Genelde üretimi zor olan bitkilerde çok sayıda 

bitki üretilmesine imkân sağlamaktadır (Alkaç ve Çekiç, 2021). Bitkilerin 

çelikle üretilmesinde kimyasal, bitkisel, çevresel ve diğer faktörler köklenme 

üzerine etki yapmaktadır (Demirbaş, 2010). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin hem generatif hem de vejetatif olarak 

köklendirilmesinde fitohormonlar (bitki hormonu) olarak da bilinen büyüme 

düzenleyici çok önemli bir yere sahiptir.  

Fitohormonlar olarak adlandırılan bitki büyümesini düzenleyen 

maddeler bitkinin herhangi bir organında çok düşük miktarlarda oluşan bitkinin 

diğer organlarına taşınabilen yada bitkiye dışarıdan verilen bitkide fizyolojik 

etkiye sebep olan, çok az miktarlarda bile bitkideki fizyolojik olaylara olumlu 

veya olumsuz yönde etki yapan organik maddelerdir. Bitkiler kendi 

büyümedüzenleyicileri kendileri üretebildikleri gibi laboratuvar koşullarında 

üretilebilmektedir (Kumlay ve Eryiğit, 2011).   

Bitki büyüme hormonları Oksinler, Gibberellin ve Sitokinin (büyümeyi 

teşvik ediciler), Etilen ve Absisik asit (ABA) (büyümeyi sınırlandırıcılar) 

şeklinde iki gruba ayrılır. Oksinler yüksek yoğunluklarda olgun doku 

hücrelerinde bölünmeye neden olabilirler. Yüksek yoğunlukları kök ya da 

sürgün gelişini sınırlandırırken, düşük yoğunlukları teşvik edici etkide bulunur. 
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Genellikle meristematik bölgelerde oksin miktarı en yüksek miktarda bulunur. 

IAA’ten sonraki en baskın hormon ABA’dir. ABA yoğunluğundaki en küçük 

değişiklikler oksinin taşınmasında değişikliklere neden olur (Naqvi, 2002). 

Hormonlar arasında kullanımı çok eski olan oksinler hücre uzamasını, 

doku gelişimini ve kök oluşumunu arttırıcı etkide bulunur. İleri bitkilerde 

sentezlenen Oksin grubu hormonlardan en fazla bulunanı Indol-3-asetik asit 

(IAA)’tir (Grunewald ve ark., 2009). Bitkisel hormonlardan en çok 

kullanılanlar Oksinler (%20) ve gibberellinler (%17) dir. IAA dışındaki 

oksinler; indol bütirik asit (IBA), naftalin asetik asit (NAA), naftoksi asetik asit 

(NOAA), fenoksi asetik asit (FOAA), 2,4-D, fenil asetik asit (FAA), parakloro 

fenoksi asetik asit (4-CPA) ve 2,4,5-triklorofenoksi asetik asit (2,4,5-T)’lerdir 

(Kumlay ve Eryiğit, 2011). 

Vejetatif üretim yöntemlerinden çelikle üretimde çeliklerin hormonla 

muamele edilmesi; çeliklerde kök oluşumunun başlamasını ve köklenme 

başarısının artması ve köklenmesi zor olan türlerin köklendirilmesinde başarılı 

bir şekilde kullanılmaktadır (9; Parlak, 2008; Gerçekcioğlu, 2009; Kalyoncu ve 

ark., 2016).  

Büyümeyi düzenleyici hormonlar bitkilerde kök oluşumunun 

gerçekleşmesi için yaygın şekilde kullanılır. Oksin grubundan IAA, IBA veya 

NAA hormonları köklendirme hormonu olarak etkili şekilde kullanılabilirler. 

Bugün pratikte bitkilerin köklendirilmesinde etkisi sürekli olan ve en fazla 

kullanılan hormon IBA 'dır (Çetin, 2002; Grunewald ve ark., 2009). IBA, çok 

yoğun (1000-8000 ppm) ve seyreltik (10-250 ppm) şekilde kullanılmaktadır 

(Zenginbal, 2006). 

Parlak (2008), IBA’nın bitkiler için yüksek yoğunlukta bile toksik 

olmadığı, eğer köklenmede IBA kullanıldığında etkili sonuç alınmadıysa 

bitkinin IBA dışındaki diğer hormonlara da tepki vermediğini farklı 

araştırıcıların sonuçlarına göre bildirmiştir. Ayrıca NAA’in IBA’dan daha 

yüksek toksik etkiye sahip olduğu ve bitkilerde IAA’in IBA ve NAA’e göre 

daha az kararlı olduğu, daha hızlı ayrıştığı, IBA’nın bitkide neredeyse 

uygulandığı yerde kaldığını ve çok yavaş taşındığını, hızlı taşınan hormonlarda 

istenmeyen etkilerin görüldüğünü belirtmiştir (Naqvi, 2002). Absisik asit 

(ABA) bitkilerde sürgün büyümesini kısıtladığı, fakat kök büyümesini teşvik 

ettiği belirlenmiş olsa da sürgün ve köklerin dengeli bir şekilde büyümesi 

görevini yürütür. IBA ve NAA ticari olarak en çok kullanılan büyüme 

düzenleyicileridir. Çünkü bitki çeliklerinin sulanması sırasında kararlılık 

gösterirler. İçsel ABA seviyesi su stresi olan koşullarda daha hızlı artmaktadır 

(Blythe, 2012; Boyer, 2009).  

Günümüzde hormonların kullanımı tarımdan ormancılığa, süs 

bitkilerinden tıbbi aromatik bitkilere kadar pek çok türün üretiminde 

araştırılmaya ve kullanılmaya başlamıştır (Seyedi ve ark., 2014; Şevik ve 

Güney, 2013a; Sağlam ve ark., 2014; Şevik ve Güney, 2013b; Şevik ve ark., 

2015). Hormonlar bitkinin büyüme ve gelişmesini arttırmak amacıyla 
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çimlenmeden hasada ve hasat sonrası depolamaya kadar farklı aşamalarda 

kullanılırlar. Hormonlar; tohumların çimlenme gücünü artırmak, 

çiçeklenmenin başlatılması veya geciktirilmesi, soğuklara dayanıklılığın 

artırılması, meyvelerde tohum oluşumunun teşvik edilmesi, meyve iriliğinin 

arttırılması, meyve muhafaza süresinin uzatılması, bitkilerin hastalık ve 

zararlılara dayanıklılığının artırılması, yabani ot kontrolünün sağlaması, pamuk 

ve tahıllarda yatmanın önlemesi, meyve dökülmesinin engellenmesi, bitkilerde 

olgunlaşmanın aynı zamanda olmasının sağlanması, olgunlaşmanın hızlanması, 

dormansinin kırılması, doku kültürü yöntemi ile çoğaltmada kök, sürgün ve 

yumru oluşumunun teşvik edilmesi amacıyla kullanılır (Kumlay ve Eryiğit, 

2011).  

 1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

 Bitki büyüme düzenleyicileri bitki üretiminde farklı amaçlar 

kullanılmaktadır. Tıbbi aromatik bitkilerde farklı hormon dozlarının farklı bitki 

türlerinde özellikle köklenme özellikleri üzerine etkisini araştıran pek çok 

çalışma yapılmıştır. Aşağıda bu çalışmaların yapılmasının nedenleri ve 

sonuçları tartışılmıştır. 

Günümüzde Gıda sorunu nüfus ve çevre kirliliğinin artması (Cetin ve 

ark., 2017a,b; Bayraktar ve ark., 2019a,b) ve tarım alanlarının azalması gibi pek 

çok nedenden dolayı gittikçe büyümektedir. Büyüyen gıda sorunu birim 

alandan alınan ürün miktarının artırılmasıyla çözümlenmeye çalışılmaktadır. 

Vejetatif üretimde bitki gelişimi üzerine hormon uygulamalarının etkisini 

gözlemlemek için yoğun çalışmalar yapılmaktadır (Shao ve ark., 2018; Babu 

ve ark., 2019; Amini ve ark., 2019). Tohumlara hormon uygulaması 

çalışmalarıda bulunmaktadır (Güney ve ark., 2016a,b). Genel olarak hormon 

uygulamalarının bitki gelişimini farklı şekillerde artırıcı yönde etki gösterdiği 

ancak, bu artışın bitki türüne ve kullanılan hormonların çeşidine ve dozlarına 

göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Ülkemizde tamamına yakını doğadan toplanan defne bitkisinin üretim 

potansiyeli aşırı ve bilinçsiz toplamalar nedeniyle yıldan yıla düşmektedir. 

Defne popülasyonlarının tahribi pazarların talep artışı nedeniyle 

hızlanmaktadır. Kök ve kütük sürgünü verme kabiliyeti aşırı toplamalar ve 

tahribat nedeniyle azalmaktadır. Üretim aşamasında yapılan hatalar da verim 

ve kalite kaybına neden olabilmektedir. Yeni pazarların oluşması Defnenin 

kültüre alınıp yetiştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bunun için 

öncelikle kaliteli fidan elde edilmesi yönündeki çalışmalar yapılmalıdır. 

Defnenin çelikle çoğaltılmasını; köklenmenin yavaş ve düşük oranda olması, 

bitkinin genetik yapısından kaynaklanan köklenme potansiyeli ve çelik alım 

zamanı etkilemektedir. Defne üretimi esnasında sorunların giderilmesi ve defne 

fidanı üretiminde çelikle çoğaltma yönteminin kullanılabilirliğinin 

gözlemlenmesi amacıyla Sarb (2012) tarafından yürütülen çalışmada, IBA’in 

Kontrol, 1000, 2000, 4000, 6000 dozları, yaz ve kış dönemlerinde alınan 

çeliklere uygulanmıştır. Araştırmada, IBA dozlarının köklenme üzerine etkisi 
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önemsiz bulunmuştur. Mart başında alınan çeliklerde 4000 ppm IBA dozunda 

en yüksek köklenme oranı elde edilmiştir. 

Yeterli miktarda ve düşük maliyette Defne fidan üretimi, vejetatif 

üretimde başarının düşük olması (Parlak, 2007); generatif üretimde 

tohımlarında çimlenme probleminin olması (Tilki, 2004) nedeniyle kolay 

olmamaktadır. Oksin benzeri polystimulin–A6 (biyolojik aktivitesi yüksek) ve 

sitokinin benzeri polystimulin–K hormonları tohumların çimlenmesi, bitki 

gelişimi ve çevre streslerine karşı oldukça olumlu etkileri yürütülen 

araştırmalarla (Rahman et al., 2006) belirlenmiştir.  Belirtilen etkilerinden 

dolayı Ertekin ve ark. (2009) tarafından, Defne fidanlarının gelişimine, Oksin 

(polystimulin-A6), sitokinin (polystimulin-K) ve giberellin (GA3) grubu 

büyüme düzenleyicilerin ve farklı sürelerde soğuk katlama metodunun 

etkilerini incelenmiştir. Araştırmada, tohumlar PSA6 + PS-K ve GA3’ün iki 

farklı konsantrasyonu ile muamele edilmiştir ve daha sonra katlamaya 

alınmıştır. Fidan boyu ve kök uzunluğu bakımından en yüksek değerlere 50 

mg/100 ml GA3’ün uygulanmasından elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, 

hormon uygulamasının defne fidanlarının gelişimini olumlu etkilediği, defne 

fidan üretiminde GA3 hormonunun kullanılabileceği önerilmiştir. 

Fidan üretiminde aynı genetik özellikler taşıyan bireylerin (klon) elde 

edilerek standardizasyonun sağlanması çok önemlidir. Defne fidan üretiminin 

teknik esaslarının ortaya konması, defnede en uygun çelik alım zamanı, 

köklendirme ortamı ve IBA’in en uygun dozu tespit edilmesinin amaçlandığı 

çalışmada, IBA hormonunun 3000, 5000, 10000 ve 20000 ppm’lik 

formülasyonları hazırlanmıştır. IBA’in 3 000, 5 000, 10 000 ve 20 000 ppm’lik 

dozları köklenme oranları bakımından birbirine yakın değerler elde edilmiştir 

(Parlak, 2008). 

Adaçayı yetiştiriciliğinde yüksek verimlilik için sağlıklı ve kaliteli fide 

üretmek önemli uygulamalarından biridir (Zawiślak ve Dyduch, 2003). Sapar 

(2019), Salvia aramiensis Rech. fil. türünde 4 farklı zamanda (Mart, Nisan, 

Mayıs, Haziran) aldığı çeliklere, Indol-3 Bütirik Asit (IBA)’in farklı dozlarını 

(kontrol-0, 250, 500, 1000 ppm) uygulamıştır. Çalışma sonucunda, Nisan 

ayında alınan ve 500 ppm IBA dozunun uygulandığı çeliklerde yüksek 

köklenme oranı, Mart ayında alınan ve 1000 ppm IBA uygulanan çeliklerde en 

fazla kök sayısı ve Nisan ayında alınan ve 1000 ppm IBA uygulanan çeliklerde 

en uzun kökler elde edilmiştir. 

Hormon uygulamasının Adaçayı (Salvia officinalis L.) tohumlarında 

çimlenme özellikleri ve fidelerin morfolojik özelliklerine etkisini belirlemek 

amacıyla yürütülen araştırmada tohumlar, IAA, IBA, GA3 ve NAA 

hormonlarıının, 1000, 2500 ve 5000 ppm dozlarında 3-5 sn, 50, 100 ve 200 ppm 

dozlarında ise 24 saat süre ile muamele edildikten sonra ekimleri yapılmıştır. 

Tohumlara hormonların uygulanmasından sonra steril torfa ekimi yapılmış ve 

30 gün sonunda hormon uygulamalarının fidelerin gelişimine etkisi 
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gözlenmiştir. Sonuç olarak, hormon uygulamalarının fidelerin özelliklerini 

genel olarak olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir (Abacıoğlu, 2019). 

İzci (2020) Adaçayı üretiminde ilk yıllarda yapılan yabani ot mücadelesi 

en önemli en pahalı girdi olduğunu, yabancı ot mücadelesinin adaçayı 

fidelerinin diğer otların gelişmesini engelleyeceği seviyeye ulaşıncaya kadar 

devam etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Araştırmacı, adaçayı tohumlarında 

hormon uygulamasının çimlenme ve fidelerin morfolojik özelliklerine etkisinin 

gözlemlenmesi amacıyla yürütmüş olduğu çalışma kapsamında adaçayı 

tohumlarını IAA, IBA ve NAA hormonlarının 1000, 2000, 3000, 4000 ve 5000 

ppm konsantrasyonlarında 5 sn süre ile muamele ederek ekimlerini yapmıştır. 

Tohumlar hormon uygulamalarının ardından steril torfa ekilmiş ve 40 gün 

sonunda gelişen fidelerde çimlenme yüzdesi ile kök uzunluğu, bitki boyu ve 

yaprak sayısı ölçümleri yapılmıştır. Hormon uygulamaları fide özelliklerini 

olumlu yönde etkilemiştir.  

Ayanoğlu ve Özkan (2000) Salvia officinalis L. çeliklerinde IBA nın 

köklenmeyi önemli derecede etkilediğini belirlemiştir. Çalışmada kontrol 

grubunda 15. günde köklenme olmadığı, en yüksek köklenme oranı, en fazla 

kök sayısı ve en uzun kökler 100 ppm IBA uygulamasında elde edilmiştir. 

Sideritis (dağ çayı, yayla çayı veya adaçayı) türlerinin tohumlarında 

çimlenme problemleri görülmekte, alınan çeliklerde de hormon uygulanmadığı 

taktirde köklenme olmamaktadır. Beş adet endemik Sideritis türünden (S. 

condensata Boiss. et Heldr., S. congesta P.H. Davis et Hub.-Mor., S. leptoclada 

O.Schwarz et P.H. Davis, S. libanotica Labill. ssp. linearis ve S. tmolea P.H. 

Davis) ilkbaharda alınan çelikler, IAA ve IBA hormonlarının farklı dozlarını 

(0, 250, 500, 750 ve 1000 ppm) uygulamışlardır. Sonuç olarak çalışma 

kapsamında, IAA ve IBA hormonlarının Sideritis türlerinde köklendirme için 

en uygun 750 ppm dozunun olduğu ve kontrol çeliklerinde hiçbir köklenme 

görülmediği tespit edilmiştir Araştırmacılar böylece, doğadan toplama ile yok 

olma tehtidiyle karşı karşıya olan bitkilerin kültüre alınmasının yapılabileceği, 

standart ve homojen ticari ürünlerin elde edilebileceğini düşünmüşlerdir. 

(Gümüşcü ve Gümüşcü, 2014). 

Sentetik oksinler gibi bitki büyüme düzenleyiciler köklendirme 

işlemlerini kolaylaştırdığı gibi, daha uniform ve kuvvetli köklerin oluşmasını, 

fidelerin oluşum sürecinin hızlanmasını ve kök oluşumunu da teşvik etmektedir 

(Pizzato ve ark., 2011; Pop ve ark., 2011). Birçok çalışmada gerekli oksin 

konsantrasyonlarının türden türe değiştiği ve Oksin uygulanmasıyla olumlu 

sonuçların alındığı (Abu-Zahra ve ark., 2013), bitkilerin köklendirme hormon 

ve dozlarına tepkilerinin farklılık gösterebileceği daha önceki yapılan 

çalışmalar ortaya koymuştur. Bu bağlamda İzgi, 2020 tarafından, farklı IBA 

dozlarında maumele edilen lavanta, yağ gülü, kadıntuzluğu ve biberiye çelikleri 

adventif köklenme üzerine etkilerini belirlemek amacıyla perlit ortamına 

ekilmişlerdir. En yüksek kök sayısı lavantada 4500 ppm, yağ gülünde 4000 

ppm, kadın tuzluğunda 3000 ppm ve biberiyede 5000 ppm IBA dozu 
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uygulamalarında belirlenmiştir. En yüksek kök uzunluğu, lavantada 4000 ppm, 

yağ gülünde 3000 ppm ve kadıntuzluğu bitkisinde 4000 ppm IBA dozlarında 

ulaşılmıştır. En yüksek köklenme oranları, lavantada 3500 ve 4000 ppm IBA 

dozlarında, yağ gülünde 4500 ppm IBA dozunda ve biberiyede 5000 ve 5500 

IBA dozlarında belirlenmiştir. 

İzgi, 2020a, önemli tıbbi ve aromatik bitkilerinden biberiye (Rosmarinus 

officinalis L.), lavanta (Lavandula angustifolia Mill.), yağ gülü (Rosa 

damascena Mill.), kadıntuzluğu (Berberis thunbergii DC.) bitkilerinin 

çeliklerinde, farklı indol-3-bütirik asit (IBA) dozları (0, 1000, 2000, 3000, 

4000, 5000 ppm) ile farklı köklendirme ortamlarının köklenme üzerindeki 

etkileri incelenmiştir. Çelikler yaklaşık 80 gün köklendirmeye bırakılmıştır. 

Yağ gülü, kadıntuzluğu, biberiye ve lavanta bitkilerinde en yüksek köklenme 

oranları ve kök uzunlukları 4000-5000 ppm IBA çözeltisinde elde edilmiştir. 

Adventif köklenmeyi 4000 ppm uygulamasının teşvik ettiği belirlenmiştir.  

Biberiye bitkisi tohumları sert olduğu ve çimlenmesi düşük olduğu için 

genellikle köklendirilmiş sürgün çelikleri ile üretilmektedir (Arslanoğlu ve 

Albayrak, 2011; Baydar, 2016). Çelikle çoğaltmada kökün oluşumunda ve 

köklenmenin sağlıklı ve istenilen şekilde oluşması üzerine büyüme düzenleyici 

oksinler olumlu etki yapmaktadır. Sarı ve Kaçar (2019) tarafından, biberiye 

(Rosmarinus officinalis L.) bitkisinde farklı köklendirme ortamları ile farklı 

IBA dozlarında (Kontrol–0, 1500, 2500, 3500 ve 4500 ppm), artan IBA 

dozlarına paralel olarak incelen özelliklerde artışlar belirlenmiş ve 2500 ppm 

dozundan itibaren yükselen değerler elde edilmiştir. Biberiyede 4500 ppm IBA 

dozu öne çıkmıştır. 

Arslanoğlu ve Albayrak (2011) biberiye ve lavanta gövde çeliklerine 

2000, 4000 ve 6000 ppm’lik IBA uygulamışlardır. Her iki bitkide de IBA 

hormonu köklenme oranı, kök sayısı ve kök kalitesinde artış meydana 

getirmiştir ve biberiye bitkisinden alınan çeliklerde en yüksek değerlerin 6000 

ppm dozunda elde edilmiştir. 

Kara ve ark. (2011) Rosmarinus officinalis (Biberiye), Hyssopus 

officinalis (Çördükotu) ve Salvia officinalis (Tıbbi Adaçayı) bitkilerinde farklı 

dönemlerde aldıkları çeliklere ve farklı IBA dozlarını (Kontrol-0, 1000, 2000, 

3000 ve 4000 ppm) uygulamışlardır. Çalışmada tüm bitkilerde artan IBA 

dozlarında incelenen özelliklere teşvik edici yönde etkide bulunduğunu ve en 

yüksek değerlerin 4000 ppm dozunda elde edildiğini saptamışlardır 

Uysal ve ark. (2010) tarafından farklı NAA dozu (100 ppm, 500 ppm, 

1000 ppm) ve farklı köklendirme ortamlarının biberiye çeliklerinin köklenme 

kalitesi üzerine araştırıldığı çalışmada, en yüksek kök sayısı 1000 ppm NAA 

uygulamasında elde edilmiştir.  

Lavanta bitkisinde diğer türlerde olduğu gibi çelikle çoğaltmada bitki 

türü, çelik alınan bitkinin yaşı, çelik alma zamanı, çelik tipi, kullanılacak 

köklendirme ortamları, kullanılacak bitki büyümeyi düzenleyici maddelerin 

türleri ve miktarları köklenme başarısını etkilemektedir (Kara ve Baydar, 
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2020). Altun ve ark. (2021) tarafından, Lavandula angustifolia “Sevtopolis” 

çeşidi çeliklerinin köklenme parametreleri üzerine etkilerini belirlemek 

amacıyla, çelikleri hemen dikim veya soğuk hava deposunda bekleterek dikim 

ve farklı IBA dozlarında muamele ederek (0, 500, 1000, 2000, 4000 ppm) 

yürüttükleri çalışmada, incelenen parametrelerde (sürgün sayısı hariç), IBA 

dozlarının etkisinin istatistiki anlamda önemli düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Popülerliği her geçen gün artan Lavantada verimi ve kalitesi yüksek 

çoğaltma materyali (fide) üretmek ile standartlara uygun bitki elde edilir. 

 Yabancı döllenen lavanta bitkisinin, tohumla fide üretiminde, genetik 

açılım görülebilir. Standart ve kaliteli lavanta fide üretimi ancak, vejetatif 

çoğaltma ile yapılabilir. Çiçek ve Özel (2021) L. angustifolia türünde, üç farklı 

çelik tipi (uç, orta ve dip çeliği) alınmış ve IBA dozları (0 (kontrol), 2000, 4000, 

6000, 8000 ve 10000 ppm) uygulanmıştır. En uygun çelik tipinin dip çeliği 

olduğu belirlenmiştir. Başarılı köklenme IBA 8000 ppm dozunda elde 

edilmiştir.  

Lavandula hybrida türünün farklı köklendirme ortamları ile IBA 

dozlarının (Kontrol–0, 500, 1000, 2000 ve 4000 ppm) yarı odun çelikle 

çoğaltımı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülen başka bir çalışmada, 

ortamların ve hormon dozlarının incelenen özelliklerde önemli etkilerinin 

olduğu belirlenmiştir. Lavanta (Lavandula hybrida) çelikleri üzerine IBA 

dozlarının kontrol çeliklerine göre kök sayısı, kök uzunluğu, köklenme oranı 

ve köklenme kalitesini artırıcı etkide bulunduğu görülmüştür. Lavanta 

bitkilerinin köklendirme çalışmalarında kaliteli köklenme ve köklenen çelik 

oranı bakımından 2000 ve 4000 ppm IBA dozlarının uygulanabileceği ifade 

edilmiştir (Özcan ve ark., 2013). 

Mentha piperita türünde polen ve tohum sterilitesi oldukça yüksektir 

(Baydar, 2019). Bu yüzden M. piperita çelik ile çoğaltılmaktadır. Yeşil ve 

Özcan (2021) tarafından, Mentha piperita çeliklerinin, farklı köklendirme 

ortamları ve naftalin asetik asit (NAA) ile indol-3-bütirik asit’in (IBA) 0, 1000, 

2000, 3000, 4000 ppm dozlarının uygulandığı çalışmada denemedeki faktörler, 

nane çeliklerinin %100 köklenmesini sağlamıştır. Mentha piperita bitkisinde 

kaliteli fide eldesi için NAA hormonu ve NAA’in 1000 ppm dozunun olumlu 

etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Ihlamur (Tilia L.) Tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde oldukça geniş 

kullanım alanına sahiptir. Alkaç ve Çekiç (2021) tarafından Ihlamur bitkisinin 

köklenmesi üzerine yapılan nadir ve güncel çalışmalardan birisi olan 

araştırmada, IBA farklı konsantrasyonları (kontrol, 1500, 3000, 4500 ve 6000 

ppm) ile muamele edildikten sonra perlit ortamında köklendirmeye bırakılan 

Ihlamur (Tilia L.) çelikleri dikimden 10 hafta sonra sökülmüştür. Çalışmada; 

Kontrol ve 1500 ppm konsantrasyonlarında köklenme görülmemiş, 3000 ppm 

ve 4500 IBA dozlarında köklenme çok düşük, 6000 ppm IBA 

konsantrasyonunda ise düşük köklenme elde edilmiştir. Araştırıcılar, Ihlamur 

bitkisinin çelikle çoğaltılmasında köklenme oranının artması için 
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çalışmalarında kullandıkları IBA dozlarından daha yüksek konsantrasyonların 

kullanılmasını önermişlerdir. 

Ihlamur (Tilia platyphyllos Scop.), Türkiye’de doğal olarak yayılış 

göstermektedir. Bitkinin çiçeği ve odunu farklı alanlarda kullanılmaktadır. 

Sancı (2019) tarafından yürütülen çalışmada, farklı birey, farklı ortam ve farklı 

hormonların ıhlamur çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi incelenmiştir. IBA 

dozlarının ıhlamur çeliklerinde ana kök sayısını etkilediği tespit edilmiştir. 

Çalışma sonucunda, ana kök sayısının artması için elde edilen verilere bağlı 

olarak IBA'nın 3000 ppm dozda kullanılmasının daha iyi sonuçlar alınabileceği 

önerilmiştir. 

Türkiye’de tonik, anti diyabetik olarak, turta ve şekerlemelerde 

tatlandırıcı olarak kullanılan Mahlep ağacı beyaz kokulu çiçeklere sahiptir. 

Mahlep çekirdekleri içerdikleri protein ve yağ asitlerinden dolayı çok 

değerlidir. Mahlep bitkisinin uç çeliklerinin iri tarım perlitinde (0.0-5.0) 

köklendirildiği, bitki büyüme düzenleyicisi olarak Indol-3-Butirik Asit’in 

(IBA) değişik dozlarının kontrol, 500, 1500, 2500 ppm ve 3500 ppm 

kullanıldığı bir araştırmada, 2500 ppm ve 3500 ppm doz uygulamalarından % 

100 köklenme görülmüştür. (Kalyoncu ve ark., 2008). 

Süs bitkileri arasında yer alan Açelyalar (Azalea sp.) etkileyici çiçeklere 

sahiptir. Ericaceae familyasının üyesi olan açelyalar, Rhododendron cinsinde 

yer almaktadır. (Relf ve ark., 2015). Güney ve ark. (2021) tarafından sera 

koşullarında, açelya (Azalea sp.) bitkisinin yarı odunsu çelikle üretim tekniği 

ile üretilmesinde farklı bitkisel hormonların köklenmesi üzerine etkisi 

araştırılmıştır. Köklenmeyi teşvik eden oksin grubu hormonlarından İndol-3-

Bütrik Asit (IBA), İndol-3-Asetik Asit (IAA) ve a-Naftalin Asetik Asit (NAA) 

1000, 3000 ve 5000 ppm dozlarında, Polystimulin-A6 (POLY) ise 50, 100 ve 

150 mg L-1 konsantrasyonlarının uygulandığı yarı odunsu çeliklerde elde edilen 

en yüksek köklenme POLY 50 mgL-1 uygulamasında elde edilmiştir. Oksin 

grubu fitohormonları (POLY, NAA ve IAA) kullanılarak açelyalarda yüksek 

köklenme sağlanabileceği tespit edilmiştir. 

Yüzyıllardan beri yetiştirilen safran, boya, kozmetik, ilaç ve gıda amaçlı 

değerlendirilmektedir. Tohum vermeyen, kısır polenler içeren safran (Crocus 

sativus L.) yalnızca kormlarından üretilebilmektedir. Safran üretiminin titiz bir 

çalışma gerektirdiğini belirten Asil (2015) tarafından, safran (Crocus sativus 

L.) bitkisine farklı hormon uygulamalarının ve farklı soğan kesme 

yöntemlerinin etkisi çalışılmıştır. Safran soğanlarına GA3 hormonunun 250 

ppm, 500 ppm, 1000 ppm dozları ve su (kontrol) uygulanmıştır. Sonuç olarak, 

safran bitkisi yumru üretimi için yetiştirilecekse küçük soğanlara 250 ppm GA3 

uygulaması ve soğanların kesilmeden dikilmesi tavsiye edilmiştir.  

Pasiflora doğal sakinleştirici özelliğe sahip meyvesi ve tıbbi özellikleri 

ve süs bitkisi özellikleri dolayısıyla kıymetli bir bitkidir. Violes takımının 

Passifloraceae familyasında yer alan, sarılıcı ve tırmanıcı bir bitkidir. 

Ülkemizin güney illerinde yetiştiriciliği yaygınlaşmaktadır ve çarkıfelek 
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meyvesine olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Passiflora türlerinin 

çoğaltılmasında tohumla, çelikle, aşıyla, daldırmayla ve doku kültürü 

yöntemleri kullanılmaktadır. Tohumla çoğaltma, tohumlarında görülen 

dormansi ve açılım görülmesinden dolayı ıslah dışında çok kullanılmamaktadır. 

P. nitidia, P. alata, P. edulis, P. flavicarpa türlerinin çoğaltılması çelikle kolay 

yapılabilirken, Passiflora parritae, P. membranacea ve P. umbilicata türlerinin 

çelikle çoğaltılması zor olmaktadır. Uzunoğlu ve Mavi, (2017) tarafından 

Passiflora caerulea türü kullanılarak yürütülen bir çalışmada, değişik dozlarda 

(0, 500, 1000, 2000 ve 3000 ppm) IBA uygulamalarının, çeliklerin köklenmesi 

ve fidan kalitesine hormon dozlarının kesin bir etkisi belirlenmemiştir.  

Tıbbi ve aromatik bitkilerde uçucu yağ miktarını ve bileşenlerini 

fitohormonların türü, dozu, uygulama zamanı etkilemektedir (Sharafzadeh and 

Zare 2011; Khan et al. 2008; Karalija and Parić 2011; Feizbakhsh et al. 2014). 

Indol asetik asit üretici Pseudomonas fluorescens RC26, Pseudomonas putida 

RC48, Micrococcus luteus RC17A, Bacillus subtilis RC17C ve Bacillus subtilis 

RC631bakterileri, NPK gübreleri, indol asetik asit + 6-benzil amino pürin 

IAA+BAP ve 6-benzil amino pürin BAP büyüme düzenleyicileri ve azot 

fikseri, fosfat çözücü ile birlikte yazlık sater kekiğinde (Satureja hortensis L.) 

gelişme, verim, yağ oranı ve uçucu yağ bileşenleri üzerine etkileri 

incelenmiştir. NPK ve IAA uygulaması ve Pseudomonas fluorescens RC26, 

Micrococcus luteus RC17A, Bacillus subtilis RC17C bakterileri, sater 

bitkisinde verim özellikleri ile uçucu yağ oranı ve uçucu yağ bileşenlerinde 

özellikle karvakrol içeriğinde teşvik edici etkisi belirlenmiştir (Mosber, 2017). 

Toprağın rizosfer katmanında yoğun olarak bulunan Acinetobacter, 

Alcaligenes, Arthrobacter, Azospirillium, Azotobacter, Agrobacterium, 

Bacillus, Beijerinckia, Burkholdria, Clostridium, Enterobacter, Erwinia, 

Flavobacterium, Klebsiellla, Micrococcus, Pseudomonas, Rhizobium 

Rhodobacter, Rhodospirrilum, Serrotia, Serratia ve Xanthomonas cinslerine 

ait olan bakteriler ‘Bitki Büyümesini Artırıcı Rizobakteriler’ (BBAR) olarak 

adlandırılırlar ve vejetatif ve generatif üretimde teşvik edici etkide bulunurlar 

(Eşitken, 2011).  

Bitki gelişimini teşvik eden BBAR değişik bitki türlerinde %50-70 verim 

artışı elde edilmiştir (Lucy ve ark., 2004). BBAR’lar oksin, giberellin, sitokinin 

vb. büyüme düzenleyicilerin üretimini ve kök geçirgenliğini arttırmıştır (Zahir 

ve ark., 2004).  

Agrobacterium, Bacillus, Streptomyces, Pseudomonas ve Alcaligenes 

cinslerinde yer alan bazı bakteri türleri odun çeliklerinde köklenmeyi teşvik 

etmiştir. Ayrıca Indol Asetik Asit (IAA) üreten bu bakterilerle birlikte dışarıdan 

IBA uygulamasının köklenmeyi arttırdığı belirlenmiştir (Eşitken ve ark., 2003).  

Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) son zamanlarda ülkemizde 

giderek kullanımı artan değerli bir meyve türüdür. Bitkinin daha kolay ve pratik 

uygulanabilir üretim yöntemlerinin belirlenmesi için Akbulut ve ark (2015) 

yürütülen araştırmada, kullanılan çeşitlerden üretim yönünden öne çıkan 
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Spartan çeşidinde kontrol, 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm ve 1000 ppm 

dozlarında hazırlanan İndol-Bütirik Asit (IBA), Gibberellik asit (GA3), İndol-

3-asetik asit (IAA) hormonları uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, maviyemiş 

fidan üretiminde uygun hormon dozları ile başarılı bir çelikle üretim 

yapılabileceğini göstermiştir. Bu araştırma ile maviyemişlerde fidan üretiminde 

çelikle çoğaltmanın mümkün ve kolayca uygulanabileceğini belirlenmiştir. 

Doku kültürü ile çoğaltıma yöntemi çelikle çoğaltımı zor olan çeşitlerde tercih 

edilebileceği önerilmiştir. 

Turna ve ark. (2013) tarafından, Rize İkizdere’den alınan Maviyemiş 

(Vaccinium corybosum L.) türlerine ait çeliklerde, IBA (Kontrol, 1000 ppm, 

3000 ppm, 5000 ppm) ve Polysitimulin (Kontrol, 50mg/lt, 100mg/lt, 150 mg/lt) 

hormonlarının köklenme üzerine nasıl bir etkide bulunduğunun araştırıldığı bir 

başka çalışmada, 1000 ppm IBA dozu en iyi değerler elde edilmesini 

sağlamıştır. Ayrıca 5000 ppm IBA, 3000 ppm IBA dozu ve 50 mg/lt 

Polysitimulin uygulamalarıyla da olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin doku kültürleri ile üretiminde mikro 

çoğaltım tekniklerinde önemli gelişmeler olmuştur. Mikro çoğaltım hastalık ve 

zararlılardan ari bitkisel materyallerin elde edilmesini, aynı genetik yapıya 

sahip üstün genotiplerden fide üretilmesini, geleneksel yöntemlerle üretimi zor 

olan türlerin vejetatif olarak hızlı şekilde ve fazla miktarda daha kolay 

üretilmesini, çevresel şartlarına karşı hassas olan tıbbi ve aromatik bitkilerin 

her dönemde geniş alanlarda mevsime bağlı olmadan ve iş gücüne ihtiyaç 

duyulmadan üretim yapılmasını sağlayan alternatif bir üretim şeklidir (Kara 

2011; Özgen, 2018). Ayrıca, mikro çoğaltım tekniği tıbbi ve aromatik bitkilerin 

doku kültürü teknikleri ile çoğaltılarak sekonder metabolitlerin hücre kültürleri 

ile üretilmesine, var olan doğal çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayacaktır. 

Çünkü bu bitkilerin her yıl doğadan bilinçsizce toplanması birçok bitki türünün 

teslini tehdit etmektedir. Bu amaçla Özgen (2018) tarafından, Satureja 

hortensis kekik türünün in vitro mikro çoğaltımı yoluyla çok sayıda fide 

üretilmesi için Laboratuar şartlarında sater tohumları MS besin ortamında 

çimlendirilmiş ve eksplantlar alınmıştır. Hipokotil ve kotiledon eksplantları 

BAP ve KİN’in farklı konsantrasyonlarını içeren MS + 0.2 mg/L IBA 

ortamlarına alınmıştır. Kallus oluşumu eksplantların tamamında gözlenmiştir. 

En yüksek sürgün oluşumu %100 ile kotiledon eksplantından KİN (1.5 mg/L) 

ortamında oluştuğu, En yüksek köklendirme oranının %100 ile kotiledon 

eksplantından KİN (0.75 mg/L) ortamında ve hipokotil kısmında ise %100 ile 

BAP ortamında 0.75 mg/L ve 2.25 mg/L dozlarında oluştuğu gözlenmiştir.  

Bitkilerin dokularından veya tohumlarından başlayarak devam eden 

bitkisel büyütme ve çoğaltma sürecine mikro çoğaltım denir (Zhou ve Wu, 

2006). Geleneksel üretimde, uzun büyüme ve çoğalma sürelerine sahip birçok 

bitkide filizlenme görülmez, çiçekler açmaz, belirli iklim koşullarında tohum 

üretmeyebilir. Mikroçoğaltım ile minimum alan ve zamanda düzenli bir şekilde 

bitki üretimi yapılabilir. Mikroçoğaltım çalışmalarında seri şekilde fazla üretim 
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için bitki büyüme düzenleyicileri/bitki hormonları önemli rol oynamaktadır. 

Bitki hormonlarının keşfedilmesi, bitkilerin çimlenmesinden büyüme-

gelişmesine kadar tüm fizyolojik aşamaların kontrol edilmesini sağlamış, doku 

ve organ gibi özelleşmiş hücrelerden in vitro bitki kültürünün gelişmesinde 

önemli katkı yapmıştır (Diasa ve ark., 2016). Bitki hormonları, düşük 

konsantrasyonlarda bile büyüme, farklılaşma ve gelişme gibi fizyolojik 

süreçleri etkileyen organik bir gruptur. Bitki organları arasında gözlenen 

morfolojik farklılıkların, hormonların kompozisyonlarındaki farklılıklardan 

kaynaklanabileceği düşünülmüştür (Davies, 2010). 

Çok düşük kalorili tatlandırıcılar ürettiği için Stevia rebaudiana Bertoni 

tüm dünyada ilgi çeken bir bitki türüdür. Tohumlarının düşük çimlenme 

oranına sahip olması ve yabancı tozlaşma nedeni ile genetik varyasyonlar 

oluşması bitkinin ticari üretimini zora sokmaktadır. Bu nedenle Stevia 

tohumlarının çimlenmesi üzerine gibberellik asit uygulaması yapılmıştır. 

Yürütülen tarla ve sera denemelerinde 50mg/l gibberellik asit uygulamasının 

hem çimlenme hemde fide gelişimini etkilediği belirlenmiştir. Maksimum 

sürgün ve kök gelişimi ise sırasıyla BAP (2.0 mg/l) ve IBA (2.0 mg/l) bulunan 

hormon dozlarında meydana gelmiştir (Yıldırım, 2017). 

Geofitler, içermiş oldukları alkaloitler nedeniyle, parfümeri ve ilaç 

endüstrisinde, güzel çiçekleriyle de süs bitkisi olarak talep görmektedirler. 

Aşırı ve bilinçsizce yapılan sökümler geofit bitkilerin büyük çoğunluğunun 

neslinin tükenmesine neden olduğu bilinmektedir. Eğer gerekli tedbirler 

alınmazsa, bazıları sadece ülkemizde yetişen bu bitkilerden bazılarının yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıya olabilir (Karaoğlu, 2010).  Geofitlere olan 

ihtiyaç çeşitli faydalanma alanları bulunmasından dolayı giderek artmaktadır.  

Geofitlerin tohumlarıyla yapılan generatif üretimi, bazı türlerin yeterince 

tohum oluşturamaması, ekimden çiçeklenmeye kadar geçen zamanın uzun 

olması ve yeni elde edilen bitkinin ana bitkiye tam olarak benzememesi gibi 

olumsuzluklardan dolayı çok tercih edilmemektedir. Vejetatif üretim ise 

yumru, yavru soğanlar, rizom ve soğanımsı yumruların bölünmesi, soğan 

pulları, koltukaltı yavru soğanlar, soğan tabanı, parçacık ve ikiz pulların 

kesilmesi ve doku kültürü ile üretim olmak üzere değişik şekillerde 

yapılmaktadır (Ulus ve Seyidoğlu, 2006). Nesli tehlike altında olan geofitlerden 

birisi olan Kum zambağı (Pancratium maritimum L.)’nun tohumları Kadim 

(2020) tarafından IAA, IBA, GA3 ve NAA hormonlarının üç farklı 

konsantrasyonlarına (1000 ppm, 3000 ppm ve 5000 ppm) maruz bırakılmıştır. 

Hormon uygulamalarının fide özelliklerinin çoğunu olumlu yönde etkilediği 

gözlenmiştir. 

Lilium türlerinin de içerisinde yer aldığı geofitler, hayatlarının büyük 

kısmını toprak altı organları metamorfoza uğramış gövde yapısında olan 

organlarıyla sürdürürler (Karaoğlu, 2010; Uysal ve Kaya, 2013). Lilium 

türlerinde gövde soğanlarıyla çoğaltma yönteminde; yaprak koltuk altlarında 

ve toprak altına gelen kısımlarında oluşan yavru soğanlar ya direkt dikim 
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yerlerine ya da önce yastıklara arkasından dikim yerlerine şaşırtılarak 

çoğaltılmaktadır (Karaoğlu, 2010).  

Türkiye’de yalnızca Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde 

yetişmekte olan Türk zambağı (Lilium martagon L.) ticari olarak değerli bir 

türdür. Ancak Lilium martagon L.’un kitlesel üretimi istenilen düzeyde 

yapılamamaktadır. Bunun sebeplerinden birisi de koruma altında olan türün 

üretim yöntemleri konusundaki bilgi eksikliğidir. Özellikle bireylerin kalıtsal 

özelliklerini birebir aktarmalarını sağlayan vejetatif üretim yöntemlerinin 

belirlenmesi, türün doğal yayılışına zarar verilmeden, anaç bitkinin bütün 

kalıtsal özelliklerini taşıyacak şekilde kitlesel üretiminin sağlanması ve böylece 

çiçek piyasasına sürülmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada Lilium martagon 

L.’un soğan pullarının köklenmesi ve yavru gövdelerin gelişimi üzerine 

IBA’nın etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla IBA, IAA, NAA ve 

GA3 hormonlarının iki dozu (1000 ppm ve 3000 ppm) soğan pulcuklarının 

apikal, orta ve bazal parçalarına uygulanmış ve 120 gün sonunda ölçüm 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda en yüksek köklenme yüzdesi; 3000 ppm IBA 

+ 1000 ppm IAA, en yüksek kök sayısının 3000 ppm IBA + 1000 ppm NAA 

ve en uzun kökçüklerin 3000 ppm IBA uygulamasında elde edilmiştir (Turhan, 

H., 2015). 

Zenginbal ve Haznedar (2013) çay çeliklerinin köklenmesi üzerine oksin 

grubu büyümeyi düzenleyici madde uygulamasının önemli düzeyde etkili 

olduğunu, çay çeliklerinin köklenmelerinde IAA, IBA, NAA ve NAD 

hormonlarının köklenmeyi uyardığını, IBA ve NAD’ın diğerlerine göre daha 

etkili olduğunu belirtmişlerdir.  

Çiçek ve Özel (2021) yapmış oldukları çalışmada, Lavanta (Lavandula 

angustifolia Mill.)’da çelikle çoğaltmada uygun çelik tipi ve IBA dozunun 

belirlenmesi üzerine olduğu, bu çalışmada ise en uygun IBA dozunun 8000 

ppm olduğunu bildirmişlerdir. 

Bayraktar ve ark. (2018), Taxus baccata türünde çelikle çoğaltmada en 

yüksek köklenme oranının 5000 ppm IBA dozunda elde edildiğini 

bildirmişlerdir.  

Kösa (2021), Thymus revolutus C. (Kum kekiği) türü üzerinde yapmış 

olduğu çalışmada, sert odun çeliklerinde farklı IBA konsantrasyonlarının 

etkilerinin belirlenmesi amaçlanmış ve en yüksek köklenme oranı 500 ppm IBA 

konsantrasyonunda ortaya çıkmıştır. 
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GİRİŞ 
Tıbbi ve aromatik bitkiler insanlığın var olduğu dönemden itibaren 

kullanıla gelmiş olan bitkilerdir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tanımı halen tam 

olarak yapılamadığından bu terimler birlikte kullanılmaktadır. Bu bitkiler, 

savunma sistemini güçlendirmek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkların 

tedavisinde ilaç olarak başvurulan bitkilerdir. Ayrıca tıbbi bitkilerden gıda, 

kozmetik, doğal yün ve halı ipliklerinin boyanması, tütsü veya dini törenlerde 

faydalanılırken aromatik bitkiler yemeklerde, salatalarda, tatlılarda ve 

içeceklerde tat ve koku vermeleri için kullanılmaktadır (Kızıl ve Tonçer, 2005; 

Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011; Gül, 2014; Arslan ve ark., 2015). 

Geniş kullanım alanına sahip olan bu bitkiler genellikle doğadan 

toplanmakta ormanlar, meralar, kullanılmayan tarım arazileri gibi yerlerde 

kendiliğinden yetişen bitkiler olmaktadır (Arslan ve ark., 2015; Acıbuca ve 

Bostan Budak, 2018; Göktaş ve Gıdık, 2019). Kültürü yapılan tıbbi ve aromatik 

bitki sayısı Dünyada 900 adet (Arslan ve ark, 2015) ülkemizde ise 16 adettir 

(Yeşil, 2021).  

Bitkinin türüne göre vejetatif, generatif veya her iki yöntem ile 

çoğaltılabilen tıbbi aromatik bitkilerde generatif üretimde genellikle bitki 

gelişimi yavaş olmakta, tohumda çimlenme problemleri oluşabilmekte ve hem 

morfolojik olarak hem de ekstrakt kompozisyonu gibi kalite kriterleri açısından 

da büyük değişiklikler oluşmaktadır (Kara ve ark., 2011). Vejetatif çoğaltım ise 

bitkide tohum çimlenme oranı %50'den az olduğunda ve bitkide açılım 

meydana gelme ihtimaline karşı kullanılmakta, tıbbi ve aromatik bitkilerde 

yaygın olarak başvurulmaktadır (Baydar, 2019). 

Hem generatif hem de vejetatif olarak bitkilerin köklendirilmesinde 

köklendirme ortamlarının ve köklendirme hormonlarının özel bir yeri 

bulunmaktadır. Konu hakkında Yavaşi’nin (2012) de vurguladığı üzere fide 

performansını, bitkinin genetik yapısı ile yetiştirme ortamı, yetiştiricilik yapılan 

yerin sıcaklığı, nemi ve kullanılan hormonlar gibi yetiştirme şartlarının 

etkilediği bilinmektedir. Yetiştirme ortamı, büyüyen bitkiye besin, nem ve 

oksijen sağlayan bir yapı olmakta, uygun köklendirme ortamları köklenme 

oranını ve vejetatif gelişmeyi artırmaktadır. Kaliteli bir fide oluşumu için kök 

ortamının dört işlevi sağlaması gerekmektedir. Bu faktörler bitkiye besin 

tedariki, su tedariki, köklerden gaz alış verişi, bitkiye destektir. Genel olarak 

bir köklendirme ortamı bitkiye %20-35 kadar nem, %60 gözenek, %40 hava 

sağlamalı ve ph’sı 6.0-6.8 arasında bulunmalıdır (Kumar ve ark., 2019). 

Araştırıcılar tarafından köklendirme amacı ile kullanılan ortamlar genel 

olarak kum, perlit, torf, kokopit, tarla toprağı, vermikülit, pomza, kayayünü, 

talaş, nehir kumu, turba, pomza, kestane toprağı olmaktadır (Kızıl ve Tonçer, 

2005; Akinyele, 2010; Turna ve ark., 2013; Özcan ve ark., 2013; Sarı ve Kaçar, 

2019; Melek Çağıl ve ark., 2019; Mukhtar, 2019; İzgi, 2020; Karakaş ve İzci, 

2021). 
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1. BAZI KÖKLENDİRME ORTAMLARI 

1.1. Kum: Çapları 2-0,2 mm. arasında olan toprak taneciklerinin 

çoğunlukta olduğu toprak türüdür. Toprağı oluşturan yapıda %85’den fazla 

bulunmaktadır. Genellikle su veya rüzgarın etkisiyle oluşmakta ve kalın 

katmanlı gevşek sedimentlerin ürünü olmaktadır. Çok düşük su tutma 

kapasitesine sahiptirler. Besin maddelerince fakir toprakları oluştururlar ve 

yıkanma kayıpları yüksektir (Türüdü, 2004). 
 

1.2. Perlit: Asidik özellikli volkanik bir camdır. Uygun sıcaklığa kadar 

ısıtılması sonucunda ısı genleşerek cam minerallerinden oluşan köpüksü açık 

renkli, hafif ve gözenekli bir yapı meydana getirmektedir. Toprağın su drenajını 

azaltarak nemi muhafaza etmek, fideler için gelişme ortamı oluşturmak, toprağı 

havalandırmak tarım alanındaki temel kullanım amaçlarındandır (Şencan, 

2010). 

1.3. Torf: Torf veya turba olarak isimlendirilen bu yapı turbalık adı 

verilen yağışlar veya taban suyundan kaynaklanan su fazlalığı nedeniyle sürekli 

olarak ıslak veya nem miktarı fazla olan ortamlarda biriken organik kökenli 

maddelerdir (Tolunay, 2007). 

1.4. Kokopit: Topraksız tarımda kullanılan ve hammaddesi hindistan 

cevizi lifleri ile cürüf denilen katkı maddelerinin karışımı sonucu ortaya çıkan 

yapıdır. Hindistan cevizi kabuklarının işlem görmeden kullanımı yanında 

işlenerek kullanımı da söz konusudur. Bloklar su ile temas ettiğinde şişip 

genleşerek bitki kökleri için iyi bir tutunma ortamı ve su deposu özelliği 

kazanmaktadır (Özkan, 2014). 

1.5. Pomza: Volkanik hareketler sonucu ortaya çıkmış silikat yapılı, 

gözeneklerinin bağlantısının olmadığı amorf, camsı bir kayaçtır (Köse vd., 

1997). Pomza inorganik bir madde olduğu için fideye zarar verecek yapıları 

barındırmamaktadır. Pomza ilavesi toprağa hava ve su geçirgenliği 

kazandırmakta, infiltrasyonu arttırmakta ve evaporasyonu düşürmektedir 

(Varol, 2016). 

1.6. Kaya yünü: %60 diabase ve %20 kireç taşına, %20 kömür tozu ilave 

edildikten sonra 1500-2000 C° sıcaklıkta eritilerek elde edilmektedir. Porozite 

oranı %96 ve gözeneklerinin büyüklükleri aynıdır. Bu durum su tutma 

kapasitesini artırmaktadır. Bitki için steril bir ortam sağlamakta çok çeşitli 

mineraller içermektedir. Kullanılmamış kaya yününün pH’sı 7’nin üzerinde 

olduğu için yıkanıp asit ilave edilmeli ve pH değeri 5-5.5 arasına indirilmelidir  

(Pınar, 2015). 

1.7. Vermikulit: Ticari vermikülitler yüksek sıcaklığa hızlı bir biçimde 

çıkartıldıklarında, tabakalar arasında yer alan su, buharlaşarak tabakaları ayırıp 

genleştirmektedir. Bu vermikülitler, başta inşaat ve tarım sektörleri olmak 
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üzere çok çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir (Ehsani, 2015). Toprağa verilen 

gübreleri hızla absorbe etmekte ancak bitkinin yavaş bir şekilde faydalanmasını 

sağlamaktadırlar. Bitkinin ihtiyacı olan besin maddelerini depolayabilmektedir. 

Uzun ömürlü, kokusuz ve steril bir maddedir. Hastalık ve patojen 

barındırmamaktadır. Ortamın pH’sının düzenlenmesine yardımcı olur. Hafif 

olmasından dolayı bitki dikilecek karışımlarda kullanıldığında köklerde 

havalanma sağlamakta bu özelliği bitkinin kök gelişimini artırmaktadır (Özkan, 

2014). 

1.8. Turba: Genel olarak "Havasız ortamlarda kısmen ayrışmış bitki ve 

hayvan kalıntılarının yüzeyde birikmesiyle oluşmuş topraktır" şeklinde 

açıklanmakla birlikte "Jeolojik kökenli, fazla miktarda ayrışmamış veya kısmen 

ayrışmış organik materyallerdir’’ tanımı da yapılmaktadır Asidik ortam ve serin 

iklim şartları da organik maddelerin parçalanmasını yavaşlattığı için bu yapının 

oluşumuna katkı sunmaktadır (Ayan, 2022). 

 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Bitkiler gelişme dönemlerinde farklı faktörlerden etkilenmektedirler. 

Gelişme ortamı da bu faktörler arasında bulunmakta, köklendirme ortamlarının 

azot, fosfor, potasyum, pH, sütrüktür ve tekstürü sağlıklı bir bitki 

yetiştiriciliğinde hayati önem taşımaktadır (Riaz ve ark., 2008; Younis ve ark., 

2007; Kumar ve ark., 2019).  

Bu konuda ısıyla genleşen, genleştiğinde ise çok hafif ve gözenekli hale 

gelen, asidik yapıda volkanik bir kayaç olan perlitin (Yıldız, 2014), fazla su 

miktarı veya az oksijenin bulunduğu ortamlarda bitki kalıntılarının fazla 

miktarda ayrışmaması veya kısmen ayrışması sonucu oluşan organik materyal 

olan torf’un (Demiral, 2000) kullanıldığı araştırmalar dikkat çekmektedir. Çelik 

(2007), Vaccinium corymbosum L. çeliklerini 1000 ppm IBA ile muamele 

ettikten sonra kum, torf ve perlitin eşit oranlarda karıştırıldığı ortamlara dikmiş 

ve en yüksek köklenme oranını toprak + perlit ortamından elde etmiştir. Özcan 

ve ark. (2013) Lavandula hybrida’da farklı hormon dozları ve köklendirme 

ortamlarının (perlit:torf (3/4), tarla toprağı) etkisini inceledikleri çalışmalarında  

bitkideki kök uzunluğu, köklenme oranı ve kök kalitesinin perlit : torf 

ortamında, kök sayısının ise 4000 ppm IBA dozu uygulanmış tarla toprağında 

ortaya çıktığını tespit etmişlerdir. Sarı ve Kaçar ise (2019) biberiye 

(Rosmarinus officinalis L.) bitkisinde tarla toprağı, torf, perlit, kokopit ve 

vermikülit gibi farklı köklendirme ortamlarının ve IBA dozlarının etkisini 

inceledikleri çalışmalarında incelenen tüm özelliklerde torf ve perlitin öne 

çıktığını bu ortamları kokopit ve vermikulitin izlediğini rapor etmişlerdir. Çelik 

(2020), Maviyemiş çeliklerinde kontrol, 20 0C, 23 0C, 26 0C olmak üzere 4 adet 

alttan ısıtma sıcaklığı ve torf ile torf + perlit köklendirme ortamları kullanmıştır. 

Çalışma sonucunda torf + perlit x 26 0C interaksiyonunun köklenme oranı, 

fidan randımanı, köklenme derecesi bakımından en yüksek değerleri verdiğini 

vurgulamıştır. Kösa (2021), endemik bir tür olan Thymus revolutus Celak (Kum 
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Kekiği)’da sert odun çeliklerinin köklenmesine 1:1 oranında torf + perlit, 2:1 

oranında torf + kum, 1:1 oranında perlit + kum gibi köklenme ortamlarının ve 

IBA (indol-3-bütirik asit) konsantrasyonlarının etkisini belirlemek amacıyla 

yaptığı çalışmasında en yüksek köklenme oranının torf + perlit (1:1) ortamında 

olduğunu belirlemiştir. Yeşil ve Özcan’ın (2021) Mentha piperita’nın çelikle 

üretilmesinde farklı köklendirme ortamı, köklendirme hormonu ve hormon 

dozlarının etkisini inceledikleri çalışmalarında perlit, torf, perlit/torf (1:1) 

kullanmışlar ve en yüksek fide performansının torf ortamında ortaya çıktığını 

tespit etmişlerdir. Karakaş ve İzci (2021), lavanta (Lavandula angustifolia) 

Hemus, Sevtopolis ve Drujba çeşitleri ve Lavandula intermedia türüne ait 

Süper A çeşidinin torf, toprak, kokopeat’den oluşan yetiştirme ortamlarındaki 

fide performanslarını incelemişler ve tarla toprağına oranla torf ve kokopeat’in 

öne çıktığını gözlemlemişlerdir. 

Çeşitli araştırıcılar tarafından yapılan perlit köklendirme ortamının ön 

plana çıktığı çalışmalar da bulunmaktadır. Turna ve ark. (2013), Vaccinium 

corymbosum L.’nin çelikle çoğaltılmasında iki hormon ve perlit, turba, pomza, 

kestane toprağı, 1/1 oranında kullanılmış perlit + turba karışımı ve 1/1 oranında 

perlit + turba karışımından oluşan yetiştirme ortamı kullanmışlar ve en iyi 

köklenmenin perlitte meydana geldiğini tespit etmişlerdir. İzgi (2020), Rosa 

damascena Mill, Berberis thunbergii DC., Rosmarinus officinalis L. ve 

Lavandula angustifolia Mill. türlerinde IBA dozları ve torf, perlit, torf - perlit 

(1:1) ve kokopit kullanmış tüm bitkilerde perlit ortamının ve IBA dozunun 

4000 ppm’inin en fazla köklenme oranını, kök sayısını ve kök uzunluğunu 

ortaya çıkardığını bildirmiştir.  

Volkanik hareketler sonucu ortaya çıkan silikat yapıda, amorf, camsı 

doğal bir kayaç olan pomza (Sağın, 2005), Hindistan cevizi lifi olan kokopit 

(Özkan, 2014), magnezyum alüminyum silikat minerali olan vermikülit (Kaya 

ve Kırbaş, 2019), uygun pH, iyi bir elektriksel iletkenliğe, bitki besin 

maddelerine sahip olan kokopit (Abad ve ark., 2002), kayayünü ve torf’un 

köklenme ortamı olarak kullanıldığı Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ 

çeliklerinde Melek Çağıl ve ark (2019), en yüksek köklenme oranının 

vermikülit, pomza, kallus oranının pomza, vermikülit, kök sayısının perlit, en 

uzun kök uzunluğunun torf, sürgün sayısının pomza, en yüksek fidana 

dönüşümün pomza, vermikülit ortamlarında olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırıcılar genel olarak köklenme miktarı ve kök özellikleri açısından en 

yüksek sonuçların pomza ortamında ortaya çıktığını bildirmişlerdir. Başka bir 

çalışmada ise Abdel-Rahman (2020), Conocarpus erectus L.’da farklı IBA 

dozları ve ortam olarak da kil, turba yosunu + kum, turba yosunu + perlit ve 

vermikülit kullanmış en yüksek kök sayısı, kök uzunluğu, gövde uzunluğu, dal 

sayısı ve yaprak sayısının vermikülit ortamında elde edildiğini bildirmiştir. 

Ortam olarak üst toprak tabakası, nehir kumu, talaş ile çeşitli hormon 

konsantrasyonlarının Balanites aegyptiaca’nın vejetatif gelişmesine etkisini 

inceleyen Mukhtar (2019), bu ortamlardan üst toprak tabakasının kök sayısını, 
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en uzun kök uzunluğunu, kök uzunluğunu ve yaprak sayısını diğer ortamlara 

göre önemli derecede arttırdığını rapor etmiştir. 
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Giriş 
Nanoteknoloji, biyoteknoloji ve tarım endüstrileri alanlarında yeni 

uygulamalar sunmaktadır. Nanopartiküller, yüksek yüzey alanı, yüksek 

reaktivite, ayarlanabilir gözenek boyutu ve partikül morfolojisi gibi benzersiz 

fizikokimyasal özelliklere sahiptir. Nanopartiküller, bitkideki spesifik hücre 

organellerini hedef alarak, içeriklerinde barınan herbisitler, nano-gübreler, 

insektisitler veya genler gibi sihirli ajanları serbest bırakırlar. Bitki 

sistemlerinde nanopartiküllerin toksisitesi hakkında çok miktarda bilgi 

bulunmasına rağmen, mekanizmaları hakkında az sayıda çalışma yapılmıştır. 

Bitkilerdeki nanopartiküllerin fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler 

mekanizmalarının doğru tanımlanması, daha iyi bitki büyümesi ve gelişmesine 

yol açar. 

Nanoteknoloji, çeşitli alanlarda ileri araştırmalara izin veren, gelişmekte 

olan ve çekici bir bilimsel alandır. Nanoteknoloji keşifleri, biyoteknoloji ve 

tarım, elektronik, enerji, tıp ve doğa bilimleri, üreme teknolojisi ve bilimi, 

enzim süreçleri, nanobiyoloji yoluyla tarım ve gıda atıklarının enerji ve diğer 

ürünlere dönüştürülmesi, kimyasal sensörler, su arıtması, bitkilerde 

hastalıkların önlenmesi ve mücadelesi gibi yeni uygulamalar sağlayabilir 

(Carmen ve ark., 2013; Nair ve ark., 2010). Gübreler bitki büyümesi ve 

gelişmesi için çok önemli olmasına rağmen, uygulanan gübrelerin çoğu 

kaçınılmaz olarak yıkanma, fotoliz ile parçalanma, hidroliz ve bozulma gibi 

faktörler nedeniyle bitkilere tam olarak aktarılamaz. Bu nedenle, nanoteknoloji 

ve nanopartiküller yardımıyla yeni yöntemler kullanılarak gübrelerdeki besin 

eksikliğini azaltmak ve ürün verimini artırmak gerekmektedir. 

Nanogübreler veya nanokapsüllü besinler, tarımsal ürünler için etkili 

olan özelliklere sahiptir, talep üzerine besinleri serbest bırakırlar, gübrelerin 

kimyasal salınımını kontrol ederler, bitki büyümesini düzenlerler ve hedeflenen 

aktiviteyi artırırlar (DeRosa ve ark., 2010; Nair ve ark., 2010). Bitkiler, her türlü 

çevre veya tarla yönetimi koşulları (olumlu veya olumsuz) altında daha iyi 

performans gösterecek mekanizmalar geliştirme konusunda dikkate değer bir 

yeteneğe sahiptir. Günümüzde bilim insanları, bitkilerin doğal performanslarını 

artırmaları için uygun olabilecek yeni yöntemler geliştirmektedirler (Giraldo ve 

ark., 2014). Nanopartiküller benzersiz fizikokimyasal özellikleri ile bitki 

metabolizmasını hızlandırıp performansı artırmak için gerekli potansiyele 

sahiptir. Tasarlanmış nanopartiküllerin, bitkilerin hücrelerine ve yapraklarına 

ulaşabildiği bildirilmiştir. Ayrıca DNA ve kimyasalları bitki hücrelerine 

aktarabilirler. Bu araştırma yelpazesi, bitkilerin belirli hücrelerinde belirli 

genleri manipüle etmek ve ifade etmek için biyoteknolojide yeni olanaklar 

sağlar. Araştırmacılar, kloroplasta karbon nanotüpler vererek bitkilerin daha 

fazla ışık enerjisi elde etme yeteneğini artırmışlardır. Ayrıca karbon nanotüpler, 

kloroplastların ultraviyole, yeşil ve yakın kızılötesi gibi normal aralıklarda 

olmayan ışık dalga boylarını almasına izin veren yapay antenler olarak 
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kullanılabilir (Cossins, 2014). Tasarlanmış karbon nanotüpler ayrıca tohum 

çimlenmesini, bitki büyümesini ve gelişimini artırır (Lahiani ve ark., 2014; 

Siddiqui ve Al-whaibi, 2014). Günümüzde nanopartiküller üzerine yapılan 

çalışmalar sonucu nanopartiküllerin toksisitesinden endişe duyulmaktadır. 

Nanopartiküller üzerinde yapılan çalışmalara kıyasla nanopartikül-bitki 

alanında çok az çalışma yapılmıştır. Zirai bitkilerin genetik modifikasyonu için 

özel kimyasalların, proteinlerin ve nükleik asitlerin hedefli dağıtımında yeni 

yöntemler keşfetmek için nanoteknoloji-tarım alanında araştırmalara ihtiyaç 

vardır (Torney ve ark., 2007; Scrinis ve Lyon, 2007). Nanoteknoloji, bitki 

bilimleri ile ilgilenen araştırmacılara, bitkilere aktarmak üzere yeni araçlar 

geliştirmeleri için potansiyel olarak birçok fırsat sağlamıştır. 

1. Nanoteknoloji ve Tarım 
Dünya tarımı, iklim değişikliği, kentleşme, doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanılmaması gibi birçok zorlukla ve toksik madde ve kimyasal 

gübre birikimi gibi çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlar, 2050 yılına 

kadar yaklaşık 6-9 milyara ulaşacak nüfusu (Chen ve Yadla, 2011) beslemek 

için ihtiyaç duyulan gıda talebindeki endişe verici artışla daha da 

kötüleşecektir. Dünyanın petrol kaynaklarının azaldığı göz önüne alındığında, 

tarımsal üretime artan talep, yakında sanayi ve ticaretin temelini oluşturacaktır. 

İlk aşamada tarımsal atıklardan enerji ve elektrik üretimi gibi yeni fırsatlar 

ortaya çıkmaktadır. Ancak bu konu, ekonomik faydaya ve siyasi teşviğe 

dayanmaktadır (Fakruddin ve ark., 2012). Söz konusu senaryoda, tarım 

sisteminin hızlı ve karmaşık gelişimi, gelişmekte olan ülkelerde ulusal 

ekonominin omurgası olarak gündeme getirilen en büyük zorluktur. Bu 

durumda, yeni ekilebilir arazi eksikliği, rekabetçi bir ekonominin gelişmesi 

nedeniyle tarım arazilerinin azalması, meta bağımlılığı, yoksulluk ve yetersiz 

beslenme gibi ideal olarak temelden çözülmesi gereken bazı kritik sorunlarla 

karşı karşıya kalınmıştır. Teknolojik yeniliklerdeki hızlı gelişme nedeniyle 

tarım sektöründe derin yapısal değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 

değişikliklerin, gıda güvenliği açısından sürdürülebilir üretim, yoksulluğun 

azaltılması ve halk sağlığının iyileştirilmesi gibi etkileri de olacaktır. 

Gelişmekte olan ülkelerde, bilim ve teknolojideki ilerlemeler, mevcut üretim 

sistemlerinde katma değer keşfetmek için potansiyel çözümler sağlayabilir  

(Prasad ve ark., 2012a). 
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Şekil 1- Tarım alanında teknoloji gelişimi 

Pek çok gelişmiş teknoloji, tarımsal ürünlerle ilişkili çevresel ve kaynak 

maliyetlerini azaltmanın yanı sıra üretimde verimliliği artırma potansiyeline de 

sahiptir. Bu teknolojiler, nihai olarak çevreyi koruyan benzer veya düşük 

girdilerin kullanımı yoluyla verimliliği artırarak toprak ve suyu koruma 

yeteneğine sahiptir (Prasad ve ark., 2012a). 

Ancak, ticari olarak karlı olmayabilecekleri ve gelişmekte olan ve 

gelişmiş ülkeler arasındaki farkı artırabilecekleri için yapılacak desteklemeler 

önemlidir. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler bu yeni teknolojileri araştırma 

ve geliştirmede aktif olmalıdırlar (Prasad ve ark., 2014). Bu bağlamda 

nanoteknoloji, materyallerin nano ölçekte fiziksel özelliklerinin yanı sıra yeni 

kimyasal özelliklerini de kullanmalarını sağlayan yeni bir bilimsel yaklaşımdır. 

Nanoteknolojinin, nanogübre, nanopestisit veya nanoherbisit biçimleri 

zirai ürünlerin verimliliğini artırmak için yeni araçlarla tarım ve gıda 

endüstrisinde devrim yaratabileceği açıktır (Tarafdar ve ark., 2013). 

Nanopartiküllerin çimlenmeyi artırmak için besin olarak kullanılması, 

nanogübrelerin formüle edilmesi, suyun ve gübrenin yavaş salınması ve etkili 

dozajı için nanogözenekli zeolit, herbisit ve vektör dağıtımı ve haşere yönetimi 

için nanokapsüller ve tespit için nanosensörler kullanılarak tarımsal üretkenlik 

artırılabilir (Scrinis ve Lyons, 2007; Scott, 2007). 

2. Nanopartiküllerin Sınıflandırılması ve Kaynağı 
Nanoteknoloji, gelişmekte olan ve hızla büyüyen, insanlığın refahı için 

bir dizi disiplinde kullanılan, nano ölçekte (1-100 nm) bir bilim alanıdır 

(Fraceto ve ark., 2016). Nano boyutlu materyaller, makro ölçekli 

parçacıklardan tamamen farklı bazı tipik özellikler sergiler. Nanoteknolojik 

uygulamalar, daha iyi yönetim ve bitkisel üretim girdilerini düzenleyerek 

tarımsal üretimi artırma potansiyeline sahiptir. Nanoteknoloji şu biçimlerde 

kullanılır: 

a. Nanosensörler ve nanopestisitler (Mukal ve ark., 2009; Mishra ve 

Singh, 2015); 
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b. Nano ölçekli pestisitler ve gübreler için akıllı dağıtım sistemleri 

(Mukal ve ark., 2009); 

c. Tarımsal kullanım için biyosentezlenmiş nanopartiküller (Mahajan ve 

ark., 2011; Tarafdar ve ark., 2012a,b,c; Mishra ve ark., 2014a,b; 

Mishra ve ark., 2017a,b); 

d. Bitki büyüme düzenleyicileri (Choy ve ark., 2007); 

e. Yem katkı maddeleri (Shi ve ark., 2006; Spriull, 2006); 

f. Biyosensör olarak su ürünleri yetiştiriciliği (FSA, 2008); 

g. Pestisitler için nano ölçekli adjuvanlar (BioBased, 2010); 

h. Veteriner ilaçları (Ochoa ve ark., 2007). 

Nanopartiküllerin sentezlenmesi için çeşitli yaklaşımlar vardır ve buna 

göre sentez yöntemleri aşağıdaki gibi çeşitli gruplara ayrılabilir: 

A. Geleneksel yöntem 

I.Kimyasal sentez 

II. Fiziksel sentez 

 

B. Biyolojik yöntem 

I.Bitki özleri 

II. Bakteriler 

III.Mantarlar 

IV.Mayalar 

V. Yosunlar 

Nanopartiküllerin çoğu fiziksel ve kimyasal olarak üretilirken, 

günümüzde biyolojik olarak üretilen nanoparçacıklar çevre dostu olmaları 

nedeniyle daha fazla ilgi görmektedir (Singh ve ark., 2018).  

3. Nanopartiküllerin Tarımdaki Uygulamalarına Genel Bir 

Bakış 
Nanoteknolojinin materyal bilimindeki uygulamaları ve biyokütleye 

dönüştürme teknolojilerinin tarımda uygulanması, gıda, besin, lif, yakacak ve 

yakıtın hazırlanmasının temelini oluşturur. Gelecekte toprak ve su gibi doğal 

kaynaklar sınırlıyken gıda talebi artacaktır. Doğalgaz ve petrol gibi sınırlı yakıt 

rezervleri göz önüne alındığında, kimyasal gübre ve zirai ilaç gibi üretim 

girdilerinin maliyetinin endişe verici oranda artması beklenmektedir (Prasad ve 

ark., 2012a). Sağlıklı ve ekonomik tarımda bu sınırlamaların üstesinden gelmek 

için en iyi seçenek üretim maliyetlerini azaltmak ve çıktıyı maksimize etmektir. 

Nanoteknoloji, optimal tarımsal uygulamaları geliştirmek için bir dizi modern 

teknik ve nanometre ölçeğinde hassas kontrol sağlar (De ve ark., 2014; Ngo ve 

Van de Voorde, 2014). 
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3.1.  Nanopartiküllerin Uygulanması 

Tarımda kullanılan nanomateryaller genel olarak üç kategoriye ayrılır: 

A. Nanogübreler 

B. Nanopestisitler 

C. Nanosensörler 

 

 

Şekil 2- Nanoteknolojinin tarımdaki potansiyel uygulamaları 

A. Gübre Olarak Nanopartikül 
Nanogübreler, ya bir besin öncüsü olarak kullanılan (Wang ve ark., 

2019) ya da kapsüllenmiş gübrelerin kontrollü salınımı için uygulanabilen bir 

ürünü ifade eder (Corradini ve ark., 2010). Tarım sektörünün önemli talebini 

karşılayan nanoteknoloji, bitki ile üç şekilde etkileşime girer. Bunlar; besin 

ihtiyacı temelinde makro besinler, mikro besinler ve nano partikül gübrelerdir 

(Chhipa, 2017a,b). Temel olarak besin alımı nanogübre ile organik, inorganik 

ve nanokompozit olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilir (Raliya ve ark., 2017; 

Ha ve ark., 2019; Liu ve Lal, 2014; Rossi ve ark., 2019; Rui ve ark., 2016). 
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B. Pestisit Olarak Nanopartikül 
Nanopestisitler, ürün kaybından korunmak için doğrudan çözüm ve 

yüksek verimliliğin dolaylı çözümü nedeniyle tarımda büyük ilgi görmektedir 

(Cai ve ark., 2018; Khoshraftar ve ark., 2018; Joshi ve ark., 2019). Bergeson ve 

ark. (2013), nano-pestisiti, “Etkin bir bileşenin daha küçük boyutlu bir pestisit 

formülasyonu veya kendisinin güçlü pestisit özelliklerine sahip mühendislik 

yapıları” olarak tanımlamışlardır. Son zamanlarda, pestisit aktivitesini artırmak 

üzere spesifik mikroorganizmalar ve akıllı teslimat için nanoemülsiyon, 

polimerler, organik ve inorganik kompozit formunda sayısız formülasyon 

geliştirilmiştir (Kah ve Hofmann, 2014). “Yeşil nanopestisitler”, klasik 

mühendislik nanomateryallere kıyasla bozunmaları ve düşük toksisiteleri 

nedeniyle son zamanlarda büyük ilgi görmektedir (Kah ve Hofmann, 2014; 

Abreu ve ark., 2012; Sharma ve ark., 2019; Sreenivasa ve ark., 2020; Ahmad 

ve ark., 2020). 

C. Sensör Olarak Nanopartikül 

Nanopartiküller, bitki üretkenliğini, su durumunu ve patojen 

enfeksiyonunu gerçek zamanlı olarak raporlamak için sensörler olarak görev 

yapacak adaylar vaat etmektedir (Jogaiah ve ark., 2020). 

4. Nanopartiküllerin Bitkilerdeki Rolü 
Nanoteknoloji, ziraat bilimleri ve ilgili endüstri alanlarında verim ve 

kaliteyi yükseltip, sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni bakış açısı ve 

çözümler sunmaktadır. Çünkü nanopartiküller, yüksek yüzey alanı, yüksek 

reaktivite, ayarlanabilir gözenek boyutu ve partikül morfolojisi gibi benzersiz 

fizikokimyasal özelliklere sahiptir. Nanopartiküller, bitkideki spesifik hücre 

organellerini hedef alarak içeriklerini serbest bırakan herbisitler, nanogübreler, 

insektisitler veya genler içeren sihirli bir ajan olarak kullanılabilir. Bitki 

sistemlerinde nanopartiküllerin toksisitesi hakkında bol miktarda bilgi 

bulunmasına rağmen, mekanizmaları hakkında az sayıda çalışma yapılmıştır. 

Ayrıca nanobilim, bitkilerde nanopartiküllerin doğru işleyişini anlamamızı 

sağlayan yeni fikirleri de içermektedir. Bitkilerdeki nanopartiküllerin 

fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler mekanizmalarının doğru tanımlanması, 

bitkilerin daha iyi büyümesi ve gelişmesine yol açacaktır. 

Bitkiler (yüksek verimli çeşitler dahil), dengeli bir gübre dozu almadan 

verim açısından tam genetik potansiyellerine ulaşamamaktadırlar (Khan ve 

ark., 2018). Kimyasal gübreler bitki üretimi için gerekli olmasına rağmen, aşırı 

kullanımları hava, su ve toprak kirliliği, arazi ve toprak bozulması ve artan sera 

gazı emisyonu gibi mevcut problemlere sebep olmakta ve gelecek nesillere 

ciddi zorluklar miras bırakmaktadır. Bu gübreler sadece çevre için değil, aynı 

zamanda insanlar, hayvanlar ve mikrobiyal yaşam formları için de tehlikeli hale 

gelmektedir. Bu nedenle, tarımsal üretim sistemlerindeki en büyük 

zorluklardan biri, yoğun ekimi ve azaltılmış gübre tüketimini, bitkiler 
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tarafından yüksek besin kullanım verimliliği ile birleştirmektir (Chandini ve 

ark., 2019). 

Mikro elementler bitkilere tuzlar, şelatlı bileşikler veya kompleks oksit 

parçacıkları olarak uygulanabilir. Sülfatlar, bitkiler tarafından kolaylıkla 

bulunabilen en çözünür formdur; bununla birlikte, toprakta hızlı sıvılaşmaya 

eğilimlidir. Şelatlı bileşikler, çözünür formda bulunmalarına rağmen toprakta 

daha uzun kullanılabilirlik süresine sahiptir. Öte yandan, bitki alımından önce 

kompleks mikro besinlerin toprak çözeltisinde çözünmesi gerekir (Dimkpa ve 

Bindraban, 2016).  

Toprak uygulamasına ek olarak, gübreleme stratejileri, ürün döngüsü 

boyunca keşfedilecek farklı ve tamamlayıcı gübreleme yollarını dikkate alan 

kapsamlı bir sisteme daha iyi entegre edilebilir. Toprak uygulaması veya tohum 

kaplaması için gübreler, erken çimlenmeyi ve kök gelişimini destekleyen besin 

içeriğine göre seçilmelidir (Smit ve ark., 2013). Genel olarak, bitkilerde düşük 

besin maddesi kullanım verimliliğine neden olan çeşitli engeller göz önüne 

alındığında, mikro besin kullanılabilirliğini artırmak için yeni ürünlerin ve 

uygulamalarının geliştirilmesi, bitki besleme için en büyük zorluklardan biridir. 

Bu nedenle, mikro besin maddelerinin bitkiler tarafından kullanımını iyileştiren 

teknolojilerin kullanılması, artan verimini ve minimum kayıplar nedeniyle 

azaltılmış çevresel zararları birleştireceklerinden büyük ölçüde arzu edilir 

(Dimkpa ve Bindraban, 2016). Bu senaryoda, nanoteknoloji, bu zorlukların 

üstesinden gelmek için umut verici bir strateji olarak ortaya çıkmıştır 

(Bindraban ve ark., 2015; Liu ve Lal, 2015; Servin ve ark., 2015; Monreal ve 

ark., 2016). 

 

4.1.  Nanopartiküllerin Bitki Büyüme ve Gelişmesi 

Üzerindeki Etkisi 
Nanopartiküllerin bitkilerle etkileşimi, morfolojik ve fizyolojik 

değişikliklere neden olur. Nanopartiküllerin kullanışlılığı, kimyasal bileşimleri, 

boyutları, yüzey kaplamaları, reaktiviteleri ve en önemlisi etkili dozları ile 

belirlenir (Khodakovskaya ve ark., 2012). Araştırmacılar, nanopartiküllerin 

bitki büyümesi ve gelişimi üzerinde negatif ve pozitif işlevleri olduğunu öne 

sürmüşlerdir. Tasarlanmış nanopartiküllerin bitkiler üzerindeki etkisi, bitki 

türlerinin yanı sıra nanopartiküllerin bileşenlerine, konsantrasyonuna, 

boyutuna ve fizikokimyasal özelliklerine bağlıdır (Ma ve ark., 2010). 

Nanopartiküllerin kullanışlılığı, konsantrasyonlarına bağlı olarak bitkiden 

bitkiye değişir. 

4.2.  Nanopartiküllerin Fotosentezdeki Rolü 
Fotosentez, ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren, bitkiler için 

önemli bir süreçtir. Bitkiler, mevcut ışık enerjisinin sadece %2-4'ünü bitki 

büyümesi için kullanırlar (Kirschbaum, 2011). Günümüzde bilim insanları, 

manipülasyon teknikleri ve genetik mühendisliği ile damarlı bitkilerin düşük 
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verimini iyileştirmeye çalışıyorlar. Fotosentez verimliliği, biyotik ve abiyotik 

faktörlerin neden olduğu stresi tespit etmek için uygun bir parametredir. 

Bozulmuş fotosentetik aktivite, bitkilerdeki oksidatif stresin sonucudur. 

Nanopartiküller, bitkilerde fotosentez verimliliğini, fotokimyasal floresansı ve 

kuantum fonksiyonunu değiştirir. Sonuç olarak, nanopartiküllerin fotosentez 

mekanizması ile etkileşiminin bilinmesi, nanopartiküllerin neden olduğu 

oksidatif stresin ve bitkilerde antioksidan savunma sisteminin anlaşılmasını 

sağlar. Bilim insanları fotosentez ve depolama ürünlerinin oranını artırmak için 

karbondioksitin biyolojik bileşiklere bağlanmasını katalize eden fotosentez 

sürecinde önemli bir enzim olan Rubisco ile çalışmaktalar. Bu yeni tasarlanmış 

bitkiler daha fazla fotosentetik verimliliğe sahiptir. Ayrıca nanobiyoteknoloji 

alanında araştırmacılar, daha iyi fotosentetik etkinliğe ve biyokimyasal 

algılamaya sahip yapay bitkiler geliştirmek istemektedirler (Siddiqui ve ark., 

2015). 

4.3.  Nanopartiküllerin Tohum Çimlenmesi ve Büyümesi 

Üzerindeki Etkisi 
Nanopartiküller, sürdürülebilir tarım ürünlerinin üretiminde büyük 

potansiyele sahiptir ve birçok çalışmada farklı ürünler üzerinde olumlu etkileri 

rapor edilmiştir. Çalışmaların çoğu, farklı tohumların çimlenmesine 

odaklanmıştır. Örneğin mısır ve domateste nSiO2 (Suriyaprabha ve ark., 

2012a,b; Siddiqui ve Al-Whaibi, 2014), domates, hardal (Brassica juncea), 

siyah bezelye (Phaseolus mungo) ve pirinçte karbon nanotüpler 

(Khodakovskaya ve ark., 2011; Nair ve ark., 2010; Ghodake ve ark., 2010), 

ıspanakta (Spinacia oleracea) ve buğdayda nTiO2 (Zheng ve ark., 2004; Hong 

ve ark., 2005; Yang ve Watts, 2005; Yang ve ark., 2006), Arabidopsis thaliana 

ve Lemna minor'da Al2O3 (Lei ve ark., 2008; Feizi ve ark., 2012; Larue ve ark., 

2012), marulda silika, paladyum, altın, bakır (Shaha ve Belozerova, 2009) ve 

soya fasulyesinde TiO2 (Lu ve ark., 2002) geliştirilmiştir. Bununla birlikte, 

tarımsal bitkilerin büyüme döngüsünü tamamlamak için bir gıda kaynağı olarak 

nanopartiküllerin kullanımı, kritik konsantrasyonları ve fitotoksisite etkilerinin 

hala araştırılması gerekmektedir. 
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Şekil 3- Nanopartiküllerin uygulanması ile etkisi azaltılabilen bazı abiyotik stresler 

 

4.4.  Nanopartiküllerin Rizosfer Ortamı Üzerindeki Etkisi 
Spesifik metal nanopartiküllerin toprak mikroflorası üzerindeki etkisi 

kanıtlanmıştır. Örneğin gümüş ve bakır nanopartiküllerinin mikrobisidal 

özellikleri ispatlanmıştır. Nano CeO2'den yapılmış nanopartiküllerin köklerde 

ve kök nodüllerinde adsorpsiyonunun, soya fasulyesinin N2 fiksasyonu ve 

büyüme bozukluğu potansiyelini ortadan kaldırdığı keşfedilmiştir (Priester ve 

ark., 2012). Ayrıca, nano TiO2'nin rizobiyum-baklagil simbiyozu üzerindeki 

etkisi, bezelye ve Rhizobium leguminosarum bv. kullanılarak gözlemlenmiştir. 

TiO2 nanopartikülleri bakteri hücrelerinde morfolojik değişiklikler 

göstermektedir. Ayrıca bu iki organizma arasındaki etkileşim kök nodül 

formunun gelişimini bozmakta ve dolayısıyla nitrojen fiksasyonunda 

gecikmeye neden olmaktadır. Bakteri topluluklarında doza bağlı değişiklikler, 

bazı türlerin topluluktan göreceli olarak azalmasıyla meydana gelmektedir (Ge 

ve ark., 2012). Nanopartiküllerin toprağa veya sıvı nanopartiküller içeren 

biyotopraklara doğrudan uygulanması, toprak mikroorganizmaları ile temas 

halinde olabilir. Nanopartiküllerin akışkanlığını başlatan ve besin ağlarında 

farklı populasyonlardan oluşan topluluklar oluşturabilen bu mikroorganizmalar 

aynı zamanda, besin zinciri boyunca başka bir nanopartikül formunun emilmesi 

ve birikmesi için de etkilidir (Holden ve ark., 2013).  

Bitkiler genellikle topraktan mineral alımına yardımcı olmaları için 

toprak bakterilerine ve mantarlara bağımlıdır. Mikrobisidal gümüş 

nanopartiküller, bitkilerin büyümesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve 

faydalı toprak mikroorganizmalarını öldürür (Zeliadt, 2010). Sadece 

mikroorganizmaların değil, aynı zamanda proteaz, katalaz ve peroksidaz gibi 

çeşitli toprak enzimlerinin aktivitelerinin de nano ZnO ve nano TiO2 tarafından 

önemli ölçüde azaldığı saptanmıştır (Du ve ark., 2011). Ayrıca inorganik SiO2, 
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TiO2 ve ZnO bakteriler üzerinde toksik etkiye sahiptir. Bu elementlerin 

toksisitesi, ışık varlığında önemli ölçüde artar (Adams ve ark., 2006). 

Çeşitli çalışmalar, mühendislik ürünü metallerin fizikokimyasal 

özelliklerine ve metal oksit nanopartiküllerine ve bunların biyolojik tepkilerine 

bağlı olan mikrobiyal nanopartiküllerin etkileşimine odaklanmıştır. Ayrıca, 

belirli türlerin toksisitesinin nanopartiküllerin şekline ve boyutuna 

atfedilebileceği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, materyal yüzey 

kaplaması (kaplamada kullanılan maddenin fizikokimyasal yapısı) önemli 

ölçüde ekolojik koşullar etkisiyle değişerek mikrobik toksisiteyi artırabilir 

(Suresh ve ark., 2013). Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas ve bazı 

diğer bakteri türlerinin ekolojisi üzerine yapılan araştırmalar, nanopartiküllerin 

mikroorganizmalar tarafından emilebileceğini açıkça göstermektedir. 

Çoğu mikroorganizma, bitkiler tarafından alınmadan önce metalleri 

serbest bırakmak, detoksifiye etmek ve biriktirmek için etkili moleküler 

mekanizmalar ve spesifik biyokimyasal yollar geliştirmiştir. Ayrıca 

mikroorganizmalar, akut zehirlenmeden kurtulmak için bazı metal iyonlarını da 

buharlaştırabilir (De Souza ve ark., 1999). Mikroorganizmalar direnç ve 

kaçınma mekanizmaları geliştirmiş olsa da faydalı toprak mikroorganizmaları 

üzerinde hedefe yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

4.5.  Nanopartiküller ve Bitki Koruma 
Nanoteknoloji ayrıca böcek ve zararlılara karşı bitki koruma alanında da 

kullanılmaktadır. Nanopartiküller, pestisitler, insektisitler ve böcek kovucular 

gibi yeni formülasyonların hazırlanmasında etkin bir şekilde kullanılabilir 

(Barik ve ark., 2009; Gajbhiye ve ark., 2008). Nanosilika gibi nanopartiküller, 

hedeflenen genleri hücrelere vermek için başarıyla kullanılmıştır. Bu teknik 

pestisitlerin, insektisitlerin ve böcek kovucuların formüle edilmesinde 

kullanılabilir. Ek olarak, su içinde yağ nanoemülsiyonunun çeşitli böcek 

zararlılarına karşı pestisit formüle etmek için kullanılabileceği de bildirilmiştir 

(Wang ve ark., 2007). Örneğin, sarımsak esans yağı yüklü polietilen glikol 

kaplı nanopartiküller, Tribolium castaneum gibi depo zararlılarına karşı başarılı 

bir şekilde yanıt vermiştir (Yang ve ark., 2009). Validamisin yüklü gözenekli 

içi boş silika nanopartiküller, suda çözünür pestisitler için kontrollü ve verimli 

bir salım formülasyonu olarak başarıyla kullanılmıştır (Liu ve ark., 2006b). 

Ayrıca, nanoinsektisit olarak nano silikanın etki mekanizması, haşereleri 

pestisitlere karşı korumak için bir bariyer görevi gören kütikula tabakasında 

emilme yeteneği ile ilgilidir (Barik ve ark., 2008). Nanogümüş, güçlü inhibitör 

ve antibakteriyel etkilerinin yanı sıra çok çeşitli antimikrobiyal aktiviteleri 

nedeniyle biyolojik sistem için en çok çalışılan ve kullanılan nanopartiküldür 

(Suman ve ark., 2010). Ayrıca nanogümüşün plazma membran biyokimyasını 

değiştirdiği (Pal ve ark., 2007) ve ATP üretimi ile ilgili proteinlerin 

ekspresyonunu engellediği öne sürülmüştür (Yamanka ve ark., 2005). Bu 

kontrolün arkasındaki mekanizmalar hala kesin olarak bilinmemektedir ve daha 

fazla çalışma gerektirmektedir. İki depo gıda zararlısına karşı nano alüminanın 
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insektisidal aktivitesi bildirilmiştir (Kim ve ark., 2012). Ayrıca çinko oksit ve 

magnezyum oksit nanopartiküllerinin antibakteriyel ve koku önleyici etkileri 

kanıtlanmıştır (Shah ve Towkeer, 2010) ve gıda ürünleri için antimikrobiyal 

koruyucu olarak önerilmiştir (Aruoja ve ark., 2009; Huang ve ark., 2005; 

Sharma ve ark., 2009). 

Nanoteknolojinin bir diğer dikkat çekici özelliği, gübreler, böcek 

öldürücüler, herbisitler gibi kimyasalların nanokapsülasyonunun tanıtılmasıdır. 

Nanoenkapsülasyon, verimliliği artırmak için yapıda kimyasal 

nanopartiküllerin kontrollü bir şekilde salındığı bir işlemdir (Scrinis ve Lyon, 

2007). Bu süreç, yalnızca kimyasalların hedef sisteme güvenli bir şekilde 

iletilmesine değil, aynı zamanda kontrollü salınımına da yardımcı olan nano 

taşıyıcılar kullanılarak gen transferi yapmaya benzer (Torney, 2009). 

Nanokimyasalların kontrollü salınımı difüzyon, çözünme, biyolojik bozunma 

ve ozmotik basınç gibi belirli pH'lı süreçlere bağlıdır (Ding ve Shah, 2009; 

Vidhyalakshmi ve ark., 2009). Nanokapsülleme, pestisitlerin ve herbisitlerin 

kullanımında bir devrimdir. Nanokapsüller, herbisitin kütikula ve dokuya nüfuz 

etmesini kolaylaştırabilir ve aktif bileşenlerin yavaş ve düzenli salınımına izin 

verebilir (Perez-de-Luque ve Rubiales, 2009).  

Ayrıca, mevcut ticari insektisitler ile karşılaştırıldığında, bu 

nanopartiküller patojenik mikroorganizmaların kontrolü için faydalı ve 

ekolojik olarak dost bir etki sağlayabilir (Park ve ark., 2006; Kumar ve Yadav, 

2009; Prasad ve ark., 2011; Swamy ve Prasad, 2012). Bu tür çalışmalar, haşere 

yönetiminde nanopartikül tabanlı teknolojilerin sınırlarını genişletebilir. 

4.5.1. Pestisit ve Herbisitlerde Nanopartikül Uygulamaları 
Patojenleri ve zararlıları kontrol etmeye yönelik geleneksel yöntemler 

çevreyi ve çiftçilerin ekonomisini etkilemektedir. Sprey olarak kullanılan 

pestisitlerin yaklaşık %90'ı hava ve bitki yüzeylerinden akış yoluyla israf 

edilmektedir. Aşırı pestisit kullanımı patojen ve zararlıların direncini 

artırmakta, toprak biyoçeşitliliğini ve azot fiksasyonunu azaltmaktadır. Ayrıca, 

pestisitlerin biyobirikimi, tozlayıcıların azalmasına ve kuş habitatlarının tahrip 

olmasına neden olmaktadır (Ghormade ve ark., 2011). Aktif bileşenli 

(pestisitler veya herbisitler) nano ölçekli dağıtım sistemi sadece ihtiyaç 

duyulduğunda kullanılabilmektedir (Gruere ve ark., 2011). 

Avermektin (Avermectin), klor kanalını inhibe ederek böceklerde 

nörotransmitterleri inhibe eden bir pestisittir. Yarı ömrü sadece 6 saat olan bu 

pestisit, ultraviyole ışınlar tarafından yerde etkisiz hale getirilir. Ancak, 

nanopartikül taşıyıcılarla kapsüllenen Avermektin’in yaklaşık 30 gün boyunca 

daha yavaş salınımı bildirilmiştir (Gruere ve ark., 2011). Hızlı salınan 

mikrokapsül formülasyonlu bir diğer ticari ürün (Karate® ZEON), yaprakla 

temas ettiğinde açılan ve parçalanan lambda-sihalotrin içerir. Öte yandan, 

pestisit içeren mikroenkapsül gutbuster içeriği, bazı böceklerin mideleri de 

dahil olmak üzere alkali ortamla temas eder etmez salınır (Lyons ve ark., 2011). 
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Polietilen glikol (PEG) bazlı bir dizi insektisit formülasyonunları imidacloprid 

(Adak ve ark., 2012), carbofuran (Pankaj ve ark., 2012) ve thiram (Kaushik ve 

ark., 2013) gibi bazı ticari formülasyonlara göre daha yavaş bir hızda aktif 

bileşikler saldığı keşfedilmiştir. 

 

4.6.  Nano Ölçekli Taşıyıcılar ve Nanogübreler 
Toprak verimliliği esas olarak sodyum, potasyum ve fosfor, azot oksitler, 

kükürt vb gibi organik ve inorganik bileşenlere bağlıdır. Toprak organik 

maddesi toprak mikroorganizmaları için enerji ve besin sağlar. Bu nedenle 

toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik performansı için toprak organik 

maddesinin korunması gereklidir (Six ve ark., 2002). 

Azotlu gübrelerin yavaş salınması için üre ile yüklü zeolit yongalarının 

kullanımı rapor edilmiştir (Millan ve ark., 2008). Amonyum yüklü zeolit, fosfat 

minerallerinin çözünürlüğünü artırma kapasitesini göstermiştir. NPK, mikro 

elementler, mannoz ve amino asitlerden oluşan nanokompozitlerin kullanımı, 

tahıl ve baklagil tohumları tarafından besinlerin emilimini ve kullanımını 

artırmaktadır. Sepium eliricidia’nın yumuşak ağacının boşluklarında basınç 

altında kapsüllenmiş üre ile modifiye edilmiş hidroksiapatit nanopartikülleri 

kullanılarak toprakta uygun nitrojen salınımı gösterilmiştir. Bu nanogübre, 

başlangıçta güçlü bir şekilde salınımının ardından yaklaşık 30 gün boyunca 

salınan ticari gübrelere kıyasla 60 güne kadar az miktarda, yavaş ve homojen 

bir salınım göstermiştir. 

Nano ölçekli taşıyıcılar gübrelerin, pestisitlerin, herbisitlerin ve bitki 

büyüme düzenleyicilerinin etkili bir şekilde verilmesi için kullanılabilir (Prasad 

ve ark., 2012a). Bu taşıyıcıları uygun dağıtımda kullanma mekanizmaları, daha 

iyi depolama, kontrollü salım için kapsülleme ve hapsetme, iyonik ve zayıf 

yüzey bağları vb’dir (Sawant ve ark., 2006). Bu faktörler, çevredeki bozulmaya 

karşı kararlı olarak nano taşıyıcıların kullanım miktarını azaltmakta, bu da atık 

kimyasalları ve çevre sorunlarını minimize etmektedir.  

Nanokodların tescili, nanoteknoloji yoluyla ürün üretiminin tarihinde bir 

başka dönüm noktasıdır. Düşük verimleri nedeniyle sadece üretim maliyetini 

artırmakla kalmayıp aynı zamanda çevre kirliliğine de neden olan geleneksel 

kimyasal gübrelerin kullanımında birçok sorun bulunmaktadır (Wilson ve ark., 

2008). Yüksek yüzey alanına sahip nanopartiküller bu sorunları çözebilir. 

Nanogübreler, geleneksel gübrelere kıyasla daha verimlidir. Çünkü bu 

materyaller liç, deşarj (erozyon) ve toprak mikroorganizmaları ile uzun süreli 

birliktelik nedeniyle azotun kullanılabilirliğini azaltır. Ayrıca kontrollü gübre 

salınımı, geleneksel kimyasal gübrelerin aşırı toksik etkilerini azaltarak toprağı 

iyileştirir. Yavaş salınan nanokapsül gübrelerin kullanımına ilişkin raporlar da 

vardır. Son zamanlarda, üre, kalsiyum fosfat ve potasyum klorür gibi NPK 

gübre kaynaklarının kontrollü salınımı için biyolojik olarak parçalanabilen 

polimerik kitosan nanopartikülleri (78 nm) kullanılmıştır (Corradini ve ark., 
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2010). Kaolin ve biyouyumlu polimer nanopartiküller gibi diğer 

nanopartiküller de bu amaçla kullanılabilir (Wilson ve ark., 2008). 

4.6.1. Nanogübrelerin Özellikleri 
Nanogübreleri geleneksel gübrelere göre faydalı ve avantajlı kılan 

özelliklerden bazıları şunlardır (Singh ve ark., 2017): 

A. Daha yüksek yüzey alanı: Nanogübrelerin yüzey alanı, esas olarak 

küçük parçacık boyutundan dolayı yüksektir. Bu özelliğinden dolayı, 

bitki sistemindeki farklı metabolik süreçlere yardımcı olmak için 

daha fazla bölgede tedarik edilebilir ve bu da daha fazla fotosentetik 

ürünün üretilmesine neden olur. Yüzey alanındaki artış, nano 

gübrelerin diğer bileşiklerle reaktivitesini yükseltir, besin alımını ve 

besin kullanım verimliliğini artırır. 

B. Yüksek çözünürlük: Nanogübre, su gibi çeşitli çözücülerde yüksek 

çözünürlüğe sahiptir. Nanogübrenin bu özelliği, toprakta 

çözünmeyen besinlerin çözünmesine ve dağılmasına yardımcı olur ve 

böylece besinlerin biyoyararlanımı artar. 

C. Küçük parçacık boyutu: Nanogübrelerin partikül boyutu 100 nm'den 

küçüktür, bu da bitkilerde toprak veya yaprak gibi uygulanan 

yüzeylerden penetrasyon kapasitesini artırır, böylece bitkiler 

tarafından besin alımını artırmış olur (Liscano ve ark., 2000). 

D. Nanoparçacık içinde gübrelerin kapsüllenmesi: Gübrelerin 

nanopartiküller içinde kapsüllenmesi nedeniyle, zirai bitkilerdeki 

besin maddelerinin mevcudiyetinde ve alımında artış olur (Tarafdar, 

2012). Örneğin; zeolit bazlı nanogübreler, büyüme periyodu boyunca 

bitkinin besin kullanılabilirliğini artırır ve denitrifikasyon, 

buharlaşma ve süzülme yoluyla besin kaybını önler ve özellikle NO3
- 

ve NH4
- topraktaki besin maddelerini sabitler. 

E. Kolay penetrasyon ve kontrollü gübre salınımı: Nanogübreler, yüksek 

penetrasyon oranı nedeniyle, besin maddelerinin bitkiye erişiminin 

artmasında ve dolayısıyla fidenin sağlıklı büyümesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Nanogübrelerin kontrollü salınımı ile gübrenin 

toksisitesi en aza indirilir. Örneğin; nano ZnO'nun kompleks çinko 

sülfata kıyasla daha yüksek fıstık tohumları çimlenme yüzdesine ve 

kök büyümesine sahip olduğu kaydedilmiştir (Prasad ve ark., 2012). 

F. Besin alım verimliliği: Nanogübreler, bitki üretiminde gübre 

verimliliğini ve toprak besin maddelerinin alım oranını artırır ve 

böylece gübre varlıklarını tuzdan arındırır. Nanogübreler ayrıca 

gübrelerin sızma kaybını da azaltır (Cui ve ark., 2010). 

G. Besin salınımının etkili süresi: Konvansiyonel gübrelerin etkileri kısa 

sürelidir, ancak nanogübreler kullanılarak besin salınım süresi 

artırılabilir (Cui ve ark., 2010). 
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4.6.2. Nanogübrelerin Avantajları 
Bitkilerin gübrelenmesi, toprak verimliliğinde hayati bir role sahiptir, 

bitkinin verimliliğini ve kalitesini artırır. Geleneksel gübreler büyük miktarda 

gereklidir ve maliyetlidirler. Bu gübrelerin sürekli kullanımları toprak 

bozulması, yeraltı suyu ve hava kirliliği gibi insanlara ve çevreye zarar veren  

sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, büyük besin kullanım etkinliğine sahip 

çevre dostu gübreler araştırılmaya başlamıştır. Büyük besin kullanım 

verimliliğine sahip nanogübreler, yeraltı suyuna daha az sızma ihtimali ile 

muazzam ikameler haline gelmişlerdir (Zulfiqar ve ark., 2019). 100 nm 

boyutundan daha küçük nanopartiküller, etkili beslenme yönetimi oluşturmak, 

gübre israfını ve yetiştirme maliyetini azaltmak için nanogübre olarak 

kullanılır. Çevre dostudurlar. 

Nanogübreler ürünlerin büyüme, üretim, kalite endekslerinin 

iyileştirilmesinde, bitki besininin verimli kullanılmasının sağlanmasında, gübre 

israfını ve yetiştirme maliyetini azaltmada kritik rol oynamaktadırlar (Singh, 

2017). Çalışmalar, nanogübrelerin stres toleransını artırmanın yanı sıra 

tohumun çimlenmesini, fide büyümesini, fotosentezi, azot metabolizmasını, 

protein ve karbonhidrat sentezini artırarak bitki üretimini artırma yeteneğine 

sahip olduğunu göstermiştir (Zulfiqar ve ark., 2019). Önemli bir tuzluluk 

tolerans belirteci olan K/Na oranı, Artemisia dracunculus L. bitkisinde nano 

grafen oksit uygulamasından olumlu şekilde etkilenmiştir (Hassanpouraghdam 

ve ark., 2023). Hassanpouraghdam ve ark. (2022)'nın çalışmasında, uygulanan 

nano-Zn, Anethum graveolens L.'nin toplam çözünür katı içeriğini arttığı 

bildirilmiştir. Ayrıca nano-Zn bitkinin fosfor içeriğini de yükseltmiştir. 

Nanogübreler aynı zamanda “akıllı gübreler” olarak da adlandırılır 

(Rameshaiah ve ark., 2015). 

4.7.  Sulama Suyu Arıtma 
Sulama suyu, UV ışığı veya kimyasallar kullanılan geleneksel yöntemler 

yerine nanofiltrasyon işlemi uygulanarak da arıtılabilir (Hillie ve Hlophe, 

2007). Nanofiltrasyon, yalnızca su patojenlerini yok etme kabiliyetine sahip 

olmakla kalmayıp aynı zamanda kurşun, uranyum ve arsenik gibi ağır metalleri 

de ortadan kaldıran nanogözenekler (nanopores) kullanan nanofiltrelerin 

kullanılmasıdır (Gao ve ark., 2014; Zhu ve ark., 2014). Bu amaçla, ekonomik 

olarak uygulanabilir olan gözenekli erimiş karbon nanotüpler (Fused Mesh 

Carbon Nanotubes) başarıyla kullanılmıştır. Mikrobiyal endotoksinler 

(Endotoxin), genetik materyaller, patojenik virüsler ve mikro boyutlu 

partiküller, yüzeyi pozitif yüklü Nanoceram filtresi kullanılarak başarıyla 

uzaklaştırılır (Gibbons ve ark., 2010). Demir (Fe3O4) gibi bazı metallerin mono-

dispers manyetit formundaki manyetik özellikleri, ağır metalleri sulama 

suyundan ayırmak için kullanılabilir (Yavuz ve ark., 2006). 



185 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar 

 

 
 

4.8.  Bitki Hormonları 
Nanoteknoloji araştırmacıları, köklerin düzgün büyümesinden sorumlu 

olan oksin gibi bitki hormonlarının düzenlenmesini ve bitki köklerinin 

bölgesine, özellikle toprağa nasıl uyum sağladığını incelemişlerdir. Bu 

bağlamda dünyanın en büyük agrokimya şirketlerinden birisi, çimin biyotik ve 

abiyotik streslere karşı direncini artıran ve sürekli strese karşı direnç sağlayan 

bir bitki büyüme düzenleyicisi olan Primo Maxx® ürününü formüle etmiştir 

(Perez-de-Luque ve Rubiales, 2009). 

4.9.  Mikro Ksilem Yapısı 
Bitki hücreleri ile patojenik ajanların neden olduğu çeşitli hastalıklar 

arasındaki fizikokimyasal ve biyolojik etkileşim gelişmiş teşhis ve nano araçlar 

aracılığıyla incelenebilir. Bu araçlar, hastalığa dahil olan mekanizmaların ve 

nihayetinde bu hastalıkları tedavi etmek için etkili stratejilerin anlaşılmasına 

yardımcı olur (Cursino ve ark., 2000). Geçmişte, ksilemlerdeki bakteri 

populasyonundaki değişim, aşılanmış bölgelerinden farklı mesafelerde zarar 

verici örnekleme yöntemleri ile takip edilmiştir. Bu yöntemler film çekimi ile 

mikroorganizmaların kolonizasyonu hakkında bilgi vermemiş ve sonuç olarak 

benzer örnek lokasyonları nedeniyle yeni alanlarda hareket ve yeniden 

kolonizasyon geçici olarak izlenememiştir. Bu nedenle, söz konusu 

mekanizmayı incelemek ancak nano ölçekli özelliklere sahip mikro yapılı 

ksilemin keşfi ile mümkün olmuştur (Zaini ve ark., 2009). 

4.10. Kil Nanotüpler 
Bitki koruma alanındaki bir başka başarı da kil nanotüplerin (Halloysite) 

geliştirilmesidir. Bunlar düşük maliyetli, geniş salınımlı ve daha iyi bitki 

bağlantılı pestisit taşıyıcıları olarak geliştirilmiştir ve pestisit kullanımını %70-

80 oranında azaltabilir (Murphy, 2008). Bu teknolojinin uygulanması, pestisit 

kullanımının randımanını artırmış ve hatta gıda sağlığı, çevrenin ve yeraltı 

suyunun korunması için bile faydalı olmuştur. 

4.11. Nanobarkod Teknolojisi 
Günlük hayatta tanı etiketleri çoğu tarım ve hayvancılık ürününde 

kullanılmaktadır. Nanopartiküller küçük boyutları nedeniyle ileri 

biyoteknolojiden tarımsal kodlamaya kadar birçok alanda kullanılmaktadır. UV 

ışınları ve ışık mikroskobu, özel bir tür floresan materyal içeren nadir toprak ile 

doldurulmuş mikrometre boyutundaki cam barkodları tanımlamak için 

kullanılır (Mathew ve ark., 2009). Nanobarkodlarda kullanılan partiküller, 

kolay kodlanabilir, makine tarafından okunabilir, dayanıklı ve mikron altı 

boyutta takılabilir partiküller olmalıdır. Nanobarkodlar, gen ekspresyonunun ve 

hücre içi histopatolojinin karmaşık analizi için kimlik etiketleri olarak 

kullanılır. Kuraklık, tuzluluk, hastalık ve diğer stresler gibi çeşitli çevresel 

streslere karşı bitki direncinin iyileştirilmesi, nano ölçekli biyoteknoloji 

alanındaki ilerlemelerle büyük ölçüde mümkündür. Yakın gelecekte, 
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nanoteknolojiye dayalı gen dizilemesindeki gelişmelerle birlikte özel bitki 

genetik kaynaklarının etkin teşhisi ve kullanımının hızlı ve faydalı olması 

beklenmektedir. Bir alandaki multipatojenik hastalıkları deşifre etmek ve teşhis 

etmek için uzmanlık, hız ve basit yöntemin aynı anda floresan tabanlı araçlar 

kullanılarak etiketlenip tanımlanabileceği ekonomik olarak kanıtlanmıştır (Li 

ve ark., 2005). 

4.12.  Ürün Biyoteknolojisi İçin Nanoteknoloji 
Nanopartiküller, tarımsal ürünleri geliştirmek için tarımsal biyoteknoloji 

alanında kullanılmıştır. Örneğin, mezogözenekli silika nanopartikülleri, tütün 

ve mısır bitkilerine gen aktarımı için taşıyıcılar olarak kullanılmıştır (Tornet ve 

ark., 2007). Bu parçacıklar hücre duvarından emilir ve hedef geni toksik 

olmayan bir şekilde bitki sistemine etkili olarak iletir. Ek olarak, karbon 

nanotüpler, DNA ve küçük molekülleri tütün hücrelerine iletmek için etkili bir 

nanotaşıyıcı olarak kullanılmıştır (Liu ve ark., 2006a,b). 

4.13. Nanosensörler 
Nanoteknoloji, tarımsal yönetimde su, gıda ve kimyasallar gibi tarımsal 

doğal kaynakların optimal kullanımını sağlar. Nanosensörler sadece 

nanobiyosensörler olarak değil, aynı zamanda toprak besinlerini kontrol etmek 

ve gübre tüketimini ve çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olmak için de 

kullanılmaktadır (Ingale ve Chaudhari, 2013). Deniz ürünlerindeki kristal 

viyole veya malakit yeşili konsantrasyonları ve sebzelerdeki paratiyon 

kalıntıları veya organofosfat pestisit kalıntıları gibi kirleticileri tespit etmek için 

birkaç nano tabanlı biyosensör geliştirilmiştir (Amine ve ark., 2006). Bu 

cihazlar, uzun mikrobiyal ve immünolojik testler için gereken süreyi azaltabilir. 

Bu cihazların uygulamaları, su kaynakları, ham gıda ve gıda ürünleri gibi farklı 

bitkilerde kontaminasyonun tespitini içerir. 

4.14. Akıllı Tozlar 
Havadaki kirletici ve toz miktarını belirlemek için akıllı toz sensörleri 

kullanılabilir (Scott ve Chen, 2003). Tarlalarda sıcaklık, nem ve belki de böcek 

ve hastalık istilası gibi çeşitli parametreleri izlemek için akıllı toz teknolojisini 

kullanmak üzere çalışmalar devam etmektedir.  

4.15. ZigBee Ağ Standardı 
ZigBee, düşük maliyetli ve düşük güç tüketimine sahip standart bir 

kablosuz ağdır. Bu, "akıllı topraklar" ve "toprak ağı" kavramıdır. ZigBee, 

çevresel verileri (sıcaklık, nem vb) toplamak için bir veya daha fazla sensörden, 

koşullu bir sinyal engelleyiciden, harici bellek yongalı bir mikro 

denetleyiciden, sensör düğümleri arasında kablosuz iletişim için bir radyo 

modülünden oluşur. Tarımsal ürünlerin üretiminde zararlıların, kuraklığın veya 

nem seviyesinin artmasının olumsuz etkileriyle mücadele etmek için tespit ve 

izlemede kullanılabilir (Nath ve Chilkoti, 2004). Nano ölçekte hassasiyete 

sahip bu kablosuz sensör teknolojisi sayesinde bitki virüsleri ve toprak besin 
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seviyeleri kontrol edilebilir ve bitki yüzeyleri nano ölçekte spesifik proteinlerle 

değiştirilebilir. Bu teknoloji özellikle akıllı dünya gözleminin 

gerçekleştirilmesinde önemlidir. Kablosuz ağların sensör teknolojisi, bitki 

biyoteknolojisinin uygun koşullarını izlemek için kullanılabilir (Van Dam ve 

Langendoen 2003; Lu ve ark., 2004; Jha ve ark., 2011). 

5. Bitki Sekonder Metabolitlerinin Etkili Elisitörleri 
Bitki sekonder metabolitleri, bitkinin verimliliği, iletişim ve 

adaptasyonunda hayati roller oynar. Bitkilerin sekonder metabolizması, primer 

metabolik süreçlerden türetilen yapı taşlarını ve biyosentetik enzimleri kullanır 

ve çevresinde bitkinin hayatta kalması için gerekli olan çok sayıda özel bileşik 

üretir (Hatami ve ark., 2016; Marslin ve ark., 2017; Verma ve ark., 2019). 

Elisitörler, bitkilerde stres tepkilerini uyarabilen, sekonder metabolitlerin 

sentezini ve birikimini artıran ve sonunda yeni sekonder metabolitlerin 

indüklenmesine neden olan kimyasal bileşiklerdir (Naik ve Al-Khayri, 2016). 

Bitki biyoteknolojisinde sekonder metabolitlerin üretimi için etkili 

elisitörler olarak birçok nanopartikül de kullanılabilir. Nanopartiküllerin 

elisitör şeklinde uygulanmasıyla biyolojik olarak aktif sekonder metabolitlerin 

miktarı ve kalitesi artırılabilir (Hatami ve ark., 2016; Jasim ve ark., 2017; Javed 

ve ark., 2018; Jua´rez-Maldonado ve ark., 2019; Marslin ve ark., 2017; 

Kavianifar ve ark., 2018).  

Stres genellikle bitki doku kültürü sisteminde sekonder metabolit 

üretimini indükler (Naik ve Al-Khayri, 2016). Özellikle abiyotik ve biyotik 

stresler tarafından indüklenen tıbbi bitkilerdeki değerli sekonder metabolitlerin 

birikiminin yoğun olması istenmektedir (Jasim ve ark., 2017; Javed ve ark., 

2018; Marslin ve ark., 2017; Mosavat ve ark., 2019; Ramirez-Estrada ve ark., 

2016). Bu tür metabolitler arasında örneğin diyabet tedavisi için steviosid 

(Momtazi-Borojeni ve ark., 2017), antikanser ve antimalaryal aktivitelere sahip 

artemisinin (Jampı´lek, 2017; Zhang ve ark., 2016), kanser tedavisinde umut 

vaat eden hiperisin (fotodinamik terapi) (Plenagl ve ark., 2019), hiperforin, 

nörotransmiterlerin yeniden alımını önleyen bir antidepresan, norepinefrin, 

serotonin, dopamin ve L-glutamat (Griffith ve ark., 2010), antioksidan ve 

antiinflamatuar etkiler sergileyen ve nöronları in vitro oksijen-glukoz 

yoksunluğuna karşı koruyan rosmarinik asit (Swamy ve ark., 2018), withanolid 

A, merkezi muskarinik reseptör fonksiyonel dengesinde ve temporal lobun 

serebral korteksindeki antioksidan sistemin aktivasyonunda önemli bir rol 

oynar (Nile ve ark., 2019). 

Endüstriyel açıdan önemli sekonder metabolitlerin büyük ölçekli üretimi 

için, tüylü kökler, yani dönüştürülmüş köklerin farklılaştırılmış kültürleri, 

yüksek bitkilerin bazal besiyerinde hızlı gelişebilen, genetik ve biyosentetik 

stabilite gösteren ve yüksek miktarda birkaç sekonder metabolit üretebilen 

Agrobacterium rhizogenes ile ortaya çıkan enfeksiyonu sıklıkla 

kullanılmaktadır (Abraham ve Thomas, 2017; Dhiman ve ark., 2018; Pistelli ve 
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ark., 2010). Ayrıca, tüylü kök kültürleri bitkilerde sekonder metabolit yolakları, 

anahtar genlerin ve düzenleyici unsurların ekspresyonunu ve işlevini incelemek 

için uygun bir biyolojik sistemi temsil eder (Dhiman ve ark., 2018; Sharma ve 

ark., 2013). 

Hypericum perforatum L.'un hücre süspansiyon kültüründe elisitörler 

olarak görev yapan ZnO ve FeO nanopartiküllerinin, hiperisin ve hiperforin 

üretimini iyileştirdiği bildirilmiştir. Araştırmacılara göre, metal oksit 

nanopartikülleri, uygulandıkları hücrelerde jasmonat üretiminde etkili olan 

genleri düzenleyen sinyal iletim sürecinde temel rol oynayabilir veya bazı 

sekonder metabolitlerin üretiminde etkili olan jasmonat üretimini 

indükleyebilir (Sharafi ve ark., 2013). 

6. Tek Duvarlı Karbon Nanotüp 
Kloroplast içine gömülü SWCNT'ler3 (tek duvarlı karbon nanotüpler) 

fotosentetik aktiviteyi ve elektron transfer hızını artırır (Giraldo ve ark., 2014). 

Mühendislik alanlarında kullanılan yapay nano bitkiler, fotosentetik organlarda 

yeni fonksiyonel ve gelişmiş özellikler yaratabilir. Karbon nanotüplerin şeker 

ve glikoz gibi fotosentezin son ürünleri üzerindeki etkisini görmek için hala 

kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bir nano gözenekli silika 

bileşiğinin fotosistem II'ye bağlanması, fotosentetik oksijen salma 

reaksiyonunun kararlı aktivitesini indükler ve foto türevli elektronu sudan 

kinon molekülüne aktarır (Noji ve ark., 2011). SiO2 nanopartikülleri, karbonik 

anhidraz aktiviteleri ve fotosentetik pigmentlerin sentezi ile fotosentez hızını 

artırır (Siddiqui ve ark., 2014; Xie ve ark., 2012), fotosentezi iyileştirebilen 

Rubisco'ya CO2 sağlar (Siddiqui ve ark., 2012). TiO2 nano anatase, fotosentetik 

özelliklere sahiptir ve ışık emilimini ve ışık enerjisinin elektriksel ve kimyasal 

enerjiye dönüşümünü iyileştirir. Ayrıca karbonik anhidraz, karbondioksitin 

emilimini ve ayrışmasını indükler. SiO2 nanopartikülleri, uzun süreli ışığa 

maruz kalan kloroplastı yaşlanmaya karşı korur (Hong ve ark., 2005a,b; Yang 

ve ark., 2006). TiO2 nano anatase, Rubisco'yu (Rubisco kompleksi ve Rubisco 

activase) aktif ederek, fotosentetik karbon emilimini ve fiksasyonunu artırır. 

Böylece bitki büyümesini hızlandırır. SiO2 nanopartiküllerinin püskürtme gibi 

haricen uygulanması, bitkilerde net fotosentez oranını, su iletkenliğini ve 

transprasyon hızını iyileştirir. Öte yandan, nano-anataz görünür ve ultraviyole 

ışıkta tüm elektron taşıma zincirini, fotosentetik fotoredüksiyon aktivitesi II, O2 

tekamülünü ve klorofil fotofosforilasyon aktivitesini güçlü bir şekilde artırır 

(Lei ve ark., 2007). 

7. Metal Nanopartiküller 
Metal nanopartiküller, fotosentetik sistemlerde kimyasal enerji üretim 

verimliliğini indükleyebilir. Fotosentetik reaksiyon merkezindeki klorofil, 

gümüş ve altın nanokristallerine bağlanır. Sonuç olarak, yeni bir birleşik sistem 

 
3 Single-walled carbon nanotubes 
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oluşturur. Plazmon rezonansı ve elektron deliğinin hızlı ayrılması nedeniyle, bu 

sistem uyarılmış elektronların on katından fazlasını üretme potansiyeline 

sahiptir. Katkı mekanizmaları, yapay ışık toplama sistemlerinin tasarımında 

yardımcı olabilir. 

8. Nanopartiküllerin Fitotoksisitesi 
Fitotoksisite mekanizmasını belirlemek zordur. Çünkü toksisiteye dahil 

olan elementler bilinmemektedir. Nanopartiküllerin hacimli partiküllerle 

karşılaştırılması sonucu biyolojik açıdan farklı yirmi iki etki ortaya çıkabilir. 

Nanopartiküllerin konsantrasyonu, partiküllerin boyutu ve spesifik yüzey alanı, 

partiküllerin fizikokimyasal özellikleri ve stabilitesi, bitki türleri ve büyüme 

aşamaları, büyüme ortamı, nanopartiküllerin çözünürlüğü vb gibi birçok önemli 

faktör nanopartiküllerin bitki toksisitesini etkiler. 

Nanopartiküllerin bitki toksisitesine yol açan etkileşimi üzerine yapılan 

araştırmaların sayısı oldukça azdır. Nanopartiküllerle doğrudan temasın zararlı 

etkisi yanında, apoplastta hücreler arası boşluğa nüfuz ederek zarda emilebilir 

veya stabilize edilebilir (Nowack ve Bucheli, 2007). Bitki hücreleri, negatif 

yüklü bileşiklerin apoplasta taşınmasına izin veren negatif bir yüzey yüküne 

sahiptir. Kaspari şeridi apoplastik akış ve taşıma için bir engeldir ve ksilemde 

sadece simplastik taşıma mümkündür. Ancak bu bariyer tam değildir ve 

bileşikler hücre zarını geçmeden gözeneklerden veya hasarlı hücrelerden 

ksileme girebilir ve buradan aktarılabilir. Bu proses, metal komplekslerinin 

EDTA gibi şelatlama ajanları ile absorpsiyonu ve taşınması için baskın bir 

proses olarak keşfedilmiştir (Tandy ve ark., 2006). Bu, negatif yüklü 

nanopartiküllerin kök korteksinin plazmasına girebildiğini ve sonunda ksileme 

girebildiğini ancak hücreler tarafından emilmediğini göstermektedir. 

 

 

Şekil 4- Tarım uygulamasından sonra nanomateryallerin çevresel maruziyeti 
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8.1. Fitotoksisite Mekanizması 
Nanopartiküllerin fitotoksisitesi iyi bilinmektedir, ancak 

fitotoksisitelerinin mekanizması belirsizliğini korumaktadır (Dietz ve Herth, 

2011). Nanopartiküller ve organizmalar arasındaki etkileşimler için beş model 

sunulmaktadır: 

A. Çözeltideki partiküllerin saldığı metal iyonları kimyasal bir etki 

yaratır. 

B. Sert ve küresel parçacıklar mekanik etkiler oluşturur. 

C. Nanopartiküllerin yüzeyi katalitik etkiler üretir. 

D. Proteinler, nanopartiküllerin yüzeyine kovalent olmayan veya 

kovalent mekanizmalarla tutunur, oksidatif etkilere neden olur. 

E. Nanopartiküller kimyasal ortamı, özellikle pH'ı değiştirir. 

8.2. Nanopartiküllerin Fitotoksisitesinde Son Gelişmeler 

Nanopartiküllerin üretimindeki son gelişmeler ve DNA transferi, tıp ve 

görüntüleme gibi çeşitli uygulamalarla, çeşitli organizmalar giderek artan bir 

şekilde nanopartiküllere maruz kalmaktadır. Nanopartiküller küçük boyutu ve 

yüksek reaktivitesi nedeniyle, potansiyel olarak hücreye girebilir ve iç yapıları 

ile etkileşime girerek toksisiteye neden olabilirler. Nanopartiküller tohumun 

çimlenmesini önleyebilir, fide, gövde ve kök büyümesini azaltabilir, 

çiçeklenmeyi geciktirebilir ve bitki verimini azaltabilir (El-Temsah ve Joner 

2012; Lee ve ark., 2008; Lin ve ark., 2009b). Ayrıca nanopartiküller kromatin 

yoğunlaşmasına, mitoz bozukluğuna, metafaz bozukluğuna, hücre duvarlarının 

parçalanmasına ve spesifik olarak gen ifadesinin inhibisyonuna neden olabilir 

(Lin ve ark., 2009a,b; Kaveh ve ark., 2013; Kumari ve ark., 2009). 

Karbon ve metal bazlı türleri de içeren nanopartiküllerin fitotoksisitesi, 

gelişmekte olan bir araştırma alanıdır. Nanopartiküllerin çimlenme, hücre 

kültürü ve genetik etkiler üzerindeki toksik etkileri geniş çapta çalışılmıştır. 

ICE-MS4, fototermal, fotoakustik analiz (Khodakovskaya ve ark., 2011) ve 

Raman spektrometre gibi tanı yöntemleri yardımıyla nanopartiküllerin 

fitotoksisitesi ortaya çıkartılmıştır. 

Nanopartiküller karbon bazlı veya metal bazlı nanopartiküller olarak 

sınıflandırılabilir (Maynard ve ark., 2011). Bu iki nanopartikül türü arasında 

kimyasal özellikler ve partikül boyutu farklıdır ve sonuç olarak bu iki türün 

bitkiler üzerinde farklı olumlu ve olumsuz etkileri vardır. 

Karbon nanopartiküller, flor ve karbon nanotüpleri içerir. Karbon 

nanotüpler, tek duvarlı ve çok duvarlı karbon nanotüplerdir. Son raporlara göre, 

karbon nanotüpler ve flor bitkilere zarar verebilir (Begum ve Fugetsu 2012; 

Chen ve ark., 2010; Liu ve ark., 2010; Shen ve ark., 2010). Suda çözünen flor 

bitki büyümesini engeller ve fide köklerini kısaltır ve jeotropizmi kaybeder (Liu 

 
4 Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (İndüksiyonla birleşmiş plazma 

kütle spektrometrisi) 
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ve ark., 2010). Bu yan etkiler oksin bozulmasına, anormal hücre bölünmesine 

ve mikrotübül bozulmasına bağlı olabilir. Tek duvarlı karbon nanotüpler belirli 

miktarlarda oksijen türlerinin üretimini indükleyebilir ve bu da bazı bitkilerin 

yapraklarında nihayetinde programlanmış hücre ölümüne yol açar (Shen ve ark; 

2010). 

Yusuf hırkası (Amaranthus tricolor L.) bitkisinde yapılan çalışmada, çok 

duvarlı karbon nanotüplerin fitotoksisitesi büyümeyi ve hücre ölümünü 

engellemiştir. Çok duvarlı karbon nanotüpler ayrıca oksijen türlerine ve hücre 

ve dokulardaki nekrotik lezyonlara karşı aşırı duyarlı bir tepki üretir (Begum 

ve Fugetsu, 2012). Bitki ve hayvan hücreleri kalın, sert duvarlı (bitki 

hücrelerinde), kloroplast ve büyük merkezi vakuol gibi farklı yapılara sahip 

olsalar da florine benzer tepkiler gösterirler (Chen ve ark., 2010). Kabak, soya 

fasulyesi ve domates gibi bazı gıda ürünlerinde kalıcı ve östrojenik bir kirletici 

olarak diklorodifenildikloroetilenin biyobirikimi, C60 florin varlığında artar (De 

La Torre-Roche ve ark., 2012). Ek olarak, karbon nanotüpler hücre zarından 

geçerek protoplasta ulaşabilir (Serag ve ark., 2011). 

Metal bazlı nanopartiküller, metal oksitleri ve metal nanopartikülleri 

içeren nanopartiküller grubunda heterojen yönleri nedeniyle önemli bir yere 

sahiptir. Mevcut bilgilere göre metal bazlı nanopartiküller genellikle bitkilerde 

büyümeyi ve genetik hasarı önler. Bitkilerdeki toksisite büyük ölçüde 

nanopartiküllerin tipine bağlıdır. Metal nanopartiküller tarafından salınan 

iyonların çok önemli etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Bir çalışmada, maş fasulyesinin Cu nanopartiküllerine buğdaydan daha 

fazla duyarlılık gösterdiği gözlenmiştir. Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) 

görüntüleri, Cu nanopartiküllerinin hücre zarından girişini doğrulamıştır (Lee 

ve ark., 2008). Cu nanopartikülleri, kabak kökünün uzunluğunda ve pirinçte 

tohum çimlenme yüzdesinde bir azalma göstermiştir (Stampoulis ve ark., 

2009). Ayrıca, gıda ürünlerinde tasarlanmış nanopartiküllerin biyobirikim, 

biyomanyetizma ve biyotransformasyonundan kaynaklanan fitotoksisite hala 

iyi anlaşılmamıştır. Bitkilerde karbon bazlı florinler [C70 ve floreller C60 

(OH)20] ve birçok metal bazlı nanopartiküllerin (titanyum dioksit, seryum oksit, 

manyetit, çinko oksit, altın, gümüş, bakır ve demir) birikimi bildirilmiştir (Rico 

ve ark., 2011). 

Ayrıca bitkilerde nanopartiküllerin birikmesi biyolojik besin zincirinin 

bir parçası olabilir. Metal bazlı nanopartiküllerin bitkiler üzerindeki olumlu 

etkileri bazı tarım ürünleri için kanıtlanmıştır. Öte yandan, çimlenmede azalma, 

kök büyümesi ve gövde uzunluğu gibi önemli olumsuz etkiler de 

gözlemlenmiştir (Thul ve ark., 2013). Soğan kök uçlarındaki gümüş 

nanopartiküllerin sitotoksik ve genotoksik etkileri ile kromozomal aberasyonlar 

ve DNA hasarı TiO2 ile de gözlemlenmiştir. 
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9. Nanopartiküllerin Kaderi ve Atık Nanopartiküllerin 

Ortaya Çıkması 

9.1.  Bitkilerde Birikimi 
Şimdiye kadar, gıda ürünlerinde nanopartiküllerin birikimi ve ardından 

kalıcılığı ile ilgili olarak çok az sayıda nanopartikül ve bitki türü çalışılmıştır. 

Nanopartiküllerin yenilebilir bitkiler yoluyla besin zincirine transferi büyük bir 

endişe kaynağıdır. Ce ve Zn'nin biyobirikimi, μ-XRF görüntüleme ile 

doğrulanmıştır. Ce, terleme sırasında su akışı ile dokular arasında hareket eder 

(Zhao ve ark., 2013b). Benzer şekilde, alizarin kırmızısı S ve sakaroz ile 

modifiye edilmiş (anataz) ultra ince TiO2'nin yüzeyi Arabidopsis thaliana'da 

birikim göstermiştir (Kurepa ve ark., 2010). 

9.2. Atık Nanopartiküllerin Su ve Toprakta Birikimi 
Doğal sulardaki nanopartiküllerin konsantrasyonlarıyla ilgili nicel 

veriler rapor edilmiştir. Bununla birlikte son raporlar, tatlı sularda 1-10 mg L-1 

konsantrasyonlarda bulunabilen çözünür ve kolloidal organik maddelere 

kıyasla 1-100 µg/L civarında çevresel konsantrasyonlar önermektedir (Boxall 

ve ark., 2007). Nanopartikül içeren tüketici ürünlerinin artması nedeniyle 

toprak ve sudaki nanopartiküllerin seviyesi artmaktadır. 

Örneğin, toprakta Ag nanopartiküllerinin korunmasının karakteristik 

özelliği, tercihen kil boyutundaki minerallerin pozitif yüklü yüzeylerinde 

biriktirilen Ag nanopartiküllerinin negatif yükü ile ilgilidir (Cornelis ve ark., 

2012). Tarım toprağındaki yüksek organik karbon içeriği, büyük olasılıkla 

organik bir yüzey kaplamasına katkıda bulunur ve nanopartiküllerin toprakta 

hareket etmesine neden olur. Tuzluluk, doku, pH, konsantrasyon, hareketli 

organik bileşiklerin doğası ve doygunluk derecesi nanopartiküllerin 

biyoyararlanımını belirler (Cornelis ve ark., 2014). Nanopartiküllerin yüzey 

özellikleri, kolloidal süspansiyonlar biçimindeki stabilitelerini ve 

hareketliliklerini, absorpsiyonlarını veya birikimlerini ve çökelmelerini 

yöneten en önemli faktörlerden biri olarak bilinir. 

Aynı zamanda, çinko iyonlarının uzaklaştırılması veya aljinat ile 

muamele edilmiş toprağa kıyasla ZnO nanopartiküllerinin kökler tarafından 

alınması için çözünmüş çinko türlerine sahip ZnO nanopartikülleri sürekli 

olarak toprak çözeltisine salınır, bu da örneğin mısır bitkisi dokusunda çinko 

biyobirikimini artırır (Zhao ve ark., 2013a). İlginç bir çalışmada Cu ve ZnO 

nanopartiküllerinin durumu 162 gün boyunca izlenmiş ve bu maddelerin toprak 

matrisinde farklı hızlarda hareket ettiği gözlemlenmiştir. Cu'nun toprak 

matrisinde ZnO'ya göre daha yüksek oranda tutulduğu bildirilmiştir. Ana 

nanopartiküllerden bakır ve çinko iyonlarının sızması da zamanın bir 

fonksiyonu olarak gözlenmiştir (Collins ve ark., 2012). Nanopartiküllerin 

(şekil, boyut ve yüzey yükü) ve toprağın (pH, iyonik kuvvet, organik madde ve 

kil) fizikokimyasal özellikleri, toprağın fiziksel ve kimyasal süreçlerini etkiler 

ve bunun sonucunda nanopartiküller çözünür veya birikir. 
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Nanopartiküllerin topraktaki davranışı, faydalı toprak 

mikroorganizmaları ile etkileşime girebilen ve hayatta kalmalarını 

etkileyebilen toprak organizmaları için hareketliliklerini ve 

biyoyararlanımlarını kontrol eder. Nanopartiküllerin su ve toprakta farklı 

formlarda kullanılması ve son olarak da belirli bir zaman dilimindeki yolakları 

ve birikmesi nedeniyle oluşan sızıntılar endişelere neden olmuştur. 

Nanopartiküllerin birikmesi, ekosistemde ek insan atığı (nano atık) üretir. Bu 

sorun, nano atık ve toprak bileşimi ile birlikte nano ürünlerin durumunun 

sürekli olarak izlenmesini gerektirir. 

10. Dünya Pazarı: Mevcut Ürünler ve Sınırlamalar 
Nanoteknolojinin tarım sektöründe birçok avantajı olmasına rağmen, 

piyasada nanoteknolojiye dayalı çok az ürün bulunmaktadır (Kah ve ark., 

2018a). Nanoteknoloji tarım pazarı, günümüzde kullanılan geleneksel 

yöntemlerle karşılaştırıldığında çevresel etkileri azaltarak yüksek üretim elde 

etmek için nanoteknolojinin potansiyelini anlamak ve araştırmakla ilgilenen 

mevcut zirai ilaç şirketleri tarafından yönlendirilmektedir. Büyük tarım 

şirketleri büyük patent varlığına sahiptir, ancak bu şirketler gelecek vaat eden 

ticari ürünlerin geliştirilmesi durumunda, gelecekteki kullanım fırsatlarını 

bekledikleri için bu ürünler pazara ulaşamamaktadır (Lade ve ark., 2019; Baker 

ve ark., 2017). 

Ayrıca yeni ürün tescil maliyetleri ve belirli bir düzenlemenin olmaması, 

nano bazlı ürünlerin ticarileştirilmesini sınırlayan yönleri oluşturmaktadır 

(Lade ve ark., 2019; Deshpande, 2019). Tarımsal nano ürün pazarını artırmak 

için beş kilit faktör ele alınmalıdır:  

A. Uluslararası mevzuatın geliştirilmesi  

B. Kamu ve özel kuruluşların iletişim kurmasını sağlamak için nano 

tabanlı ürün geliştiricileri ağının oluşturulması  

C. Nanoteknoloji ve nanomateryal tanımının standart hale getirilmesi 

D. Nanomateryallerin risk ve faydasını belirlemek için yöntemlerin 

standart haline getirilmesi 

E. Nanomateryalleri ölçmek, karakterize etmek ve izlemek için 

yöntemlerin geliştirilmesi ve bunların insan sağlığı ve ekosistem 

üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi (Kah ve ark., 2018a,b; Parisi 

ve ark., 2015). 

11. Nanoteknoloji ile Tarımda Sürdürülebilirliğin 

Sağlanması 
Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve teknolojinin 

sürdürülebilirliğini belirleyebilecek belirli binyıl kalkınma hedefleri (MDGs5) 

 
5 Millennium Development Goals 
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vardır (Brutland, 1987). Bu hedefler akılda tutularak, nanoteknolojinin 

sürdürülebilir yaklaşımı aşağıdaki şekillerde tahmin edilmektedir: 

A. Nanoteknoloji, toplum üzerinde büyük olumlu etkileri olan modern 

tarım sistemlerini ilerletme potansiyeline sahiptir. Ayrıca, gıda 

güvenliği sektörü de nanoteknolojinin entegrasyonundan 

faydalanmaktadır. 

B. Toplumun hijyen ve sanitasyon sorunlarını dikkate alan 

nanoteknoloji, su arıtma teknolojileri alanında su kaynaklı 

hastalıkların oluşumunu ortadan kaldırarak umut verici uygulamalar 

sunmuştur. Ayrıca, yeraltı suyu kirliliği, nanoteknoloji yardımıyla 

kolaylıkla ele alınabilecek bir diğer ciddi sorundur. 

C. Bitki hastalıklarının tespiti, izlenmesi ve önlenmesi için 

nanoteknoloji tabanlı gelişmiş metodolojiler sunulmuştur. 

D. Nanogübrelerin uygulanması yoluyla toprak verimliliğinin geri 

kazanılması ve korunması konusunda ümit vaadetmektedir (Singh ve 

ark., 2018). 

Nanoteknolojinin potansiyeline ilişkin bu iyimser açıklamalar, tarımsal 

kullanımlar için çevresel açıdan sürdürülebilir bir yaklaşımı göstermektedir. Ayrıca, 

nanoteknolojinin katılımıyla tarım sektörünün modernizasyonu, gıda tedariği için 

geliştirilmiş yöntemlerle gıda sektörüne büyük katkı sağlamıştır (Srinivas ve ark., 

2009). 
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GİRİŞ 
2025 yılında dünyadaki insan sayısının 8 milyar olacağı tahmin 

edilmektedir (Eserkaya ve ark., 2010). Dünya nüfusunun hızla arttığı ve bu 

artan nüfusun şu andaki koşullarda beslenme sıkıntısı yaşamasının kaçınılmaz 

olduğu bir gerçektir. Dünyadaki tarım ve hayvancılık faaliyetleri, gıda ve yem 

olarak değerlendirilmek amacıyla tarla bitkilerine dayalıdır (Kalefetoğlu Macar 

ve ark., 2017). Gittikçe artan nüfusun beslenme gereksinimini karşılayabilmek 

için öncelikle temel tarımsal ürünlerin üretimini artırmanın gerekliliği 

aşikardır. Dünyada tarım yapılabilecek yeni alanların açılması ihtimali 

olmadığı için, ekimi yapılan üründen alınan verimi artırmak ilk amaç ve bu 

amaç yolunda da izlenebilecek ilk yolun ıslah çalışmaları olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca genetik varyasyonun daralmasından dolayı birçok türde talep edilen 

özellikleri ihtiva eden çeşitlerin geliştirilmesi de zorlaşmıştır (Eserkaya ve ark., 

2010). Islah çalışmalarında kullanılacak bitkiler, tescil edilmiş, lokal 

çeşitlerden ve doğal olarak yetişen yabani formlardan elde edilmektedir. 

Öncelikli olarak bu bitkiler arasındaki varyasyonlar incelenmeli ve bu 

bitkilerde istenen özellikteki gen veya genlerin kültür formlarına aktarılması 

gerektiği bilinmektedir (Frankel, 1972). 

Klasik bitki ıslahı çalışmaları basit bir anlatımla, melezleme yapıldıktan 

sonra açılım gösteren döller içerisinden genotipik ve fenotipik olarak üstün 

olduğu tespit edilenlerin seleksiyonudur. Bu klasik ıslah yöntemini 

uygulamanın, genotip ve çevre ilişkisinden dolayı, öncelikle iklim değişikliği 

sebebiyle giderek zorlaşmakta olduğu, fenotipik seleksiyonun masraflı olduğu 

ve stres koşullarına (abiyotik) dayanıklılık ile bağlantılı olan bazı karakterler 

için uygulanabilir bir yöntem olmadığı bilinmektedir (Eserkaya ve ark., 2010).  

Bitkilerdeki verimi ve kaliteyi etkileyecek çok fazla sayıda sınırlayıcı 

faktörün mevcudiyeti, klasik yöntemlerle yapılan ıslah çalışmalarında verim 

artışını sağlamak için zorluk oluşturmakta ve ekilebilir alan sayısının kritik 

sınırlara dayanmasından dolayı, artan nüfusun temel gereksinimlerinin 

karşılanması konusunda sıkıntılar baş göstermektedir. Tüm bunların sonucu 

olarak, bitki ıslahı çalışmalarında, uzun süren klasik ıslah yöntemleri yavaş 

yavaş terk edilerek, yeni teknolojilerin kullanıldığı yöntemlerin geliştirilmesine 

ihtiyaç duyulmuştur (Safitri ve ark., 2016). Birim alandan en fazla ürünün elde 

edilmesi amacıyla yapılacak işlem bitki ıslahı, bitki ıslahının da kısa zamanda 

sonuç vermesi amacıyla ve genetik çeşitliliğin belirlenmesi amacıyla kullanılan 

morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yöntemlerin çevreden etkilenmesi 

kaynaklı dezavantaj oluşmadan yapılacak işlem ise teknoloji kaynaklı bitki 

ıslahıdır (Pour, 2013). Bu konuda geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan DNA 

markör tekniklerinin ıslah amaçlı kullanımı, bitki ıslahı için gerekli süreyi 

dikkat çekici derecede azaltarak, hem maddi açıdan hem de zaman açısından 

büyük karlar elde edilmesini sağlamaktadır (Özkan ve ark., 2018). 
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Bitkisel teknolojinin, moleküler markörleri, genetik haritalamalarını ve 

markör destekli seleksiyon yöntemlerini kullanarak geleneksel bitki ıslahını 

desteklemekte olması da avantaj olarak görülmektedir (Topkaya, 2008). 

Moleküler teknolojideki gelişmeler verim, adaptasyon, hastalık ve 

zararlılara karşı dayanım gibi özellikler açısından bitki ıslahı yapanlara hızlı ve 

doğru karar verme konusunda alternatif oluşturmaktadır (Semizer Cuming, 

2011). 

 

1. Genetik Haritalama  
Genetik haritalama, kromozomlar üzerinde bulunan genlerin yerlerinin 

tespit edilmesinde kullanılan, bitkilerin genomunun ortaya çıkarılmasına 

yarayan, genellikle moleküler markörler kullanılarak elde edilen, genlerin ve 

moleküler markörlerin kromozom boyunca diziliş sıralarının haritalanmasıdır 

(Akyüz, 2012). Bu haritalama işlemi ile bir kromozomun ya da bir genomun 

haritasını çıkartmak mümkündür (Anonim, 2009). 

Genetik haritalamanın sonu olmadığını ve sürekli gelişmeye devam ettiği 

bildirilmiştir (Bilim fili, 2020). Genetik haritalama ilk olarak, Citrus ve 

Poncirus’da 1985 yılında izoenzim markörleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Daha sonra RFLP ve izoenzim markörleri kullanılarak genetik bağlantı haritası 

oluşturulmuştur (Durham ve ark., 1992). Aynı süreçteki bir diğer çalışma ise, 

yine izoenzim ve RFLP markörleri kullanılarak iki cins arasında hibritler 

kullanılarak yapılan çalışmadır  (Jarrell ve ark., 1992). 

Genetik haritalama, bitkinin sahip olduğu fonksiyonların bilinmesi için 

gerekmektedir. Haritalamanın temelinde rekombinasyon olduğundan, ana ve 

baba olarak kullanılacak hatların karakter açısından azami farklılık göstermesi 

gerekmektedir. Ayrıca, ebeveynlerden birisinin kültür çeşidi diğerinin ise 

yabani çeşit olmasının; kromozom eşleşmesi ve rekombinasyon oranlarının 

azalması, ancak bağlantı grup uzunluklarının azalabileceği gibi bazı sorunlar 

oluşturabileceği bildirilmiştir (Mutlu, 2006).  Genetik bağlantı oluşturulması 

işleminde, bir türün haploid kromozom sayısı kadar bağlantı grubunun 

oluşması ideal olduğu ve her bir bağlantı grubunda bulunan markörler arasında 

20 cM’den fazla boşluğun olmasının uygun olmadığı bildirilmiştir. Teoride her 

haploid kromozomu temsil eden bağlantı grubunun uzunluğu 100 cM olarak 

kabul edilmektedir (Vienne, 2003). Bir harita biriminin, 100 mayoz ürününden 

1 tanesinin rekombinant olduğu bildirilmiştir ve birim olarak genetik 

araştırmacı Thomas Morgan’a ithafen ‘centMorgen’ yani ‘cM' kullanılmaktadır 

(Özatay, 2007). 

Genetik bağlantı haritalama işleminde ilk olarak morfolojik markörler 

kullanılmıştır. Daha sonra oluşturulan genetik haritalar izoenzimler ile 

oluşturulmuş, sonrasında ise moleküler markörler geliştirilmiş ve genetik 

haritalama işlemleri moleküler markörlerle oluşturulmaya başlanmıştır 

(Turunç, 2010). Moleküler markörler, 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanarak, 

genom üzerindeki herhangi bir gen bölgesi veya gen bölgesi ile ilişkisi olan 
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DNA parçası olarak tanımlanabilir. Bu markörler, genetik varyasyonun 

incelenmesinde, türlerin taksonomik olarak tanımlanabilmesi çalışmalarında, 

filogenetik akrabalıkların keşfedilmesinde, erken seleksiyon çalışmalarında ve 

genetik haritalama uygulamalarında yoğun olarak kullanılmaktadır (Barkley ve 

ark., 2006). 

Tablo 1: Yaygın olarak kullanılan bazı moleküler teknikler 

No Teknikler Açılımı 

1 AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism  

2 ALP Amplicon Length Polymorphism  

3 AP-PCR Arbitrarily Primer PCR 

4 AS-PCR Allele-specific PCR 

5 CAPS Cleaved Amplified Polymorphic Sequences 

6 DAF DNA amplification Fingerpriting 

7 IRAP Inter-retrotransposon amplified polymorphism 

8 ISSR Nonanchored inter-simple sequence repeat  

9 iPBS Inter-primer binding site  

10 MP-PCR Microsatellite Primed Polymerase Chain Reaction 

11 NGS Next-generation sequencing 

12 RAMP Randomly amplified microsatellite Polymorphism 

13 RAPD Random-Amplified Polymorphic DNA  

14 RBIP Retrotransposon-based insertion polymorphism  

15 RBIP Retrotransposon-based insertion polymorphism 

16 REMAP 
Retrotransposon microsatellite amplification 

polymorphisms 

17 RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism  

18 RT Retrotranposons 

19 SAP Specific Amplicon Polymorphism  

20 SCAR Sequence Characterized Amplified Region 

21 SNP Single Nucleotide Polymorphism 

22 SRAP Sequence-related amplified polymorphism 

23 SSCP Single-strand Conformation Polymorphism 

24 SSLP 
Micro and Minisatellite Simple Sequence Length 

Polymorphism 

25 SSRs Simple Sequence Repeats  

26 STS Sequence Tagged Sites 
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Çalışmalarda kullanılması planlanan molekül markörlerin yüksek 

polimorpik özellikler göstermesi, genotipler arasındaki farklılıkları ayırt 

etmesi, tüm dokularda etkili olması, kodominant (eşbaskın) kalıtım göstermesi 

ve heterozigot bireyler ile homozigot dominant bireyleri ayrıştırabilmesi, 

genomda düzgün dağılmış olarak sıkça bulunması, tekraralanabilir ve aynı 

genotip üzerinde her zaman aynı sonucu vermesi gerekmektedir (Yorgancılar 

ve ark., 2015). 

Moleküler markörlerin avantajları olarak; sayılarının fazla olması, 

çevreden etkilenmemeleri, bitki gelişim evrelerinde kolayca 

gözlemlenebilmeleri ve lokuslar arası interaksiyon oluşturmamaları sayılabilir 

(Ovesna ve ark, 2002). Çalışılan materyalde DNA özelliklerinin tanımlanması 

ile bitki türüne ait genomik haritaların çıkartılması, yeni çeşitlerin geliştirilme 

süresini kısaltmakta, ıslah edilme süresinin azalması da zamandan tasarruf 

edilmesine imkan vermektedir. Ayrıca gen haritaları seleksiyonda güvenirlik 

ve kolaylık sağlamaktadır (Michelmore ve ark., 2006). Markör teknikleriyle 

tarımsal önem arz eden birçok türün genetik haritasının oluşturulduğu 

bilinmektedir (O'Brien, 1993). Bir DNA markörü bitki gelişiminin çok erken 

aşamalarındayken bile analiz edilebilmekte ve bu sebeple bitkilerin 

olgunlaşması beklenmeden istenen DNA markörü taşımayan bitkiler elimine 

edilebilmektedir (Onus, 1996).  

Gülşen ve Mutlu (2005), rekombinasyon markör ve genin birbirinden 

ayrılma ihtimallerinin, kullanılan markörün belirlenecek karakterin 

kontrolünde rol oynayan gene yakınlığının artmasıyla düşeceğini 

bildirmişlerdir. Bu sebeple genetik haritalamalarda kullanılan markör sayının 

fazla olması değerlendirme açısından avantaj oluşturacağı bildirilmiştir. 

Moleküler markörler aynı zamanda, son yıllarda tüm dünyanın 

gündeminde olan küresel iklim değişikliğine bitkilerin tepkisinin 

araştırılmasında da önemli bir yere sahiptir. Küresel ısınmaya maruz kalan 

bitkilerin genetik değişimler geçirdiği yapılan markör çalışmalarıyla 

kanıtlanmıştır (Filiz ve Koç, 2011). 

Genetik haritalama işleminde en fazla uygulanan yöntem moleküler 

markör teknolojisi olduğu için, moleküler markör teknolojisinin 

geliştirilmesiyle pek çok markör lokusunun belirlenmesi ile paralel olarak 

genetik haritalamaya olan ilgi de artmıştır (Yaşa, 2005). 

Son yıllarda ıslah çalışmalarında DNA markörlerinin kullanılması, 

çalışmalarda verim ve efektiflik sağlamış (Baum ve ark., 2000), markörlere 

dayalı olarak elde edilen haritalardan yine markörlere dayanan seleksiyon ve 

genom klonlama işlemlerinde faydalanılmıştır (Özatay, 2007). Moleküler 

markörlerin uzun dönemde görülecek faydasının bu klonlanan genomların 

aktarımının yapılabilmesi olduğu düşünülmektedir (Türkeli, 2010). 

Bitkiler üzerinde kullanılan ilk DNA markörünün RFLP olduğu 

bilinmektedir. RFLP kodominant bir moleküler markör tekniğidir (Tanksley ve 

ark., 1989). Fakat bu markör yönteminin maliyetinin çok yüksek oluşu, yavaş 
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bir işlem oluşu, radyoaktif madde kullanımını gerektirmesi ve çok işçilik 

istemesi, PCR’a dayalı RAPD, AFLP ve mikrosatellit adı verilen moleküler 

markör tekniklerinin geliştirilmesine sebep olmuştur (Doğan, 2016). AFLP 

patentli bir teknik (Vuylsteke ve ark., 2007)  olduğundan pahalı bir yöntemidir 

fakat, çok sayıda markör üretmesi, otomasyona uygun olması ve 

çözünürlüğünün yüksek olması sebebiyle avantajlar sağlamaktadır. Bu 

avantajların genetik haritaya yansıması ise, çalışmada kısa sürede çok sayıda 

markör oluşması ve haritanın markörlerle iyice doyurulmasıdır (Vos ve ark., 

1995). 

Yapılacak çalışmada kullanılacak olan moleküler markörün 

belirlenmesi, araştırmanın hedefine, popülasyon farklılığına, çalışılacak türün 

genomik çeşitliliğine, tekrarlanabilirliğine, analizin zamanına ve maliyetine 

göre değişmektedir (Türkeli, 2010). Moleküler markörlerin kullanımları Şekil 

1’de verilmiştir (Zargar ve ark., 2011). 

 

 
Şekil 1: Moleküler markörlerin kullanımları. 

Markörler arasında kıyaslama yapıldığında; polimorfizm açısından SSR 

ve AFLP markörlerinin, maliyet açısından RAPD ve ISSR markörlerinin, 

tekrarlanabilirlik açısından RFLP, SSR, ISSR ve AFLP markörlerinin, 

laboratuvar şartları düşünüldüğünde radyoaktif madde kullanımının olmadığı 
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RAPD ve ISSR markörlerinin diğerlerine göre avantaj sağladığı belirtilmiştir 

(Powell ve ark., 1996). ISSR yönteminin genetik kaynakların 

karakterizasyonunda, genetik varyasyonun belirlenmesinde, genotipler arası 

genetik ilişkilerin saptanmasında, çeşit teşhislerinde ve genetik haritalama 

çalışmalarında kullanılabilecek bir yöntem olduğu bildirilmiştir (Kafkas, 

2006). 

Mikrosatellitler ise, ökaryotik genomlarda 1-6 bp arasında değişen 

sayıda yinelemelerdir ve tüm genoma dağılmış halde bulundukları 

bilinmektedir. Bu da kodominant bir markör yöntemidir ve polimorfizm 

seviyesi düşük olan türlerin tayinlerinde ve genetik haritalandırma işlemlerinde 

kullanılır (Staub ve ark., 1996). Fakat bu sistemin primerlerin tespit edilmesi 

için bir ön çalışma gerektirmesi, maliyetinin yükselmesine sebep olmaktadır 

(Goulao ve Oliveira, 2001). 

Moleküler markörlerin yanı sıra, morfolojik markörlerin yeterli seviyede 

olmaması sebebiyle biyokimyasal markör teknikleri de geliştirilmiştir. Bu 

biyokimyasal markörlerden en fazla tercih edileni izoenzimlerdir. 

İzoenzimlerin, elektrik ortamında farklı hız ve yönlere hareket kabiliyeti olup, 

birbirinden ayrıştırılabilen farklı yüklere sahip protein molekülleri oldukları 

bildirilmiştir (Türkeli, 2010). İzoenzimlerin maliyetinin düşük olması ve 

uygulamasının kolay olması avantajlarıyla taksonomik analizlerde, 

genotiplerin tanımlanmasında, genetik haritalama çalışmalarında tercih edilen 

bir yöntem olduğu belirtilmiştir (Staub ve ark., 1982). 

Doğruluğu yüksek bir haritanın oluşturulabilmesi için, en uygun 

popülasyonun seçilmesi, bu popülasyonun kullanılarak ikili rekombinasyon 

frekanslarının hesaplanması, bağlantı gruplarının belirlenmesi, harita 

uzaklıklarının ve harita sırasının belirlenmesi gerekmektedir. Büyük haritalama 

popülasyonlarının değişik markör sistemleri ile karakterize edilmesinden ötürü, 

haritalama işleminde genetik bilginin analizi Linkage 1, Gmendel, Mapmaker, 

MapManager, JoinMap vb. bilgisayar programları ile yapılmaktadır (Turunç, 

2010). 

 

2. Genetik Haritalamanın Oluşturulması 
Gen haritalarının ve moleküler markörlerin gelişmesi ile birlikte artık 

bitki türleri arasındaki sınırlamalar kalkmakta ve moleküler bağlantı haritaları, 

bitkinin komplike özelliklerini etkileyen QTL’lerin veya genlerin direkt 

bireysel etkilerini, kromozomal alanları ve sayılarını yaklaşık olarak tespit 

etmeyi kolaylaştırmaktadır. QTL’lerin tanımlanması sonrası istenilen QTL 

bölgeleri kültür bitkilerine aktarılabilmek ve istenmeyen özellikler ise MAS 

yöntemi ile kısmen de olsa süratli bir şekilde elimine edilebilmektedir (Zhang 

ve ark., 2003). DNA markörlerinin tarafsız olmaları, epistatik etkileri 

olmamaları ve Mendel karakterlerini basitçe kalıtsal özelliklere sahip olmaları 

nedeniyle, moleküler bağlantı haritalarının oluşturulmasında kullanılması 

önemlidir (Semizer Cuming, 2011). 
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Genetik harita oluşturulurken, öncelikle haritalamada kullanılacak en 

uygun popülasyon seçimi yapılır, sonrasında DNA izolesi gerçekleştirilir ve 

izole edilen DNA’ların polimorfik markörler ile DNA’nın belirli bir bölgesi 

PCR’da çoğaltılır. Sonrasında da jel elektroforezi yapılarak bantların 

görüntülenmesi, skorlama ve sonuçların analizi gerçekleştirilir (Turunç, 2010). 

 Morfolojik veya günümüzde daha çok kullanılan moleküler markörlerin 

linear şekilde sıralanarak krosover ve rekombinasyon frekanslarına bağlı olarak 

değişen bağlantı gruplarını oluşturmalarıyla genetik haritalar elde edilmektedir 

(Meksem ve Kahl, 2005). 

Oluşturulan genetik haritanın başarılı sonuçlar vermesi için ilk şart 

popülasyon seçimidir. Melezleri oluşturulacak hatların mümkün olduğunca 

farklı karakterler içermesi gerekmektedir. Haritalama işleminde F1, F2, RIL 

(Rekombinant sürekli kendilenmiş hatlar), BC (Geri melezleme) ve DH 

(Katlanmış haploid) popülasyonları kullanılır (Yaşa, 2005). En fazla genetik 

bilginin, tamamıyla sınıflandırılmış F2 popülasyonu ve kodominant 

markörlerle elde edilebileceği bildirilmiştir. Tozlaşan türlerde ayrı bir 

popülasyon elde etmek için ilk çaprazda sadece bir DH ebeveyni ile çalışma 

başlatılabilir (Sharma, ve ark., 2018). Odunsu bitkilerde (ağaçlar vs.) yaşam 

döngüleri ve gençlik kısırlığı dönemi uzun olduğu için, bu bitkiler üzerinde 

yapılan haritalama çalışmalarında F1 popülasyonu kullanılmaktadır. Özellikle 

turunçgillerin haritalama çalışmalarında yoğun olarak kullanıldığı bildirilmiştir 

(Kubisiak ve ark., 1995). 

Genetik haritalama yaparken göz önüne alınması gereken şey, genlerin 

kromozom üzerindeki durumlarıdır. Aynı kromozom üzerinde bulunan genler 

bağlantılı genlerdir ve genetik çaprazlarda bağlantı (linkaj) oluştururlar. Bir çift 

kromozom üzerinde iki gen cis ve trans olarak farklı şekilde düzenlenebilmekte 

ve cis durumunda iki çekinik allel, bir kromozom üzerinde, baskın alleller ise 

diğer kromozom üzerinde yer almaktadır. Trans durumunda ise, bir baskın ve 

bir çekinik allel aynı kromozom üzerinde yer almaktadır. Harita oluşturulurken 

dominant markörler kullanıldığı zaman bu ilişkilerin önemi ileri çıkmaktadır 

(Öner, 2003). 

Geriye melezlenen (yani alıcı) bireyde tüm lokuslar homozigot ve alıcı 

ile donör (yani verici) birey birbirine zıt polimorfik markör alleller içeriyorsa, 

haritalama için BC popülasyonunun kullanımının uygun olduğu vurgulanmıştır 

(Reiter ve ark., 1992). 

Başarılı bir genetik haritanın, genomun her kromozomuna karşılık gelen, 

doğrusal olarak sıralanmış markör ve/veya genlerden oluşan bir bağlantı grubu 

ihtiva etmesinin gerekli olduğu bildirilmiştir (Turunç, 2010). Bağlantı grupları 

arasındaki bağlantı uzaklığı ne kadar küçükse, iki genin birlikte kalıtsal 

olasılığının o kadar fazla olduğu belirtilmiştir (Bilim fili, 2020). 

Genetik haritalama uygulamalarında daha kısa harita uzunluklarının elde 

edilmesinin, çalışmada kullanılmış olan F1 bitki sayısından ve bitkinin genetik 

yapısındaki farklılığa bağlı olarak elde edilen markör içeriğinden 
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kaynaklanabileceği bildirilmiştir. F1 popülasyonunun melez bireylerinde 

homolog kromozomlardaki heterozigot lokus miktarı arttıkça, açılım 

gösterecek markör sayısının artacağı ve dolayısıyla genetik haritanın 

uzunluğunun artacağı belirtilmiştir. Ayrıca, daha fazla sayıda primer 

kullanılarak genetik materyalden elde edilen markör sayısının artırılmasının 

yine harita uzunluğuna olumlu katkı sağlayabileceği bildirilmiştir (Akyüz, 

2012).  

DNA markörlerinin kullanılması ile birlikte, son yıllarda çeşitli türlerde 

hastalıklara dayanıklılık üzerine yapılan çalışmalar ile bitki verimliliğinde  

artışlar olduğu gözlenmiştir (Baum ve ark., 2000).  

Bağlantı haritalarını oluşturmanın asıl amacı, tarımsal özelliklerin 

genomdaki yerlerini tespit etmek ve ıslah için seçim yapmak amacıyla birbirine 

sıkı bağlı olan markörleri tanımlamaktır. Yani markör destekli seleksiyon, 

agronomik açıdan önemli genlere sıkı bağlı DNA markörleri, fenotipik 

seleksiyon yerine ya da fenotipik seleksiyona yardımcı olması amacıyla 

kullanılmaktadır. Sonuç olarak, markör destekli seleksiyonun ve fenotipik 

seleksiyonun beraber uygulanmasının alınacak sonuçların olumlu olmasını 

garantileyeceği belirtilmiştir (Yorgancılar ve ark., 2015). 

Haritalama popülasyonları, tarla denemelerinde ve kantitatif 

karakterlerin lokalizasyonu için gerekli olan tohumu sağlamaktadır (Eujayl ve 

ark.,1998). Ayrıca oluşturulan haritalar, markörlere dayalı seleksiyon (MAS) 

ve dayanıklılık genlerinin klonlanmasına yardım sağlamaktadır (Hamwieh ve 

ark., 2005).  

Tarımsal anlamda önemli bulunan bitkilerde kantitatif karakter 

lokuslarının (QTL) haritalanması ve burada bulunan genlerin işlevlerinin 

tanımlanması, bitki verimliliğini ve kalitesini artırmak, bitkideki önemli 

özellikleri ortaya koymak için uygulanan ıslah çalışmalarının gelişmesini 

sağlayacaktır (Doğan, 2016). 

Genetik bağlantı gruplarının ve haritalarının oluşturulması sadece 

ıslahçılar için değil üretim yapanlar için de önemlidir. Üreticiye, genetik olarak 

iyileştirilmiş, kaliteli, yani hastalıklara ve zararlılara dayanıklı, yüksek verimli 

ürünleri yetiştirme imkanı tanınmaktadır (Türkeli, 2010). 

3. Tıbbi Bitkilerde ve Tıbbi Sanayide Genetik Haritalamanın 

Kullanım Amaçları ve Yöntemleri 
21. yüzyılın modern döneminde, allellerin doğal biyoçeşitliliğinden 

yararlanmak, modern yetiştirme programlarında büyük önem taşımaktadır 

(Kumar, 2018). 

Genetik haritaların oluşturulmasının ve genlere yakın markörlerin 

belirlenmesinin, geleneksel ıslah yöntemlerinde harcanan emek ve para 

miktarını uzun vadede azaltacağı yadsınamaz bir gerçektir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin etnomedikal veriler temel alındığında, yeni 

ilaçların keşfedilmesinde büyük bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Bu 
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bitkiler üzerindeki çalışmalar, yalnızca hastalıkları tedavi etme potansiyellerini 

anlamak için değil, aynı zamanda evrim, bitki bazlı ilaç tasarımı ve bu 

tasarımları geliştirmek için de önem arz etmektedir. Bu bitkiler üzerindeki bilgi 

eksikliği yıllarca tıbbi bitki bazlı ilaç çalışmalarında çok önemli bir sınırlayıcı 

faktör görevi üstlenmiştir. Bitki bazlı ilaç tasarımları için geleneksel 

yöntemlerin kullanılması çok pahalı ve zaman alıcıdır. Biyoenformatik 

teknolojisindeki son gelişmeler, bitki bazlı ilaç tasarımı-keşfi de dahil olmak 

üzere, tıbbi bitkiler üzerindeki mevcut çalışmalarda çok büyük değişikliklere 

sebep olmuştur. Günümüzde, tıbbi bitki türevi tıbbi bileşiklerin biyolojik 

mekanizmasını anlamak, bununla ilişkili verileri analiz etmek ve yorumlamak 

için biyoenformatik yaklaşımlar uygulanmaktadır (Kumar, 2018). 

Son yıllarda tıbbi bitkilerin, antimalaryal ve antikanser gibi pek çok 

kimyasal ilaca ham madde üretiminde kullanıldığı, çok sayıda klinik ilacın tıbbi 

bitki özlerinden ve türevlerinden elde edildiği, tıbbi bitkilerden türetilen 

ilaçların, bitki bazlı ilaç geliştirmede ve doğal ürünlerden geliştirilen ilaçların 

yaklaşık üçte birinde önemli kaynak oluşturduğu bilinmektedir (Kumar, 2018). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerde bulunan sekonder metabolitler, canlı bir 

organizmanın fizyolojik süreçlerini etkilediğinden, araştırıcıların odak noktası, 

tıbbi ve aromatik özellikleri sebebiyle yararlı olan spesifik metabolitlerini 

geliştirmektir (Kumar, 2018). 

Tıbbi bitkilerin ihtiva ettiği biyoaktif maddelerin, bitkinin organlarına, 

vejetasyon dönemlerine ve gün içerisindeki zamana göre farklılıklar göstermesi 

ıslahçıların baş etmek zorunda olduğu güçlüklerdendir. Fakat bu bitkilerin 

genetik varyasyonunun çok geniş olması ise ıslahçılara büyük avantaj 

sağlamaktadır (Baydar ve Telci, 2015). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ıslah çalışmalarında da DNA markörleri 

kullanılabilmektedir. Bu markörlerden faydalanıp, genotipler arasında bulunan 

farklılıklar fenotipten bağımsız olarak DNA düzeyinde tespit edilebilmekte, 

genom analizleri yapılabilmekte, genetik akrabalık ilişkileri saptanabilmekte, 

genetik değişkenliğini ve özelliklerini teşhis edilebilmekte, genotip teşhisi, 

doğrulama, tağşiş, saflık ve kalite kontrolü, bitki ıslahı, kemotip seleksiyonu ve 

GDO testi gibi birçok özellik yapılabilmektedir (Baydar ve Telci, 2015). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru bir şekilde tanımlanması ve 

karakterizasyonu, bitki kaynaklarının korunması, arzu edilen özelliklerle ilişkili 

genlerin araştırılması ve evrimsel ilişkilerin anlaşılması için genetik yapılarının 

moleküler düzeyde belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, sadece fenotipik 

yöntemlerin kullanılarak genetik farklılıkların belirlenmesinde eksik kalan 

kısımların, farklı moleküler markör teknikleri kullanılarak tıbbi ve aromatik 

bitkilerin genomları hakkında detaylı bilgiler elde edilebilecektir (Marakli, 

2018).  

Günümüzde yetiştiricilik yapanların olumsuz ve güç koşullarda daha 

fazla verim almasını sağlayacak tohumların üretilmesi ve bitkilerin ekolojik 

streslere karşı, küresel ısınma sebebiyle özellikle sıcaklık ve kuraklığa karşı 
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geliştirecekleri savunma sistemleri üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda hız 

kazanmıştır. Bu çalışmalar sonucu pek çok bitki türü için moleküler belirteç 

haritaları oluşturulmuştur, fakat kaynak ve potansiyel varlığına rağmen, henüz 

belirteç haritaları yardımlı seleksiyonla elde edilen ürünlerin ticari ıslah 

programlarında öngörülen seviyede fayda sağlanamamıştır. Haritalandırma 

yardımlı seleksiyon kullanımının potansiyel ehemmiyeti değerlendirilirken, bu 

yöntemin maliyeti ve potansiyel zararlarının da göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir (Kanlıtepe ve ark., 2010). 

Tıbbi bitkiler üzerindeki haritalama çalışmaları daha çok sekonder 

metabolit üretimini artırmak amaçlı seleksiyon işlemlerinin hem daha güvenilir 

sonuçlara hem de daha kısa zamanda sonuç elde edilmesine temel oluşturması 

için yapılmaktadır. Tıbbi sanayide, tıbbi bitkilerin ürettiği fitokimyasalların ilaç 

bazlarını oluşturması ve sentetik üretimler için de bu sekonder metabolitlerin 

örnek alınması amaçlı haritalama çalışmaları kullanılmaya başlanmıştır. 

4. Genetik Haritalama Çalışmaları  
Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelişmekte olan ülkelerdeki dünya 

nüfusunun %80'inden fazlasının temel sağlık ihtiyaçları için öncelikle bitkisel 

ilaçlara bağlı olduğunu tahmin edilmektedir. Günümüzde ilaç yapımında 

kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin üçte ikisi doğadan toplanılmakta ve 

genetik farklılıkları tam olarak bilinmemektedir. DNA temelli teknikler, tıbbi 

ve aromatik önemi olan bitki türlerinin tanımlanmaları için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Coğrafi koşullar, bu bitkilerin aktif bileşenlerini ve 

dolayısıyla aktivite profillerini etkilemektedir. Araştırmacılar tarafından 

genetik düzeyde bitkilerin coğrafi varyasyonları incelenmiştir. Genetik 

çeşitlilik tahminleri, germplazm yönetimi ve gelişen koruma stratejileri için 

bitki ıslahı programlarının tasarlanmasında önemlidir. DNA bazlı moleküler 

markörler, tıbbi ve aromatik bitki türlerinin geliştirilmesine yardımcı 

olmaktadır. Çünkü DNA belirteçleri daha güvenilirdir ve genetik bilgi her tür 

için farklıdır ve yıllardan, fizyolojik koşullardan ve çevresel faktörlerden 

etkilenmezler (Pourmohammad, 2013). 

Hedeflenen genom düzenleme yöntemleri gibi yeni biyoteknoloji tabanlı 

ıslah yöntemleri, farklı sekonder metabolit profillerine sahip özel olarak 

tasarlanmış tıbbi ve aromatik bitkiler oluşturabilmektedir. Bu bitkilerde genetik 

çeşitliliğin korunması, çoğaltılması ve fazla üretimin değerlendirilmesi, genetik 

ve biyoteknoloji ile tıbbi ve aromatik bitkilerin daha hızlı ıslah edilmesine ve 

geliştirilmesine yardımcı olmanın ana yollarıdır. Yeni nesil dizileme 

tekniklerinin (NGS), tıbbi ve aromatik bitkilerde DNA dizilimi (RAD-seq) 

tekniğinin kısıtlama bölgeleri ile ilişkili genetik çeşitliliği çalışmaları için 

büyük bir potansiyele sahip olduğu bildirilmiştir (Niazian, 2019). 

Çemende tohum özelliklerinin yonca ile homolojiyi ortaya çıkarmak 

amacıyla yüksek yoğunluklu SNP tabanlı ilişkilendirme haritası yapılmıştır. 

Çalışmada çift sindirim kısıtlama bölgesi ile ilişkili DNA dizilimi kullanılarak 

153.881 SNP'li 112 genotip koleksiyonu genotiplendirilmiştir. Popülasyonun 



225 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar 

 

 
 

ilişki haritalamasının uygunluğunu kanıtlamak amacıyla 38.142 polimorfik 

SNP kullanılmış. Bazı SNP'ler hem tohum uzunluğu hem de tohum genişliği 

ile ilişkilendirilirken, diğer SNP'ler tohum rengiyle ilişkilendirilmiştir. 

Tanımlanan SNP'leri kapsayan genomik çemen dizisini kullanan bu BLAST 

araştırması, çemen genomunun anlaşılmasını geliştirmeye yönelik diğer 

yaklaşımların potansiyelini gösteren Trifolieae familyasının birkaç türü ile 

yüksek homoloji gösterdiği bildirilmiştir (Abd El-Wahab, 2020).  

Tong ve ark. (2020), tüm genom dizilimi ile yüksek yoğunluklu bir 

genetik haritalamanın oluşturulması amacıyla tütünün F1 ve ebeveynlerini 

içeren intraspesifik rekombinant kendilenmiş hat popülasyonunun tüm 

genomunu sıralamışlardır. Genomik haritalamanın oluşturulmasında 3486.78 

cM'lik genetik mesafeyi kapsayan 45.081 işaretleyici tanımlamışlardır. Bu 

yüksek yoğunluklu genetik haritalamanın, QTL tanımlamasına, gen 

lokalizasyonuna, GWAS'a ve tütünde markör destekli üremeye katkıda 

bulunacağını ifade etmişlerdir. İki boyutlu bir ısı haritasının değerlendirilmesi, 

genetik haritanın yüksek kalitesini kanıtladığını bildirmişlerdir.  Bağlantı grup 

(LG'ler) atalarının genom kökenini analiz etmişlerdir. Ayrıca, böyle bir yüksek 

yoğunluklu genetik haritalamanın, niceliksel özellik lokusu (QTL) tespiti, gen 

lokalizasyonu, genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) ve tütünde 

markör destekli ıslahlarda uygulanabileceğini rapor etmişlerdir.   

İlaç türü Purple Kush ile kenevir çeşidi “Finola” arasındaki 

çaprazlamadan elde edilen birleşik fiziksel ve genetik haritayı tanımlamak 

amacıyla çalışma yapılmıştır. Harita, kannabinoid biyosentez genlerinin genel 

olarak bağlantılı olmadığını, ancak tetrahidrokannabinolik asit (THCA) ve 

kannabidiolik asit (CBDAS) sentezleri (THCAS ve CBDAS) için substrat 

üreten aromatik preniltransferazın (AP) toplam kannabinoid içeriği için bilinen 

bir işaretleyiciye sıkı bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, 

cannabikromenik asit sentezini (CBCAS) kodlayan geni tanımlayarak ve 

katalitik aktivitesini karakterize ederek, esrarda kannabinoid çeşitliliğinin nasıl 

ortaya çıktığına dair fikir verilmiştir. THCAS ve CBDAS (ilaca karşı kenevir 

kemotipini belirleyen), ilaç ve kenevir tipi alleller arasında yüksek oranda 

homolog olmayan ve ayrıca yaklaşık 40 Mb minimal rekombinasyon DNA'yı 

tekrarlayan içine gömülü olan büyük (>250 kb) retrotranspozon açısından 

zengin bölgelerde bulunmuştur. Kromozom yapıları, gen açısından zengin, 

kromozom uçlarına yakın tekrar tüketilen bölgelere odaklanan rekombinasyon 

ile tahıllardakine benzer bulunmuştur. Fiziksel ve genetik harita, ticari ve tıbbi 

açıdan önemli bitkideki genetik ve moleküler mekanizmaların daha fazla 

diseksiyonunu kolaylaştıracağı bildirilmiştir (Laverty ve ark., 2019). 

Tropikal ve subtropikal bölgelerde sebze ve tıbbi bitki olarak kullanılan 

kudret narı (Momordica charantia) bitkisinin taslak genom dizisini belirlemek 

amacıyla çalışma yürütülmüştür. Kudret narı hattının taslak genom dizisi 

OHB3-1 ile analiz edilmiştir. Illumina dizilimi ve de novo montajı sayesinde, 

tahmini genom boyutunun (339 Mb) yaklaşık %84'üne karşılık gelen 285.5 Mb 
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uzunluğunda iskeleler oluşturulmuştur.  Bu taslak genom dizisinde, 45.859 

protein kodlayan gen lokusu tanımlanmış ve transpoze edilebilir elementler tüm 

genomun %15.3'ünü oluşturduğu belirtilmiştir. Kudret narının salatalık veya 

kavundan ziyade karpuz ile daha fazla ilişkili olduğu bildirilmiştir. RAD-seq 

analizi kullanılarak, iki kudretnarı hattının F2 soyundan 1507 işaretleyici 

lokusu genotiplenmiş ve bu, 11 bağlantı grubundan oluşan gelişmiş bir bağlantı 

haritası ile sonuçlanmıştır. RAD etiket işaretçilerini sabitleyerek, bağlantı 

haritasına 255 yapı iskelesi atanmıştır. Genom dizilerinin ve tahmin edilen 

genlerin karşılaştırmalı analizi, varsayılan tripsin inhibitörü ve ribozomu 

inaktive eden genlerin kudretnarı genomunda ayırt edici olduğunu 

belirlemişlerdir. Bu genler, kudretnarının tıbbi bitki olarak nitelendirebilir 

olduğunu göstermiştir (Urasaki ve ark., 2017). 

Yedi Panax türünün kloroplast genomlarındaki 79 proteini kodlayan 

genin 72'si arasında dağılırken, kodlayıcı gen dizilerinde 1.128 tek nükleotid 

polimorfizmi (SNP) tanımlanmıştır. Diğer yedi genin (psaJ, psbN, rpl23, psbF, 

psbL, rps18 ve rps7) ise Panax türleri arasında özdeşleştiği belirlenmiştir. 

Ayrıca, %90'dan fazla dizi benzerliğinin paylaşımına dayalı olarak 12 büyük 

kloroplast genom fragmanının mitokondriyal genoma aktarıldığı keşfedilmiştir. 

Aktarılan parçaların toplam boyutu, kloroplast genomunun yaklaşık %38.6'sına 

karşılık gelen 60.331 bp olduğu belirlenmiştir. Mitokondriyal genomdaki 

bölgelere benzemeyen kloroplast geni kodlama dizisi bölgelerinden 18 SNP 

işaretçisi geliştirilmiş ve bu belirteçlerin her tür için iki veya üç türe özgü 

belirteç içerdiği ve yedi Panax türünün tümünü diğerleri ile doğrulamak için 

kullanılabilir olduğunu belirtmişlerdir. Çalışma sonucunda Yedi Panax 

türünden kloroplast genomlarının karşılaştırmalı analizi, Panax türlerinin 

genetik çeşitliliği ve evrimsel ilişkileri belirlenmiş ve 18 türe özgü belirteç ile 

bu türlerin arasında ayrım yapılabildiği vurgulanmıştır. Böylece ginseng 

endüstrisini ekonomik olarak motive edilmiş değerini koruma çabalarını 

ilerlettiği bildirilmiştir (Nguyen ve ark., 2020). 

274 tür tütün populasyonunda tam genom dilzilimi verileri kullanılarak 

45.081 SNP markörleri ile genetik haritalama yapılan çalışmada, tütünde 

uygulanabilir olmayan kantitatif özellikler lokusu (QTL) haritalaması ve 

genomik seçimi için temel sağlanmıştır. Yüksek yoğunluklu genetik haritaya 

dayanarak, önemli tarımsal özellikler, kuru yapraklardaki kimyasal bileşikler 

ve işlenmiş sigaralardaki zararlı maddeler ile ilişkili QTL'ler belirlenmiştir. 

Major QTL'ler için LOD değerleri agronomik özellikler için yüksek 

bulunurken, bu özellikleri kimyasal bileşikler ve zararlı maddeler takip etmiştir. 

Moleküler belirteçlerin tanımlanmasına ek olarak, genomik seçim modellerinin 

BayesB'nin rekombinant kendilenmiş hat popülasyonu için en yüksek tahmin 

doğruluğuna sahip olduğunu bildirilmiştir (Tong ve ark., 2021). 

 

 



227 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar 

 

 
 

5. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Moleküler Çalışmalar 
Nesli tükenmekte olan orkide türü Dendrobium nobile'nin bazı önemli 

biyokimyasal özellikleri ile fito-moleküler karakterizasyonunu belirlemek ve 

ISSR ve DAMD markörkerinin uygulanabilirliğini test etmek amacıyla çalışma 

yapılmıştır. Orkide türlerinin moleküler parmak izi, toplam fenolik, flavonoid 

ve alkaloid içeriğinin tahmini ile birlikte ISSR ve DAMD markörleri 

kullanılarak yapılmıştır. Moleküler varyans analizi (AMOVA), türler 

arasındaki varyasyonun popülasyonlar içindekinden önemli ölçüde daha 

yüksek olduğunu ortaya koymuştur. UPGMA ve Bayes analitik modelleri 

tarafından üretilen veriler, Kuzeydoğu Hindistan'ın farklı coğrafi bölgelerinden 

örneklenen D. nobile türleri arasındaki genetik ilişkileri tahmin etmek için 

karşılaştırılmıştır. Her iki yaklaşım tarafından da aynı gruplama kalıpları 

sergilenmiştir. Çalışmanın sonucunda, türlerin biyo iklimsel ve coğrafi 

konumları ile ilgili olarak türler arasında yüksek derecede genetik ve 

fitokimyasal varyasyonlar tespit edilmiştir. Kümülatif markör yaklaşımının, 

farklı D. nobile türleri arasında yüksek doğrulukla genetik ilişkileri 

değerlendirmek için en uygun olabileceğini kuvvetle ortaya koymuşlardır 

(Bhattacharyya ve ark., 2015). 

Ocimum cinsi için kimyasal ve EST-SSR markörlerinin geliştirilmesi 

amacıyla yürütülen çalışmada, Ocimum cinsinin farklı aksesyonları arasındaki 

kimyasal değişkenlikler belirlenmiştir. Uçucu yağ bileşenlerinden 

caryophyllene, alpha-caryophyllene ve linalool, Ocimum cinslerinde öne çıkan 

belirteçler gibi görünmektedir. Ayrıca, Ocimum cinsinin farklı türleri arasında 

aktarılabilen yeni EST türevli mikrosatellit markörleri geliştirmiş ve bu 

Ocimum cinslerinde uygulanabilir oldukları bildirilmiştir (Mahajan ve ark., 

2015). 

İran'da farklı iklimlere sahip farklı bölgelerde tıbbi ve aromatik bitki 

olarak, 32 rezene ekotipinin genetik çeşitliliği RAPD ve ISSR markörkeri ile 

belirlenmiştir. Toplam 106 ve 72 polimorfik fragman, sırasıyla RAPD ve ISSR 

markörleri ile amplifiye edilmiştir. RAPD verilerine göre, ortalama genetik 

çeşitlilik Nei (h) ve Shannon'ın bilgi indeksi (I) sırasıyla 0.3739 ve 0.552 olarak 

bulunmuştur. Ayrıca, ISSR markörü için ortalama genetik çeşitlilik ise 0.2944 

ve 0.4563 olarak belirlenmiştir. RAPD ve ISSR markörleri ile elde edilen 

ortalama polimorfizm içeriği (PIC) sırasıyla 0.4274 ve 0.2192 olarak 

belirlenmiştir. RAPD ve ISSR markörlerinin küme analizine dayalı olarak, 

ekotipler 7 ve 11 kümede gruplandırılmıştır. Sonuç olarak, İran yetiştirilen 

rezene ekotiplerinin yüksek genetik çeşitliliğe sahip olduğunu ve RAPD ve 

ISSR belirteçlerinin coğrafi dağılım ve iklimsel benzerliklere dayalı olarak 

rezene genotiplerini çok iyi ayırt ettiğini bildirmişlerdir. Genetik çeşitliliği 

anlamanın, özellikle melezleme ıslahı, evrimsel ve sınıflandırma çalışmaları 

olmak üzere ıslah programlarında yetiştiricilere daha fazla yardımcı olabileceği 

vurgulanmıştır (Taheri ve ark., 2016). 
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Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) genotiplerinin RAPD 

markörleri kullanılarak moleküler karakterizasyonu belirlemek amacıyla 

çalışma yapılmıştır. Çalışma, 19 primerin iyi amplifikasyon verdiği 30 RAPD 

markörü kullanılarak 48 çemen genotipi arasındaki genetik çeşitliliği ortaya 

çıkarmak için yürütülmüş ve primer başına ortalama 6.26 bant olmak üzere 

toplam 119 polimorfik bant ortaya çıkarılmıştır. Polimorfizm yüzdesi, primer 

başına ortalama %79.21 polimorfizm ile %50.00-91.66 arasında değiştiği 

bildirilmiştir. Polimorfik bilgi içeriği (PIC) değeri 0.66 ile 0.90 arasında 

değiştiği ifade edilmiştir. UPGMA dendrogram 0.75 benzerlik katsayısında 10 

küme halinde 0,59-1,00 arasında benzerlik katsayısının değiştiği belirlenmiştir 

(Mamatha ve ark., 2017). 

Mentha L. (Lamiaceae)'de genetik çeşitliliğin değerlendirilmesi ve tür 

tanımlaması için genom boyutu ve ISSR markörlerinin kullanıldığı çalışmada, 

18 Mentha türünü temsil eden 34 Mentha genotipi, genom boyutu ve ISSR 

markörleri ile karakterize edilmiştir. Filogenetik analiz, 7 ana kümenin varlığını 

ve iki türün (M. requienii ve M.×smithiana) Mentha cinsi içinde oluşturulan 

grupların hiçbirinde kümelenmediğini ortaya çıkarmıştır. Bu analizin Mentha 

cinsinin en son taksonomik sınıflandırmasını doğruladığı, ancak bazı 

istisnaların tartışılabileceğini ortaya koymuştur. Kombine genom büyüklüğü 

tahmini tanımlama sistemi ve ISSR markörlerinin Mentha cinsindeki türler için 

faydalı olduğunu kanıtlamışlardır (Jedrzejczyk ve Rewers, 2018). 

Yaldız ve ark. (2019), Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinden toplanılan 

toplam 90 yerel tür ve 6 tütün çeşidinin iPBS retrotranspozon markörleri ile 

tütün germplazmındaki genetik çeşitliliği ve ilişkiyi belirlemek amacıyla 

çalışma yapmışlardır. Çalışmada, 11 polimorfik iPBS-retrotranspozon 

primerinin toplam 119 bant verdiği ve bu bantların 98'inin polimorfik olduğu 

(%82.35) ve her primer için ortalama 8.91 polimorfik fragman bulunduğu 

ortaya konulmuştur. Ortalama polimorfizm bilgi içerikleri (PIC), 0,10 ile 0,80 

arasında değiştiği ve ortalama 0,33 olarak bulunduğu bildirilmiştir. Aynı 

coğrafi bölgelere ait tütün genotiplerin çoğu zaman aynı grupta ve birbirine çok 

yakın olduğunu bildirmişlerdir. Bayes kümeleme modeline göre Türk tütün 

germplazmının genetik yapısının 2 ana gruba ayrıldığı ve Türk tütünlerinin 

genetik çeşitliliğini iPBS-retrotranspozonlarla araştıran ilk çalışma olduğunu 

vurgulamışlardır. 

Çörekotunda tarımsal özellikler ve moleküler markörler (SRAP ve 

SCoT) kullanılarak genetik çeşitlilik ve popülasyon yapısının analizini 

belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada, 30 çörekotu popülasyonu 

kullanılmıştır. Çalışmada 8 agro-morfolojik özellik, 20 SRAP ve 12 SCoT 

markör kullanılarak genetik çeşitlilik ve popülasyon yapısı belirlenmiştir. 

SRAP moleküler markörlerin polimorfizm yüzdesi (%82.7) ve polimorfizm 

bilgi içeriği (PIC: 0.44) SCoT markörlerine kıyasla (polimorfizm yüzdesi 

(%81.75) ve PIC (0.43)) daha yüksek ortalama verdiği bildirilmiştir. Moleküler 

verilere dayanarak, genotiplerin bölgelere göre üç gruba ayrıldığı ve coğrafi 
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köken ve moleküler sınıflandırma arasında, coğrafyaların moleküler verilere 

dayalı Nigella sativa popülasyonlarının genetik çeşitliliği üzerindeki etkilerini 

gösteren sonuçlar ortaya konulmuştur. SRAP, SCoT markörleri ve agro-

fizyolojik özelliklerin karışımının kullanılmasının, N. sativa'da popülasyon 

yapısını, genetik ve bağlantı harita analizlerini netleştirmeyi amaçlayan 

çalışmalar için faydalı olacağı ortaya konulmuştur (Golkar ve Nourbakhshb, 

2019). 

Giachino ve Avcı (2020), farklı rezene popülasyonları arasındaki 

moleküler varyasyonu belirlemek amacıyla doğal floradan toplanılan altı 

rezene popülasyonu kullanılmıştır. Popülasyonlar arasındaki genetik farklılık 

altı ISSR primeri kullanılarak yapılmıştır. 48'i polimorfik olarak 

değerlendirilen toplam 57 bant elde edilmiştir. Polimorfizm oranı %85 olarak 

belirlenirken, PIC değerlerinin 0,33-0,43 arasında değiştiği ve ortalama 0,37 

olduğu bildirilmiştir. Primerlerin ortalama RP (Resolve Power) değeri 4,17 

olarak bulunmuştur. Ortalama EMR değeri 6.78 olup, en yüksek değer ISSR-4 

(10.29) primerinden elde edilmiştir. Ortalama MI (Markör İndeksi) değeri, 

ISSR-4 (3.67) primerinde benzer şekilde gözlenen en yüksek değerle, 2.47 

olarak tahmin edilmiştir. Rezene popülasyonları arasında benzerlik değerleri 

0.30-0.95 arasında belirlenmiştir. Jaccard'ın benzerlik matrisleri ile küme 

sonucu arasında yapılan Mental test, r değerini 0.99 olarak ortaya koymuştur. 

Yetiştirilen ve ticareti yapılan Burdur, Denizli, Isparta ve İzmir popülasyonları 

incelenen ISSR primerleri açısından genetik olarak benzer iken, doğal floradan 

toplanan Manisa Yunt Dağı ve Ödemiş popülasyonlarının ayrı gruplarda yer 

aldığı bildirilmiştir. 

Salvia türlerinde morfometrik analiz ve SRAP markörleri kullanılarak 

genetik çeşitliliği belirlemek amacıyla çalışma yapılmıştır. Çalışmada, 

18 ilden 30 Salvia türü ile ilgili 145 genotip toplanılmış ve bu 

genotiplerin genetik çeşitliliği ve tür özelliklerini ortaya çıkarmak için 

morfolojik ve moleküler verilerin bir kombinasyonu ile çalışılmıştır.  30 Salvia 

türünden polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yoluyla toplam 157 (Toplam lokus 

sayısı) (NTL) DNA bandı üretilmiştir. Bu bantlar, 10 farklı seçici SRAP 

primerlerin kombinasyonu ile üretilmiştir. Amplifiye fragmanların toplam 

sayısının 10 ila 20 arasında olduğu ve 30 tür arasındaki genetik benzerliklerin 

0.46 ile 0.91 arasında olduğu tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, SRAP 

markörlerinin Salvia türleri arasındaki genetik çeşitliliği deşifre etme 

potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir (Shakoor ve ark., 2021). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Son yıllarda, moleküler markör teknolojilerinin sürekli olarak gelişmesi 

ile farklı tabanlı moleküler markör sistemleri ortaya çıkmıştır.  Bu farklı 

moleküler markör sistemlerinin kullanılmasıyla Dünya'nın farklı bölgelerinde 

birçok türde genetik çeşitlilik belirlenmiş ve belirlenmeye de devam 
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etmektedir. Klasik ıslah yöntemleri ile yapılan genetik çeşitliliğin tıbbi ve 

aromatik bitkilerin yetiştirildiği veya doğadan toplanıldığı alanların ekolojik ve 

yetiştirme koşullarına bağlı olarak değişmesiyle birlikte moleküler markörlerin 

bu bitkilerin genetik farklılıkları ile genetik haritalamalarında kullanımı büyük 

önem kazanmıştır. Yapılan çalışmalarda kullanılan moleküler markör 

yöntemlerinin genetik farklılıkları ortaya koyduğu ve ıslah çalışmalarında 

klasik yöntemlere göre daha kısa sürede sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür.  
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GİRİŞ 
Geofit terim olarak ilk kez Danimarkalı botanikçi Christian Raunkier 

tarafından ortaya konulmuştur. Bu bitkiler tohumlu bitkilerden 

(Spermatophyta) kapalı tohumlular (Angiospermae) içerisinde bulunmaktadır 

(Kılıçaslan ve Dönmez, 2016). Geofitler, gelişme dönemlerini tamamladıktan 

sonra gövde, yaprak, çiçek gibi toprak üstü kısımları kurur ve gıda maddelerini 

depo eden soğan, yumru, rizom ve korm gibi toprak altı organları ile hayatlarını 

sürdüren bitkilerdir. Bu özelliklerinden dolayı genel olarak bu tür bitkiler 

soğanlı bitkiler veya çiçekli soğanlar olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2019) 

Güzel, renkli ve gösterişli çiçekleri olan soğan bitkileri, kokularının güzel 

olması, adaptasyon yeteneklerinin yüksek ve ekolojik koşullara dayanıklı ve 

dikimden sonra gelişimlerini kısa sürede tamamlayıp çiçek oluşturmaları 

nedeniyle tercih edilen bitki türleri arasında yer almaktadırlar (Anonim, 2020). 

(Kılıçaslan ve Dönmez, 2016). 

Hemen hemen her dönem çiçek açan soğanlı bitkilerin sonbaharda 

dikilen ve baharda çiçeklenen bitkiler güz soğanlıları, ilkbaharda dikilen ve 

yazın çiçek açan bitkiler ise bahar soğanlıları olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca 

soğanlı bitkiler toprak altı gövde yapılarına göre de sınıflandırılmaktadır (Şekil 

1).  

 

Şekil 1: Soğanlı bitkilerin dikim zamanlarına ve toprak altı gövdelerinin yapısına göre 

sınıflandırılması (Anonim, 2019). 
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Bitki türleri bakımından zengin olan Türkiye’de çok önemli yere sahip 

orkidelerin 170 doğal taksonu olduğu ve bu taksonların tamamının salep 

üretiminde kullanılmadığı bildirilmiştir. Ancak orkide yumrularının tarih 

boyunca tıbbi, gıda, ve parfüm yapımında hammadde olarak kullanıldığı rapor 

edilmiştir (Sezik ve ark., 2007; Kreutz ve Çolak, 2009).  

1. ORCHİDACEAE FAMİLYASI 
Asparagales takımına ait olan Orkidegiller (Orchidaceae) familyası, 

çiçekli bitkiler arasında ikinci sırada yer almaktadır (Dreesler, 1993). Bu 

familya, Dünyada yaklaşık olarak 880 cinsi ve 22000’den fazla türü 

kapsamaktadır. Dünya üzerinde geniş alanlarda yayılış gösteren ve çoğu tropik 

bölgelerde olmasının yanında soğuk iklim bölgelerinde de bulunmaktadır. Bu 

kadar çok bölgede yayılış gösteren ve birçok türü olan Orkidegiller familyası 

üzerine başta taksonomik, filogenetik ve korolojik çalışmalar olmak üzere 

birçok çalışma yapılmıştır (Stevens, 2008). Türkiye’de geofit bitkiler grubunda 

bulunan Orkidegillerin 60’dan fazla türü bulunduğu ve 24 cins ile temsil 

edildiği bildirilmiştir (Kreutz ve Çolak, 2009; Gülşen ve Atilabey, 2017). 

Türkiye orkide türlerinin %13’ü endemik olup, salep yapımında kullanılan 117 

orkide türünün olduğu bildirilmektedir (Sezik, 2002; Erdem, 2004). Türkiye 

orkideleri ile ilgili ilk bilgiler Flora Orientalis’te bulunmaktadır (Boisser, 

1884). Bunun ardından uzun süre herhangi bir çalışma yapılmamış ve ilk liste 

Sezik (1969a) tarafından hazırlanmıştır. Diğer taraftan Türkiye salepleri ile 

ilgili ilk çalışmalar da Sezik (1969b) tarafından yapılmıştır. Daha sonra Türkiye 

orkideleri ile ilgili yayınlar incelendiğinde ise Alman araştırıcılarının 

çalışmalarının yoğunluk kazandığı görülmüştür (Taubenheim, 1980). 

 
Şekil 2: Türkiye florasında orkidelerin yetiştiği alanlar. 
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Orkide yumrularının asırlardan beri gıda, dondurma, içecek, ilaç ve 

parfümeri de hammadde olarak kullanıldığı bildirilmiştir (Sezik ve ark., 2007).  

Türkiye’de doğal olarak birçok bölgede bulunan salep orkideleri gıda ve ilaç 

sanayisinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de salep orkidelerinin 

doğal olarak en yaygın bulunduğu iller arasında Kastamonu, Muğla, Antalya, 

Mersin, Adıyaman, Malatya, Muş, Van, Bitlis ve Kahramanmaraş yer 

almaktadır (Kemeç Hürkan, 2017). 

Yumru oluşturma özelliklerine sahip Orchis, Ophrys, Serapias, Barlia, 

Anacamptis, Spiranthes cinslerine ait türler salep üretiminde kullanılmaktadır. 

Spiranthes cinsinin kuru madde miktarının az olması nedeniyle ticari olarak pek 

talep edilmezken, diğer cinslerden ticari olarak yüksek değere sahip salep 

miktarı elde edildiği bildirilmektedir. Bu cinslerin glikomannan oranlarının 

%11-14 arasında değiştiği ifade edilmiştir (Gümüş ve ark., 2006).  

Yumrulu bitkilerde genel olarak birbirine yapışık ve 2 adet olan, bitki 

gelişim dönemi ilerledikçe yeni yumruların meydana geldiği ve yeni bitkinin 

çiçeklenme dönemindeyken toprağın kazılıp toplanılmasıyla salep elde 

edilmektedir (Sezik, 1984).  

Tohumları 0.25-1.2 mm uzunluğunda olup, 0.09-0.27 mm genişliğinde 

ve ağırlıkları ise 0.3-1.4 μg arasında değişmektedir. Çimlenme faktörlerinin 

(sıcaklık, ışık, nem ve oksijen) uygun olmasının yanında mikorizal funguslar 

ile mutualist bir ilişki içinde olmaları gerekmektedir (Arditti, 1967). Tohumları 

çimlendikten sonra endosperm bakımından yetersiz olması nedeniyle tam bir 

bitkiye dönmeleri yıllar almaktadır. Bu yıllar orkide türleri arasında farklılık 

göstermekte ve 2-16 yıl arasında değişmektedir. İlk yaprak oluşturmaları türler 

arasında değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlikler, Orchis, Ophrys, 

Dactylorhiza ve Listera türleri için ortalama 4 yıl; Epipactis ve Cephalanthera 

türleri için 2-3 yıl, ilk yumrunun Spiranthes aestivalis türü için 9 yıl, ilk çiçeğin 

Neottia türleri içinde 9-12 yıl arasında oluştuğu bildirilmiştir  (Sezik, 1984).  

Salep, biyolojik olarak diğer türlerden farklıdır. Doğal koşullarda 

çimlenmesi ve bitki oluşturması türler arasında farklılık gösterirken, en erken 4 

yılda çimlenip bitkicik oluşturduğu rapor edilmiştir (Çığ, 2012). Yapılan bir 

çalışmada salebin çimlenme süresi in vitro koşullarda kısa süreye indirilmiş ve 

O. coriophora salep türünde bu süre 5 ay olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile 

nesli yok olma ile karşı karşıya kalan ve önemli gıda ve ilaç hammaddesi olarak 

kullanılan salep orkidelerinin üretim olanaklarını artırma açısından önemli 

olduğu vurgulanmıştır (Çağlayan ve ark., 1998). 

Kasparek ve Grimm (1999) tarafından orkidelerin besin alma 

durumlarına göre gruplandırılması Şekil 3’te verilmiştir.  
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Şekil 3: Orkidelerin besin alma durumlarına göre sınıflandırılması 

1.1. Salep 
Salep, çok sayıda ürünün hammaddesinde kullanılan önemli tıbbi ve 

aromatik bitkilerden birisidir ve çok sayıda üründe ham madde olarak 

kullanılmaktadır (Gülşen ve Atilabey, 2017). Türkiye’de yaygın olarak yetişen 

ve bazı türlerinin endemik olduğu orkidelerin süs bitkisi olarak kullanıldığı, 

bazı türlerinin ise salep elde edilmede kullanıldığı belirtilmiştir (Kasparek ve 

Grimm, 1999).  

Tablo 1: Bazı endemik ve endemik olmayan salep türleri. 

No 

 

Latince adı Türkçe adı Endemik türü 

1 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich Sivrisalep Endemik değil 

2 

Dactylorhiza aristata (Fisch. Ex. 

Lindl) Soo Kulaksalep Endemik değil 

3 Gennaria diphylla (Link) Parl İkisalep Endemik değil 

4 Neottia nidus-avis (L.) Rich Asalaksalep Endemik değil 

5 Orchis laxiflora Lam. Salepsümbülü Endemik değil 

6 

Orchis laxiflora Subsp. laxiflora 

Lam.  Salepsümbülü Endemik değil 

7 Orchis pauciflora Ten.  Seyraksalep Endemik değil 

8 Orchis simia Lam.  Saleppüskülü Endemik değil 
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9 Orchis ustulata L. Bemli Salep Endemik değil 

10 

Platanthera chloranta (Cruster) 

Rchb. Çarpıksalep Endemik değil 

11 

Stevenialla satyroides (Spreng.) 

Schltr. Takkeli salep Endemik değil 

12 Traunsteinera globosa (L.) Rchb.  Topsalep Endemik değil 

13 

Dactyloglossum ponticum 

Kohlmüller  Yamuksalep Endemik 

14 

Ophrys x macrostachys Renz and 

Taubenheim Kocasalep Endemik 

15 

Ophrys x carica H. Baumann and 

Künkele Yetimsalep Endemik 

16 Ophrys umbilicate Desf. Göbeklisalep Endemik değil 

Salep, yumrulu olan tüm bitkilerden elde edilememektedir. Bu kapsamda 

Orchis, Anacamptis, Ophyrs, Serapias, Himantoglossum, Barlia, Dactylorhiza 

(parçalı yumru) gibi türler salep elde edilmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Ancak, günümüzde bazı bölgelerde salep elde etmek amacıyla Platanthera 

türlerinin de kullanıldığı bildirilmiştir (Çığ, 2012). Türkiye’de 9 salep cinsi ve 

30 salep türü, salep elde etmek amacıyla kullanıldığı bildirilmiştir (Sezik, 

1991). 

Piyasada bulunan saleplerin içerdiği maddeler türler arasında ve yetiştiği 

bölgelere göre farklılık gösterirken bu oranların yaklaşık olarak %11-44 

arasında glikomannan, %8-19 arasında nişasta, %2-3 arasında şeker ve %1 

protein yapıdaki maddeleri içerdiği bildirilmiştir. Bu maddeler içerisinde 

kaliteli bir salep için glikomannan oranı yüksek (%40 civarında) olması 

gerekmektedir. Glikomannan, salep içildiği zaman koyu kıvamı veren ve 

dondurmaların geç erimesini ve sertliğini sağlayan madde olduğu belirtilmiştir 

(Sezik, 1984). 

Salep yumruları topraktan çıkarıldıklarında yaklaşık 0,2-2 gr arasındadır. 

Bir kg salep elde edebilmek için yaklaşık 1000-5000 arasında yumruya ihtiyaç 

olduğu bildirilmiştir (Ekinoğlu, 2017). Doğal koşullarda genel olarak 2 yumru 

vermesine rağmen, kültür koşullarında yumru sayısı 5’e kadar çıkan türler 

vardır. Örnek olarak; Serapias vomeracea (Burm.fill.) Brig. ve Orchis sancta 

L. türleri kültür koşullarında daha verimlilerdir ve 3-5 adet arası yumru 

vermektelerdir.  

Salep üretiminin yapıldığı yerler ve üretim miktarları şöyle sıralanabilir; 

1. Ege Bölgesi (%50), 2. Akdeniz Bölgesi (% 15), 3. Karadeniz Bölgesi (%15), 

4. İç Anadolu Bölgesi (%10), 5.Doğu Anadolu Bölgesi (%5), 6. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi (%5)’dir. Bu veriler doğrultusunda ülkemizin hemen hemen 

her yerinde salep üretildiği ve kullanıldığı bildirilmiştir (Gülşen ve Atilabey, 

2017). 
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Tablo 2: Türkiye’de bulunan salep cins ve türleri. 

No Salep cinsi Salep türleri 

1 Aceras A. Anthropophorum 

2 Anacamptis A. Pyramidalis 

3 Barlia B. Robertiana 

4 Dactlylorhiza D. İberica, D. Osmanica, D. Romana 

5 Himantoglossum H. Afine 

6 Neotinea N. Maculata 

7 Ophrys 

O. bombyliflora, O. ferrumequinum, O. 

Fusca, 

O. holoserica. O. transhyrcana, O. reinholdi  

8 Orchis 

O. anatolica, O. Coriophora, O. italica, O. 

laxiflora,  

O. morio, O. pallens, O. palustris, O. 

pinetorum, O. provincialis, O. purpurea, O. 

sancta, O. simia, O. spitzelii, O. tridentata, 

O. collina 

9 Serapias S. Vomeracea 

Orchis tohumları ince testalara ve çok küçük embriyolara sahiptir, 

gevşek ve şeffaf hücre tabakasından oluşur (Smreciu ve Currah, 1989). 

Endosperm içermeyen orkide tohumları çimlenmek için bir mikorizal mantar 

ile uygun sıcaklık, ışık, nem ve oksijene ihtiyaçları vardır (Sezik, 1984). Orchis 

tohumları besin rezervi içermediğinden glikoz gibi bir karbonhidrat kaynağı 

olmadan başarılı bir şekilde çimlenemez (Ingold ve Hudson, 1993). Mikoriza 

ile simbiyotik çimlenmeye ek olarak kültür ortamına karbonhidrat eklenmesi 

başarılı olabilir. Bu alternatif çimlenme tekniğinin, protokorm, sürgün, kök ve 

yumru oluşumunda denenebileceği bildirilmiştir. Doğal ortamda saçılan 

tohumlar topraktaki bazı mikorizalarla simbiyotik bir ortaklık kurduklarında 

çimlenebilirler (Ponert ve ark., 2011; Warghat ve ark., 2014; Ong, 2016; Çığ 

ve ark., 2018). İlk yılda, çimlenen tohumlar birkaç tane küçük yaprak ve bir 

gramdan daha hafif olan küçük bir yumru üretebilir. Bu yeni oluşan yumru 

dikildiğinde, daha büyük yumru ve vejetatif büyüme gerçekleşir ve süreç 

ilerleyen yıllarda devam eder (Çalışkan ve Kurt, 2019).  

Birkaç mantar türü orkide dokularında simbiyont olarak aynı anda 

bulunurlar (Rasmussen, 1995). Orkide endofitleri saf kültürlerde uzun süre 

tutulursa, genellikle karakter kaybı olabilir, ortamda bulunan Rhizoctonia 

spp.’nin orkideye yerleşen mikorizanın kapasitesini azalttığı veya kaybettirdiği, 

hatta öldürücü hale getirdiği tespit edilmiştir (Alexander ve Hadley, 1985). 

Orkideye uyumlu mantarların çoğu, genellikle yüksek humus içeriğine sahip 

topraktaki organik kalıntılarda ve tipik orkide topraklarında yaşar. Mikotropi 

(mantar aracılığıyla beslenme), organik maddenin sağlanmasına bağlıdır ve 
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ılıman bölgelerde yüksek aktivite ve saprofit mantar gelişimi, sonbaharda nemli 

havada yaprak dökümü ile aynı zamana denk gelir. Heterotrofik orkideler 

fototrofiklere kıyasla daha uzun büyüme mevsimi avantajına sahiptirler,  

genellikle bu süre erken kışa kadar uzanır (Masuhara ve ark., 1988; Rasmussen, 

1995). Mantar aktivitesi, kurak dönemler ve düşük sıcaklıklarda yavaşlar, 

genellikle bu koşullar orkide dormansisine denk gelir (Rasmussen, 1995). 

Yağışların yüksek olduğu bölgelerde ve ılıman kışlarda, orkide mikorizası yılın 

büyük bölümünde aktif olabilir (Masuhara ve ark., 1988; Alexander ve 

Alexander, 1984). Kök büyümesi esas olarak sonbaharda meydana gelir. 

Mikotropik kökenli orkidelerin sürgünleri yok olsa bile, mantarlar aktif ise 

beslenmeye ve büyümeye devam edebilirler (Rasmussen, 1995). 

Orkide türlerinde mantarların rolü hızlı besin rezerv metabolizasyonuna 

yardımcı olmaktır (Rasmussen, 1995). Doğada ılıman karasal orkide 

tohumlarının çoğu ilkbaharda, hatta sonbaharın sonlarında filizlenir. Bunun 

nedeni, sonbaharda ölü biomasın içinde mantar aktivitesinin yoğun olması 

tohumun çimlenmesi için ideal koşulları sağlamasıdır.  Çimlenme ve fide 

büyümesi sırasında, şeker vb. mineral besin talebi cinsler ve türler arasında 

değişiklik gösterir (Malmgren, 1988; Rasmussen, 1995). Asimbiyotik tohum 

yayılımı ile ilgili problemler temel olarak tohumların olgunluğu ve yetiştirme 

ortamının seçimidir (Malmgren, 1988).  

In vitro çimlenme için, bazı karasal orkide türleri saf su agarında 

çimlenebilmesine rağmen, çoğu tür çimlenebilmek için çözünür şekerlere hatta 

mineral tuzlara ihtiyaç duyar (Nakamura, 1962; Rasmussen 1995). Bazı türler 

için eksojen şeker ihtiyacı çimlenmeden sonra ortaya çıkar. Asimbiyotik ortama  

çözünür şekerler genellikle glikoz, fruktoz veya sakkaroz (Knudson, 1943; 

Rasmussen, 1995)  olarak 10 ila 20 g arasındaki konsantrasyonlarda eklenir  

(Malmgren,1989; Rasmussen, 1995). 

Simbiyotik çimlenme ortamı için, mantar tarafından metabolize edilen 

selüloz,  nişasta gibi çözünmeyen karbonhidratlar kullanılır (Rasmussen, 1995). 

Mantar şekeri trehaloz asimbiyotik kültürlerde de uygundur (Smith ve Smith, 

1973). Gerektiğinde şekerlerin besleyici ve ozmotik etkilerini ayırt etmek için 

mannitol kullanılabilir  (Smith ve Smith, 1973; Rasmussen, 1995). 

Fast (1978) tarafından, 0.25 g/l 'den daha az inorganik tuzların büyüme 

ortamında kullanılması tavsiye edilmiştir. Rasmussen (1995) ise gerçek 

çimlenmenin, düşük ozmotik konsantrasyondan faydalanarak mineral tuzların 

yokluğunda gerçekleştiğini bildirmiştir. 

Makro ve mikro besin, orkidelerin büyümesini ve gelişmesini etkiler, 

ancak en büyük etki azotta görülür (Rasmussen, 1995). Orkide toprakları doğal 

olarak kolayca emilebilir azot bakımından fakirdir, ancak toprağın humus 

içeriği %30’a kadar çıkabilir (Möller, 1985), buda mantarlar için erişilebilir 

yüksek bir organik azot konsantrasyonu sağlar. Nitrojen inorganik tuzlarda 

veya organik bileşiklerde bağlı olarak oksitlenmiş formda nitrat (NO3
-) olarak 

veya indirgenmiş biçimde amonyum (NH4
+) bulunur (Rasmussen, 1995). 
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Yüksek konsantrasyonlarda inorganik azot çimlenmeyi olumsuz 

etkiler(Malmgren, 1989; Rasmussen, 1995), özellikle NO3
-  olumsuz 

etkilemektedir (Dijk, 1988). Birçok tür, NH4
+ olarak indirgenmiş formda 

nitrojen tercih  eder (Ichihashi ve Yamashita, 1977). 

İn vitro ortamda asimbiyotik çimlenmede genellikle organik nitrojen ile 

daha iyi sonuç verdiği belirtilmiştir (Malmgren, 1989;Rasmussen, 1995). 

Organik azot temini için, maya özleri, pepton, bitki suları veya glutamin gibi 

saf amino asitler uygulanabilir (Rasmussen, 1995). 

Farklı türlerin, pH istekleri dikkate alındığında, Fast (1980), 4.8-5.5 pH 

değerlerinin in vitro kültürlerde protokorm gelişimi için en uygun olduğunu 

bildirmiştir. Ancak pH'ının 7.0'a ayarlanması tavsiye edilmiştir (Rasmussen, 

1995). Kültür sırasında ortam hazırlamadan sonra pH ayarı, otoklavlama ile 

değiştirilebilir. Ortamdan iyonların absorpsiyonu pH'ı etkiler (Rasmussen, 

1995). Doku NH4
+  gibi katyonları emdiğinde H+ verir pH'ı düşürür,  NO3

- gibi 

anyonların absorpsiyonunda ise ortamın pH'ı yükselir. Böylece ortamdaki 

iyonların başlangıçtaki oranı ve dokunun bunları kullanma kapasitesi pH'daki 

değişikliklerin yönü ve kapsamını etkiler (Rasmussen, 1995). 

O. militaris 'nun tohum çimlenmesi ve kuvvetli fide üretimi 

optimizasyonu için fotoperiyot, sıcaklık ve farklı besin ortam gereksinimlerinin 

belirlendiği çalışmada, doğal tozlaşma olduktan 32 gün sonra toplanan %38.4 

embriyosuz tohumlarda, çimlenme sonrası morfolojik değişiklikler 

kaydedilmiştir. En yüksek O. militaris tohumunun çimlenme oranı %5 

hindistancevizi su, %5 huş ağacı özü ve %0.1 AC ile zenginleştirilmiş modifiye 

edilmiş Malmgren ortamında (%82.6) gerçekleştiği bildirilmiştir. 12 aylık 

bakımdan sonra %9 unun bu besiyerinde ileri fide aşamasına ulaşabildiği, üç 

ortamın (Harvais, Knudson С ve Malmgren) rejenerasyonu, kallus oluşumu 

olmadan protokorm ve fide üretimi yoluyla olduğu bildirilmiştir. Sürekli 

karanlık altında Harvais ortamında daha bol miktarda güçlü protokormlar 

oluşturulduğu, Knudson C ortamına AC ilavesinin gelişmeyi daha fazla teşvik 

ettiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, olgunlaşmamış tohumlar 

kullanılarak O. militaris için verimli bir mikro çoğaltma sistemi olduğunu 

göstermiş, doğada korunması için geniş perspektifler açtığını göstermiştir 

(Nabieva, 2021). 

Başka bir çalışmada, A. sancta’nın birbirine yakın büyüklükteki 

yumruları (ortalama ağırlıkları 3,17 gr) seçilerek yaz boyunca bozulmadan 

saklanmış, A. sancta’nın yumru oluşturma özelikleri ve çiçek sapının 

koparılmasının yumru büyümesine olan etkisi incelenmiştir. Yetiştirme ortamı 

olarak; ölçüleri 5x5 cm ağız, 4x4 cm dip ve 12 cm yükseklik ve 200 cm3 hacmi 

olan kesik dikdörtgen prizma şeklinde plastik viyoller kullanılmıştır. Yetiştirme 

harcı olarak 4 kısım elenmiş bahçe toprağı, 1 kısım kum ve 1 kısım kireçli 

toprak karışımı kullanılmıştır. Bitkilerin % 64’ü birden fazla yumru oluşturmuş 

ve ilk oluşan yumrular daha derinde meydana gelmiştir. Çiçek sapının koparılıp 

koparılmaması oluşan yumru sayısını etkilememiş, yapılan değerlendirmede 
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yumru ağırlıkları arasında da istatistiki bir fark ortaya çıkmamıştır. A. 

sancta’nın birden fazla yumru oluşturma özeliği sayesinde yumrudan 

üretilebilme kabiliyetine sahip olduğu bildirilmiştir (Parlak, 2011). 

Ülkemizdeki salep orkideleri üzerindeki çalışmaların birçoğu, in vitro 

çoğaltım teknikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Tohumdan safran üretimi ile ilgili 

yapılan çalışmalarda Tutar ve ark. (2012), 3-4 yıl içerisinde çiçeklenme 

büyüklüğüne ulaşabileceğini bildirmişlerdir. Sezik (1984)’de çimlenen 

tohumlardan yaprak ve yumrunun uzun yıllar sonra meydana geldiğini,  

ortalama en kısa süre 2-4 yıl arasında olduğunu bildirmişlerdir. 

İn vitro koşullarda Orchis sancta L. tohumlarının çimlenmesini, 

protokorm oluşumunu ve bitkicik rejenerasyonunu etkileyen faktörlerin 

araştırıldığı çalışmada aseptik besiyerlerine % 0,02 AgNO3 eklenmiş, temel 

besiyeri için KH2 PO4 (80 mg/l), MgSO4.7H2 0 (80 mg/l), Ca3 (PO4)2 (80 mg/l) 

tuzları kullanılmış, 20 g/l sükroz eklenmiştir. Ayrıca besiyerleri ortamına 

çimlenme ve protokorm oluşumu süresince farklı azot kaynakları (Tripton, 

maya özütü, kaseinhidrolizat, aminoasit solüsyonu) eklenmiştir. Orchis sancta 

‘ın % 47 ile en yüksek protokormu 1 g tripton içeren ortamdan sağladığı,  daha 

sonra tripton içeren ve iki farklı organik substratla desteklenen bitki büyüme 

besiyerine transfer edilen O. sancta protokormların, yaklaşık bir ay sonra %96 

verimle ortalama 5-7 cm uzunluğunda bitkicik haline dönüştürüldüğü 

bildirilmiştir (Kamçı ve Karakuş, 2015). 

İn vitro koşullarda Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq. sp. 

tohumlarının çimlenme çalışmasında, MS'den oluşan temel besin ortamı 

(½MS), Van Waes ve DeBergh (VW ve DB), Knudson C ve inorganik olmayan 

azot Knudson C (KC-N) ‘dan oluşan ortama farklı dozlarda giberellik asit 

(GA3) (0, 0.1 ve 0.5 mg/L) eklenmiş ve üç ay karanlıkta inkübe edildikten sonra 

aydınlık/karanlık(16:8) ortama aktarılmıştır. En yüksek çimlenme oranı, 

protokorm oranı ve bitki büyüme hızı Knudson C ortamından elde edilmiş,  

çimlenme oranı ve bitkicik sayısına GA3 eklenmesinin olumsuz etkilediği 

bildirilmiştir (Cevdet ve Sebnem, 2012).  

Çağlayan ve ark. (1998) Orchis anatolica, Orchis coriophora, Ophrys 

bornmuelleri, Ophrys phrigra, Serapias vomeracea ve Himantoglossum afine 

tohumlarını 14 farklı besin ortamında in vitro kültürde çimlendirmişler, en 

yüksek çimlenme ve büyüme oranı %2,39 ve %1,86 sırasıyla Van Waes ve 

Debergh + domates özü + aktif kömür ortamında bulunmuştur. En fazla yumru 

oluşumu aynı ortam kullanılarak %2.45 altında elde edilmiştir. 

Önal (1999), Orchis laxiflora, Orchis sancta ve Serapias vomeracea 

türlerini embriyo kültürü ile başarılı bir şekilde çoğaltmış, en yüksek 

çimlenmeyi %40 ile Serapias vomeracea türünde Knudson C + %10+ %20 muz 

ekstraktı ortamında saptamışlardır. En fazla "mg tohum bitki başına büyüme 

sayısı " Orchis laxiflora, Orchis sancta'nın ve Serapias vomeracea türlerinde 

sırasıyla, 46.7 (Knudson C + %10 hindistan cevizi sütü), 49.5 (KC + %20 
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patates özü) ve 37.0 (Van Waes ve Debergh + 0.2mg/L GA3) ortamlarda 

olduğu belirtilmiştir. 

Bozdemir ve ark. (2018), Orchis sancta L.'nin çimlenmesi ve 

çoğaltılması üzerine yapılan bir çalışmada, Van Waes Debergh (VWD) kültür 

ortamına sakkaroz, glukoz, maltoz, galaktoz, früktozun şeker formlarının 0 

(kontrol grubu), 20, 40, 60, 80 ve 100 g/l konsantrasyonları eklenmiş ve Orchis 

sancta L. tohumlarının çimlenmesi ve protokorm oluşumu ve sürgün oluşumu 

ve oranları belirlenmiştir. En yüksek ortalama çimlenme oranı maltoz 40 g/l 'da 

%77.85, en düşük galaktoz100 g/l ortamında  %44.36 olarak elde edilmiştir. 

Protokorm oluşumu, en yüksek sakkaroz 100'de %68,53 olarak, en düşük 

Fruktoz 100 ortamlarında ortalama %25.33 olarak tespit edilmiştir. Çimlenme 

süresi 12.50-21.33 gün arasında, protokorm oluşum periyodu 22.50-50.83 gün 

arasında ve sürgün oluşum periyodu 50.66-105.33 gün arasında değiştiği 

bildirilmiştir. Benzer bir çalışmada, Dactylorhiza majalis'in sürgünlerinin 

fruktozda biraz zayıf ve glikozda çok daha zayıf geliştiği bildirilmiştir (Ponert 

ve ark., 2011). 

Tarla koşullarında yapılan çalışmalar incelendiğinde; Tutar ve ark. 

(2011), Ege koşullarında kültüre alınan salep türlernden bazılarının iki adet 

yumru oluşturduklarını, organik maddece zengin ortama dikildiklerinde 2-3, 

hatta bazılarında 5-6 yumru meydana getirdiklerini bildirmişlerdir. Çalıştıkları 

türler arasında yumru oluşturma yetenekleri bakımından öne çıkan türleri 

Serapias vomeracea (Burm.fill.) Briq., Orchis sancta L. ve Ophrys bombylifera 

Willd. olarak saptamışlardır.  

Sevgi ve ark. (2012) Serapias bergonii E.G. Camuc türünün morfolojik 

özelliklerini incelemek amacıyla, topraktan çıkardıkları bitkileri morfolojik 

incelemeler süresince laboratuvarda bekletilirken, bazı bitkilerin eski 

yumrularından yeni yumru oluşturduğunu belirtmişler ve topraktan çıkarılan 

bitkinin stres sonucunda yeniden ikinci yumruyu oluşturduğu fikrini ileri 

sürmüşlerdir.  

Ege bölgesinde tarla koşullarında Anacamptis sancta türü üzerine 

yapılan çalışmalarda organik madde miktarına ve toprağın besleme 

kapasitesine göre yumru ağırlığını ve sayısını artırdığı belirtilmiş ve kontrole 

göre yaprak gübresi uygulamasının yumruları % 22.2 oranında artırdığı 

belirtilmiştir (Parlak ve Tutar, 2014). 

Arabacı ve ark. (2014a) tarafından Aydın ilinde tarla şartlarında Orchis 

sancta türünde hasat zamanlarını belirlemek amacıyla yürüttükleri çalışmada 

20×20 cm dikim sıklığında, dört farklı hasat döneminde en yüksek değerler; 

yumru çapında 18.090 mm, yaş yumru ağırlığında 2.892 g/bitki ve yaş yumru 

veriminde 72.303 kg/da değerleri ile yumru sayısında 1,667 adet/bitki, kuru 

yumru ağırlığında 0.703 g /bitki ve kuru yumru veriminde ise 17,567 g/bitki 

olarak tam çiçeklenme döneminde hasat edilen bitkilerde saptanmıştır. Yine 

Aydın ekolojik koşullarındaki tarla şartlarında yapılan benzer çalışmada Orchis 

sancta L. ve Serapias vomeracea (Burm. fill.) Briq. türlerinin, dikim zamanı, 
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dikim sıklığı, azotlu gübre uygulamaları araştırılmış ve Serapias vomeracea 

(Burm. fill.) Briq. türünde dikim zamanı geciktikçe verim ve verim öğelerinin 

düştüğü, 40×40 cm dikim sıklığından ise yumru sayısı (1.73 adet/bitki), yaş 

yumru ağırlığı (5.89 g /bitki) ve yaş yumru verimi (147.26 kg/da) nin en yüksek 

değerleri verdiği tespit edilmiştir. Yaş yumru verimi bakımından 15 kg/da N’lu 

gübrenin diğer dozlara göre daha etkili olduğu saptanmıştır. Orchis sancta 

türünde ise dikim sıklığının, gübre miktarı, gübre çeşidi farklılıkları yaş yumru 

verimine etkileri önemsiz bulunmuştur. Ortalama değerlere göre en yüksek 

bitki boyu (19.47 cm), yaş yumru ağırlığı (1.245 g/bitki), kuru yumru ağırlığı 

(0.343 g/bitki), yaş yumru verimi (31.130 kg/da) ve kuru yumru verimi (8.570 

kg/da) ahır gübresi uygulamasıyla elde edilmiştir (Arabacı ve ark., 2014b). 

Kurt (2020), Samsun ilinde doğal ortamdan seçtikleri 30 adet 

Dactylorhiza euxina (Nevski) Czerep.  bitkisini doğada beş yıl boyunca kendi 

ortamlarında gelişmelerini gözlemişler ve bazı morfolojik özellikleri (bitki 

boyu, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, toplam ağırlık, yumru 

genişliği ve yumru ağırlığı) her vejetasyon yılının sonunda belirlemişlerdir. 

Tohum çimlenmesi ile gelişmeye başlayan bitkilerin ilk yılda bir yaprak ve 

0.115 g yumru ürettikleri belirlenmiş, yumrular ilk yıldan itibaren tekrar 

dikilmiş, bitkilerin 2-3 yaprak ve 0.465 g yumru oluşturdukları ve üçüncü yılda 

bitkilerin ilk kez çiçek açtığı ve bitkide çiçeklenmeye kadar geçen süre için 3 

yıllık sürenin gerekli olduğunu bildirmişlerdir. 

Serapias bergonii'nin (Syn: S. vomeracea) bazı botanik özelliklerinin 

incelendiği bazı çalışmalarda; bitki boyu  değerleri Renz ve Taubenheim (1984) 

tarafından 10-40 cm, Delforge (2006) tarafından 15-42 cm, Güler (2005) 10-46 

cm, Sevgi ve ark. (2012) 226.88 ± 3.63 mm ve Ertaş ve ark. (2019) 24,33 ± 

5,70 cm olarak bulunmuştur.  

Sevgi ve ark. (2012) Serapias bergonii'nin (Syn: S. vomeracea) ortalama 

yumru en ve boy değerlerinin 11,28 ± 0,23 mm (5-19 mm arası) ve 16,41 ± 0,35 

mm (8-30 mm arası) olduğunu bildirmiştir. Çalışkan ve ark. (2020), yumru en 

ve boy değerlerini sırasıyla 21.03 ± 1.65 ile 27,65 ± 2,07 mm olarak 

belirlemişlerdir.  

Bazı Orchid türlerinin beş farklı kültür ortamında sürgün gelişiminin 

79.00-406.83 gün arasında olduğunu ve en erken sürgün gelişiminin VWD 

ortamında olduğunu bildirmişlerdir (Çığ and Yılmaz, 2016). Habenaria 

macroceratitis karasal orkide protokorm oluşumunu farklı besin ortamları, bitki 

büyüme düzenleyicileri ve açık/karanlık uygulamalarında çalışmışlar ve 

protokorm oluşumunun 7 ila 16 hafta arasında gelişme gözlendiğini 

bildirmişlerdir (Stewart ve Kane, 2006). 

Geodorum densiflorum (Lam.) Schltr orkide türünün tohumlarının 2 

mg/L BAP ve NAA eklenilmesi ile MS besin ortamında iyi sonuçlar verdiği ve 

kök sisteminin gelişmesinde ise 1 mg/L IAA ya ilaveten %0,1 aktif karbon 

ilavesinin %3’lük sükroz içeren MS besin ortamına aktarılmasıyla daha başarılı 

sonuçların elde edildiği bildirilmiştir (Bhadra ve Hossain, 2003). Asimbiyotik 
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ve simbiyotik olarak çimlendirilen Orchis laxiflora ve Serapias vomeracea 

subsp. laxiflora türlerinin simbiyotik olarak yulaf besin ortamının en uygun 

olduğu bildirilmiştir (Özkoç, 1991). 

Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde doğal olarak yetişen birçok bitki, endemik veya neslinin 

tükenmek üzere olması nedeniyle büyük tehlike altındadır. Bu bitkilerin gerek 

iç gerekse dış piyasada büyük pazar payına sahip oldukları bilinmektedir. Salep 

türleri bu türler arasındadır ve ekolojik koşullarının yanında hem insan hem de 

hayvanlar nedeniyle yok olma tehlikesi altındadır. Bu nedenle hem koruma 

altına alınmalı hem de yetiştiriciliklerinin yapılması gerekmektedir. Bu bitki 

üzerine son zamanlarda yapılan çalışmalar artış göstermiş olsa bile, 

çalışmaların sayısı yetersizdir. Çalışmaların devam etmesi ile salep 

yetiştiriciliğinin ülke ekonomisine katkısı yanı sıra doğal ortamında da 

korunması sağlanacaktır. 
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GİRİŞ 
Tarım, insanlığın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli zorunlu ve temel 

ihtiyaçların karşılandığı en önemli faaliyet alanlarından birisidir. Bitkisel ve 

hayvansal üretim dallarından oluşan tarımsal üretim; insanların sağlıklı ve 

dengeli beslenmesi, ulusal geliri ve istihdamı arttırması, tarıma dayalı sanayiye 

hammadde sağlaması, kalkınmaya katkıda bulunması ve dış ticaret yoluyla 

döviz gelirlerini arttırması gibi önemli sosyal ve ekonomik etkilere sahiptir. 

Tarım sektörü, son yıllarda gerçekleşen küresel piyasa dalgalanmaları, 

ekonomik krizler, kuraklık ve iklim değişimlerine sebep olan küresel ısınma, 

hayvan hastalıkları, tarım ürünlerinin biyoyakıt gibi alternatif kullanım 

alanlarının ortaya çıkması sonucu gıda üretimi dışında kullanımı, tarımsal 

arazilerinin çok parçalı olması ve eğitim yetersizliği gibi olumsuzluklardan 

etkilenmektedir. Ayrıca dünya nüfusunun hızlı artışı ve kentleşmenin artması 

nedeniyle tarımsal alanların azalması sonucu kişi başına düşen tarım arazisi ve 

su gibi doğal kaynaklar azalmaktadır (Özgüven, 2018). 

Tarımsal üretimin öncelikli hedefi, bitkisel ve hayvansal üretimde 

ekonomik, sürdürülebilir ve üretken işletmeciliğin sağlanmasıdır. Bu amaçla, 

tarımda verimliliğin ve ürün kalitesinin arttırılması, minimum girdi kullanımı, 

gıda güvenilirliği, doğal kaynakların ve çevrenin korunması gibi çeşitli 

konularda teknoloji kullanılmasıyla, tarımsal işlemlerin kolaylaştırılması ve 

çözüm veya iyileştirme bekleyen sorunlara alternatif çözümler geliştirilmesidir. 

İnsanlık tarihinde gerçekleşen köklü iki değişiklikten biri ‘Tarım 

devrimi’, diğeri ise dünyanın tarımla uğraşan nüfusunu önemli derecede 

azaltarak insanı artan şekilde hizmet ve mamul mal üreticisi haline getiren 

‘Endüstri devrimi’dir (Güran, 1990). Bu değişim zincirinin son halkası ise 

günümüz biliminin geldiği son nokta olan yapay zeka teknolojileridir. 

Yapay zeka, bilgisayar ve robot gibi insan yapımı araçlar kullanarak 

insanlar ve hayvanlar gibi doğal sistemleri taklit etmekle alakalıdır. Bu yöntem, 

bilginin (kesin olmayan belirsiz bilginin) bilgisayar hafızasında 

depolanabilmesi ve bu bilgiden otomatik olarak çıkarımlar yapılabilmesi 

amacıyla bilginin nasıl temsil edilebileceğini anlamayı içermektedir. Ayrıca 

depolanan bilgiyi esas alarak kararların nasıl yapılabileceği ve eylem 

planlarının nasıl oluşturulabileceği ve örnek veriden öğrenerek veya insan 

uzmanları sorgulayarak bilgisayarda işlenebilir bilginin nasıl edinebileceğini 

anlamayı da içermektedir (Borgelt ve Kruse, 2006). 

Yapay zekalı sistemler, insanlardaki zeka ile ilgili zihinsel fonksiyonları 

bilgisayar modelleri ile incelemeye alıp formüle dönüştüren ve bunları farklı 

sistemlere uygulayarak, bilgi elde etme, algılama, öğrenme, düşünme ve karar 

verme gibi insan zekasına ait yeteneklerle geliştirilmiş makinelerdir (Bozüyük 

ve ark., 2005). 
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Yapay zekanın gruplandırılması; 

Sınıflandırma: Geçmiş verilerin hangi sınıf içerisinde yer aldığı 

belirtildiği durumda, yeni verinin hangi sınıf içerisinde yer alacağını bulma 

işlemidir.  

Kümeleme: Geçmiş verilerin hangi sınıf içerisinde yer aldığı 

belirtilmediği veya bilinmediği durumda, verilerin benzerliklerine göre 

kümelere ayrıştırılması işlemidir.  

Regresyon (Eğri Uydurma): Geçmiş verilerin süreklilik gösteren sayısal 

değerlerden oluştuğu durumlarda, bu değerlerden bir eğri modeli üretme 

işlemidir.  

Özellik Belirleme: Geçmiş verilerin çok fazla olması durumunda, bu 

verilerin sınıfını belirleyen özellikler belirlenir. Bu belirleme işlemi sırasında 

mevcut özelliklerden bir alt küme oluşturabileceği gibi bunların birleşiminden 

yeni özellikler de oluşturulabilir.  

İlişki Çıkarımı: Bir veri ile bir başka verinin birlikte yer alma durumunun 

analiz edilerek en çok birlikte olan verilerin belirlenmesidir (Alpaydın, 2004). 

Endüstrinin gelişim süreçleri, ilk olarak 1784 yılında su ve buhar 

gücünün kullanılmasıyla başlayan endüstri 1.0, 1870 yılında elektrik enerjisinin 

kullanımı ile devam eden Endüstri 2.0, 1960 yılında elektronik ve bilgi 

teknolojileri (BT) sistemlerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan endüstri 3.0 ve 

2011 yılında siber fiziksel sistemlerin kullanılmasıyla başlayan endüstri 4.0’a 

kadar gelişmiştir (Şekil 1).  

 
Şekil 1: Endüstri1.0 dan Endüstri 4.0’a kadar olan gelişim (Onay otomasyon, 2021). 
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Tarımsal üretimin gelişme dönemi boyunca mekanizasyon, otomasyon, 

kontrol ve bilişimden sonra bilgi teknolojilerinde görülen hızlı gelişim sonucu 

günümüzde akıllı makineler ve makineleri kontrol eden üretim sistemleri 

geleneksel üretim yöntemlerinin yerini almaya başlamıştır. Bilgi teknolojileri, 

bilginin elde edilmesi, işlenmesi, depolanması, aktarılması ve kullanılması 

süreçlerinin yönetimi için geliştirilen donanım, algoritma ve yazılımlardan 

oluşmaktadır. 

Tarımda mevcut bilgi ve tecrübelerin, bilgi teknolojilerinin sunduğu 

makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka, modelleme ve simülasyon 

uygulamaları ile birlikte değerlendirilmesi sonucu gerçek zamanlı ve otomatik 

çalışan uzman sistemler, otonom traktör veya tarım makinaları ve tarımsal 

robotik uygulamaların geliştirilmesini sağlamıştır (Ozguven, 2018). 

Yapay zeka uygulamalarının tarımsal işlemlerin kolaylaştırılması ve 

çözüm veya iyileştirme bekleyen sorunlara alternatif çözümler geliştirme 

potansiyelinden dolayı günümüz ve yakın gelecekteki en önemli tarımsal 

araştırma konularında yer alması beklenmektedir. Tarımda birçok alanda yapay 

zeka teknikleri kullanılarak; bitkisel üretim planlamaları, bitkilerin 

sınıflandırılması, verim tahmini, bitki hastalık, zararlı ve yabancı otlarının 

tespiti, tarım robotlarında rota belirlenmesi ve uygulama kararlarının alınması, 

serada uygun çevre şartlarının belirlenmesi, işletme kararlarının alınması, 

sulama yönetimi, ürün rotasyonunun belirlenmesi, en uygun gübre ve alet-

makine seçimi, hayvan hastalıklarının tespiti, uygun yem rasyonlarının 

hazırlanması, hayvan davranışlarının belirlenmesi gibi konularda araştırıcılar 

tarafından çok sayıda çalışma yapılmıştır. Yapay zekanın, insan hatası olmadan 

herhangi bir karmaşıklık üzerinde deneyler yapmaya, deneyleri hızlı ve doğru 

bir şekilde tekrar edebilme, 7/24 saat deneyleri ve sistemi uzaktan izlemek, 

deneyler için ek işçilik maliyeti gerektirmez, gerektiği kadar bitkiyle 

ölçeklendirin, kontrol listeleri veya sıra oluşturucuyu kullanma, daha az bilim 

insanıyla daha fazla deneyler, sınırsız grupları aynı anda test imkanı, yüksek 

frekansta sistematik olarak veri toplama, geleneksel olarak çok emek 

harcamadan yoğun olan denemeleri kurmak gibi avantajları bulunmaktadır.  

Kontrol, elektronik, bilgisayar ve veri tabanı hesap verileri ile birleşen 

hassas tarım teknolojileri, gelişmiş bir sistem yaklaşımı sunmaktadır. Küresel 

konumlandırma sistemi, coğrafi bilgi sistemi, değişken oranlı uygulama ve 

uzaktan algılama teknolojileri, hassas tarım teknolojileri kullanılarak, tüm 

araziye aynı anda uygulanan yaygın sabit seviyeli uygulama yöntemlerinin 

aksine, değişken seviyeli uygulama yöntemlerinin (uygulamaya dayalı) 

kullanılması (ihtiyaca göre gübre ve kimyasal madde verilmesi, farklı 

seviyelerde toprak işleme, farklı normlarda ekim-dikim, farklı seviyelerde 

sulama ve drenaj), küçük alanların arazi ve bitki özelliklerinin belirlenmesi 

(toprak nemi, toprağın besin seviyesi, toprak yapısı, bitki gereksinimleri, verim, 

vb.) gerekmektedir (Ozguven, 2018). 
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Endüstri 4.0, ürünlerin ve üretim sistemlerinin yaşam döngüsündeki tüm 

değerli zincirlerinin organizasyon ve yönetiminde yeni bir seviye olan 

Dördüncü Sanayi Devrimi'ni tanımlamaktadır. Bu döngü, kişiselleştirilmiş 

müşteri taleplerine odaklanmakta ve bir ürünün fikir aşamasından dağıtımına 

ve geri dönüştürülmesine kadar son kullanıcıya kadar ürün geliştirme ve üretim 

siparişindeki tüm zinciri içermektedir. Endüstri 4.0'ın iş dünyasına etkileri üç 

ana alanda sunulmaktadır. Bunlar dikey ve yatay değer zincirlerinin 

entegrasyonu ve dijitalleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin dijitalleştirilmesi, dijital 

iş modeli ve müşteri ilişkilerinin oluşturulmasıdır (Guban ve Kovacs, 2017). 

Endüstri 4.0 kavramındaki ana unsurlardan biri, sisteme bir bütün olarak 

bakmaktır. Tüm verilerin ve ölçümlerin tek bir tutarlı sistemde analiz için 

saklanmasını ve analiz için görünür olmasını sağlanmalıdır. Bu veri tabanı 

liderliğindeki önceliklendirme ve karar verme süreci için temel oluşturmaktadır 

(Jorgensen, 2018). 

Tarım 4.0 için yayınlanan bir raporda geleceğin taleplerini karşılama 

konusunda tarım üzerinde baskı oluşturan dört ana gelişmenin demografi, doğal 

kaynakların kıtlığı, iklim değişikliği ve gıda israfı olduğu bildirilmiştir. Bu 

rapora göre, artan talebi karşılamak için 2050 yılına kadar %70 oranında daha 

fazla gıda üretilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Oliverwyman, 2022). 

Gelişen teknolojinin tarımda uygulanması ile sensörlerden elde edilen 

veriler yapay zeka ve derin öğrenme yöntemleri ile analiz edilerek bitki koruma 

ve besleme programları yapılabilmektedir. Karar destek platformları ile yapılan 

öneriler ise çiftçi tarafından benimsenmeye başlandı. Pestisitler, herbisitler, 

gübreler ve su, akıllı tarım makinesi veya drone'lar tarafından tüm alan yerine 

sadece stresli bitkinin bulunduğu alana otonom olarak uygulanabilmektedir. 

Tarım 4.0'da uzaktan algılama, görüntü işleme, GPS teknolojisi, sensörlü IoT 

teknolojileri ile veri toplama yöntemleri geliştirilmiştir. Bu akıllı cihazlar ve 

robotik sistemler ile hassas tarım, çiftlikleri daha karlı, üretken, güvenli ve 

çevre dostu hale getirmektedir (Kırkaya, 2020).  

1. TARIMDA 4.0 
Tarım 4.0'da, ürünün kalitesi, verimi, ekonomisi ve çevresel etkiye dayalı 

olabilecek iyi bir planlamaya sahip olmak önemlidir. 4.0 kavramının bir parçası 

olarak tüm faktörler tam üretim sisteminin bir parçası olarak planlanmalıdır 

(Jorgensen, 2018). Tarım sektörü, Endüstri 4.0 ile uyumlu olarak gelişmektedir 

(Simonović ve ark., 2020). Sanayi sektörü olarak tarımda 4.0 devrimi, tarımsal 

gıda üretim zincirini içeren değişkenliği ve belirsizlikleri değerlendirmek için 

büyük bir fırsat sunmaktadır. Üretim teknolojileri ve cihazlarının, bilgi ve 

iletişim sistemlerinin, veri ve hizmetlerin ağ altyapılarında birleştirilmesi ve 

entegrasyonu sayesinde fabrikalar daha akıllı, daha verimli, daha güvenli ve 

daha çevresel olarak sürdürülebilir hale gelmektedir. Çiftliği veya tarım 

şirketleri olan üretici, piyasada rekabetçi kalabilmek için uyum sağlamalı ve 

değişiklikler yapabilmelidir. Karşılanması gereken birincil ihtiyaçlardan biri, 
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pazar ve üretim arasında ve işletmenin kendi içinde sürekli iletişimidir 

(Zambon vd., 2019). 

Teknolojinin 21. yüzyılda gelişmeye devam etmesi ile günümüzde erişim 

kolayca olabilmektedir. Çiftçilerin veya tarım işletmelerinin Endüstri 4.0 ile 

birlikte uygulanabilecek ucuz ve geliştirilmiş sensörler ve aktüatörler, yüksek 

bant genişliğine sahip hücresel iletişim, bulut tabanlı BİT sistemleri ve büyük 

veri analitiği gibi birkaç teknoloji bulunmaktadır. Traktör, biçerdöveler gibi 

tarım makineleri günümüzde standart olan performansları daha iyi ve daha 

kaliteli ekipmanlardan oluşmaktadır. Bu kapsamda tarım makineleri, akıllı 

kontrol sistemleri, makinelerin çalışması için birçok sensör ve tarımsal süreç, 

gelişmiş otomasyon sistemleri ve makinelere gömülü iletişim teknolojileri gibi 

özellikleri içermektedir (Jorgensen, 2018; Kovacs ve Husti, 2018).  

 
Şekil 2: Tarım 4.0 da tarım makinelerin ve drone’ların kullanımı 

Kaynak: https://lotesaprazo.imb.br/zha.php?yid=5&tags=agriculture+drone&cid=78 

Tarımda endüstri 4.0 unsurlarının kullanabilmesi için yerine getirilmesi 

gereken bazı görevler ve görevler yerine getirildiğinde, endüstri 4.0'ın tarımda 

uygulanması, tarımın iyileştirilmesi açısından sahip olduğu yararlar Tablo 1’de 

belirtilmiştir (Simonović ve ark., 2020). 
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Tablo 1: Tarımda endüsrti 4.0 uygulanmasında yerine getirilecek görevler ve 

iyileştirilmeleri  

Uygulamalar No Görevler ve iyileştirmeler 

Yerine 

getirilmesi 

gereken 

görevler 

1 Ekipman uyumluluğunu sağlamak için standartlara 

duyulan ihtiyaçlar 

2 Çiftçilerin mali açıdan modernleşme yetenekleri 

3 Kırsal alanda iletişim altyapısının geliştirilme 

çalışmaları 

4 Çiftliğin veya işletmenin büyüklüğü 

 

 

Yapılacak 

iyileştirmeler 

1 Akıllı tarım sensörleri tarafından toplanan verilerin 

değerlendirilmesi 

2 Süreçlerin daha iyi kontrol edilmesi ve düşük üretim 

risklerinin ortadan kaldırılması 

3 Maliyet yönetimi ve atık azaltma sayesinde üretim 

üzerinde kontrollerin artırılması 

4 Süreç otomasyonu yoluyla iş verimliliğin artması 

5 Ürünlerinin kalitesi ve verimlerinin artması 

 

Tarımda yapay zeka üzerine çalışmalar son yıllarda hızlı bir şekilde 

artmıştır. Bu çalışmalar farklı yöntemler üzerinde yapılmış ve toprak 

özelliklerinin incelenmesi, sulama yöntemleri, hastalık, zararlılar ve yabancı 

otların belirlenmesinden tarım makinelerinin durum tespitleri ve üretim 

yönetimlerine kadar birçok araştırma yapılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2: Tarımda yapay zeka üzerine yapılan çalışmalar 
Yapay 

Zeka 

Teknikleri 

Bulanık 

mantık 

Yapay sinir 

ağları 

Genel 

algoritma 

Uzman 

sistemler 

Karınca 

algoritmaları 

Çalışma 

Konuları 

Sulama 

yönetimi, 

Üretimde enerji 

tüketimi, 

Ürün kurutma 

işlemi, 

Yabancı ot 

tespiti, 

Tarımda 

taahhüt 

işlerini 

planlama, 

Su 

kaynaklarının 

tespiti, 

Hastalık 

sınıflandırılması, 

Arazi kullanım 

optimizasyonu, 

Yeşillik 

tanımlama, 

Sulama 

yönetimi, 

Tarımsal 

potansiyelin 

belirlenmesi, 

Üretim 

yönetimi, 

Toprak mekanik 

direnç tahmini, 

Tarım 

makinalarında 

durum tespiti, 

Hastalık 

tanıma ve 

sınıflandırma, 

Üretimde 

karar destek 

sistemi, 

Tarımsal atık 

işlenmesi 

Otomatik arazi 

sınıflandırılması, 

Hayvansal 

üretimde 

sistem analizi, 

Toprak azot 

içeriği 

tahmini 

Sera 

sistemleri 
 - Hastalık tespiti 

Arazi tahsisi 

yapılması 
 - 
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Yapılan 

Çalışmalar 

Martha ve 
ark. (2016); 

Faridi ve ark. 

(2018); 

Kurniasih ve 
ark. (2018); 

Kale ve Patil, 

(2018); Ali 

ve ark. 
(2018)   

Khoshnevisan 
ve ark. (2015); 

Oppenheim ve 

Shani, (2017); 

Kamilaris ve 
Prenafeta, 

(2018); Liu ve 

ark. (2018) 

(Khoshroo ve 
ark., 2018) 

Khawas ve ark. 

(2015); Li ve 

Parrott, (2016); 

Hosseini ve ark. 
(2016); Haklı ve 

Uğuz, (2017); 

Arya ve ark. 

(2018) 

(Montalvo ve 
ark. (2013); 

Romeo ve 

ark. (2013); 

Martinez ve 
ark. (2015); 

Vasquez ve 

ark. (2018); 

Haklı ve ark. 
(2018) 

Alaiso ve ark. 

(2013); 

Nguyen ve 

ark. (2017); 
Zhang ve ark. 

(2018); 

Zhang ve ark.  

(2019) 

 

2. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE TARIM 4.0’IN 

KULLANILMASI 
Dünya pazarında tıbbi ve aromatik bitkilere artan talepten dolayı, son 

yıllarda bu bitkilerin üretimi hızla artmaktadır. Çünkü bu bitkiler gıda, 

kozmetik ve ilaç sanayisinin ham maddelerini oluşturmakta ve yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu bitkilerin üretimlerinde organik veya iyi tarım 

uygulamaları tercih edilmesine rağmen farklı yöntemlerle de üretilmektedir 

(Yaldız ve ark., 2019). Bu yetiştirme yöntemlerin gelişen teknoloji ile 

birleştirilmesi tıbbi ve aromatik bitkilerin hem üretim miktarlarını hem de kalite 

özelliklerini artıracaktır.  

Tarımda 4.0’ın kullanılmasıyla tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği 

artacak ve piyasaya veya endüstriye daha kaliteli ve güvenilir ürünlerin 

sunulması sağlanacaktır. Çünkü, tıbbi ve aromatik bitkiler, içerdikleri etken 

maddeleri dolayısıyla da endüstride ilaç, parfümeri, kozmetik gibi alanlarda 

yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kullanımlarında rol oynayıcı 

faktörlerden birisi içerdikleri etken maddelerinin kalitesidir. Tarım 4.0’ın 

kullanımıyla hastalık, zararlı ve yabancı otlardan ari, yetiştirildiği toprak yapısı 

belirli, su ve gübre gibi uygulamalardan yeterli ve düzenli bir şekilde bitkilerin 

faydalanması sağlanacaktır. Tarımda endüstrileşme ile birlikte bu bitkilerin 

makineleşmeye bağlı olarak güvenirlikleri artacak, daha verimli ve kaliteli 

ürünler elde edilebilecektir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasattan sonra pazarlanabilir özelliklerinin 

uygun olması için doğru kurutma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. 

Çünkü bitkinin türüne, nem içeriğine, kurutma şekline ve kurutma koşullarına 

bağlı olarak bitkilerin özellikleri büyük ölçüde değişmektedir. Bu nedenle, 

kurutma modellemeleri, kurutma sisteminin çalışma parametrelerinin 

optimizasyonu ve performans artışları için önemlidir (Banakar ve Akandi, 

2012). Böylece, özellikle doğrusal olmayan ve çoklu işleme sistemlerinde 

güçlü bir araç olarak kabul edilen yapay sinir ağı (YSA) analizinin kullanılması 

umut verici bir yaklaşım olarak bildirilmiştir (Hua ve ark., 2011). 

Ağır metal biyosorpsiyon prosesinin değerlendirilmesi amacıyla Tepki 

Yüzey Metodolojisi (TYM) ve Yapay Sinir Ağı (YSA) kullanılmıştır. Kurşun 

iyonlarını sulu çözeltilerden uzaklaştırmak için yeni ve doğal bir biyosorbent 
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olan bir defada alınan sorpsiyon işlemi çörekotu (Nigella sativa) tohumları 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. pH, biyosorbent kütlesi ve sıcaklık gibi proses 

değişkenlerinin emilen kurşun miktarı üzerindeki etkileri, iki seviyeli, üç 

faktörlü merkezi kompozit deseni (MKD) ile araştırılmıştır. Sonuç olarak YSA 

modelinin tahminde MKD'ye göre çok daha doğru sonuçlar verdiği 

bildirilmiştir (Bingöl ve ark., 2012).  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Tarımda makineleşme ve sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte, bitkilerin 

tanımlanması ve tespiti, hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların tespit 

edilmesi, uygulamaların belirli oranlarda yapılması, bitki besleme yönetimleri 

ile büyüme ve davranış sistemlerinin oluşturulması, kalite özelliklerinin 

belirlenmesi, arazi toplulaştırma çalışmalarının yapılması, toprak, çevresel ve 

ekolojik koşulların etkilerinin belirlenmesine olanak sağlayacaktır. Tarımda 4.0 

devriminin uygulanmaya başlanmasıyla özellikle ilaç, parfümeri, gıda vb. 

alanlarda kullanılan ve her geçen yıl değeri artan tıbbi ve aromatik bitkilerde 

makineleşme ile birlikte ürün kayıpları en aza indirilebilecek, istenen 

özelliklerde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılabilecek ve kalite 

kriterleri yüksek ürünler piyasaya sürülebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar 

 

KAYNAKÇA 

Alaiso, S., Backman, J., Visala, A. (2013). Ant Colony Optimization for 

Scheduling of Agricultural Contracting Work. 4th IFAC Conference on 

Modelling and Control in Agriculture, Horticulture and Post Harvest 

Industry, August 27-30, 2013. Espoo, Finland. 

Banakar, A., Akandi, K.R.S. (2012). Genetic algorithm optimizing approach in 

rosa petals hot air dryer. International Journal of Agricultural and Food 

Science, 2(3), 60-65. 

Bingöl, D., Hercan, M., Elevli, S., Kılıç, E. (2012). Comparison of the results 

of response surface methodology and artificial neural network for the 

biosorption of lead using black cumin. Bioresource Technology, 112, 

111-115.  

Guban, M., Kovacs, G. (2017). Industry 4.0 Conception. Acta Technica 

Corviniensis Bulletin of Engineering, 10(1), 111. 

Haklı, H., Uğuz, H. (2017). A novel approach for automated land partitioning 

using genetic algorithm. Expert Systems With Applications, 82, 10-18.  

Haklı, H., Uğuz, H., Çay, T. (2018). Genetic algorithm supported by expert 

system to solve land redistribütion problems. Expert Systems, 35, 

e12308.  

Hosseini, M., Naeini, S.A.M., Dehghani, A.A. (2016). Estimation of Soil 

Mechanical Resistance Parameter by Using Particle Swarm 

Optimization, Genetic Algorithm and Multiple Regression Methods. Soil 

and Tillage Research, 157, 32-42. 

Hua, C., Huili, S., Xiangxi, Y., Chen, X. (2011). Artificial neural network in 

food processing. In Proceedings of the 30th Chinese Control Conference; 

Yantai, Chaina, July 22-24,  2687-2691. 

Jorgensen, M. (2018). Agricultural field production in an ‘Industry 4.0’ 

concept, Agronomy Research, 16(1), 94-102. 

Kamilaris, A., Prenafeta, S.X. (2018). A review of the use of convolutional 

neural networks in agriculture. The Journal of Agricultural Science, 156, 

312-322. 

Kırkaya, A. (2020). Smart farming- precision agriculture technologies and 

practices. Journal of Scientific Perspectives, 4 (2), 123-136. 

Khawas, P., Dash, K.K., Das, A.J., Deka, S.C. (2015). Drying technology an 

ınternational journal. modeling and optimization of the process 

parameters in vacuum drying of culinary banana (Musa ABB) slices by 

application of artificial neural network and genetic algorithm. Drying 

Technology, 34(4), 491-503. 

Khoshroo, A., Emrouznejad, A., Ghaffarizadeh, A., Kasraei, M., Omid, M. 

(2018). Sensitivity analysis of energy inputs in crop production using 

artificial neural networks. Journal of Cleaner Production, 197, 992-998. 



Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar | 268 

 

Kovacs, I., Husti, I. (2018). The role of digitalization in agricultural 4.0- how 

to connect the industry 4.0 to agriculture?, Hungarian Agricultural 

Engineering, 38-42. 

Li, X., Parrott, L. (2016). An improved Genetic Algorithm for spatial 

optimization of multi-objective and multi-site land use allocation. 

Computers, Environment and Urban Systems, 59, 184-194. 

Liu, Z.W., Liang, F.N., Liu,Y.Z. (2018). Applied Thermal Engineering. 

Artificial neural network modeling of biosorption process using 

agricultural wastes in a rotating packed bed. Applied Thermal 

Engineering, 140, 95-101.  

Martinez, V.M., Gil, F.J.G., Gil, J.G., Gonzalez, R.R. (2015). An Artificial 

Neural Network based expert system fitted with Genetic Algorithms for 

detecting the status of several rotary components in agro-industrial 

machines using a single vibration signal. Expert Systems with 

Applications, 42, 6433-6441. 

Montalvo, M., Guerrero, J.M., Romeo, J., Emmi, L., Guijarro, M., Pajares, G. 

(2013). Automatic expert system for weeds/crops identification in 

images from maize fields. Expert Systems with Applications, 40, 75-82. 

Nguyen, D.C.H., Ascough, J.C., Maier, H.R., Dandy, G.C., Andales, A.A. 

(2017). Optimization of Irrigation Scheduling Using Ant Colony 

Algorithms and an Advenced Cropping System Model. Environmental 

Modelling and Software, 97, 32-45. 

Oliverwyman, (2022). Agrıculture 4.0 – the future of farmıng technology. 

https://www.oliverwyman.com. (Erişim tarihi: 21.09.2022). 

Onay otomasyon, (2021). Endüstri 4.0, tarihsel gelişimi. https://www.onay 

otomasyon.com/endutri-4-0/. (Erişim tarihi: 19.09.2022). 

Ozguven, M M. (2018). The Newest Agricultural Technologies. Current 

Investigations in Agriculture and Current Research, 5(1), 573-580.  

Romeo, J., Pajares, G., Montalvo, M., Guerrero, J.M., Guijarro, M., de la Cruz, 

J.M. (2013). A new Expert System for Greennees Identification in 

Agriculture Images. Expert Systems with Applications, 40, 2275-2286.  

Simonović, A., Marković, D., Simonović, V., Krstić, D. (2020). Impact of 

Industry 4.0 on agricultural industry. Internatıonal Scıentıfıc Journal 

"Industry 4.0", 4, 164-166. 

Vasquez, R.P., Aguilar, A.A., Lopez, M.V., Rivero, L.G., Rodriguez, A.A., 

Rojas, A.A. (2018). Expert system based on a fuzzy logic model for the 

analysis of the sustainable livestock production dynamic system. 

Computers and Electronics in Agriculture, 161, 104-120. 

Yaldız, G., Çamlıca, M., Özen, F. (2019).  Organik gübrelemenin tıbbi 

bitkilerin verim ve kalite özelliklerine etkileri. Uluslararası Anadolu 

Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 3, 37-48 



269 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar 

 

Zambon, I., Cecchini, M., Egidi, G., Saporito, M.G., Colantoni, A., (2019). 

Revolution 4.0: Industry vs Agriculture in a Future Development for 

SMEs, Processes, 7(1), 1-16. 

Zhang, Y., Lee, W.S., Li, M., Zheng, L., Ritenour, M.A. (2018). Non-

destructive recognition and classification of citrus fruit blemishes based 

on ant colony optimized spectral information. Postharvest Biology and 

Technology, 143, 119-128.  

Zhang, Y., Li, M., Zheng, L., Qin, Q., Lee, W.S. (2019). Spectral features 

extraction for estimation of soil total nitrogen content based on modified 

ant colony optimization algorithm. Geoderma, 333, 23-34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar | 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-8246-33-9




	önkp
	ilkler
	Önsöz (6)
	Bölüm-1
	Bölüm-2
	Bölüm-3
	Bölüm-4
	Bölüm-5
	Bölüm-6
	Bölüm-7
	Bölüm-8
	Bölüm-9
	Bölüm-10
	Bölüm-11
	Bölüm-12
	ark



