
TEORİDEN PRATİĞE

TÜRKİYE'DE TARIM
VE HAYVANCILIK UYGULAMALARI
EDİTÖRLER
Doç. Dr. Muammer KIRICI
Arş. Gör. Dr. Ersin KARAKAYA



TEORİDEN PRATİĞE TÜRKİYE'DE TARIM VE 

HAYVANCILIK UYGULAMALARI 

 

EDİTÖRLER 

Doç. Dr. Muammer KIRICI 

Arş. Gör. Dr. Ersin KARAKAYA 

YAZARLAR 

Prof. Dr. Alaaddin YÜKSEL 

Prof. Dr. Mustafa SARIEYYÜPOĞLU 

Prof. Dr. İhsan BAKIRCI 

Doç. Dr. Bülent KAYA 

Doç. Dr. Engin ŞEKER 

Doç. Dr. Yasin DEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi. Barış ENEZ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma CAF 

Dr. Öğr. Üyesi Mikail ÖZCAN 

Dr. Öğr. Üyesi. Nurgül ŞEN ÖZDEMİR 

Arş. Gör. Dr. Mehmet Reşit TAYSI 

Öğr. Gör. Ahmet Hakan ÜRÜŞAN 

Öğr. Gör. Zeynep ÜRÜŞAN 

Arş. Gör. Işıl SARAÇ SİVRİKAYA 

Arş. Gör. Hasan ER 

Arş. Gör. Murat Emre TERZİOĞLU 

Arş. Gör. Orhan İNİK 

Zir. Yük. Müh. Gözdenur ÇAKAR KILIÇ  

Yük. Müh. Oğuzhan KUZUCU 

Esra BALKİS 

Ezgi EDEBALİ 

Pınar ŞENDİKİCİ 

 

 

 



Copyright © 2022 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or 

transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording or other 

electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the 

publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and 

certain other noncommercial uses permitted by copyright law.  

Institution of Economic Development and Social Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. The first 

degree responsibility of the works in the book belongs to the authors. 

Iksad Publications – 2022© 

 

ISBN: 978-625-8246-96-4 

Cover Design: ibrahim KAYA 

  November / 2022  

Ankara / Türkiye 

Size = 16x24 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İÇİNDEKİLER 

EDİTÖRDEN 

ÖNSÖZ 

Doç. Dr. Muammer KIRICI 

Arş. Gör. Dr. Ersin KARAKAYA.....................................................................1 

BÖLÜM 1 

BİTKİ GELİŞMESİNE BAKTERİLERİN ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi. Barış ENEZ………………………………………………......3  

BÖLÜM 2 

BİYOJENİK NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ ve KULLANIM 

ALANLARI 

Esra BALKİS 

Doç. Dr. Bülent KAYA………………………………………………….......17 

BÖLÜM 3 

GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİN (AgNP) ANTİBİYOTİĞE 

ALTERNATİF OLMA POTANSİYELİ VE HAYVAN BESLEMEDEKİ 

YERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma CAF 

Doç. Dr. Bülent KAYA...................................................................................33 

BÖLÜM 4 

BİTKİ UÇUCU YAĞLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE 

FİTOPATOJEN FUNGUSLAR İLE YAPILAN UYGULAMA 

ÖRNEKLERİ 

Zir. Yük. Müh. Gözdenur ÇAKAR KILIÇ  

Arş. Gör. Işıl SARAÇ SİVRİKAYA…………………………………….......53 

BÖLÜM 5 

TARIMDA ARITILMIŞ ATIK SUYUN KULLANIMINA YÖNELİK 

TUTUM 

Arş. Gör. Hasan ER.........................................................................................67 

 



BÖLÜM 6 

HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ 

Arş. Gör. Dr. Mehmet Reşit TAYSI……………………………………........85 

BÖLÜM 7 

BAKTERİYOFAJLAR VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

FAJ TERAPİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mikail ÖZCAN 

Yük. Müh. Oğuzhan KUZUCU.....................................................................103 

BÖLÜM 8 

DENİZ AKVARYUMU EKOSİSTEMİNİN KURULUMU  

Dr. Öğr. Üyesi Mikail ÖZCAN 

Doç. Dr. Engin ŞEKER 

Prof. Dr. Mustafa SARIEYYÜPOĞLU........................................................125 

BÖLÜM 9 

MİKROENKAPSÜLASYON TEKNİĞİNİN GIDA ENDÜSTRİSİNDE 

KULLANIM ALANLARI 

Ezgi EDEBALİ 

Arş. Gör. Murat Emre TERZİOĞLU 

Prof. Dr. İhsan BAKIRCI………………………………………………......153 

BÖLÜM 10 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE AKRİLAMİD SEVİYELERİ VE 

AKRİLAMİDİN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ 

Ezgi EDEBALİ 

Arş. Gör. Murat Emre TERZİOĞLU 

Prof. Dr. İhsan BAKIRCI………………………………………………......173 

BÖLÜM 11 

BALIKÇILIKTA PLANKTONUN ÖNEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi. Nurgül ŞEN ÖZDEMİR…………………………………..189 

 

 

 



BÖLÜM 12 

BAZI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN İKLİM, TOPRAK 

İSTEKLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ 

Öğr. Gör. Zeynep ÜRÜŞAN 

Arş. Gör. Orhan İNİK 

Öğr. Gör. Ahmet Hakan ÜRÜŞAN...............................................................203 

BÖLÜM 13 

BİNGÖL İLİ ARAZİ KAYNAKLARININDA ZAMANLA MEYDANA 

GELEN DEĞİŞİM 

Arş. Gör. Orhan İNİK 

Prof. Dr. Alaaddin YÜKSEL…………………………...……………........219 

BÖLÜM 14 

PANDEMİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ TARIM TİCARETİ 

Pınar ŞENDİKİCİ………………………………………………………......235 

BÖLÜM 15 

HAVZA REHABİLİTASYONU EROZYON KONTROL 

ÇALIŞMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 

YÖNTEMLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ 

Doç. Dr. Yasin DEMİR.................................................................................251 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 | TEORİDEN PRATİĞE TÜRKİYE'DE TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMALARI 

 

ÖNSÖZ 

Türkiye'de tarım, istihdam, ihracat ve ulusal gelire yaptığı katkı ile 

önemli bir sektördür. Kovid-19 sürecinin hâlâ devam ettiği dikkate alındığında, 

kendi kendine yeterli olabilen ülkelerin salgınla daha rahat mücadele 

edecekleri, diğer birçok ülkeyi ise tarım ürünlerinin kesintisiz ithalatı ve 

vatandaşlara ulaşımını sağlamak gibi çok önemli sorunlar beklemektedir. Bu 

noktada Türkiye’nin tarımsal üretimde elde ettiği çeşitlilik ve verimlilikle 

mevcut sorunları rahatlıkla atlatabilecek bir kapasiteye sahip olduğu 

söylenebilir. Dijital teknoloji çözümlerinin tarım sektörüne entegre edilmesi ve 

tarım sektörünün sürdürülebilir yönetimini desteklemek amacıyla tarımsal 

üretim, toprak ve arazi ile ilgili anlamlı bilgilerin oluşturulması,  üretkenliği 

arttırarak iklim değişikliğinin ekosistemler, kırsal gelirler ve istihdam 

üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Böylece tarım 

sektörü daha sürdürülebilir, rekabetçi ve iklime uyumlu bir yöne doğru geçişini 

tamamlayabilecektir. Özellikle tüm sektörlerde de görülen maliyet artışlarının 

kontrol altına alınmasıyla üretim kapasitesi, verimlilik ve ürün çeşitliliği 

bakımından güçlü bir konuma sahip olan Türkiye tarımı; ilerleyen yıllarda 

sıçrama yapabilecek sektörlerden biri olabilecektir. Ümit edilen bu sıçramanın 

yaşanabilmesi için “Geçmişten bugüne teoriden pratiğe Türkiye’de tarım ve 

hayvancılık uygulamaları” ile ilgili söylenmesi gereken birçok konunun olduğu 

gerekliliği bu çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu kitapta, 

geçmişten bugüne teoriden pratiğe Türkiye’de tarım ve hayvancılık 

uygulamaları ile ilgili akademik bakış açısıyla değerlendiren çalışmalar bir 

araya getirilmiştir. Bu kitabın dolaylı ya da dolaysız olarak tarımla ilgisi olan 

toplumun tüm kesimlerine ilgileri ölçüsünde yararlı olmasını temenni ederiz. 

Doç. Dr. Muammer KIRICI 

Arş. Gör. Dr. Ersin KARAKAYA 
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GİRİŞ 

Uzun yıllar araştırmacılar tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artıran 

kimyasalların olumsuz durumunu ortadan kaldıracak alternatifler bulmaya 

çalışmışlardır.  Farklı başlıklar altında sentetiklerin etkisini en aza indirmek için 

organik tarım, iyi tarım uygulamaları altında araştırmacılar epey çalışmalar 

yapmışlardır. Son zamanlardaki araştırmalara bakıldığında Bitki gelişimini 

teşvik eden bakteriler (PGPB); bitki büyümesine etkisinin olumlu olması, bitki 

hastalıklarındaki rolü ve bitkinin dayanıklı olmasında ki etkisi üzerine 

çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır (İmriz ve ark., 2014). Mikroorganizmalar 

toprakta çok sayıda ve çeşitlilikte bulunmaktadır. Kök bakterileri denilen 

mikroorganizmalar, bitki kökleri ile ilişkili olan bakteri topluluklarıdır. Bu 

etkileşime bakıldığında bakterilerin bir bölümü yararlı diğer bölümünün ise 

zarar verdiği görülmektedir. Kök bakterilerinden yararlı olanların bazıları 

bitkide biyokontrol ya da gelişmeyi uyarıcı rol oynamaktadır (Romerio, 2000). 

Yararları olan kök bakterileri için bitki gelişimini uyaran kök bakterileri ifade 

edilmektedir. PGPR olarak kısaltılan bu terim 1978 yılında ilk kez 

kullanılmıştır (Kloepper ve ark., 1980; Ram ve ark., 2013). Bu gelişime katkı 

sağlayan kök bakteri için birçok kısaltma kullanılsa da yapılan çoğu 

araştırmada PGPR terimi kullanılmaktadır (Oral ve Kotan, 2021). 

Dünyada ki pek çok ülkede bugün bitki gelişmesine uyarıcı etkisi olan 

kök bakterilerinin bitkilerdeki rolü üzerine çalışma yapılmaktadır (Romerio, 

2000; Wall, 2000). Bu araştırmalar Çin’de başlamış ve 1985 yılında uygulanan 

tarla alanının genişletmişlerdir. Yaptıkları çalışmalarda bakterilerin bazı 

ürünlerde verim artışını sağladıklarını ifade etmişlerdir. Bu ürünler ve artış 

oranları karpuz % 15,5; mısır % 12,5; patates % 22,5; pamuk % 10,4; buğday 

% 11; çeltik % 16,2; şeker pancarı % 16,9 ve kök sebzeleri % 20 olarak tespit 

ettiler (Chen ve ark., 1996). 

PGPR uygulanmasıyla birlikte bitkilere birçok avantajı bulunmaktadır. 

Bunlar;   klorofil oranı, kök gelişimi, çimlenme oranı, hormon üretmesi,  protein 

oranı susuzluğa tolerans, kök ve gövde ağırlığı artırmanın dışında yaprakların 

yaşlanma süresini uzatma ve hastalıklara karşı daha dirençli olmanı 

sağlamaktadır (Çakmakçı, 2005).  
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Şekil 1. Bitki, toprak ve mikroorganizma arasındaki ilişki (Backer ve ark., 2018) 

Bu uygulamalar daha çok sera, laboratuvar ve tarla da yapılmaktadır; 

fakat tarla da yapılan çalışmalarda meydana gelen olumsuz koşullardan dolayı 

beklenen sonuçlar alınamamaktadır. Sıcaklığın yüksek olması, yağışın azlığı, 

toprak pH’sının değişmesi ve besin miktarının azalması gibi durumlar bakteri 

popülasyonun azalmasına neden olmaktadır (Şahin ve ark., 2004). 

Tarımın sürdürebilmesi, çevrede oluşan kirliliğin engellenmesi, tarımsal 

maliyetin azaltılması, fosfatı çözen bakteriler ve biyolojik azot fiksasyonu gibi 

durumlardan dolayı bakterin kullanılması artık zorunlu olmuştur. PGPR deki 

amaç, bahçecilik, tarım, orman ve çevrenin yenilenmesidir. 

Bitki gelişimine katkı sağlayan kök bakterileri 

PGPR, bitki kök yakınlarında bulunan ve bitkilerin gelişmesini uyaran 

kök bakterileridir. Bu bakteriler bitkilerin rizosfer alanlarında olduğundan 

büyümeye etkilerini vejetatif ve generatif olarak gösterirler. Bu bakteriler 

toprakta serbest olarak bulunarak kök bölgesinde koloni oluştururlar. Bu 

koloniler bitki gelişimini uyarıcı etki yapar. Bitki gelişimine katkı sağlayan 

bakteriler Tablo 1 de gösterilmiştir (Cleyet-Marcel ve ark., 2001). Bu bakteri 

cinsleri strese karşı tolerans sağlanmaktadırlar (Çakmakçı, 2005). Farklı 

uygulama metotları ile bakteri ve bitki arasında etkileşim oluşturulmaktadır. 

Rizosfer bölgesinde yaşayan ve bitki kök bölgesinin yaklaşık olarak %7-15’ni 

oluşturan bakteriler, bu alanlarda salgılanan bazı aminoasit ve şekerleri 
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kullanarak besin ve enerji ihtiyaçları karşılamaktadırlar. Bu etkileşimler 

neticesinde rekabetçi bir ortam meydana gelmekte ve bu şekilde bitki 

uyarılmanın yanında biyolojik kontrol sağlanarak olumlu etki oluşturulur 

(Samancıoğlu ve Yıldırım, 2015). 

Tablo 1. Bitki gelişmesini düzenleyici bakteriler 

Bakteriler 

 

Bacillus 

Lactobacillus               

Burkholderia 

Paenibacillus              

Comamonas  

Hydrogenophaga       

Alcaligenes 

 

Pseudomonas 

Enterobacter   

Pantoae  

Xanthomonas   

Agrobacterium  

Arthobacter   

Klebsiella 

 

Serratia 

Rhizobium  

Bradyrhizobium  

Azosprillium  

Azotobacter 

Streptomyces 

 

PGPR’ler bitki türlerine göre değişmekle birlikte bitkilerin gelişmesine 

her yönden katkı sağlamaktadırlar (Sharafzadeh, 2012; Singh ve ark., 2014; Fan 

ve ark., 2017).  

Şekil 2. Bitki geliştirici kök bakterileri (Anonim, 2022) 

 

Bacillus’lar tıpkı Pseudomonas’lar gibi patojenleri yok etme adına 

antifagositik özelliklerinin olmasının yanı sıra bitki gelişmesini artırdığından 

dolayı son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmişlerdir. Bitkilerde azot tespit 
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eden kök bakterilere örnek olarak; Bradyrhizobium, Rhizobium, Azospirillium 

ve Azotobacter bakterileri verilir.  Bu bakteriler, bitkiler ile penetrasyona dayalı 

etkileşim de bulunurlar ayrıca biyokontrol etkileri çok azdır (Altın ve Bora, 

2005). Bitki köklerinde yaşayan bakteriler, etkileşimleri değerlendirildiğinde 

bir kısmının yararlı diğer kısmının ise zararlı etki gösterdiği bilinmektedir. 

Yararlı etki gösterilen bu saydığımız bakteriler bitki de uyarıcı etki yaparlar 

(Romerio, 2000). Azospirillum, Acetobacter, Herbaspirillum, Azotobacter ve 

Azoarcus gibi bakteriler, atmosferde bulunan ve bitkiler tarafından 

kullanılamayan azotu toprakta serbest hale getirerek kullanılabilir forma 

getirmektedirler. Kök bakteriler aracılığı ile yapılan azot gübrelemesiyle 

kimyasal olarak yapılan azot gübrelemesi karşılaştırıldığında, kimyasal ile 

yapılanın daha maliyetli olduğu görülmektedir. Uygun olarak kullanılan bitki 

büyümesine katkı sağlayan bakteriler kullanıldığında kimyasal gübre 

miktarının azalmasına katkı sağladığı gibi bitkilerin besinlerden daha fazla 

yararlandığı görülmüştür (Islam ve ark., 2013). 

PGPR’in tarımda uygulamaları 

Clostridium pasteurianum bir heterotropik aneorobik bakterisi olarak ilk 

kez 1893 yılında izole edilmiştir. Daha sonra ise oksijenli ortamda nitrojen 

fiksasyonu yapan Azotobacter spp. bakterisi 1901 yılında ve yakın zamanda ise 

Azoarcus, Gluconacetobacter diazotrophicus ve Herbaspirillum spp suşları 

elde edilmiştir (Döbereiner ve ark., 1993). Biyolojik azot fiksasyonunun (BNF) 

önemi baklagil olmayan bitkilerde ilk kez 1970 yılında yarı katı azotsuz besi 

ortamının bulunmasıyla netleşmiştir. Bu ortamın bulunması ile endofit birçok 

bakteri izole edilmiştir (Oliveira ve ark., 2002). 

Rizosferin, organik ve biyolojik gübre (BG) ile takviye edilmesi 

durumunda organik ve temiz tarımdan söz edilebilir. Mikroorganizmaların tür 

ve etkinliğine göre biyolojik gübre sonuçları değişmektedir. Çeltik ve buğday 

gibi tahıllarda üretimin artmasını sağlayan etkiler; biyolojik gübrenin içindeki 

organik maddelerin mineralizasyonu, biyolojik azot fiksasyonu ve besin 

alımının teşvik edilmesidir. Kültür bitkilerin gelişimine ve verime katkısı olan 

bakteri familyaları; Artrobacter, Azoarcus, Azospirillum, Azotobacter, 

Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia ve 

Rhizobia şeklinde ifade edebiliriz (Burdman ve ark., 2000). Azospirillum ve 

Azotobacter gibi türler kayda değer artışlara neden olmaktadır. Kullanılan tahıl 



9 | TEORİDEN PRATİĞE TÜRKİYE'DE TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMALARI 

 

çeşidine bağlı olarak değişen azot fiksasyon olaylarında % 20-50 arasında artışı 

sağladıkları ifade edilmiştir. Kontrole göre biyolojik gübrelemede mısırda 

%112, balkabağında %112, domateste % 119, arpada % 234 ve buğdayda % 

259 kuru madde artmıştır (Çakmakçı, 2005). Buğday, ayçiçeği ve pirinç gibi 

bitkilerde biyolojik gübre olumlu sonuç vermiştir. Mineral ve biyolojik 

gübreler beraber kullanılması ile ayçiçeği bitkisinde birçok olumlu etki 

yapmıştır. Bunlar; tabla çapı, tohum verimi, bitki boyu, yağ ve mineral 

içeriğinin artması şeklinde olmaktadır (Keshta ve El-Khouly, 2000). 

Comamonas acidovorans, Agrobacterium sp., ve Alcaligenes piechaudii gibi 

bakteriler ile muamele edilen marulun, kök uzama oranları sırasıyla % 15, 30 

ve 44 arttırdığı ifade edildi (Barazani ve Friedman, 1999). Birçok tarla 

denemelerinde azot fiksasyonu yapan Azospirillum bakterileri verimi % 5-30 

arasında artırdığı belirtilmiştir (Bashan ve Holguin, 1997). Buğdaya aşılanan 

Azospirillum bakterileri, buğdayda dane verimini ciddi oranda artırmıştır. R. 

capsulatus ile aşılanan çeşitli pirinç fidelerinde toprak üstündeki kuru ağırlığın 

%47-100, gövde ağırlığın %52-75, kök azot içeriği %50-62 oranında artma ve 

kök uzunluğunda ise % 9-37 arasında azalma olduğu görüldü (Elbadry ve 

Elbanna, 1999).  Bitki gelişimini uyaran bakteriler (PGPR); şeker kamışı, şeker 

pancarı, çeltik, mısır ve buğday gibi bitkilerde son yıllarda uygulanmaya 

başlandı (Döbereiner, 1997; Schilling ve., 1998; Hecht-Buchholz, 1998). 

Özellikle Bacillus türleri ile yapılan çalışmalarda önemli artış olması 

sağlanmıştır (Bent ve ark., 2002; Khan ve ark., 2003; Öztürk ve ark., 2003). 

Çeltik fidelerini fiksasyon ile azot miktarında artışı sağlayan bakteri türleri 

Rhodobacter’dir (Drepper ve ark., 2002). Yazlık buğday ile muamele edilen 

Pseudomonas türleri; ıspanak gelişimine, buğday kök kuru ağırlığına ve şeker 

pancarının verimini artırmıştır (Urashima ve Hori 2003; Şahin ve ark., 2004). 

PGPR’in etki mekanizmaları 

Kök bakterilerinin bitkilerdeki uyarma mekanizmaları; besinlerden daha 

fazla yararlanma, bitki büyüme hormonlarına olumlu etkisi, bitkilerde zararlı 

olan mikroorganizmalarla mücadele ve biyokontrol gibi başlıklar ile ifade 

edilir. 
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Şekil 3. Bitki gelişimini sağlayan kök bakterilerin mekanizmaları (Meraklı ve 

Memon, 2020) 

Besinlerden yararlanma 

Siderefor üretimi 

Toprakta, mikroorganizmaların metabolizmasında hayati öneme sahip 

demir serbest iyon olarak az bulunmaktadır. Serbest olarak bulunmamasının 

nedeni, ferrik hidroksit şeklinde bulunması ve buna bağlı olarak güç 

çözünmesidir. Nitelik bakımından asit olan topraklarda bu demir bileşeni 

çözüneceğinden bu tür topraklarda yeterli miktarlarda bulunur. Bazik olan 

toprakta demir miktarının az olmasından dolayı mikroorganizmalar içerisinde 

rekabet meydana gelir. Mantarlar, bitkiler ve bakteriler sular da kolayca 

çözünen sideroforlar moleküllerin sentezini yaparlar. Bu molekülü toprakta az 

bulunan düşük ağırlıktaki demiri almak için yaparlar. Siderofor kelime anlamı 

olarak demir taşıyan demektir. Toprakta bulunan demir moleküllerini alarak 

hücre içine bırakırlar. Bu sideroforlar; bitkiler tarafından sentezleniyor ise 
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fitosiderofor, mikroorganizmalar bu molülü yapıyor ise mikrobiyal siderofor 

şeklinde ikiye ayrılır. Patojenlerin toprakta gelişmesini önleyen önemli faktör, 

bitki köklerinde bulunan kök bakterilerin sentezlediği sideforlar ile alınan 

demir iyonlarıdır. 

Fosfat çözünürlüğü 

Fosfor, azottan sonra bitkiler için önemli ikinci elementtir. Toprakta bol 

miktarda bulunan bu madde bitkiler tarafından az oranda kullanılmaktadır. Az 

alınmasındaki en önemli iki faktör, toprağın pH’sı ve kireç içeriğidir. Fosfor 

maddesinin bitkiler tarafından en iyi şekilde alınmasını sağlayan pH aralığı 6,5-

7,5’tir. Toprak pH’sının 6,5’in altına düşmesi ile toprakta bulunan Fe, Mn ve 

Al gibi elementlerle tepkimeye girerek bitkiler tarafından fosfor alınamaz. Bu 

durum kireçli olan topraklar içinde geçerlidir. Fosfor ile CaCO3 tepkimeye 

girerek bitkinin fosfor alınımı engellenir. Bitkinin kök kısmında bulunan 

bakteriler bu fosforu çözüp bitkinin almasını sağlar. Bundan dolayı bitkilerin 

verimlerinde artış meydana gelmektedir. Bakteriler, glukonik asit ve sitrik asit 

gibi maddeler salgılayarak toprağın pH’sını değiştirip fosforun alınımını 

sağlarlar. Fosfatı en iyi çözen bakteri grupları; Pseudomonas, Bacillus ve 

Rhizobium familyalarıdır (Seshadri ve ark., 2000; Antoun, 2003). 

Azotun biyolojik bağlanması 

Nükleik asit ve protein gibi hayati öneme sahip olan bileşikler de azot 

elementinin bulunmasının yanı sıra molekül düzey de azot bileşiği atmosferde 

önemli bir yer tutmaktadır. N2 bileşiği, üreme ve gelişim için doğrudan 

alınamaz bunun için hidrojen ile birleşmesi gerekir. Bunun olabilmesi için 

biyolojik veya kimyasal işlemlerden geçmesi gerekir. Bitki köklerinde 

simbiyotik olarak yaşayan mikroorganizmalar bu işlemi yapmaktadır. Buna en 

güzel örnek baklagiller ile bunların köklerinde yaşayan Rhizobium’lardır. 

Simbiyotik olarak gerçekleşen azot bağlanma olayı dünyada ortalamasının % 

20 sini oluşturuyor. Azobacter, Nastoc, Berjerinckia, Anabaecna ve 

Clostridium gibi bakteriler azot bağlayan ancak simbiyotik olmayan 

bakterilerdir (Hubbel ve Kidde, 2003). 
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Kök bakterilerin bitki hormonları üretmesi 

Bitki hormonlarına etki ederek bitkinin gelişmesini kökte bulunan 

bakteriler sağlar. Indol- 3- asetik asit (IAA) ile etilen bu hormonlar arasında en 

etkili olanlarıdır. 

Indol asetik asit 

Geçmişten günümüze kadar gelen IAA, bitkilerde birçok olumlu 

gelişme sağlamaktadır. Bunlar; bitki yapraklardaki yaşlanmayı 

geciktirme, çiçek gelişmesine olumlu katkı, apikal bölge gelişmesi, 

kambiyum hücrelerinin bölünmesi gibi fizyolojik durumlara katkısı 

vardır. Bitki kökünden izole edilen bakterilerin büyük çoğunluğu 

bitkilerin gelişmesini sağlayan IAA üretebildikleri düşünülmektedir. Bu 

bakteriler arasında; Azotobacter, Rhizobium, Bacillus gibi bakterilerin yanında 

Agrobacterium rhizogenes, Erwinia herbicola ve Pseudomonas syringae gibi 

patojen bakterilerde bulunmaktadır (Patten ve Glick, 2000). 

Etilen 

Tohumun çimlenmesi için etilen gerekir. Etilen üretim miktarı; fidenin 

gelişmesi ve tohumun çimlenmesi sırasında artmaktadır. Etilen oranın az 

olması kök büyümesi ve oluşumunun artmasını sağlamaktadır. Bu miktarın 

artması bitki büyümesini olumsuz etkileyerek gelişmesini engeller (Penrose ve 

Glick, 2000; Pal ve ark., 2000). Kök bakterileri, ACC (1-amino-siklopropon-1-

karboksilik asit) deaminaz sentezleyerek bitkideki etilen seviyesinin düşük 

oranda kalması sağlar bu şekilde bitki gelişimine katkıları olur (Wang ve ark., 

2000). 

SONUÇ 

Ekosistemde birçok zarara neden olan kimyasalların kullanılmasındansa 

tarımsal üretimde verimi artırmak için kök bakterilerinin kullanılması 

gerekmektedir. Kök bakterilerinin tarımda uygulanması ile tarımsal ürün 

verimlilik, biyolojik olarak iyileşme, ekosistemin işleyişine katkı ve biyo 

kontrolün sağlanması gerçekleşir. Bundan dolayı PGPR’nin tarım 

uygulamalarda kullanılmasının yaygınlaştırılması sürdürülebilir tarım 

açısından önemlidir. 
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Bilimsel açıdan bakıldığında içinde bulunduğumuz çağ, nanobilim ve 

nanoteknoloji çağı olarak kabul görmektedir. Bilim dalları insanlara en iyi 

şekilde hizmet etmek ve sorunlara en etkili çözümler sunmak adına bir araya 

gelmektedir. Nanoteknoloji, maddenin atomik, moleküler ve supramoleküler 

seviyede kontrol edilerek makro ölçekte ürünlerin imalatını kapsamaktadır. 

Nanomalzeme kavramı, hacimli malzemeye kıyasla oldukça benzersiz 

özellikler sergilemesinden dolayı son yıllarda adını duyurmuş olsa da aslında 

nanoteknoloji kavramı 1970’li yıllarda araştırmacı Norio Taniguchi tarafından 

kullanılmıştır. Fakat o dönemlerde gereken ilgiyi görememiştir. 1986 yılından 

itibaren araştırmalara konu olmaya ve ülkelerin yatırım yapmaya başladığı alan 

haline gelmiştir (Hulla ve diğerleri, 2015; Arvind ve diğerleri, 2022). 1909'da 

Richard Adolf Zsigmondy tarafından gerçekleştirilen ilk nanoparçacık 

çalışmasından bu yana sınırsız kullanım alanına sahip olan nanoparçacık, çevre, 

sağlık, tesktil gibi pek çok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır (Ke ve 

diğerleri, 2022). Bu kadar yaygınlık kazanan nanoteknoloji geleceğe dair 

birtakım endişeleri de beraberinde getirmiştir. Güncel literatürde 

nanopartiküllerle ilgili pek çok çalışma mevcut olsa da çevre ve organizmalar 

üzerindeki etkilerini tam olarak anlayabilmemizi sağlayacak bilgiler yeterli 

değildir.  Nanomalzemelerin uzun vadeli etkileri hakkında araştırmalar bilim 

insanlarının dikkatini nanomalzemelerin üretim stratejilerine çekmiştir. Bu 

çalışmanın amacı dünya çapında adını duyurmuş olan nanopartiküllerin sentez 

yöntemleri ve uygulama alanlarına yönelik bilgileri derlemektir.  

1. Giriş 

Nanoteknoloji, 1-100 nanometre (nm) boyutlarında olan parçacıkların 

üretimi ve türevlendirilmesi ile ilgilenen bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır 

(Nair ve diğerleri, 2022). Bu bilim alanında ölçü birimi olarak kullanılan nm, 

metrenin milyarda birine eşittir. Partiküllerin boyutları küçüldükçe yüzey alanı 

ve kuantum etkisi artış göstermekte böylelikle optik, elektrik ve manyetik 

özellik gibi farklılıklarından dolayı daha reaktif kabiliyet kazanmaktadırlar. 

Şaşırtıcı bir biçimde nanopartiküllerin morfolojik özellikleri (şekil, boyut), 

kimyasalların miktarları, sıcaklık ve pH gibi reaksiyon şartları değiştirilerek 

türevlendirilebilmektedir. Tüm bunlarla beraber nanomalzemeler; uygun 

olmayan ortamlarda kararlılık, biyobirikim veya toksisite, kapsamlı analiz 

ihtiyaçları, geri dönüşüm/yeniden kullanım gibi çeşitli olumsuzlukları da 
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beraberinde getirmektedir. Nanomateryallerin bu sınırlamalarının 

iyileştirilmesi ihtiyacı bu araştırma alanında yeni ve büyük fırsatlar meydana 

getirmekte ve dikkatleri nanopartikül sentez yöntemlerine çekmektedir (Sing 

ve diğerleri, 2018). Nanopartikül üretiminde, yukarıdan aşağı “top 

down”  aşağıdan yukarı “bottom up” olmak üzere iki temel yaklaşım 

bulunmaktadır. Bu yaklaşımlarla fiziksel veya kimyasal metodlar kullanılarak 

nanopartiküller sentezlenmektedir. Yukarıdan aşağı yaklaşımda hacimsel bir 

maddeye mekanik bir kuvvet uygulanarak nano boyuta indirgeme yapılırken, 

aşağıdan yukarıya yaklaşımında; moleküller veya atomlar ile organik ya da 

inorganik yapılar elde edilmesi söz konusudur. Mevcut çalışmanın konusu olan 

yeşil sentez (green sentez) yöntemi aşağıdan yukarı yaklaşımlardan  biridir. 

Yeşil sentez, temelde indirgeme, büyüme ve sonlandırma olmak üzere üç 

aşamadan oluşmaktadır (Selvaraj ve diğerleri, 2022). Yöntem; 

mikroorganizmalar, bitkiler, mayalar ve mantarlar gibi biyolojik materyallerde 

bulunan sekonder metabolitler kullanılarak metal iyonlarının indirgenmesi ve 

metal/metal oksit nanopartikül üretilmesi esasına dayanmaktadır (Sneha ve 

diğerleri, 2010; Sing ve diğerleri, 2018). Bitkilerde bulunan flavonlar, 

alkaloidler, fenoller ve antrasenler gibi fitokimyasallarda bulunan fonksiyonel 

gruplar (-C-O-C, -C-O-, -C=C, C=O-) metalik nanopartiküllerin oluşumunu 

teşvik etmek için indirgeyici ajan olarak hareket eden protein ve karbonhidrat 

gibi biyomoleküllerden oluşmaktadır (Iravani, 2011). Ayrıca bitki özlerinde 

bulunan fonksiyonel amino grupları (-NH2) metal iyonlarının indirgenmesinde 

aktif  olarak rol oynamaktadırlar (Tan ve diğerleri, 2010). Nanobilimdeki en 

büyük zorluk, nanopartiküllerin ekolojik ve çevresel olarak en uygun yöntemle 

geliştirilmesidir. Nanopartiküllerin biyolojik olarak esinlenilmiş sentezinin 

geliştirilmesi, nanoteknolojide önemli bir dal olarak gelişmiştir (Krishna ve 

diğerleri, 2018). Nanopartiküllerin çevreye salınması, dağılması ve taşınması, 

çevresel sıvılarda yarı kararlı sulu süspansiyonlar veya aerosoller yapma 

özelliklerine bağlıdır. Bundan dolayıdır ki nanopartiküllerin stabilitesi 

çevredeki ortamla etkileşime girme eğilimlerinin öngörülmesiyle 

değerlendirilebilir. Nanopartiküllerin agregasyonu partikül çarpışma hızıyla 

ilişkilidir. Süspansiyonun stabilitesi ise daha çok partiküllerin boyutu ve diğer 

çevresel etmenlerde olan afinitesine bağlı olarak belirlenmektedir. 

Nanopartikülün dönüşümü de çevresel etkilerini ve toksisitesini 

değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli bir konudur (Fukushi ve 
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Sato, 2005; Tejamaya ve diğerleri, 2012; Sharma ve diğerleri, 2014; Sun ve 

diğerleri, 2014; Sadeghi ve Gholamhoseinpoor, 2015; Kim ve diğerleri, 2016).  

Metal nanoparçacıklar; altın, demir, gümüş ve benzeri metallerden 

oluşurken metal oksitler yapılarında en az bir oksijen molekülü bulunan metal 

içerikli bileşiklerdir (Saygılı 2021). Halihazırda piyasada 1800’den fazla nano 

ürün bulunmaktadır ve bu ürünlerin %37’sinin metal/metal oksit 

nanoparpaçıklardan oluştuğu bilinmektedir. Ağır metaller (Cu, Fe, Cd, Mn) su, 

hava ve topraktaki kirleticiler olarak tanımlanmaktadırlar. Maden, plastik, boya 

vs. gibi endüstrilerden çevreye sayısız ağır metal yayılmakta ve çevre kirliliğine 

sebebiyet vermektedir. Bu elementlerin ppm seviyelerinde bile gelişmiş 

toksisite potansiyelleri bildirilmiştir (Zhu ve diğerleri, 2009; Aragay ve 

diğerleri, 2011). Çevresel sistemlerde ağır metal iyonlarının indirgenmesi için 

biyolojik materyallerin kullanılması hem basitlik ve maliyet açısından hem de 

çok düşük seviyelerde yüksek hassasiyet göstermesi açısından dikkatleri 

üzerine toplamaktadır (Wang ve diğerleri, 2010; Krishna, 2018). Yeşil kimya, 

çevre dostu farklı kimyasal ürünlerin tasarım ve üretimine yardımcı olan ve 

minimum miktarda tehlikeli madde kullanılarak insan sağlığı ve çevre 

üzerindeki etkisini azaltan bir takım ilkelerle gerçekleştirilir (Varma, 2012). 

Biyolojik yollarla kararlı nanoparçacıkların sentezlenmesi olarak tabir edilen 

yeşil sentez yöntemi (Parven ve diğerleri, 2016) yeşil kimya ilkelerinin 

nanoteknoloji alanına girmesi, risk oranını azalttığı için önemli bir atılım olarak 

görülmektedir.  

2. Yeşil Kimyanın Temel İlkeleri 

Yeşil kimya, kimyasalların üretimi ve uygulamalarında çevreye ve 

canlılara verilen zararın minimuma indirilmesi veya tamamen ortadan 

kaldırılmasının hedeflendiği bir alandır. Kimyasal sentezlerde kaynak 

verimliliği, enerji verimliliği, ürün seçiciliği, sağlık ve çevre emniyeti açısından 

potansiyel yararlar sağlayacak yeni kimyasal reaktifler ve reaksiyon 

koşullarının oluşturulmasıdır. Ve bu koşullar oluşturulurken birtakım ilkelerin 

gözetilmesi hedeflenmektedir.  
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Bu ilkeler: 

1. Atıkların önlenmesi: yeşil nanoteknoloji, genelde atık üretimini en 

aza indirgeyerek kirliliği azaltıp daha yeşil nanopartikül sentezini 

kapsar.  

2. Daha güvenli kimyasalların ve ürünlerin imalatı: Genellikle 

minimum veya sıfır toksisiteye sahip nanopartiküller elde edilmesi 

hedeflenir.  

3. Az tehlikeli kimyasal sentez tasarımı: Daha düşük toksisite ve daha 

yüksek verimli ürün elde edilmesi.  

4. Yenilenebilir ham madde kullanımı: üretim için çevreyi 

zehirleyenlerden ziyade yenilenebilir ve çevre dostu maddelerin 

kullanımı tercih edilmelidir.  

5. Katalizörlerin kullanımı: Etkili katalizörlerin kullanılması çok daha 

yeşil ürünlerle sonuçlanır. 

6. Türevleri azaltımı: Gereksiz türevlendirmeden kaçınılır. 

7. Atom ekonomisi: Daha yeşil ürünlerin üretimi, maksimum oranda 

başlangıç materyali olacak şekilde yapılmalıdır. 

Kirliliğin kontrolü ve azaltılması: Kimyasal türevlerin kullanımından 

kaçınılması ve sentezde gereksiz bloke edici veya koruyucu ajanların 

kullanımının ortadan kaldırılması. 

8. Artan enerji verimliliği: Reaksiyon, belirli sentez protokolleri 

geliştirilerek ortam sıcaklığında ve basıncında gerçekleştirilir. 

9. Daha güvenli çözücülerin kullanımı ve reaksiyon koşulları: Tehlikeli 

çözücülerin, ayırma maddelerinin ve toksik kimyasalların 

kullanımından kaçınılır. Aşağıdan yukarıya yaklaşımın çoğunlukla 

malzeme verimliliğini arttırdığı ve kullanılan adımları ortadan 

kaldırdığı düşünülür. Tercih edilen çözücüler su, aseton, etanol, 

metanol vb.'dir. 

10. Bozulma için tasarım: Her şey geri dönüştürülemediğinden, kullanım 

ömrünün sonunda bozulacak şekilde tasarlanması. 

11. Kaza olasılığını en aza indirilmesi: Kimyasal süreçte kullanılan 

maddeler, patlama, yangın ve benzeri kimyasal kaza potansiyeli en 

aza indirilecek şekilde seçilmelidir.  

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/derivatization
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/acetone
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3. Biyojenik Nanopartiküllerle İlgili Yapılmış Bazı Güncel 

Çalışmalar  

Nanoteknoloji tarım ve sağlık başta olmak üzere pek çok sektörde farklı 

uygulama alanlarına sahiptir. Velsankar (2022), Echinochloa frumentacea 

özütünü aracılığıyla demir nanopartiküller (FeNP) sentezleyerek antioksidan, 

anti-inflamatuar ve anti-diyabetik gibi biyolojik aktivite analizleri sonucunda 

düşük değerlerin bile LC50’de mükemmel bir aktivite gösterdiğini kaydederek 

80 μg/mL konsantrasyon için sırasıyla %95.10, 92.10 ve %91.68'de yüksek 

aktivite değerlerini bildirmiştir. Aynı çalışmada FeNP’leri 150 μg/mL'de 

Staphylococcus aureus ve Salmonella typhi gibi mikroorganizmalara karşı 

önemli antibakteriyel aktivite ortaya koyduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda 

FeNP’lerin, A549 kanser hücrelerine karşı yüksek sitotoksisiye (%94,36) 

karşın nanopartiküllerin biyouyumluluğunu gösteren HEK293 normal 

hücrelere hiçbir toksisite göstermediğini bildirmiştir. Velsankar (2022), demir 

nanopartiküllerin larvisid aktivitelerini belirlemek için farklı 

konsantrasyonlarda (20 ppm 12 saat-, 40-60-80-100 ppm 48 saat) demir 

nanopartikül çözeltisi hazırlayıp LC50 değerini belirlemiştir. 100 ppm 

konsantrasyonda 48 saat sonra bütün larvaların öldüğünü kaydetmiştir. Aynı 

çalışmada demir nanopartiküllerin insektisit öldürme aktivitesi incelenmiş ve 

100 ppm'de 48 saatte, 75, 100 μg/kg'da 72 saatte maksimum ölüm oranlarını 

kaydetmiştir. Çalışmada bitki büyüme performansı üzerindeki etkileri de 

belirlenerek kaydedilmiştir. Sentezlenen demir oksit nnopartikülleri, Vigna 

unguiculata (kırmızı börülce) üzerinde 20, 40, 60 ve 80 ppm 

konsantrasyonlarda ve 5-10-15 gün olacak şekilde uygulanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar değerlendirildiğinde, nanopartikül ile muamele edilmiş bitkide tohum 

çimlenmesinin %100 olarak 5 gün içinde gerçekleştiği buna karşın nanopartikül 

uygulanmamış kontrol grubunda ise 5 günde sadece tohumların %60’ının 

çimlendiği vurgulanmıştır. Çalışmada elde edilen tüm veriler 

değerlendirildiğinde yeşil sentez demir oksit nanopartiküllerinin farmasötik, 

zirai, hedefe yönelik ilaç dağıtımı ve biyomedikal uygulamalar için potansiyel 

olarak yararlı olabileceğini bildirmiştir.  

Ahmed ve diğerleri, (2022), karanfil (Clove buds) aracılı çinko 

nanopartikülleri sentezlemiş, bezelye (Pisum sativum) bitkisinin büyüme ve 

verimi üzerindeki etkilerini incelemişler ve ZnNPs-100, ZnNPs-200, ZnNPs-

400, ZnNPs-600, ZnNPs-800 ve ZnNPs-1000 ppm dozlarında uygulanmış olan 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/staphylococcus-aureus
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/salmonella-enterica-serovar-typhi
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/antibacterial-activity
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ZnNPs’nin 400-600 ppm seviyelerinde bezelye bitkilerinin büyüme ve verimini 

arttırdığını bildirmişlerdir. 

Gonçalves ve diğerleri (2022), nanogübre olarak mısır tohumlarında 

kullanmak üzere Eucalyptus robusta ve Corymbia citriodora aracılığıyla yeşil 

mangan nanokompozitler (MnNP) sentezlemişler. 150 mısır tohumu eşit bir 

şekilde üç petriye aktarılmış ve sırasıyla; 0.25 mg/mL-1, 0.5 mg/mL-1 ve 2.5 

mg/mL-1 manganez içeren 10 mL’lik bir çözelti hazırlanmış ve 15 dk süreyle 

tohumlara uygulanmıştır. Kontrol grubu olarak, distile su ile muamele edilmiş 

tohumlar kullanmıştır. Ayrıca potasyum permanganet ve manganez klorür 

içeren iki ticari gübre kullanılarak çimlenme testinden sonra sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Çimlenme testi 50 tohum kullanılarak 5 tekrar 10 tohum 

olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Çimlenme testinde ticari gübreler ile nano 

gübreler arasında anlamlı bir fark görülmediği ancak kontrol grubuyla 

kıyaslandığında farkın önemli olduğu belirtilmiştir. Tohum testinin ardından 

fide testi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre hem kontrol hem de ticari 

gübrelere kıyasla Eucalyptus robusta aracılı olarak sentezlenen grubun 0.5 

mg/mL-1 mualamesinde anlamlı bir fark olduğu vurgulanmıştır. Sonuç olarak, 

kullanılan dozların fitotoksik olmadığını, kök sistemi analizlerinde 

nanopartiküllerin kullanıldığı deneylerde kontrol ile karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu fakat ticari gübrelerle benzer etki 

gösterdiği belirtilmiştir. Ayrıca yapraklar değerlendirildiğinde kontrole kıyasla 

anlamlı bir fark olmasına rağmen ticari olanlarla benzer etki göstermiş fakat 

nanopartiküllerin yapraklarda ortalama uzunluğun yanı sıra taze ve kuru 

ağırlığını arttırdığı, yaprak kalitesini iyileştirdiği rapor edilerek mısır 

tohumlarında nanogübre olarak kullanılmasının umut verici olduğu 

bildirilmiştir.  

Jafari ve diğerleri (2022), Echinophora cinerea aracılığıyla TiO2 NP’ler 

sentezleyerek farklı konsantrasyonlarda akut toksisitesini zebra balıkları 

üzerindeki etkisini 96 saat boyunca incelemiş ve çalışmadan elde edilen 

istatistiki analiz sonuçlarına göre, kontrol grubu ve 10-100 mg/L, 1000 mg/L 

uygulama gruplarında balıklarda ölümün meydana gelmediğini fakat 72 saatlik 

deneyden sonra 1500, 1750 ve 2000 mg/L konsantrasyonlarında balık 

ölümlerinin olduğu kaydedilmiştir. 3000 mg/L'lik bir konsantrasyonda, 4 

saatlik maruziyetten 48 saat sonra dört balığın ve kalan dört balığında 72 saat 

sonra öldüğünü bildirmişlerdir. 4000 mg/L ve 5000 mg/L konsantrasyonlarında 
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48 saat sonra tüm balıkların öldüğü kaydedilmiştir. Zebra balıklarının NP’lere 

tolerans aralığı 48 saat olarak belirlenmiştir. Ayrıca balıklarda antioksidan 

enzimleri değiştirerek oksidatif strese neden olduğu bunun yanı sıra histolojik 

aksaklıklara da sebebiyet vereceği belirtilmiştir. Sonuç olarak, kimyasal olarak 

sentezlenen NP’lerin yeşil sentezden çok daha fazla kimyasal içerdiği ve bu 

nedenle de toksik etkisinin çok daha fazla olacağı belirtilerek NP’lerin yeşil 

sentezi önermişlerdir. 

Younas ve diğerleri (2022), hem kimyasal hem de yeşil sentez 

yöntemiyle Ag NP’ler sentezlemiş ve gümüş sazan (Hypophthalmichthys 

molitrix) balığı fingerlinglerinde 96 saat süreyle öldürücü medyan 

konsantrasyonunu (LC50) belirlemişlerdir. Balıklar kimyasal Ag2O NP’lerin 0, 

5, 10, 30, 50, 60, 70, 80 ve 100 μg/L konsantrasyonları ve kimyasal Ag NP’lerin 

0, 50, 100, 300, 500, 600, 700, 900, 1100 and 1400 μg/L ve yeşil Ag NP’lerin 

0, 100, 300, 500, 800, 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 and 2600 μg/L farklı 

konsantrasyonlarına maruz bırakılarak karşılaştırmalı olarak kimyasal ve yeşil 

sentez NP’lerin etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, NP’lere 

maruz kalmadan önce laboratuvar koşullarına alıştırılmış balıklarda ölüm 

gözlemlenmemiş ve hastalık rapor edilmemiştir. Kimyasal Ag2O ve Ag 

NP’lerin doza bağlı olarak etki gösterdiği ve doz konsantrasyonu arttıkça ölüm 

oranının da arttığı belirtilmiştir. Sırasıyla Kimyasal Ag2O, Ag NP ve yeşil Ag 

NP’lerin LC50 değeri 50 μg/L, 700 μg/L ve 1300 μg/L olarak kaydedilmiştir. 

Kimyasal nanopartiküllerin yeşil sentez nanopartiküllere oranla 26 kat daha 

fazla toksik oldukları görülmektedir. Ayrıca çalışmada farklı NP’lerin gen 

ifadesine etkisi de araştırılmıştır ve kimyasal Ag2O ve Ag NP’lere maruz 

kalmanın, antioksidan enzimlerde (SOD1, CAR ve MnSOD), Hsp70 ve HIF-

la’nın karaciğerde gen eskpresyonunu önemli ölçüde arttırdığını buna karşılık 

yeşil Ag NP’lerin SOD1, CAR ve MnSOD ve Hsp70 ve HIF-la’nın gen 

ekspresyonu üzerinde önemli bir etki göstermediği rapor edilmiştir. Sonuç 

olarak, ister kimyasal sentezle ister yeşil sentezle sentezlenmiş olsun NP’lerin 

doza bağlı olarak toksik etkisi bulunduğunu fakat en az toksik etkiyi yeşil 

sentez NP’lerin gösterdiği bildirilmiştir.   

Salvadori ve diğerleri, (2022), ölü maya (Rhodotorula mucilaginosa) 

hücrelerinden bakır, nikel ve gümüş nanopartiküller sentezleyerek 

biyoremediyasyonda kullanılmasını araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına 

göre, ölü maya hücrelerinden geliştirilen bakır, nikel, gümüş nanopartiküller, 
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çevreye karşı olumsuz koşullar sergilememiş buna karşın metal absorbsiyonu 

göstermiştir. Bu sistemler, 30 oC sıcaklıkta, pH-4’te ve 60 dakikalık temas ile 

0.75 g biyosorbent dozu ve 150 rpm karıştırma şartlarında nikel, bakır ve 

gümüşün 100 mg/L-1 konsantrasyonda sırasıyla Ni ≈ %95, Ag ≈ %99 ve Cu ≈ 

%91 oranında metal absorpsiyonu kaydedilmiştir. Sonuç olarak, toksik 

metallerin ekonomik olarak büyük kayıplara sebebiyet verdiği buna karşın ölü 

maya hücrelerinden elde edilmiş nanopartiküllerin çevre için güvenli olmakla 

beraber düşük maliyetli ve yüksek verim sağladığını rapor ederek bimetalik 

biyoremediyasyon için kullanılmasının önemli olduğunu vurgulamıştır.  

Pamukoğlu ve diğerleri, (2022) tarafından lavanta (Lavandula 

angustifolia) özütü kullanılarak yeşil sentez metoduyla elde edilmiş 

SiNH2@FeNP nanokompoziti ile sulu çözelti oluşturulmuş ve metilen mavisi 

boyar maddesinin giderilmesi Box-Behnken yöntemine göre tasarlayarak 

SiNH2@FeNP nanokompozitinin etkisini araştırmışlardır. Yönteme göre, üç 

faktör başlangıç konsantrasyonu (X1=10-100 mg/L), adsorban dozajı 

SiNH2@FeNP dozu (X2=0,5-4 g/L), ve pH(X3=4-7-10) olacak şekilde 

belirlenirken uygulama, çalkalama hızı ve ortamın sıcaklığı, 120 dakika 200 

rpm ve 25 oC olarak ayarlanmıştır. Tüm deneyler 3 tekerrür halinde çalışılmış 

ve elde edilen sonuçların ortalaması kaydedilmiştir. Sonuçlar, pH, başlangıç 

metilen mavisi konsantrasyonu ve adsorban dozaj değerleri sırasıyla 10, 42,7 

mg/L ve 0,5 g/L'de iken yaklaşık %75 metilen mavisi boya giderimi sağladığı 

rapor edilmiştir ve lavanta bitkisi özütü kullanılarak elde edilen adsorbanın 

tekstil boyalarının gideriminde kullanılabilecek bir adsorbent olduğunu 

bildirmiştir.  

Genç ve diğerleri, (2021) tarafından Vitis vinifera çekirdek özütü 

kullanarak altın nanopartiküller (Vv-Au NP) sentezlenmiş ve kolon kanseri 

(HT-29) hücrelerinde antikanser etkinliği belirlenmiştir. Çalışma, Vv-Au 

NP’ler, 0-80 μg/mL doz aralığında tek başına ve 100 μg/mL veya 200 μg/mL 

sabit doz aralığında Gemsitabin (antikanser ajanı) ile kombine şekilde HT-29 

hücreleri 72 saat mualeme edilmiş ve sitotoksik etkileri MTT testi ile 

değerlendirilmiştir. Aynı zamanda HT-29 hücreleri Vv-AuNP’lerin artan 

dozlarda (0-400 μg/mL) tek başına ve Gemsitabin ile kombine antiproliferatif 

(çoğalma önleyici) etkileri ise BrdU testi ile beirlemiştir. Bunların yanı sıra HT-

29 hücreleri muamele sonrası Kaspaz-3 aktivasyon düzeyini belirlemek için 

Western-blot yöntemi ile analiz yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde ise, 
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Vv-AuNP’lerin 80 μg/mL doza kadar HT-29 hücrelerinde sitotoksik etkiler 

göstermemişken BrdU hücre poliferasyon testi sonuçları Vv-AuNP’lerin tek 

başına ve Gemsitabin ile kombine uygulamalarında LC50 değerleri sırasıyla 

147.9 ve 39.43 μg/mL olarak kaydedilmiştir. Vv-AuNP dozlarına bağlı kaspaz-

3 aktivasyonunun kontrole kıyasla arttığı gemsitabin ile kombine 

uygulamasının etkisini güçlendirdiğini kaydetmiştir.  

4. SONUÇ 

Güncel araştırmalar göstermektedir ki, önümüzdeki yıllarda 

nanoteknoloji, üretilen nanomalzemelerin yardımıyla hayatın her alanında 

kullanılacaktır. Tarımda daha kaliteli ve verimli ürünler elde etmede, sağlıkta 

daha etkili tedavi ve daha erken tanı-teşhiste, mikroçiplerde daha fazla verinin 

depolanmasında, bilişim, otomotiv ve daha birçok alanda nanoteknolojinin 

nimetlerinden faydalanılacaktır. Tüm bunlar çok iyi gelişmeler olmakla beraber 

nanoteknolojinin geleceği üzerinde değerlendirme ve çalışmalar yapılırken 

sürdürebilir çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin de araştırılmaya ve 

geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenlerden dolayı nanopartiküllerin üretim 

aşamasında hiç toksik olmayan veya diğer malzemelere oranla çok daha az 

toksik olan malzemeler kullanılarak nanopartikül elde etmek elzemdir. Bunun 

için çevrenin bir parçası olan biyolojik materyallerin kullanılmasının her açıdan 

daha avantajlı olduğu aşikârdır. Yukarıda biyojenik nanopartiküllerle ilgili 

yapılan bazı çalışmalar verilmiştir. Bu çalışmalardan da anlaşılabileceği üzere 

sınırsız kullanım alanı bulunan nanopartiküller için en uygun sentez metodu 

biyolojik prosedür olarak görülmektedir. Her geçen gün biraz daha kirlenen 

çevrenin korunması ve insan sağlığı için yeşil ve sürdürülebilir nanopartikül 

sentezinin anlaşılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Nanoteknolojinin temellerini oluşturan nanopartiküller 100 nm’den 

küçük partiküllerdir. Olağan dışı özelliklerinden dolayı nanoteknoloji alanında 

bu partiküllere önemli yatırımlar yapılmaktadır. Partiküllerin boyutları 

küçüldükçe yüzey alanı ve kuantum etkisi artışı ile optik, elektrik ve manyetik 

özellikleri değiştiğinden daha reaktif hale gelmektedirler ve bu durum onlara 

çok daha geniş bir kullanım olanağı sağlamaktadır (Sing ve diğerleri, 2018). 

Eczacılık, tekstil, medikal, tarım, biyoteknoloji, savunma sanayi, malzeme, 

imalat sektörü gibi çok değişik alanlarda bu partiküllerden yararlanılmaktadır. 

Hayvan beslemede nanoteknolojinin önemi her geçen gün artmaktadır. Çiftlik 

ve çiftlik ürünlerinde de nanoteknoloji, ürünlerin raf ömrünü uzatmak, 

performansını arttırmak, tazeliğini korumak, gıda güvenliğini sağlamak, 

kalitesini iyileştirmek ve dezenfeksiyon amacıyla kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada nanoteknoloji kavramı, metal nanopartiküller, gümüş 

nanopartiküller ve bunların antibakteriyel aktivitelerinin arkasındaki 

mekanizma ile nanopartiküllerin hayvan beslemede antibiyotiğe alternatif olma 

potansiyeli derlenmiştir. 

1. Giriş 

Nanoteknoloji, 1 ila 100 nm arasında değişen büyüklükteki parçacıkların 

sentez stratejileri ve manipülasyonu ile ilgilenmektedir. Nanoteknoloji, bilimin 

tüm alanlarında uygulanan en umut verici teknolojilerden biri haline gelmiştir. 

Bu teknoloji kimya, fizik, biyolojik bilimler, mühendislik, malzeme bilimi ve 

nano yapıların formülasyonu için hesaplama bilimleri ile birlikte doğa 

bilimlerinin tüm alanlarını birleştirmektedir (Shenton ve diğerleri, 1999).  

Nanomalzemelerin tarihi, fizikçi Richard P. Feynman'ın 1959 

yılında sınıflarından birinde, "Altta çok yer var." diyerek nano seviyeye 

inmenin ve alttan başlamanın gelecekteki teknoloji ve ilerlemenin anahtarı 

olduğunu söylemesi ile başlamıştır (Appenzeller, 1991). 21. yüzyılın yeni 

devrimi olan nanoteknoloji modern çalışmaların ön saflarında yerini almıştır 

(Sebastian ve Gimenez, 2016). Nanoteknoloji; elde edilen nano yapılar tek tek 

atomlardan veya moleküllerden mikron altı boyutlara kadar değişen ölçeklerde 

kimyasal, fiziksel ve biyolojik sistemlerin nano üretimi ve uygulamalarında 

kullanıldığı gibi çok daha büyük sistemlere entegrasyonunu kapsayan alanı 

ifade etmektedir (Bhushan, 2015). Nanoteknoloji ile yeni özellikler 

kazandırılan malzemeleri keşfetmek ve kazandıkları yeni özelliklerden 
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yararlanarak cihazlarda ve sistemlerde kullanmak üzere optimize etmek büyük 

avantajlar sağlamaktadır (Soltani ve diğerleri, 2011). Günümüzün en önemli 

teknolojilerinden biri haline gelmesinde maddelere daha önce görülmemiş ve 

çok farklı yeni özellikler kazandırması etkili olmuştur (Güzeloğlu, 2015). 

Partiküllerin boyutları küçüldükçe yüzey alanı ve kuantum etkisi artış 

göstermekte böylelikle optik, elektrik ve manyetik özellikleri değiştiğinden 

daha reaktif hale gelmektedirler (Sing ve diğerleri, 2018) Nanomalzemelerin 

yeni veya arttırılmış bu özelliklerinden dolayı çok farklı uygulama alanı 

bulmuşlardır (Thakkar ve diğerleri, 2009). Büyüklüklerine, dağılımlarına ve 

morfolojilerine bağlı olarak biyomedikal, kataliz, kimya endüstrileri, kozmetik, 

ilaç dağıtımı, elektronik, çevre, enerji bilimi, gıda ve yem, sağlık, mekanik, 

optik, uzay endüstrileri, doğrusal olmayan optik cihazlar, tek elektronlu 

transistörler gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadırlar. Bütün bilim dallarında 

kullanım alanı bulan bu nanomalzemelerin devrim niteliğinde gelişmelere yol 

açacağı belirtilmekte ve nanoteknolojiden sıklıkla geleceğin sanayi devrimi 

olarak bahsedilmektedir (Aktürk, 2013).   

Nanomalzemelerin sentezi birçok parametreden (sıcaklık, pH ve 

reaksiyon zamanı) etkilenmektedir. Sıcaklık ve pH çekirdeklenme merkezini 

kontrol eder. Sıcaklık sadece nanopartiküllerin sentezi için değil aynı zamanda 

boyutu ve şekli üzerinde de önemli role sahiptir. Sıcaklık arttıkça reaksiyon hızı 

artar ve çekirdeklenme merkezinin sayısı artar. pH arttıkça metal 

nanopartiküllerin oluşumunun artmasına yol açan çekirdeklenme merkezinin 

sayısı artar. Nanopartiküllerin morfolojisini etkileyen ana faktörlerden bir 

taneside reaksiyon zamanı olup reaksiyon zamanı artıkça partikül boyutunun 

arttığı bildirilmiştir (Singh ve diğerleri, 2020). 

Doğada kendiliğinden oluşan ve yapay nano malzemeler fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik yöntemlerle elde edilmektedir. Nanopartikül sentez 

yöntemleri genel olarak top-down (yukarıdan aşağıya doğru) yaklaşımı ve 

bottom-up (aşağıdan yukarıya doğru) yaklaşımı olmak üzere iki başlık altında 

incelenmektedir.  Fiziksel yöntemler, top-down yaklaşımıyla kimyasal ve 

biyolojik yöntemler, bottom-up yaklaşımıyla sentezlenmektedir (Bayğu, 2020). 

Top-down yaklaşımında maddeye kimyasal ya da mekanik  enerji verilerek 

maddenin makro boyuttan nano boyuta indirgenirken bottom-up yaklaşımında 

ise atomik ya da moleküler boyuttaki malzemelere kimyasal reaksiyonlar ile 

enerji verilerek nanopartiküller sentezlenmektedir. Bottom-up yaklaşımı daha 
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ucuz ve etkili bir yöntem olmasından dolayı top-down yöntemine göre daha 

fazla tercih edilmektedir (Ediz, 2018). Fiziksel, kimyasal ve biyolojik sentez 

yöntemleri ile nanopartiküller sentezlenmekedir. Biyolojik sentez yönteminde 

bakteri, alg, fungus, maya ve bitki kullanıldığı için daha ucuz çevre dostu bir 

yöntem olarak fiziksel  (pahalı ekipmanlar, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç) 

ve kimyasal yöntemlere (çevreye zararlı olan çeşitli toksik kimyasallar) göre 

son yıllarda daha çok tercih edilmektedir (Devatha ve Thalla, 2018). 

2. Metal Nanopartiküller 

Gümüş altın, paladyum gibi soy metaller yüzyıllardır insanlık tarihinde 

önemli bir rol oynamıştır. Bu metal grupları Mısır uygarlığına kadar uzanan bir 

geçmişe sahiptir ve her zaman üstün güç ve zenginliğin bir işareti olarak 

görülmüştür. Ayrıca tarihte pahalı sanat eserlerinin, madeni paraların ve 

mücevherlerin üretiminde bu metallerden yararlanılmıştır (Medici ve diğerleri, 

2015). Tüm bunlarla beraber bu metal grupları yerkabuğunda bulunmaları 

nedeniyle genellikle diğerlerinden daha pahalı olmuşlardır (Azharuddin ve 

diğerleri, 2019). Aynı zamanda  bu metal gruplarını cazip hale getiren sağlam 

yapıları, aşırı korozyon ve oksidasyon koşullarına karşı dirençli olmaları, 

havacılık, otomotiv, kimya, enerji, elektrik ve elektronik endüstrisinde ve daha 

da önemlisi sağlıkta yaygın kullanım olanağı bulmuşlardır (Zang  ve diğerleri, 

2018). 

 Bununla birlikte, nanoteknoloji ve malzeme bilimlerindeki son 

gelişmelerle bu metal grupların nanoteknolojiye entegrasyonları hem 

akademide hem de endüstride yeni araştırma fırsatları sunmuş ve bu da tıbbi 

olanlar da dahil olmak üzere yeni bir dizi gelişmiş uygulama ile sonuçlanmıştır. 

Metalik Nanopartiküller, altın, platin, gümüş, titanyum, çinko, seryum, demir, 

paladyum, magnezyum ve bakır gibi saf metallerden veya bunların 

bileşiklerinden yapılmış nano ölçekli maddelerdir (Piñón-Segundo ve diğerleri, 

2013). Özellikle platin, altın ve gümüş nanopartiküller, antimikrobiyal ve 

antiviral ajan olarak biyomedikal alanında teşhis, ilaç taşıyıcıları ve 

görüntüleme probu olmak üzere çok çeşitli uygulama alanlarında ciddi bir 

kullanım olanağı bulmuşlardır (Habibullah ve diğerleri, 2021). 

Metalik nanoparçacıkları ayrıcaklı kılan genellikle parçacıkların 

termodinamiğinin anlaşılmasında en önemli niceliklerden biri olan büyük 

yüzey enerjilerine sahip olmalarıdır. Elde edilen yeni metalik nanomalzemenin 
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yüzey alanı/hacim oranındaki artış, atomların partikülün iç kısmından ziyade 

yüzeydeki baskınlık davranışında bir artışa yol açmasıyla toplam yüzey 

enerjisinde bir yükselmeyle sonuçlanmaktadır (Sau ve diğerleri, 2010).  Yüksek 

yüzey alanı ve yüzey enerjisi metalik nanoparçacıklara daha olası reaktif 

bölgeler sağlar ve bu da onları birçok alanda kullanılması noktasında ideal 

adaylar yapar (Lee ve El-Sayed, 2006). 

Metal nanopartiküllerin sentezi, yeşil sentez prensibi ile 

gerçekleştirildiğinde üretilen partikül daha fazla uyumluluğa sahiptir ve daha 

az toksiktir. Biyojenik materyaller  metal NP sentezi sırasında indirgeyici 

madde, kapatma maddesi ve stabilize edici madde olarak işlev gören proteinler, 

amino asitler, vitaminler ve ayrıca ikincil metabolitler içermektedir. Bu daha 

çevreci yaklaşımı kullanarak kimyasal senteze kıyasla tehlikeler en aza 

indirilebilir (Luechinger ve diğerleri, 2010). 

Metal nanopartiküller farklı hedef organlara ve reaksiyon tepki 

mekanizmalarına sahiptir ve deri yoluyla vücuda kolayca nüfuz etme ve 

biyolojik engelleri aşma, nükleik asitlere ve proteinlere bağlanma, hücre 

zarlarına gömülme, hücre çekirdeğine nüfuz etme ve bunları değiştirme 

yeteneğine sahiptirler. Daha küçük boyutları, fonksiyonları ve geniş yüzey 

alanları nedeniyle daha fazla biyolojik aktivite ifade etmektedirler 

(Nasrollahzadeh ve diğerleri, 2018).  Metal nanoparçacıklar, 

biyosensörler, anti-bakteriyel ajanlar, ilaç taşıyıcı araçlar, kontrast ajanlar ve 

benzeri gibi çeşitli uygulamalar için geliştirilmiştir. Metalik nanoparçacıklar, 

yukarıda bahsedilen tüm işlevler için en umut verici sistemlerden biri olarak 

kabul edilmektedir (Singh ve diğerleri, 2016).  

3. Gümüş Nanopartiküller 

Gümüş metali kullanılarak partikül boyutu 1 ile 100 nm arasında olan 

gümüş nanopartikülleri sentezlenmektedir. Sıklıkla "gümüş" olarak tanımlansa 

da bazıları yüzeylerinin büyük kütleli gümüş atomlarına oranı nedeniyle büyük 

oranda gümüş oksitten oluşur.  İyonik gümüş çok eski zamanlarda camı sarıya 

boyamak için kullanılmıştır. Anti-bakteriyel, anti-viral, anti-fungal, 

antioksidan ve alışılmadık şekilde geliştirilmiş fizikokimyasal özellikleri 

nedeniyle gümüş, metalik nanopartiküllerin ve nanomalzemelerin 

hazırlanmasında kullanılan en kârlı değerli metaldir (Le Ouay ve Stellacci, 

2015). Her yıl  endüstrinin çeşitli dallarında ve günlük yaşamda kullanılmak 
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üzere yaklaşık 500 ton gümüş nanoparçacık (AgNP) üretilmektedir 

(Chandrakala ve diğerleri, 2022). 

Gümüş nanopartiküllerin sentezlenmesinde; sonokimyasal, lazer 

ablasyonu, fotokimyasal indirgeme mikrodalga ışıması, elektrokimyasal 

teknikler biyosentez, termal parçalanma yöntemlerden yararlanılmaktadır. 

Gümüş nanopartiküllerin sentezinde kullanılan kimyasal ve fiziksel yöntemler 

yüksek maliyet ve işlemlerin fazla zaman almasının yanı sıra ekosisteme hayati 

tehlike yaratan bazı sonuçlara sebep olabilmektedir (Singh ve diğerleri 2017). 

Gümüş nanopartiküllerin kimyasal sentez yönteminde dimetil formamid, 

hidrazin, sodyum sitrat, sodyum askorbat, sodyum borhidrür ve elementel 

hidrojen gibi organik ve inorganik indirgen ajanlar ve kaplama ajanları olarak 

kullanılmaktadır. Pozitif yüklü gümüş (I) katyonlarını bu indirgen ajanlar 

metalik form olan nötral gümüş (0)‘e indirgemektedir  (Iravani ve diğerleri 

2014). Gümüş nanopartiküller (AgNP'ler), sentez kolaylıkları, kimyasal 

kararlılıkları, iyi iletkenlikleri ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle çok 

dikkat çekmiştir (Ravindran, ve diğerleri,2013) AgNP sentezi için yaygın 

olarak kullanılan bir yöntem, itme kuvvetleri yoluyla nanoparçacık 

agregasyonunu önleyen negatif yüzey yükleri veren sitrat molekülleri gibi bir 

kapatma maddesi varlığında sulu çözeltideki Ag iyonlarının indirgenmesidir 

(Matea ve diğerleri, 2015). AgNP'ler, yüzey enerjisinde önemli bir artışa 

dönüşen çok sayıda yüzey atomuna sahiptir (Abdelhamid, ve Wu 2015). 

Günümüzde daha çok kimyasal yöntemlerde kullanılan toksik indirgen 

ajanların aksine daha çevreci, biyouyumlu ve ucuz olan biyolojik yöntemler 

kullanılmaktadır (Ediz, 2018).  

4. Gümüş Nanoprtikülerin (AgNP) Antimikrobiyal Etkinliği 

Gümüş yer kabuğundaki kimyasal elementlerin bolluk sıralamasında 63. 

sırada yer alan  doğal olarak oluşan nadir bir soy metaldir (Courtois ve 

diğerleri, 2019). Gümüş iyonu geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivitesinden 

dolayı çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Gümüşün antimikrobiyal 

amaçlı olarak kullanımının milattan önce 1000’li yıllara kadar uzandığı 

bilinmektedir. Antik Roma ve Mısır'da kolloidal gümüş dezenfektan amaçlı 

kullanılmıştır (Reidy ve diğerleri, 2013). 20. yüzyılın başında yaralar ve 

enfeksiyonlar çoğunlukla kolloidal gümüşle (AgNP'ler dahil) tedavi edildi 

ancak 1940'larda modern antibiyotiklerin keşfi ve geliştirilmesi gümüş 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/earth-crust
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277241662100005X#bib0024
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277241662100005X#bib0024
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277241662100005X#bib0025
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kullanımını büyük ölçüde azalttı (Reidy ve diğerleri, 2013). Bakterilerin 

antibiyotiklere karşı artan direnci ile AgNP’leri tekrar popüler hale getirmiştir 

(Courtois ve diğerleri, 2019 ). 

Gümüş, Bakır, çinko, titanyum, altın gibi diğer metal iyonların da 

antimikrobiyal özelliği mevcut olup bakteri, virüs ve diğer ökaryotik 

mikroorganizmalar için en yüksek etkinliğe sahip olan iyonun gümüş olması 

daha fazla kullanım olanağı sağlamıştır (Duncan, 2011; Beykara ve Çağlar,  

2016). Antibiyotiklerin kullanılmaya başlanmasıyla popülaritesini zamanla 

kaybeden gümüş partikülü çoklu ilaca dirençli patojenlerin ortaya çıkması ve 

antibiyotiklerin gıdada kalıntı bırakmasından dolayı kullanımını tekrar 

gündeme getirmiştir.  Gümüş nitrat bileşiği kararsız olup doku ve organlar için 

toksik olabileceği bildirilmiştir (Atiyeh ve diğerleri, 2007). Fakat kolloidal 

çözelti formunda, nanopartikül halindeki metalik gümüş, mide asidine karşı 

daha kararlıdır. Ökaryotik hücreler tarafından çok daha düşük oranda emildiği 

için minimum düzeyde toksiktir ve çok daha iyi bir antimikrobiyal etki gösterir 

(Choi ve diğerleri, 2008), bu da kullanımının son yıllarda neden teşvik 

edildiğini açıklamaktadır (Atiyeh ve diğerleri, 2007). AgNP’lerin etki 

mekanizması; mikroplarla ilişki kurarak ve hücresel bazlı enzimlerin 

deaktivasyonunda gümüş iyonunu boşaltması, membran penetrasyonunu 

geciktirmesi ve hücreyi böylece ölüme sürüklemesi şeklinde gerçekleşmektedir 

(Chandrakala ve diğerleri, 2022). 

AgNP'lerin çevrede en düşük ekotoksisite ile en iyi antimikrobiyal etkiye 

sahip olduğu geniş çapta tartışılmıştır ( Qais ve diğerleri, 2019 , Kakakhel ve 

diğerleri, 2021 ). Gümüş nanopertiküllerin, antibiyotiğe dirençli suşlar dahil 

olmak üzere patojenik, Gram pozitif ve Gram negatif bakterileri öldürmede 

etkinliğinin olduğu bilinmektedir (Percival ve diğerleri, 2007). Metalik 

gümüşün patojen mikroorganizmaları yok etme teorilerinden biri de hücre 

membranıyla etkileşim sonucu sulfidril grubu içeren proteinlere bağlanması ve 

zar geçirgenliğini azaltarak H katyonuyla yer değiştirmesi böylece patojen 

bakteri hücreleri yok etmesidir (Duncan,  2011; Beykara  ve Çağlar,  2016). 

AgNP’lerin antimikrobiyal etki mekanizması; etki gösterdiği mikroorganizma 

tipine göre değişebildiği gibi genellikle absorbsiyon, akümülasyon ve 

sitoplazmik zarın polaritesinin bozarak etkisini göstermektedir. Bu durumlarda 

hücre genetik materyali zarar göreceğinden gümüş iyonunun birikimine bağlı 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277241662100005X#bib0025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277241662100005X#bib0024
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olarak hücrelerin çoğalabilme özelliklerinin ortadan kalktığı bildirilmiştir. 

Patojen gruplardaki proteinlerin inhibisyonunda gümüşün tiyol grupları 

bağlaması ile gerçekleştiği bildirilmiştir (Beykara  ve Çağlar,  2016). 

Aynı zamanda  metalik gümüşün oksidatif fosforilasyondan solunum 

elektron taşınmasını ayırarak ve solunum zinciri enzimlerini inhibe ettiği rapor 

edilmiştir  (Bard ve Holt, 2005). Bakteri yüzeyine yapışarak böylece membran 

fonksiyonlarını değiştiren, proton hareket kuvvetinin dağılmasına yol açan 

(Lok ve diğerleri, 2006) ve nükleik asit bazları ile etkileşimi sonucu hücre 

replikasyonunu inhibe ederek (Yang ve diğerleri, 2009) antimikrobiyal etki 

gösterdiğini söyleyebiliriz. 

5. Hayvan Beslemesinde ve Tedavide AgNP’lerin Yeri; 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyükbaş, küçükbaş ve kümes 

hayvanları gıda tüketiminde ve ekonomik büyümede önemli bir rol oynadığı 

için bunların sağlığının koruması önemlidir. Hayvancılıkta mantar ve 

bakteriyel enfeksiyon küresel bir endişe kaynağıdır. Bulaşma, hayvan 

yemlerinde de devam ettiği için kümes hayvancılığında özellikle yem 

kontaminasyonu önemli hastalıklara neden olmaktadır (Frey-Klett ve diğerleri, 

2011). 

Günümüzde, büyüme destekleyicileri ve antimikrobiyal ajan olan 

antibiyotiklerin 2006 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye’de kanatlı yemlerinde 

büyütme faktörü olarak kullanımının sınırlandırılmasından sonra, bakteriyel 

enfeksiyonların oluşumunu engelleyebilecek alternatif ürünler arasında 

nanopartiküller popüler hale gelmiştir. Bu nedenle nanoteknoloji,  başta gümüş 

nanopartiküller (AgNPs) olmak üzere hayvan sağlığı ile ilgili birçok gizemi 

çözme noktasında bilim dünyasının odak noktası olmuştur (Tatlı Seven ve 

diğerleri, 2018). Kanatlı diyetlerinde de 1950'li yıllarda,   kullanılmaya 

başlanan kolloidal gümüş, o tarihlerdeki yüksek maliyeti dolayısıyla daha 

düşük maliyeti olan antibiyotiklerle rekabet edemediği için  uzun bir süre 

kullanılmamıştır. Günümüzde, büyüme destekleyicileri olarak antibiyotik 

kullanımının yasaklanmasından sonra, AgNP’lerin endüstriyel üretimde yer 

bulması potansiyel bir yem katkı maddesi olarak antibiyotiğe alternatif 

olmuştur (Fondevila, 2010). AgNP’lerin hayvan sağlığında  antimikrobiyal 

özelliğinin yanı sıra yetiştiricilikte büyüme performansı, enerji metabolizması 

üzerinde de etkileri çalışılmıştır. Nanomalzemelerin kümes hayvanları, çiftlik 
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hayvanları ve balıkçılıkta üremeyi iyileştirebileceğini ortaya koyan çalışmalar 

vardır (Swain ve diğerleri, 2015).  

Potansiyel yem katkı maddeleri olarak farklı metal/metal oksit 

nanoparçacıklar arasında  en sık test edilenler içerisinde gümüş ilk 3 sırada yer 

almış ve gümüş nanopartiküller en çok kanatlı diyetinde kullanılmıştır (Elkloub 

ve diğerleri, 2015; Gangadoo ve diğerleri, 2020; Awaad ve diğerleri,  2021; 

Salem ve diğerleri, 2021). Diğer hayvan gruplarında sınırlı sayıda çalışma 

mevcuttur (Fondevila, 2010; Abdelsalam ve diğerleri, 2019; Adegbeye ve 

diğerleri, 2019).  

AgNP’lerin hayvan yemlerinin kontaminasyonunda önemli rolü olan 

mantarlar ve bunların ürettiği mikotoksinleri öldürebildiği bildirilmiştir (Jogee 

ve Rai, 2020).  

AgNP’lerin kümes hayvanlarında büyümeyi, vücut ağırlığını, yem 

alımını, yem dönüşüm oranını arttırması  (Ahmadi, 2009) ve aynı zamanda 

kanatlıların bağırsak sistemindeki yararlı bakteriler üzerinde etkisin olmaması 

(Elkloub ve diğerleri, 2015) bu partikülleri önemli kılmaktadır. 

Rasyonlarına gümüş nanopartikül eklenen broylerin canlı ağırlıklığında  

artış olduğu (Elkloub ve diğerleri, 2015) ve diyet ürününü toksisite olmadan 

iyileştirdiği (Gangadoo ve diğerleri, 2020) ayrıca farklı konsatrasyonlarda 

broyler rasyonuna eklenen AgNP’lerin broylerde yemden yararlanımı artırdığı 

ve kan parametrelerinde önemli bir farklılık meydana getirmediği gözlenmiştir 

(Ahmadi, 2009). Rasyonlarına gümüş nanopartikülü eklenen kanatlıların 

karaciğer ve femur kası gibi yenilebilir karkas kısımlarında önemli ölçüde artış 

olduğu bildirilmiştir (Ahmadi ve Rahimi, 2011). Metalik gümüş 

nanopartiküller, kanatlı hayvanlardaki koliformlar gibi potansiyel olarak zararlı 

etkiye sahip organizmaların yaşayabilirliğini azaltırken, patojenlerin 

çoğalmasına karşı pozitif olarak rekabet eden ve virülanslarını azaltan 

laktobasilleri etkilemediği bildirilmiştir (Blomberg ve diğerleri, 1993). Aynı 

şekilde kolloidal gümüşün bıldırcınların sindirim sistemindeki bakteri 

konsantrasyonu üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı ancak 25 ppm de sadece 

laktik asit bakterilerinde önemli bir artışa sebep olduğunu ifade edilmiştir 

(Sawosz ve diğerleri, 2007). 

 Başka bir çalışmada ise kanatlılarda yemden yararlanmayı arttırdığı 

fakat  yem tüketimi ve canlı ağırlık artışında düşmeye yol açtığı bildirilmiştir. 

Bu da gümüş nanopartiküllerin bağırsak sisteminde bulunan faydalı bakterilere 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01652176.2022.2073399
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01652176.2022.2073399
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01652176.2022.2073399
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karşı antimikrobiyal etki göstermiş olabileceği şeklinde ifade edilmiştir 

(Gangadoo ve diğerleri, 2016). 

Clostridium perfringens ile ilişkili nekrotik enterit, etlik piliç üretimini 

etkileyen ciddi bir sorundur. Bu patojene karşı AgNP'lerin etkinliğinin test 

edildiği çalışmada 5 haftalık tedavi ile C. perfringens'in bağırsakta ve çekumda 

kolonizasyonunu azalttığı, klinik belirtilerin şiddetini düşürdüğünü ve enfekte, 

tedavi edilmeyen gruba kıyasla ölümleri azalttığı rapor edilmiştir. Ayrıca 

AgNP tedavisi ile bağırsak ve karaciğerdeki patolojik lezyonların hafiflediği 

fakat kaslarda kalıntı bıraktığı bildirilmiştir. AgNP'lerin bağışıklık organları 

üzerindeki etkisinden ziyade bağışıklığı etkileyen bağırsak sağlığı bütünlüğü 

üzerinde olumlu etkilerinin olduğu vurgulanmıştır (Salem ve diğerleri,  2021).  

Gümüş nanopartiküller ekonomik büyümede önemli bir rol oynayan 

balık yetiştiriciliğinde de değerlendirilebilir bir gıda takviye maddesidir. Su 

ürünleri üretiminde farklı hastalıklar, başlıca sınırlayıcı faktörlerden biri haline 

gelmiştir (Hofherr ve diğerleri, 2015).  

Tatlı su balıklarının bir çoğunda bulunan Gram negatif bir bakteri olan 

Aeromonas hydrophila ve hem aerobik hem de anaerobik koşullarda büyüme 

yeteneğinde (Mahanty ve diğerleri, 2013) ve  ülser, yüzgeç çürüklüğü, kuyruk 

çürüğü, hemorajik septisemi vb. gibi çeşitli balık hastalıklarından sorumlu bir 

balık patojenidir (Pathiratne ve Jayasinghe, 2001). Bu patojene karşı antibiyotik 

kullanılmaktadır fakat son çalışmalar, patojenin bir birçok antibiyotiğe direnç 

geliştirdiğini ortaya koymuştur (BelémCosta ve Cyrino, 2006). En yaygın 

dirençli bakteri suşları Aeromonas salmonicida, Photobacterium damselae, 

Yersinia ruckeri , Listeria sp., Vibrio sp., Pseudomonas sp. ve Edwardsiella 

sp.’dir. AgNP'ler, patojenlerle savaşmak, verimli ve etkili sonuçlar üretmek için 

bir alternatif olarak seçilmiştir.   AgNP'lerin hastalığa neden olan bakteri 

suşlarına karşı inhibitör işlevi antibiyotiklerle karşılaştırılarak 

değerlendirildiğinde biyo-sentezlenmiş AgNP'lerin, suda yaşayan hayvanlarda 

A. hydrophila ile uyarılan hastalıklara karşı antibiyotikler için alternatif bir 

kaynak olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (Mahanty ve diğerleri, 2013; 

Kakakhel ve diğerleri, 2021). Zebra balığının mikrobiyal çeşitliliğine 

AgNP’lerin etkisine yönelik yapılan çalışmada balığın bağırsak mikrobiyal 

çeşitliliğinde önemli bir azalma göstermediği bildirilmiştir (Chen ve diğerleri, 

2021). 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01652176.2022.2073399
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Biyolojik olarak sentezlenen AgNP'lerin balık patojenleri olan Vibrio 

harveyii, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus ve Vibrio 

anguillarum'a karşı antibakteriyel etkinliğinin olduğu rapor edilmiştir (Fatima 

ve diğerleri, 2020). AgNP'leri antibakteriyel potansiyeli Vibrio 

parahaemolyticus ve Vibrio harveyi üzerinde beyaz bacaklı karides üzerinde 

test edildiğinde  %90'lık bir inhibisyon gösterdiği gözlenmiştir (Sivaramasamy 

ve diğerleri, 2016). C vitamini içeren balık yemi peletlerinde nanoteknoloji 

uygulamasının normal balık yemi peletleri ile kontrole kıyasla gökkuşağı 

alabalığındaki besin maddesinin daha iyi emilmesiyle sonuçlandığı ve böylece 

gıda israfının önüne geçilebileceği bildirilmiştir (Alishahi ve diğerleri, 2011). 

Yüksek dozlarda inorganik tuzlar şeklinde mineral yem katkı 

maddelerinin uygulanması hayvanların büyüme performansını artırmasıyla 

beraber aynı zamanda düşük biyoyararlanımları nedeniyle çevreyi 

kirletebilir. Bu nedenle, yüksek dozda mineral verilmesinin eşit derecede etkili 

bir alternatifle değiştirilmesine ihtiyaç vardır. Hayvansal üretimde aynı etkiye 

sahip metal içeren nanoparçacıkların daha düşük dozlarda uygulanması 

potansiyel bir çözüm olabilir (Michalak ve diğerleri, 2022). Afrika ülkeleri 

tavşan yetiştiriciliğinde, üretimde, ekonomik büyümede önemli bir noktada 

olup   tuz ve diğer mineraller yerine gıda takviyesi olarak nanomalzemeler 

kullanmaktadırlar. Bu nanopartiküller; büyüme, sağlığın korunması ve hastalık 

gibi birçok yeni özelliğe sahiptir (Al-Sagheer ve diğerleri, 2017).  

Gümüş nanopartiküller ile domuzlarda yapılmış çalışmalar mevcuttur. 

Sütten kesilmiş domuzlara bir çalışmada metalik gümüş nanopartiküller 

verildiğinde; domuzların ileumundaki yararlı bakteri gruplarının etkilenmediği, 

patojen Clostridium perfringens’i ise öldürdüğü gözlenmiştir (Fondevila ve 

arkadaşları 2009). Metalik gümüşün doku ve organlardaki tutulumunun 

değerlendirildiği çalışmada sütten kesilmiş domuz yavrularına bir aya yakın bir 

süre rasyonlarına gümüş eklenmiş, böbrek ve kas dokusunda gümüş tutulumu 

saptanmazken karaciğerde tutulmalar kaydedilmiştir (Fondevila ve diğerleri, 

2009). Bu hayvanlar insanlar için iyi bir denek olduğundan insanlardaki olası 

etkilerini belirlemede önemli role sahiptirler. Yine bu amaçla yapılan başka bir 

çalışmada yüksek gümüş konsantrasyonlarının farelerin (Rungby & Danscher 

1984) ve hindilerin (Jensen ve diğerleri, 1974) ağırlığını azalttığı bildirilmiştir.  

Bununla birlikte, bu dozlama koşullarının, kısa süreler için verilen düşük 

konsantrasyonlu metalik gümüşten çok daha yüksek toksik potansiyele sahip 
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olabileceği bildirilmiştir (Wadhera ve Fung 2005). Süt hayvanlarında mastitis, 

memeyi etkileyen iltihabi durum olup süt endüstrisi sektöründe en fazla kayıp 

oluşturan durumlardan biridir. AgNP'lerin, mikotik sığır mastitine sebep olan 

birçok fungusa karşı oldukça önemli sonuçlar gösterdiği rapor edilmiştir 

(Hasanin ve diğerleri,2022).  

Genelde antibiyotik özelliği ön planda olan AgNP’lerin zononoz olan 

kuduz hastalığında aşı olarak kullanılabileceğine dair araştırma mevcuttur. 

Kuduz aşısında  adjuvan olarak yeşil sentezlenmiş gümüş nanopartiküller 

(AgNP'ler) değerlendirildiğinde ve sonuçları ticari olarak temin edilen mevcut 

şap adjuvanı ile karşılaştırıldığında köpek ve farelerde güvenirliği test edilen 

bu yeşil sentez AgNP aşının piyasadaki kuduz aşısına kıyasla güvenilir olduğu 

çalışma sonunda belli bir dozdan sonra mevcut aşının toksik olduğu fakat bu 

durumun AgNP kuduz aşısında gözlenmediği bildirilmiştir (Asgary ve 

diğerleri, 2016).  

Koyun, keçi, sığır, manda, at, eşek, deve ve tavşan gibi çok sayıda çiftlik 

hayvanında Fascioliasis (Fasciola cinsine ait bir karaciğer parazitinden 

kaynaklı), %90'a varan bir yaygınlık oranı göstermektedir. Gümüş 

nanopartiküller, geleneksel ilaç triclabendazole ile karşılaştırılıp yumurtadan 

çıkmayı engelleme yeteneği açısından in vitro olarak test edilmiştir.  Bu 

nanopartiküllerin, geleneksel ilaca kıyasla Fasciola'nın yumurtadan çıkmasını 

%28.71 oranında engellemiştir. Gümüş nanopartikülün hücre duvarı 

çukurlarına benzeyen hücre zarını delmesiyle sitoplazmik sızıntıya ve 

muhtemelen inaktive edilmiş solunum zincirine ve bu yumurtaların ölmesine 

sebep olduğu düşünülmektedir (Adegbeye ve diğerleri, 2019).    

Tavşanlarda yapılan bir çalışmada  AgNP enjekte edilen tavşanların, 

kontrol hayvanları ile karşılaştırıldığında düşük doz uygulamalarında 

tavşanlarda vücut ağırlığı önemli ölçüde artmıştır. Artan dozla birlikte kan 

plazmasında ve ette biriken gümüş miktarının önemli ölçüde yükselmesi 

tüketicinin sağlığı açısından değerlendirildiğinde; doz ayarlanmasına yönelik 

ciddi çalışmalara ihtiyaç vardır (Abdelsalam ve diğerleri, 2019). 

Gümüş nanopartiküllerin, evcil domuzlarda oldukça bulaşıcı ve ölümcül 

bir hastalığın nedeni olan Afrika domuz ateşi virüsüne karşı antiviral yetenek 

sergilemesi bu nanopartikülün virüsler üzerindeki etkinliğini de 

doğrulamıştır. 25 mg/L'lik bir dozda nano-gümüşün domuz işletmesinde, 

mikrobiyal kontaminasyon sebebi olan afrika domuz ateşi virüsünü önemli 
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ölçüde azaltması bu hastalık için umut verici bir dezenfektan olabileceğini 

göstermektedir (Dung ve diğerleri, 2020). 

Gümüş nanopartiküllerin, ishalli koyun ve keçilerden elde edilen çoklu 

ilaca dirençli (MDR)Salmonella izolatlarına karşı etkinliğinin olduğu ifade 

edilmiştir (Farouk ve diğerleri, 2020). Gıda kaynaklı patojenler (Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,  Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella enterica ve Klebsiella pneumoniae) inek, keçi, koyun 

ve domuz gibi hayvanlarda ölüm oranlarının artmasından sorumlu olup bu 

patojenlerin tedavisinde AgNP'lerin önemli rol oynayabileceği ifade edilmiştir 

(El-Gohary ve diğerleri, 2020). 

SONUÇ 

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı geçmesi beklenmekte ve hızla 

büyüyen bu nüfusu beslemek için küresel tarımsal üretkenlik ve verimliliğin 

artması gerekmektedir. FAO, bu artışa cevap vermek için 2050 yılına kadar 

yıllık 200 milyon ton et üretiminin gerekli olacağını öngörmektedir 

(Ghasemzadeh, 2012). Dolayısıyla bu artışlar göz önüne alındığında tarım ve 

gıda alanlarındaki nanoteknoloji gibi modern teknolojiler, sağlığı, performansı, 

verimliliği ve birim üretimi iyileştirmek için kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda 

gümüş nanopartikülü antimikrobiyal etkinliğini kanıtlamış olmakta ve 

işletmelerde suların dezenfeksiyonunda, yemlerin fungal yükünü düşürmede, 

patojen gruplara karşı kullanılmaktadır. Yukarıdaki çalışmalar AgNP'lerin 

mevcut antibiyotikler yerine alternatif bir kaynak olabileceği ve hayvancılıkta 

umut verici bir antibakteriyel ve antifungal ajan olabileceğini göstermektedir. 

Doğrulanması gereken bir diğer önemli husus, AgNP kullanımı teşvik 

edilmeden önce potansiyel tüketicinin sağlığına ve çevreye ileri vadede ne 

ölçüde zarar verdiğinin belirlenmesi gerektiğidir. AgNP'ler büyük faydalar 

sağlamakla beraber hayvan ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin sorgulanması 

gerekmektedir. Çünkü su ve hayvancılık ürünlerinde AgNP'lerin biyolojik 

olarak birikiyor olması ve uzun vadede hayvanlarda organ hasarına neden 

olabilmektedir. Çiftlik hayvanlarında yapılan çalışmalarda bazı doku ve 

organlarda tutulumlar gözlenmiştir. Bu nedenle, insan tüketimi için AgNP ile 

tedavi edilen hayvan etlerinin güvenliğini sağlamak için AgNP'lerin 

konsantrasyonu ve boyutu, uygulama yolu ve salınım süresi hakkında daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416303065#bib40
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GİRİŞ 

Bitki bünyesinde bulunan uçucu yağların bitki kimyası için önemli 

görevleri bulunmaktadır. Bitki hücrelerinin arasındaki bu yağlar bilgilerin 

taşınma aşamasında önemli görev üstlenirler. Dengeleyici ve dış etkenlere 

karşı koruyucudurlar. Bitkiler için önem arz eden hormonlarda uçucu yağlarda 

bulunurlar (Anonim 2022). Önemli olan bu yağlar bitkilerin dahil olduğu 

familyalarına göre salgı kanalı, salgı tüyü, salgı cebi veya salgı hücrelerinde 

bulunabilirler (Çelik ve Çelik 2007). Uçucu yağlar, bitkilerin yaprak, çiçek, 

meyve, kabuk, taç yaprak, kök, tohum ve sap gibi kısımlarındaki hücre 

grupları veya özel hücre tarafından üretilir ve genellikle bitkilerin reçine 

kanalları, yağ kanalları, bezleri veya trikomları (glandüler tüyler) içinde 

depolanır (Baser ve ark. 2007; Hart ve ark. 2008). Çeşitli yöntemlerle elde 

edilebilen uçucu yağlar; 20-22 ℃ aralığında sıvı halde olurlar, kolaylıkla 

kristalleşebilen, genellikle renksiz veya açık sarı renkte olan, uçucu ve 

kuvvetli kokulu, bitkinin karakteristik kokusunu ve lezzetini veren, sayısal 

olarak çok fazla bileşikten meydana gelen, suyla birlikte sürüklenebilen 

yağımsı, azot veya kükürt içeren, oksijenli terpenoid türevleri, benzoid 

yapıdaki bileşenler ve genel olarak terpenlerden meydana gelen karışımlardır 

(Adams, 2004; Bayrak, 2006; Çalikoğlu ve ark. 2006; Evren ve Tekgüler 

2011; Yaylı 2013; Kaya ve Ergönül 2015). Uçucu yağların kompozisyonunu; 

bitki ekotipi veya çeşitliliği, büyüme veya olgunlaşma sırasındaki stres, 

bitkilerin coğrafi konumu, genetik varyasyon, bitkinin beslenmesi, gübre 

uygulaması, çevre iklimi, mevsim değişimleri, hasat sonrası kurutma ve 

depolama dahil birçok faktör etkiler ve bunlara bağlı olarak oldukça 

değişkenlik gösterebilirler. Bunlara ek olarak, kullanılan bitki materyalinin 

türü ve elde etme yöntemi bir uçucu yağın kimyasal bileşenlerini ve böylece 

karakteristik biyolojik özelliklerini belirlemede önemli etkenlerdir (Alvarez-

Castellanos ve ark. 2003; Hussain ve ark. 2008). 

Uçucu yağların, biyolojik olarak önemli özelliklerini belirleyen oldukça 

yüksek konsantrasyonlarda bulunan iki veya üç ana bileşeni (terpen ve 

terpenoidler; %20-70) ve eser miktarda bulunan diğer bileşenleri 

(fenilpropanoidler) ile karakterize edilmektedir. Çoğunlukla, bilinen uçucu 

yağın biyolojik aktiviteleri, başlıca bileşenlerinin bir veya ikisi tarafından da 

meydana getirilebilir (Bakkali ve ark. 2008). Antioksidan aktivite, fenolik 

bileşikleri ile yakından ilişkilidir ve esas olarak fenolik bileşiklerin reaktif 
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oksijen türlerinin sentezini ve redoks özelliklerini engelleme eğiliminden 

kaynaklanmaktadır (Rubio ve ark. 2013). Ayrıca protein kinazlar, fosfatazlar 

ve diğer metabolik enzimler gibi sinyal iletim yollarına müdahale etme 

yetenekleri de belirtilmiştir (Lai ve ark. 2009). Fakat bazen, uçucu yağlardaki 

genel etki tek bir ana bileşene değil yapısındaki mevcut bileşenlerin 

kombinasyonuna atfedilir. Birbirlerini etkiledikleri için genellikle bu 

faktörlerin etkisini analiz ve ayırt etmek zordur. Her uçucu yağın farklı 

bileşikleri, aditif, antagonistik veya sinerjistik etkilere sahip olabilir (Burt 

2004). Şimdiye kadar saponinler, fenoller, tanenler, flavonoidler, uçucu yağlar 

vb. gibi 80.000’den daha fazla bileşik tanımlanmıştır (Narimani-Rad 2011). 

Uçucu yağlar çeşitli kimyasal sınıflara ait 20-100 farklı bitki sekonder 

metabolitini içerebilir (Carson 2011). 

İçeriklerindeki fenilpropanoidler ve terpenoidler uçucu yağların başlıca 

bileşenlerini oluşturmaktadır. Buna ilaveten, az sayıda alifatik ve aromatik 

bileşen de mevcuttur. Monoterpenler, seskuiterpenler ve bu ikisinin 

oksijenlenmiş türevleri uçucu yağlarda bulunan kimyasal madde gruplarının 

en büyükleridir (Carson ve ark. 2008). Uçucu yağların depolamaları 

süresinde, uzun zaman boyunca ısı, hava ve ışığa maruz kaldıklarında 

çoğunlukla oksidasyona, hidrolizasyona ve polimerizasyona uğramaktadırlar. 

Bu yüzden uçucu yağlarda muhafaza; hava geçirmeyen, koyu renkte cam veya 

alüminyum mümkünse ağzı sıkıca kapalı kaplarda, hatta mevcutsa azot 

altında, sıcak ve aydınlık olmayan ortamlarda gerçekleştirilmelidir (Kaya ve 

Ergönül 2015). 

Aromatik bitkiler ve aromatik bitki ekstraktları nesiller boyunca 

geleneksel tıpta kullanılmıştır. Yaygın olarak fitobiyotik olarak bilinen bitki 

türevi bileşikler (fitokimyasallar), bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda 

fazlaca biyolojik etkinliğe sahiptirler. Fitokimyasallar, hayvanların bu bitkileri 

yemesini engellemek ve haşerelerin saldırılarından korunmak için üretilen, 

kendine has karakteristik koku ve tatları olan sekonder metabolitlerdir 

(Benchaar, 2007). Tıbbi bitkilerin ve bitkilerden elde edilen uçucu yağların 

saflığı ve özellikle ana etken maddelerinin belirlenip değerlendirilmesi hem 

bilimsel hem de ekonomik açıdan oldukça önem arz etmektedir. Elde edilen 

sonuçlar da, bu bitkilerdeki uçucu yağların antimikrobiyal aktiviteye sahip 

olduğunu göstermektedir. Uçucu yağ ve bileşenlerinin farmakolojik özellikleri 

de araştırılarak kozmetikte, tıpta ve endüstriyel alanlarda kullanılabilme 
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imkânlarının yararlı olabileceği belirtilmektedir (Kırbağ ve ark. 2000). 

Günümüzde bitki kaynaklı uçucu yağlar tarım merkezli sanayinin önemli 

ürünlerinden biridir ve genellikle ilaçlar, gıda ürünleri, içecekler, esanslar, ve 

kozmetik ürünlerinde aroma maddeleri olarak kullanılırlar (Hussain 2008; 

Burt 2004; Teixeira 2013). Baharatların ve bitkilerin çok fazla antioksidan ve 

biyolojik özellikleri gösterdiği bilinmektedir (Lai ve ark. 2009).  

Ayrıca, uçucu yağların ağırlıklı olarak antifungal, antibakteriyel ve 

antioksidan özellikleri olan biyolojik aktivitesi, tarım, farmasötik, sıhhi, 

kozmetik ve gıda dahil olmak üzere bir dizi endüstride kullanılmıştır  (Mihai 

ve Popa 2013; Hashemi ve ark. 2017; Hashemi ve ark. 2016). Birçok uçucu 

yağ, fungal gelişimi ve mikotoksin sentezini çeşitli şekillerde engelleyebilir. 

Uçucu yağların lipofilik özelliği, fungusların hücre zarını geçmeye ve zarın 

enzimleri ve proteinleri ile etkileşime girmeye yardımcı olur. Bu durumda, 

hücre dışına bir proton akışı sağlanır ve hücrede değişikliklere neden olur, 

sonunda ise ölüme yol açar. İlgili mekanizmaların çoğu, fungal gelişim hızını 

değiştirir ve gecikme fazını uzatır, hücre zarı ile etkileşime girer ve böylece 

hücre geçirgenliğini bozar, enzimatik hücre sistemine zarar verir. Bu geri 

dönüşü olmayan zararlı morfolojik ve ultra yapısal değişikliklere, misel 

büyümesinin azalmasına, spor çimlenmesinin inhibisyonuna, oksidatif 

dengenin ve elektron taşıma zincirinin bozulmasına neden olur, enerji 

salınımının inhibisyonu, DNA oluşumu bağlanmasında azalma ve gen 

ekspresyon paternleri ve metabolik süreçler etkilenir. Etkili ve kalıcı bir 

antifungal etki için ilk aşama, ön miselyum gelişimini engelleyen, olası 

konidia oluşumu riskini ve dolayısıyla buna bağlı toksinlerin üretimini azaltan 

spor çimlenmesini önlemek olmalıdır (Gemeda ve ark. 2014; Manso ve ark. 

2014; Özcakmak ve ark. 2017). Uçucu yağların çeşitli bileşenlerinin hücre 

penetrasyonunda, lipofilik veya hidrofilik çekimde ve hücre duvarları ve 

zarlarında sabitlenmesinde ve hücresel dağılımda rol oynaması mümkündür 

(Gemeda ve ark. 2015). 

 

Uçucu Yağların Elde Edilme Yöntemleri  

Uçucu yağların miktarı; bitkideki mevcut miktarına, cinsine ve bitkinin 

kısımlarına göre farklı yöntemlerle elde edilebilmektedir (Bayrak 2006; 

Toroğlu ve Çenet 2006; Coelho ve ark. 2012; Kaya ve Ergönül 2015). 

Bitkilerdeki uçucu yağı çıkarmak için kullanılan mevcut yöntemler gelişmiş 
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ekstraksiyon ve klasik yöntemler olarak iki temel başlık altında 

toplanmaktadır. Klasik ve gelişmiş ekstraksiyon yöntemleri Şekil 1’de 

özetlenmiştir (Bayrak 2006; Toroğlu ve Çenet 2006; Başer 2010; Yaylı 2013; 

Kaya ve Ergönül 2015). 

 

 

Şekil 1. Uçucu yağ elde etme yöntemleri 

 

Fitopatojen Funguslar ile Yapılan Çalışma Örnekleri 

Tarımda bitki hastalıklarıyla mücadelede kimyasal ilaç kullanımına 

alternatif olarak antifungal etkinliği olan bitki ekstraktları ve uçucu aromatik 

yağlarının kullanılmasıdır (Bakkali ve ark. 2008; Nazzaro ve ark. 2017). Son 

yıllarda, fitopatojenlerin neden oldukları hastalıklarla mücadelede 

kimyasalların neden olduğu çevresel kirliliğin yönetimi için çevre dostu 

çözümlere çok dikkat edilmeye başlanmıştır. Örneğin, bitki ekstrakt ve uçucu 

yağlarının biyopestisit olarak alternatif bir kaynak olabileceği düşüncesiyle 

yabancı ve yerli birçok çalışma mevcuttur. Bitkisel ve tohum kaynaklı 

patojenlerin kontrolüne yardımcı olabileceği de bu çalışmalarla kanıtlanmıştır. 

Örneğin; tohum kaynaklı fungal patojen olan Alternaria spp.'nin gelişimi 
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üzerindeki uçucu yağların etkisini değerlendirmek ve sebze tohumlarında ki 

(havuç, domates, soğan) mikrobiyolojik kontaminasyonu belirlemek için 

yapılan bir araştırmada, havuç ve domates tohumlarındaki en yüksek patojen 

kontaminasyonunun Alternaria spp.’ ya ait olduğu ayrıca en yüksek 

antifungal etkininde Alternaria spp. üzerinde kekik esansiyel yağı ile 

sağlandığı belirlenmiştir. Genel olarak, uçucu yağların, fungal patojenlerin 

biyolojik kontrolünde ve biyopestisit formülasyonlarında uygulama için 

yüksek bir potansiyeli olduğu ifade edilmiştir (Chrapaˇciene ve ark. 2022). 

Mentha piperita, Mentha spicata ve Mentha' nın kimyasal bileşimi olan 

suaveolens esansiyel yağlarını, gıdalardan izole edilen dört patojenik ve hasat 

sonrası patojen fungusa (Fusarium oxysporum lycopersici, Botryotinia 

fuckeliana, Verticillium dahliae, Curvularia hawaiiensis) karşı antifungal 

aktivitesini ve doğal gıda koruyucu olarak potansiyellerini değerlendirmek 

iamacıyla bir çalışma yapılmıştır. Botryotinia fuckeliana en hassas fungus 

olarak değerlendirilmiş ve Fusarium oxysporum hariç diğer kullanılan 

funguslar için M. suaveolens uçucu yağının düşük riskli, çevre dostu 

biyofungisit olarak geliştirilebileceğini belirlemişlerdir. (Giménez-

Santamarina ve ark. 2022). 

Yapılan başka bir çalışmada ise mısır tohumlarını enfekte eden tohum 

kaynaklı fungusların kontrolü için üç aromatik bitkiden elde edilen uçucu 

yağın kullanımı araştırılmıştır. Bunlar Cymbopogon citratus, Occimum 

gratissimum ve Thymus vulgaris'dir. Patojen fungus olarak Fusarium 

verticilloides ile muamele edilmiş ve biyo-tahliller yapılmıştır. Sonuçlar, bu 

yağların funguslar üzerindeki engelleyici özelliklerini açığa çıkarmıştır. Bu 

doğal ürünlerin, tohum kaynaklı Fusarium verticilloides inokulumunu 

%90'dan %100'e kadar kontrol ettiğini ve mısır tohumlarına bulaşan diğer 

patojenleride kontrol altına aldığı belirtilmiştir. Bitkiler üzerinde yapılan 

laboratuvar ve saha testleri sırasında tohumlardaki fungusların etkili bir 

şekilde kontrol altına alındığı kanıtlanmıştır. Nemli orman ve sıcak savan 

bölgelerinde yürütülen tarla denemeleri, bu ürünlerin, sentetik fungusitlerin 

yerine kullanılabilecek potansiyelde tohum tedavileri için uygun olduğunu 

bildirilmiştir (Tagne ve ark. 2008). 

Fitopatojenik funguslara ve Stramenopila'ya karşı aktif bulunan üç 

Akdeniz aromatik bitkisinden (Verbena officinalis, Thymus vulgaris ve 

Origanum vulgare) elde edilen uçucu yağların ana bileşenleri olan sekiz 
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madde, hasat sonrası meyvenin beş etiyolojik etkenine karşı in-vitro olarak 

test edilmiştir. Rhizopus stolonifer, Penicillium italicum, Penicillium 

expansum, Phytophthora citrophthora ve Botrytis cinerea patojenlerine karşı 

bileşikler, β-fellandren, β-pinen, kampen, karvakrol, sitral, o-simen, y-

terpinen ve timol test edilmiştir. Citral, Phytophthora citrophthora'ya; 

carvacrol ve thymol, Phytophthora citrophthora ve Rhizopus stolonifer'e; 

timol, Penicillium italicum'a karşı; son olarak timol ve karvakrol varlığında 

Penicillium expansum'a karşı fungistatik aktivite gösterdiği belirtilmiştir. Bu 

sonuçlar, tüketici sağlığı açısından güvenlikleri ve tarımsal taze ürünlerin raf 

ömrünün uzatılması üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle bazı uçucu yağların 

veya bileşenlerinin meyve ve gıda maddeleri için doğal koruyucular olarak 

kullanılması hedefine yönelik önemli bir adımı temsil etmektedir (Camele ve 

ark. 2012). 

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. tarımda zarar eşiği yüksek bir 

fitopatojendir. Fusarium avenaceum’un mücadesi genellikle fungisitlerle 

yapılmaktadır. Fakat güncel mücadele yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışma ile iki zıt arpa genotipi Hordeum vulgare L. cv. cervoise and H. 

vulgare L. cv. premium genotiplerinin terpinolenin zararsız etkileri ve 

Fusarium avenaceum’a karşı fungusidal etkinliği araştırılmıştır. Sonuçlar 

terpinolenin fitopatojen funguslara karşı iyi bir bitki koruma mücadele ajanı 

olarak kullanılabileceğini göstermiştir (Danışman ve ark. 2022). 

Alternaria brassicicola lahanagiller familyasındaki bitkilerde önemli 

zararlara neden olan yaygın patojenlerden birisidir. Bu çalışma ile biberiye 

bitkisinden elde edilen uçucu yağın Alternaria brassicicola patojenine karşı 

fungusidal etkinliğini belirlemek için in-vitro koşullarda yapılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre biberiye uçucu yağı in-vitro deneylerde güçlü antifungal 

etki göstermiş fakat koparılmış yaprak denemelerinde hiçbir doz 

uygulamasına olumlu sonuç vermediği belirlenmiştir (Aydın ve ark. 2022). 

Fusarium spp, ekonomik olarak yetiştirilen birçok üründe ciddi 

kayıplara neden olan başlıca fitopatojenik mikrofungus suşlarından 

biridir.  Lavanta (Lavandula officinalis L.) ve kekik (Satureja hortensis L.) 

bitkilerinden ekstrakte edilen uçucu yağların üç farklı konsantrasyonu in-vitro 

koşullarda antifungal etkileri ile ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. Deney sonuçları 

istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, kekik yağının artan 

konsantrasyonlarının fungusun misel gelişimini baskıladığı, lavanta yağının 
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ise herhangi bir olumlu ya da olumsuz etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Kekik 

esansiyel yağının minimum dozda bile solgunluk ajanı üzerinde engelleyici 

etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda, kekik yağının vasküler 

kökenli fungal hastalıkları önlemek için çeşitli fungisit solüsyonlarının 

geliştirilmesi için umut verici bir doğal madde olduğu kanısına varılmıştır 

(Çakar ve ark. 2021). 

Başka bir çalışmada ise, araştırmacılar farklı oranlarda hazırlamış 

oldukları rezene Foeniculum vulgare Mill. (rezene) ve Laurus nobilis L. 

(defne) uçucu yağ karışımlarının Pestalotiopsis funerea’ya karşı antifungal 

etkilerini ve kimyasal bileşimleri in-vitro koşullarda araştırmışlardır. Uçucu 

yağların kimyasal içerik bileşimlerini, GCMS analiz yöntemini kullanarak 

belirlemişlerdir. Uçucu yağların buhar fazındaki değişik konsantrasyonlarının 

miselyal gelişimi ve konidi çimlenmesindeki engelleyici etkinliklerini 

belirlemişlerdir. Uçucu yağların karışımlarında en etkili olan 

konsantrasyonların fungus hifini ve konidi morfolojisinde meydana gelen 

değişiklikler ışık mikroskobu altında incelenmiştir. GC-MS ile yapılan 

kimyasal analizlerin sonucunda eucalyptol (%52.88) ve trans-anethole 

(%81.55)’ün Foeniculum vulgare Mill. (rezene) ve Laurus nobilis L. (defne) 

uçucu yağlarının ana bileşenleri olduğu belirlenmişler. Tek başlarına 

kullanıldığı zaman Foeniculum vulgare Mill. (rezene) ve Laurus nobilis L. 

(defne) uçucu yağları Pestalotiopsis funerea’nın miselyal gelişimini tamamen 

engellemiştir. Rezene/defne uçucu yağlarının kombinasyonu ile miselyal 

gelişim ve konidi çimlenmesinin engellenmesinde sinerjik fungisidal etkisi 

olduğunu bildirmişler. Rezene/defne uçucu yağlarının kombinasyonu 

fungusidal etkinliğini önemli düzeyde artırmış olup, daha düşük 

konsantrasyonlarında daha yüksek düzeyde fungusidal etkinlik gösterdiği 

gözlemlenmiş. Işık mikroskobuyla yaptıkları incelemelerde uçucu yağ 

kombinasyonlarının en etkilisine maruz bırakılan hifler ve konidilerde, 

sitoplazmik pıhtılaşma, vakuolleşme ve protoplazmik içeriklerinin hücre 

dışına akıntısı şeklinde gerçekleşen önemli yapısal deformasyonlar olduğunu 

gözlenmişler. Sonuçlar, sinerjik fungusidal etkili olan rezene ve defne uçucu 

yağ kombinasyonlarının bitkilerde fungal hastalıklarla mücadele için etkili bir 

biyofungisidal olarak kullanılabileceğini göstermiştir (Kara ve ark. 2022). 

Türkiye mevcut konumu itibariyle aromatik ve tıbbi bitkiler ticareti 

üzerinde dünyada söz hakkına sahip ülkelerinden birisidir ve birçok tıbbi 
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bitkinin ihracatını ve bununla beraber bu bitkilerin de ithalatını 

gerçekleştirmektedir. Kekiğin günlük hayatımızda aromatik özelliğinden 

kaynaklı baharat olarak kullanımı yaygındır. Kekikteki mevcut uçucu yağların 

güçlü antimikrobiyal etkinliği olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kekiğin 

içerisinde bulunan timol kekiğe has kokusunu verir ve ileri seviyede 

antimikrobiyal maddedir. Bu nedenden dolayı genellikle paketli gıdaların 

muhafaza edilmesinde ve gıdaların dezenfeksiyon sürecinde kekik kullanımını 

birçok araştırmacı önermektedir. Kekik; önemli bir tıbbi aromatik bitki 

olması, dünya genelinde kullanımı ve büyük bir miktarını karşılamamızdan 

dolayı Türkiye ekonomisi açısından değerlendirildiğinde önemli bir aromatik 

bitkidir. Türkiye’de doğadan elde edilen ve kültürel olarak tarıma kazandırılan 

kekik araştırmacılar içinde önemli bir konu olmuş, yaptıkları çalışmalar 

sonucunda da olumlu veriler elde etmişlerdir (Pirinççioğlu ve ark. 2022). 

Türkiye uçucu yağların bitkilerinin yetiştirilmesi konusunda mevsim 

şartları açısından müsait bir konuma sahiptir. Türkiye’de genel olarak üretilen 

uçucu yağ gül bitkisinden üretilen gül yağıdır. Gül yetiştiriciliğinden sonra 

lavanta, kekik, defne ile birlikte farklı uçucu yağ bitkileri gelmektedir. 

Gül’den başka aromatik bitkilerinin tarımı, genel olarak küçük ölçekli 

işletmeciler tarafından, uzun zaman gerektiren yöntemlerle yapıldığı için, gül 

harici diğer aromatik bitkilerin üretiminde ve gül uçucu yağı hariç diğer uçucu 

yağların elde edilmesinde dünya piyasasında söz sahibi değiliz. Dünya 

pazarında daha sağlam bir konuma sahip olabilmemiz için; uçucu yağ üretim 

aşamasında, az zaman kullanımı, az miktarda solvent kullanımı olan, çevreye 

zararsız, bütün bu etkinliklerin yanında yüksek verim sağlayabilen gelişmiş 

ekstraksiyon metotlarının yaygınlaştırılması ve uygulanabilmesi 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

İklim değişikliğinin küresel etkileri, artan dünya nüfusu ve endüstriyel 

gelişmeler su kaynakları kıtlığını ve buna bağlı olarak tarımsal üretim 

sıkıntısını getirmektedir (Demir ve ark., 2021).  Su kıtlığı, ihtiyaçlar ve geçim 

kaynakları ile ilişkili olarak tanımlanır ve mutlak terimlerle değerlendirilmez 

(Rahman ve ark., 2018). 

İklim değişikliği, bir yandan şiddetli yağışlarla ve fırtınalar gibi küresel 

ölçekte aşırı koşullara neden olurken, diğer yandan uzun ve kuru yüksek 

sıcaklık dönemleri, tarımsal üretkenlikleri ve geçim kaynaklarını 

etkilemektedir (Gawith ve diğerleri 2017). Bu küresel değişikliklerin en önemli 

sonuçlarından biri, dünya çapında tatlı su mevcudiyetinin sürekli olarak 

azalmasıdır. Su kıtlığı şimdiden dünyadaki her kıtayı etkilemektedir. Yaklaşık 

1,2 milyar insan, yani dünya nüfusunun neredeyse beşte biri, fiziksel kıtlık 

bölgelerinde yaşıyor ve 500 milyon insan bu duruma yaklaşıyor. Diğer 1,6 

milyar insan, yani dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri, ekonomik su 

kıtlığıyla karşı karşıyadır (Parekh 2016). 2015 Dünya Su Gelişme Raporu'na 

(WWAP 2015) göre, mevcut koşullar devam ederse, dünyanın 2030 yılına 

kadar % 40'lık bir küresel su açığıyla karşı karşıya kalacağı tahmin 

edilmektedir. Dünyada mevcut bulunan su miktarı 1 milyar 400 milyon km³ 

olup bu da yeryüzünün dörtte üçüne tekabül gelmektedir. Yer küremizde 

bulunan suların % 97,5’i okyanus ve denizlerde bulunurken, % 2,5’lik kısmı 

sadece tatlı su kaynakları olarak bilinmektedir (Shiklomanov ve ark., 2003). 

 

Şekil 1. Dünyada İnsan Kullanımı için Mevcut Olan Su Kaynağı Oranı (Rahman ve 

ark., 2018). 

Tarım, çoğu ülkede en büyük su payını kullanan sektördür. Şu anda 

dünya çapındaki su kapasitesinin %70'ine sahip olmaktadır. Su ihtiyaçları ile 

mevcudiyeti arasındaki artan uçurum, tatlı su kaynaklarını güvence altına alma 

kabiliyetini olumsuz etkilemektedir. Arta dünya nüfusundan dolayı artan talep 
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tarafında, tarım sektöründeki su tüketiminin tarımsal üretimin yoğunlaşması ve 

artan yaşam standartları gibi farklı etkenler nedeniyle gelecekte artması 

beklenmektedir (Michetti ve ark., 2019). 

Ülkelerin gelecek planlamalarının başında su kaynakları başında 

gelmektedir. Bu planlamaların başında su kaynakları yönetimi ile mümkündür. 

(Akhoundi ve Nazif, 2018).  Su kaynakları yönetimi, iklim değişikliğinin 

etkisiyle mevcut kaynakların azalmasına yanıt verebilecek ve özellikle tarımda 

su kullanımlarının sürdürülebilirliğini sağlayacak çözümler sunabileceği 

düşünülmektedir.  Bu doğrultuda suyun etkin yönetimine yönelik tüm dünyada 

araştırmalar hızlı bir şekilde artmaktadır (Saliba ve ark., 2018). Kurak ve yarı 

kurak bölgelerde su kaynakları üzerindeki ekstra baskıyı azaltmak ve sulama 

suyunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak için su kullanım verimliliğinin 

artırılması ve alternatif kaynakların belirlenmesi zorunludur. Bu zorunluluğun 

çözümünde çevreye duyarlı bir teknoloji olan arıtılmış atık suyun uygulanması, 

önemli miktarda su tasarrufu sağlamak ve kurak ve yarı kurak bölgelerde su 

kıtlığını hafifletmek için uygun bir yaklaşım olarak düşünülmektedir (Khanpae 

ve ark., 2020; Mahjoub ve ark., 2022). 

Sanayi-endüstri kuruluşları, konutlar, tarım ve hayvancılık uygulamaları, 

enerji santralleri  sonucu açığa çıkan ve içinde sağlığa zararlı kimyasal ve 

biyolojik maddeleri içeren sular, atık su olarak tanımlanmaktadır. Atık sular 

peyzaj alanlarının, araç yıkamada, beton üretiminde, dekoratif amaçlı havuz ve 

şebekelerde, konutların tuvaletlerinde, yangında, sanayide, bahçelerin 

sulanmasında, rekreasyon alanlarında, akarsuların beslenmesinde, sulak 

alanların iyileştirilmesinde ve tarımsal sulama gibi birçok alanda 

kullanılabilmektedir (Crook, 1998). 

Dünyadaki suyun neredeyse %70'i tarımda kullanıldığından, arıtılmış 

atık suyun sulama suyu için yeniden kullanılması yeraltı suları ve nehirler gibi 

tatlı su kaynaklarından kullanılan su miktarını önemli ölçüde azaltabileceği 

düşünülmektedir (Deh-Haghi ve ark., 2020). 

Tarımda atık suların kullanılmasına yönelik çalışmalar ile hem  yerüstü 

su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi sağlanacak hem de temiz su 

kaynakları üzerindeki baskının azaltılması sağlanmış olacaktır (Polat 2013). 

Atık suyun tarımda kullanılması, yalnızca su kıtlığının hafifletilmesi anlamında 

değil, aynı zamanda atık suyun bitki büyümesi için besin ihtiyacını 

karşılayabilmesi ve böylece gübre kullanımını ortadan kaldırabilmesi açısından 

oldukça önemlidir. Sonuç olarak, gübre kullanılmamasından kaynaklanan 

maliyet tasarrufları, üretim döngüsü içinde makul bir maliyet düşüşüne 

dönüşmektedir. Arıtılmış atık su yönetimi, suyla ilgili sektörlerde ve ötesinde 

doğrudan ve dolaylı işlerin yaratılmasına da yol açabilir  Ayrıca atık su ile 

sulama, yalnızca su sıkıntısı çeken bölgelerdeki su talebi sorunlarını ele 
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almakla kalmaz, aynı zamanda buradaki besin maddelerini "geri 

dönüştürmemize" de yardımcı olabilmektedir. (WWAP 2015). 

Dünya çapında yeniden kullanılan suyun çoğu, açık ara en büyük su 

tüketicisi olan tarım içindir. Su için artan rekabet nedeniyle, çiftçilerin 

genellikle çeşitli mahsulleri sulamak için ham veya seyreltilmiş atık su 

kullanmak için çok az alternatifi vardır (Qadir ve diğerleri 2013). Küresel 

bağlamda, tarımda atık su kullanımı, özellikle nüfus yoğunluğunun arttığı ve 

artan mal ve hizmet tüketimi nedeniyle tatlı suyun kıt olduğu yerlerde büyüyen 

bir olgudur. Bu nedenle, küresel tatlı su kıtlığı sorunlarının ele alınmasına 

yardımcı olduğu için atık suyun yeniden kullanımı geniş çapta 

desteklenmektedir. Örneğin, pek çok gelişmekte olan ülke ve gelişmiş 

dünyadaki bazı su kıtlığı bölgeleri ortak bir sulama suyu olarak atık suyu 

kullanmaktadır (Pfister ve diğerleri 2017). Buna ek olarak atık su, endüstriyel 

ihtiyaçlar, kentsel ve peyzaj sulama, yeraltı suyu yeniden doldurma ve sulak 

alan oluşturma gibi çeşitli başka amaçlar için de kullanılabilir (Hamilton ve ark. 

2006). Ayırt edilebilecek üç atık su kategorisi vardır. 

• Arıtılmış atık suyun doğrudan kullanımı 

• Atık su alan bir nehirden su çekildiğinde arıtılmamış atık suyun dolaylı 

kullanımı. Bu durumda çiftçi kontaminasyonun farkında olmayabilir. 

• Tarlaların doğrudan kanalizasyon çıkışlarından sulandığı arıtılmamış 

atık suyun doğrudan kullanımı. 

Atık sular; kentsel, endüstriyel, evsel, tarımsal ve diğer kullanımlar 

sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile 

maden ocakları gibi tesislerinden kaynaklanan sular, otopark, cadde ve benzeri 

alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen 

sular olarak nitelendirilir.  

- Evsel: Evlerin su şebekelerinden gelen sular olarak tanımlanır. Evsel 

atık sular bulaşık veya çamaşırların sebep olduğu deterjan ve diğer 

temizleyicileri, kimyasalları ve kurşun gibi metal gibi kirlilikleri 

barındırabilir. 

- Kentsel: Kent ortamında bulunan çöp alanlarından, hastane ve 

mezbahane gibi tehlikeli tesislerin atıklarından ve kanalizasyon 

sularının alıcı ortama direk deşarj edilmesi sonucu suyun kirletilmesi 

olarak ifade edilir.  

- Tarımsal: Suni gübreleme ve pestisit gibi tarım ilaçlarının yer altı 

sularına sızması nedeniyle suların kirlenmesi olarak nitelendirilir.  

- Endüstriyel: Çoğu sanayi işletmesinin üretimi esnasında oluşan ve 

atık sistemi içerisinde doğaya bırakılan kimyasal maddeler sanayi 

kirlilik kaynaklarıdır. 
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Tarımda arıtılmış atık suyun kullanımının olumlu ve olumsuz çevresel 

etkilere sahiptir. Geri kazanılmış atık suların tarımda yeniden kullanım için “Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği” kriterlerine uygun 

değerlere sahip olması gerekmektedir.  

Suyun sulama yönünden elverişliliğinin tayini için Sodyum adsorpsiyon 

oranı (SAR), Çözünebilir tuzların toplam konsantrasyonu, Toplam katı madde, 

Kalsiyum ve magnezyum, Anyonlar (klor, sülfat, nitrat), toksik elementlerin 

konsantrasyonu, organik madde yükü, Patojen mikroorganizmaların miktarı en 

önemli parametreler olarak ifade edilmektedir (Wu ve ark., 2020). 

Arıtılmış evsel atık sular, belirtilmiş kalite standartlarını sağladığı sürece 

her türlü sulama amaçlı kullanılabilir. Atık su kullanımının tüm faydalarının 

yanı sıra arıtma düzeyine, sulama şekline ve yerel koşullara bağlı olarak sağlık 

ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle atıksuların hangi amaçla 

kullanılacağına göre arıtılması önem taşımaktadır.  

Atık suyun ilk olarak arıtılması çevre ve halk sağlığına, atık suların 

bertarafı esnasında oluşan olumsuz etkilere çözüm olacak şekilde 

geliştirilmiştir. Atık suyun arıtılmasında kontrollü koşullar altında doğal 

temizleme sürecini hızlandırarak, arıtılmış atık suları temiz kaynaklara 

aktarılması amaçlanmaktadır. Arıtmanın genel hedefleri incelendiğinde; 

(1) Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması,  

(2) biyolojik olarak parçalanabilir organik maddelerin arıtılması, 

(3) patojenik organizmaların uzaklaştırılması olarak sayılabilmektedir. 

Atık Su Arıtma Yöntemleri: 

Fiziksel Arıtma (I. Kademe Arıtma) 

Fiziksel işlemlerden faydalanılarak geliştirilmiştir. Bu doğrultuda bu 

arıtma yöntemine fiziksel arıtma veya I. Kademe arıtma da denilmektedir. 

Fiziksel arıtma da atıksu içerisinde bulunan ve daha sonra arıtma 

kademelerinde işlemleri engelleyecek veya yavaşlatacak gözle görülür nitelikte 

kirleticileri arıtmaktadır.  

Birimleri: elek, yağ tutucu, kum tutucu, ızgara, öğütücü, çökeltme 

havuzu 

a. Debi ölçüm ve dengeleme havuzu: Atıksu arıtma tesisine gelen 

debinin farklılığında meydana gelecek işletme problemlerini 

engellemek amacıyla kurulur. Ani yükselmeler, Ph, biyolojik 

ayrışmayı engelleyici maddeler kontrol altına alındığı için biyolojik 

arıtmanın verimini artırır. 

b. Izgaralar: atıksu içerisinde ki katı maddeleri ayrıştırarak bunların 

pompaları tıkanmasını önler. Yüzücü maddeleri ayırır. 
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c. Elekler: genelde endüstriyel atıkların arıtımında biyolojik ve ileri 

arıtmadan çıkan suların askıda katı maddelerin giderilmesi için 

uygulanır. 

d. Yağ tutucu ve Kum tutucu: Birim içerisinde mevcut yağ ve kumu 

tutan ünitelerdir. 

 

Şekil 2. Şekil Kum Tutucu Havuz 

e. Çökeltme havuzu: atık suyun kimyasal ve biyolojik yöntemlerle 

arıtılmış sularda bulunan partikül halindeki maddelerin 

uzaklaştırılmasıdır.   

 

Şekil 3. Çöktürme Havuzu 
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Biyolojik Arıtma (II: Kademe Arıtma) 

Atıksu arıtma tesisine gelen suların içerisinde askıda veya çözünmüş 

olarak bulunan organik kirletici maddelerin, mikroorganizmalar tarafından 

parçalanması, enerji ve besin kaynağı olarak kullanılmak amacıyla atıksudan 

temizlenmeleri esasına dayanan metottur. Atık su içerisinde bulunan organik 

maddelerin bir kısmı enerjiye bir kısmı da mikroorganizma hücresine 

katılmaktadır.  

Arıtma Sistemi Prosesleri; 

Yapay biyolojik Yöntemler Doğal biyolojik yöntemler 

*Aktif çamur havuzu *Arazide arıtma(zemine sızdırma, 

sulama, yüzeyden akıtma) 

*Damlatmalı filtre *Su ortamında arıtma 

*Biyodiskler  

*Stabilizasyon  

*Çamur çürütme havuzu  

 

Kimyasal Arıtma  

Kimyasal işlemlerle atıksuların arıtımında doğal şekilde kendi halinde 

çökelmeyen maddelere ek kimyasal malzemeler katılarak  zararlı 

mikroorganizmaların dezenfeksiyonu gerçekleştirilir. Fiziksel arıtma ile 

giderilmesi mümkün olmayan kirliliklerin çeştli kimyasal maddelerle 

sağlanmasıdır. Atıksuyun rengini Fe ve Al tuzları vasıtasıyla giderme, 

nötralizasyon, kimyasal oksidasyon, dezenfeksiyon kimyasal arıtma 

yöntemidir. Kimyasal arıtma neticesinde; 

- Ph dengelenir, 

- Atıksudaki katı maddeler belirli oranda çöker, 

- Azot ve fosforun giderilmesi sağlanır. 

Kimyasal arıtma prosesleri; 

- Nötralizasyon(suyun pH ayarlar) 

- Yumaklaştırma 

- Yüzdürme 

- Kimyasal oksidasyon 

- İyon değişimi 

- Kimyasal çöktürme (ağır metal giderimi) 
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Atık suların sağlık açısından en önemli sorunların başında tek hücreli 

veya çok hücreli patojenik organizmalar görülmektedir. Araştırmacıların 

birçoğu atık sularda bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmaları; Bakteriler, 

Salmonella sp, Shigella ssp, Entroviruses, Schistosoma mansoni ve Ascaris 

Lumbricoides olarak sıralayabilmektedir (Schlindwein ve ark., 2010;  Khalid 

ve ark., 2018). 

Bakteriler, hem doğal olarak hem de atık su arıtma tesislerinde organik 

maddenin ayrışmasında ve stabilizasyonunda temel bir rol oynarlar. Buna ek 

olarak, atık sularda bulunan patojenik organizmaların en çok sayıları 

bakterilerdir. Tifo ve paratifoid; ateş, dizanteri, ishal ve kolera gibi 

gastrointestinal sistem hastalıklarından sorumludur. Atık sulardaki patojenlerin 

tanımlanması son derece zor ve zaman alıcıdır. Bu organizmalar oldukça 

bulaşıcı olduğundan, her yıl binlerce yıl boyunca, özellikle de tropik 

bölgelerde, binlerce ölümden sorumludurlar. Bu bakteriler atık suların içerisine 

insan dışkısı veya sıcak kanlı hayvanların dışkılarından kaynaklı olabileceği 

düşünülmektedir (Okoh ve ark., 2010; Libutti ve ark., 2018). 

Atık sularda bulunan diğer organizmalar Shigella, Virüsler, Salmonella, 

Anthrax, Nematodlar, Algea, ve diğer solucanlar, olarak sıralanabilmektedir. 

Atık sular içerisindeki biyolojik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Atıksu biyolojik özellikleri 

 Atıklarda Bulunma Değeri 

( g/kişi-gün ) 

Atıksuda bulunan mikroorganizmalar ( 100 ml. Atıksu içinde ) 

Toplam bakteri 109-1010 

Koliformlar 109-1010 

Feacal Streptococci 105-106 

Salmonella typhosa 101-104 

Protozoa kistleri 103 miktarına kadar 

Helminth yumurtaları 103 miktarına kadar 

Virüsler (plak oluşturan birimler ) 102-104 

 

Tarımda arıtılmış atık suların kullanımına ait olumsuz fikirleri düzeltmek 

ve bitkisel verim üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla bir çok çalışma 

yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde 

Ammary (2007) tarımsal alanda atık su kullanımları ile tuzluluk ilişkisi üzerine 

çalışma yürütmüştür. Çalışma da düşük ağır metal içeriğine sahip atık suyun 
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arıtılarak uygulanmasına rağmen tuzluluğu artırdığı bildirilmiştir. Bu sebepten 

dolayı tarımsal bitkilerin kullanımında atık suyun temiz su kaynakları ile 

seyreltilerek kullanılması veya uygulanmadan önce depolanarak verilmesi 

önerilmiştir. Verim olarak incelendiğinde ürünlerde % 50-80 oranında bir 

artışın olduğu belirtilmiştir. Atık suyun ayrıca sanayi alanlarında proses suyu 

olarak da kullanılabileceği vurgusu yapılmıştır. 

Chavez ve ark., (2012) Mexico City’de sera ortamında iki farklı nitelikte 

ve üç farklı sulama oranının yonca bitkisine etkisi üzerine bir çalışma 

yürütülmüşlerdir. Araştırma sonucunda Yonca bitkisine uygulanan atık suyun 

%43’lük bir azaltmanın bitki beslenmesi üzerine herhangi bir olumsuz etki 

oluşturmadığı belirlemişlerdir. Ayrıca yer altı sularına olan N ve K 

minerallerinin sızmasında %25’lik bir azalmanın olacağı ifade edilmiştir. 

Singh ve ark., (2012) nohut, buğday ve çayır üçgülü bitkilerinin evsel 

atık su ve yer altı sularının kullanımı üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştirler. 

Araştırma sonucunda uygulanan evsel atık suyun yer altı suyu uygulamaları ile 

kıyaslandığında toprağın fiziko-kimyasal özellikleri ile ürün verimi üzerine 

olumlu bir etkinin olduğu belirlenmiştir. Çalışma da ayrıca sezon boyunca 

kullanılan atık suyun bir miktar çözülebilir tuz ve alkalilik dışında olumsuz bir 

etki göstermediği belirtilmiştir.  

Chunfang ve ark., (2016),  sera ortamında atık su ile domates 

yetiştiriciliği yapılan bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma da besin maddeleri ile 

toprak enzimleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda arıtılmış atık suyun 

toplam fosfor ve azot,  katalaz ve üreaz aktivitesini artırdığını belirtilmiştir. 

Araştırmacılar atık suların kontrollü koşullar altında seralarda 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir.  

Biswas ve ark., Atık su, temiz su ve  temiz suyla seyreltilmiş atık suyun 

sulamada kullanıldığı 3 farklı sulama suyu kalitesinin toprak özelliklerinde ki 

değişimleri üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada atık su ile 

sulanan alanların diğer sulama konularına göre hidrolik iletkenliği, su tutma 

kapasitesi, toprak gözenekliliği, pH, tuzluluk, organik karbon, makro besin 

element miktarlarını artırdığını ifade etmişlerdir. Benzer bir çalışmada  temiz 

su, atık su ve 1:1 oranında temiz su ile atık su karıştırılmış sulama konularında 

ayçiçeği bitkisinin verim ve ağır metal birikimine etkisi üzerine bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada en yüksek baş çapının ve bitki boyunun atık 

su uygulamalarında tespit edildiği ve verimin diğer sulama konularına göre 

%10,7 daha fazla olduğu bildirilmiştir. Ancak çalışma da atık su 

uygulamalarında bitkide Mn, Cu, Fe, Pb, Cd ve As içeriklerinin arttığı 

görülmüş olup, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen sınır değerler 

arasında olduğu belirlenmiştir (Yazdani ve ark., 2018). 
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Ganjegunte ve ark., (2017), atık su üzerine gerçekleştirdiği altı yıllık bir 

sulama çalışmasından sonra toprak besin içeriğinde bir iyileşme 

gözlemlemiştir. Hem nitratlarda hem de potasyumda bir artış olduğu 

belirlenmiştir. Toprak çözeltisinin çalışma öncesi nitrat konsantrasyonu 269 ila 

321 mg/L aralığında ve çalışmadan sonra 910 ila 2271 mg/L aralığına 

yükseldiği bildirilmiştir. Potasyum için de 59 mg/L'den 195 mg/L'ye bir artış 

gözlemlenmiştir. Diğer çalışmalarda, topraklar arıtılmış atık su ile sulandıktan 

sonra azot, fosfor, potasyum ve mikro besinlerle ilgili olarak toprak verimliliği 

seviyeleri önemli ölçüde iyileştirdiği belirtilmiştir.   

Bedbabis ve ark., (2014) tarafından sulama için kullanılan arıtılmış atık 

suyun gübreleme etkisinin bir sonucu olduğunu öne sürdükleri fosfor içeriğinde 

bir artış rapor edilmiştir. Bu nedenle, arıtılmış atık su uygulamalarının, gıda 

üretimi için temel bir ortam olan ekilebilir toprakların kalitesini korumanın ve 

iyileştirmenin anahtarı olduğunu ifade edilmiştir.  

Lu ve ark., (2015) çalışmasında arıtılmış atık suyun besin içeriğinin 

sulama açısından cazip hale getirilmesi üzerine bir çalışma yürütülmüştür. 

Besinlerin sağlanması yoluyla bitki büyümesini desteklediği ve mahsul üretimi 

için tarımsal su gereksinimlerini karşıladığı belirtilmiştir. Genel olarak, besin 

tedariki bitki büyümesi için faydalı olacağı, ancak aşırı arz durumunda bitki 

toksisitesi meydana gelebileceği belirtilmiştir. 

Michetti ve ark., (2019) farklı mahsullerle uğraşırken tarımda sulama 

amacıyla arıtılmış atık su kullanmanın risk ve faydalarına ilişkin algıları analiz 

üzerine çalışma gerçekleştirmiştir. İtalyanın Emilia-Romagna bölgesinde 

yapılan 103 çiftçi üzerine bir çalışmada çiftçilerin yetiştirdiği ürünler, su 

kalitesi atıksu arıtma projeleri hakkında yapılan çalışmalarda Çiftçilerin yarısı, 

atık suyun sulama amaçlı kullanımına ilişkin olumlu algıya sahip olduğu 

belirlenmiştir.  

Bangladeş'te kentsel çevredeki on iki alanda ve iki şeker fabrikası 

alanında çiftçilerin atık suyu sulama için kullanma konusundaki algıları ve 

bilgileri On iki şehir çevresindeki ve iki şeker fabrikası bölgesindeki çiftçilerle 

görüşülerek, kentsel atık su kullanımı hakkında bir çalışma yürütülmüştür. Tüm 

durumlarda, ön arıtma olmadan arıtılmamış kanalizasyon suyu kullanıldığı 

belirlenmiştir. Öncelikle çalışmada Atıksuyun ana kalite parametreleri 

belirlenmiştir. Atıksuyun bor, demir, sodyum, nitrojen, fosfat ve çinko içeriği 

ile elektrik iletkenliği ve pH'ı, birkaç istisna dışında, sulama için güvenli 

limitlerin altında olduğu ifade edildiği belirtilmiştir.  

Çalışmada çiftçiler, atık su ile sulama için iki karşıt tutum dile getirdiler. 

Atık suyun verimliliğini, güvenilirliğini ve düşük maliyetini bir ölçüde kabul 

ettiler ve diğer boyutta katı atıklar, dışkı maddesi, motor yağı, gres, mazot, ve 

zararlı kimyasalların varlığını olumsuz unsurlar olarak gördükleri 
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belirlenmiştir. Ayrıca atık suyun sosyal kabul edilebilirliği düşük olduğu ifade 

edilmiştir. Atık suların tercih edilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli 

hususlar, yeraltı sularının pompalanmasındaki yüksek maliyetlerden kaçınmak 

ve kimyasal gübrelerden tasarruf etmektir. Ayrıca, çiftçiler verim kalitesinde 

herhangi bir sorun algılamamışlardır. Çiftçiler, sulamadan önce katı atıkları, 

ağır olanları çökelterek ve askıda kalanları ayırarak uzaklaştırmak için atık 

suyun birincil arıtımı gerekliliğini güçlü bir şekilde hissettiklerini 

belirtmişlerdir. Çalışma sonucunda kentsel atık su kullanımında gıda 

güvenliğinin yanı sıra sağlık önlemleri hakkında uygun politika, eğitim ve daha 

fazla bilginin gerekliliği olduğunu belirtmişlerdir (Mojid ve ark., 2010). 

Saliba ve ark., (2018) arıtılmış atık suyun Akdeniz tarımında sulama için 

yeniden kullanılmasına yönelik tutumu Akdeniz bağlamında arıtılmış 

atıksuyun yeniden kullanımını teşvik etmek, çiftçilerin görüşleri, arıtılmış 

atıksuyun yeniden kullanımına yönelik tutumlarını ve istekliliklerini ortaya 

çıkararak ve yapılandırarak analiz üzerine bir çalışma yürütülmüştür. Sonuçlar,  

hem çiftçiler hem de vatandaşlar/tüketiciler arasında sırasıyla %59 ve %87 

oranında atık suyun yeniden kullanımının yüksek düzeyde kabul edildiğini 

belirtmişlerdir. Bazı paydaşların atıksuya yönelik olumsuz tutumu, kimyasal 

toksik maddelere bağlı sağlık risklerinin yanı sıra hastalıklardan da 

kaynaklanmıştır. İstişare sürecinden elde edilen sonuçlar, daha kapsamlı bir su 

yönetimi politikasının önemli bir parçası olarak atık suyun yeniden 

kullanımının iyileştirilmesine yönelik herhangi bir önlemin entegre edilmesinin 

önemini de netleştirdiği belirlenmiştir. 

Maleksaeidi ve ark., (2018) İran’da arıtılmamış atık su sulamaya ilişkin 

sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilerin bu su kaynağına ilişkin bilgi ve tutumları 

hakkında bir çalışma yürütülmüştür. Bu kesitsel anket çalışması, İranlı atık su 

kullanıcılarının bu su kaynağına yönelik bilgi ve tutumlarını araştırmak için 

yapılmıştır. Sonuçlar, çiftçilerin arıtılmamış atık suyun uygun olmayan kalitesi 

ve olumsuz etkileri hakkında nispeten yüksek bilgiye sahip olduğunu 

göstermiştir. Arıtılmamış atık suyun sağlık, çevresel ve sosyal etkilerinden 

endişe duymalarına rağmen, bu su kaynağını kullanmanın kendileri için 

ekonomik açıdan karlı olduğuna inandığı bildirilmiştir. Ankete katılanların 

%59,46'sı arıtılmamış atık suların sulama için kullanılması konusunda olumlu 

fikir beyan ettiği belirtilmiştir. Benzer şekilde İran'ın Marvdasht İlçesinde 

çiftçilerin atık su ile sulanan çiftliklerin sosyal, çevresel ekonomik ve sağlık 

bakımından sürdürülebilirliğine yönelik davranışları üzerine bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 197 atık 

su ve tatlı su kullanıcısıyla yapılan bir anket, atık su kullanıcılarının atık su ile 

sulu tarımın sosyal, ekonomik, ve çevresel sürdürülebilirliğine karşı daha 

olumlu bir davranışa sahip olduğu belirlenmiştir (Khanpae ve ark., 2020). 
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(Mahjoub ve ark., 2022) arıtılmış atık suyun alternatif olması amacıyla 

yapmış olduğu çalışmada Oued Souhil' bölgesinde atıksuların su kalitesi, 

mikrobiyal kaliteleri açısından değerlendirildiğinde arıtılmış atık suların 

ekonomiklik açısından yeniden kullanım ve su kalitesi parametreleri 

hakkındaki bilgi eksikliği göz önüne alındığında, düzenli bilinçlendirme 

kampanyaları ve yayım hizmetleri tarafından kapasite geliştirme yoluyla 

çiftçilerin uygulamalarının çevre ve sağlıkla ilgili endişeleri hakkında 

farkındalığı artırılmanın yanında ekonomiklik açıdan faydaların olduğunu 

belirtilmiştir. 

Carr ve ark., (2011) arıtma tesislerinin yakınında bulunan ve geri 

kazanılmış suyla sulama yapan Ürdünlü çiftçilerle görüşmüşlerdir. 11 çiftçiden 

10'u geri kazanılmış suyu olumlu veya nötr olarak tanımladığı belirtilmiştir. 

Tersine, arıtılmış suyu tatlı suyla karıştırıldıktan sonra dolaylı olarak kullanan 

39 çiftçiden 27'si kaynağı olumsuz olarak değerlendirdi, ancak dolaylı olarak 

yeniden kullanan çiftçilerin 23'ü besin faydalarını da fark ettiği bildirilmiştir.  

Kukul ve ark. (2007)’na göre tarım alanlarında arıtılmış atık suların 

kullanılması bu suların bertarafı açısından yararlı ve stratejik bir yöntem olarak 

sayılmaktadır. Bu sayede su kaynaklarını etkin bir biçimde korumanın yanında 

atık suların içerdikleri yüksek bitki besin maddeleri ile bitki yetiştiriciliğinde 

olumlu katkılar sağlanır. Atık sular içerdiği fosfor ve azot miktarlarından dolayı 

tarımsal alanlarda tarımsal gübre gereksinimini azaltabileceği ve ürün 

yetiştiriciliği için faydalı olan toprak mikroorganizmalarının aktivitelerini 

artırabileceği belirtilmiştir. 

SONUÇ 

Su, günümüze kadar, yenilenebilir ve tükenmeyen bir kaynak olarak 

kabul edilmekteydi. Bunun bir sonucu olarak, günümüzde temiz su kaynakları, 

özellikle, kurak ve yarı kurak alanlarda, giderek kentsel, endüstriyel ve tarımsal 

kullanım için yetersiz kalmaktadır.  Toplumları ve ekonomileri destekleyen ve 

insanlık için en önemli çevresel bir kaynak olan suyun gerçek değeri, ancak 

artan su kıtlığı ile karşılaşıldığında ve güvenilir, temiz su kaynaklarına, maddi 

olanaklarla bile ulaşamadığında anlaşılabilecektir. Artan su isteği ve alternatif 

doğal su kaynakları fiyatları ve ilerlemiş geri kazanma teknolojileri atık suların 

tekrar kullanılmasını hem çevre ve hem de kaynakların ekonomik kullanımı 

yönünden çekici duruma getirmektedir. Arıtılmış atık suyun (geri kazanılmış 

su) sulama için yeniden kullanılması, mevcut su kaynaklarını en üst düzeye 

çıkarmak için değerli bir stratejidir. Tarımsal alanlarda arıtılmış atık suların 

kullanılması ile su kıtlığının çözülmesi, atıksuların büyük bir miktarının 

bertarafı, besin içeriğinin bitkilere fayda sağlayabilmesi gibi doğrudan veya 

dolaylı yönden ekonomik faydaları olacağı düşünülmüştür. Yapılan çalışmalar 

incelendiğinde tarımsal amaçlar için atık su kullanımı ayrıca tatlı su temini 
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üzerindeki stresi azaltabilir ve kurak alanlarda arazi kullanım yönetimini 

iyileştirebilir. Bu nedenle, tarımda atık suyun yeniden kullanımı, alternatif bir 

su sağlama kaynağı olmanın temel faydasının ötesine geçebileceğine 

inanılmaktadır. Ayrıca Gelecekte ortaya çıkması kesin olarak beklenen su 

sıkıntısını ortadan kaldıracak, su artırımını sağlayacak çalışmalara şimdiden 

başlanmalı, konu ile ilgili bilimsel projeler öncelikle desteklenmelidir. Yapılan 

çalışma sonuçlarının dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının daha etkin 

kullanılmasına zemin oluşturabilecek önemli bilgileri ortaya koymuştur. 
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HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ 

Biyoteknolojiyi köklerine ayırdığımızda, bio-biyolojik süreçlerin 

kullanımı; teknoloji-problemleri çözmek veya faydalı ürünler yapmak 

anlamlarına gelmektedir. 1960'larda biyoloji anlayışımız, yalnızca tüm 

organizmaları değil, aynı zamanda organizmaların en küçük parçalarını da 

(biyomoleküller) kullanabileceğimiz bir noktaya ulaştı. Bu sebeple 

biyoteknoloji kelimesinin yeni tanımı da sorunları çözmek veya faydalı ürünler 

elde etmek için hücresel ve biyomoleküler süreçlerin kullanımı olarak 

güncellendi. Biyoteknoloji, hücrelerin üretim kapasiteleri gibi özelliklerinden 

yararlanan ve DNA ve protein gibi biyomoleküllerin bizim için çalışmasını 

sağlayan bir dizi teknolojidir. Biyoteknolojinin, M.Ö. 6000 yıllarında 

Sümerlerin ve Babillerin fermentasyon tekniğini kullanarak bira yapmaya 

başlaması ve M.Ö. 4000 yıllarında Mısırlıların ekmek mayası kullanmalarıyla 

ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Hayvansal biyoteknolojinin, hayvanların 

evcilleştirilmesi ve yapay seçilimi ile 8.000 yıl öncesine kadar uzanan uzun bir 

geçmişi vardır. Hayvansal üretimde, önceki on yıllarda yapay seçilim, sağlığı 

iyileştirmek için aşılama ve üremeyi geliştirmek için suni tohumlama gibi 

prosedürler yoluyla hızlı değişiklikler yapılmıştır. Bununla birlikte, modern, 

genetik temelli biyoteknoloji, genetik kodun keşfinden sonra ancak 1960'larda 

başladı. Hayvancılıkta biyoteknolojinin kullanılmasıyla, bu alanda doğan 

"hayvan biyoteknolojisi" hayvan ıslahı ve genetik haritalama, transgenik 

hayvanlar teknolojisi, hayvan beslemede rekombinant enzimlerin kullanılması, 

hızlı büyüme, düşük yağ içeriği, üreme oranında artış, olgunlaşma çağına 

ulaşma süresinin kısaltılması, hastalıklara direncin artırılması, sütün besin 

değerinin artırılması, terapötik ilaçların üretimi ve rejenerasyonu, hayvan 

sağlığını iyileştirmek ve iyileştirilmiş yün kalitesi gibi önemli gelişmeler 

biyoteknolojik uygulamalarla sağlanmıştır (Goncagül, 2000). Hayvansal 

biyoteknoloji, canlıların, insanların ve diğer hayvanların yararına değiştirildiği 

teknikler dizisi olarak tanımlanmıştır (National Research Council, 2002). 

Hayvansal biyoteknoloji, hayvanların tarımsal, endüstriyel veya terapötik 

amaçlar için uygunluklarını artırmak için hayvanların genomunu değiştirmek 

için moleküler biyoloji tekniklerinin kullanıldığı biyoteknolojinin bir alt 

bölümüdür (Edwards, 2010). Çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, balıklar, 

böcekler, evcil hayvanlar ve laboratuvar hayvanlarının tümü hayvan 

biyoteknolojisine dahildir. İnsan müdahalesiyle bir veya daha fazla genle 
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hayvanlar oluşturmak, belirli bir inaktive gen ile hayvanlar meydana getirmek 

için gen nakavt teknolojisini kullanmak ve somatik hücre nükleer transferi veya 

klonlama (Şekil 1 ve 2) kullanarak neredeyse aynı hayvanları yapmak, hayvan 

biyoteknolojisinin örnekleridir.  

 

Şekil 1. Klonlama (URL 1) 

 

Şekil 2. Solda granüloza hücrelerinden türetilen klon Dot ve sağda kümülüs 

hücrelerinden türetilen klon Ditto buzağıları (Van Eenennaam, 2006) 
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Bilim adamları, tanıtılan özellikleri bir sonraki nesle aktarmak için ilkel 

germ hücrelerini (PGC'ler) kullanan bir sistem geliştirerek beyaz 

horozun soyundan gelen siyah civciv, enjekte edilen PGC'lerin başarılı 

bir şekilde sperme dönüştüğünü ve genotipinin aktarıldığını 

göstermişlerdir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Beyaz horozun soyundan gelen siyah civciv (Van Eenennaam, 2006) 

Bir hayvanın tam genetik bileşimi, genomik yoluyla tanımlanır ve 

karakterize edilir. Hayvan genomiği, hayvan biyoteknolojisi endüstrisinin bir 

alt disiplinidir. Bilim adamlarının, hayvan genomlarını inceleyerek hastalığa 

direnç, hastalığa yatkınlık, kilo artışı ve besin değeri faktörlerinin temelini daha 

iyi anlayabilmeleri mümkündür. Biyoteknolojinin hayvancılıkta kullanım 

alanları olarak; üreme performansının iyileştirilmesi, hayvansal ürün 

kalitesinin ve miktarının artırılması, hayvan ıslahı, hayvan sağlığı, hayvan 

besleme ve hayvan refahı konularını sıralamak mümkündür. Üreme 

performansını iyileştirici biyoteknolojik uygulamalar arasında suni tohumlama, 

semen toplama ve sperma değerlendirme, kızgınlık senkronizasyonu (Tablo 1), 

süperovulasyon, embriyo transferi, spermada cinsiyet tayini, embriyolarda 

cinsiyet tayini, gamet hücreleri ve embriyonun dondurulması ve hayvan 

ıslahına yardımcı olan in vitro embriyo üretimi gibi uygulamalar vardır. 



TEORİDEN PRATİĞE TÜRKİYE'DE TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMALARI | 90 

 

Tablo 1. Kızgınlıkların düzenlenmesinde ve ovulasyonun teşvikinde kullanılan 

hormonlar (URL 2) 

Hormon tipi Uygulama yöntemi Biyolojik etkisi 

PMSG Enjeksiyon FSH benzeridir ve 

foliküllerin büyümesini 

uyarır 

hCG Enjeksiyon LH benzerdir ve 

ovulasyonu teşvik eder 

PMSG+hCG Enjeksiyon LH ve FSH’nın ortak 

etkisini gösteririr 

GnRH Enjeksiyon FSH ve LH salınımını 

teşvik eder 

Progesteron Enjeksiyon, implant, 

sünger 

Korpus lüteum etkisine 

benzer 

Sentetik Progesteron Enjeksiyon, implant, 

sünger, oral 

Korpus lüteum etkisine 

benzer 

Estradiol konjugate Enjeksiyon, implant, Premature Cl yıkımını 

teşvik eder ve 

progestinlere tepkiyi 

artırır 

Prostaglandin Enjeksiyon Korpus lüteum 

yıkımını teşvik eder 

 

Genom düzenleme teknolojileri ve uygulamaları, tıp ve eczacılık 

endüstrilerinden ekinlere ve hayvancılığa kadar artarak devam etmektedir. 

CRISPR-Cas9 (Düzenli Aralıklarla Bölünmüş Palindromik Tekrar 

Kümeleri/CRISPR ilişkili Cas9) (Şekil 4) ve TALEN’leri (Transkripsiyon 

Efektör Benzeri Nükleazlar) (Şekil 5) içeren bu teknolojiler, yabancı genetik 

materyal eklemeden arzu edilen özellikleri üretmek veya istenmeyen özellikleri 

ortadan kaldırmak için bir organizmanın DNA'sını değiştirebilir. Genom 

düzenleme, hayvan refahını iyileştirmek, geleneksel hayvancılık yöntemlerini 

reddeden tüketicilerin taleplerini karşılamak için kullanılabilir (Clark ve ark., 

2017).  
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Şekil 4. CRISPR/Cas9 sistemi (Kader Esen ve ark., 2020) 

 

 

Şekil 5. TALEN yapısı ve mekanizması (Kader Esen ve ark., 2020) 
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BİYOTEKNOLOJİ VE HAYVAN SAĞLIĞI 

Biyoteknoloji, geviş getiren hayvanlarda ve tavuklarda hayvan sağlığını 

korumak ve verimliliği artırmak için yeni araçlar sunar. Bu ilerlemeler, teşhis, 

tedavi, hastalığın önlenmesi ve diğer sorunların belirlenmesindeki ilerlemeleri 

içermektedir. Araştırmacılar, hastalıkları teşhis etmek, tedavi etmek ve kontrol 

altına almak için yeni testler geliştirmeye ek olarak, hayvanları hastalıklardan 

korumak için aşılar geliştirme aşamasında da biyoteknolojiyi 

kullanmaktadırlar. Genellikle, hastalığa neden olan mikroorganizmaların 

öldürülmüş veya zayıflatılmış formları aşı olarak kullanılır. Mikroorganizmalar 

tamamen öldürülmezse veya yeterince zayıflatılmazsa, hastalığı önlemek için 

tasarlanmış aşılar hastalığa neden olabilir. Gen türevi aşılar, hastalığa neden 

olan geni içermez. Bu nedenle rekombinant aşılar, hastalık riski olmadan 

vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir (Bonneau ve Laarveld, 1999). Sığır ve 

tavuk gibi hayvanlar için şap hastalığına, psödorabiye, dizanteriye ve solunum 

hastalığına karşı rekombinant aşılar mevcuttur. Viral veya bakteriyel 

hastalıkların yanı sıra paraziter hastalık olan bağırsak parazitlerine (tenyalar) 

karşı aşılar geliştirilmektedir (Bonneau ve Laarveld, 1999). Biyoteknoloji, 

yetiştiricilerin DNA ve antikor bazlı testlerle Brucella, yalancı kuduz, uyuz, 

şap, deli dana hastalığını (BSE) ve daha fazlasını hızla tespit edip hastalıkları 

teşhis etmelerini sağlar. Sığır enjeksiyonları, nematodları da içeren 36 çeşit iç 

ve dış parazite karşı koruma sağlar. 

Tablo 2. Pazarlanan bazı biyoteknolojik ürünler ve dünya ekonomisindeki pazar 

payları (URL 3) 

Ürün Kullanım alanı Organizma Milyon $/Yıl 

İnsülin Diyabet Escherichia coli 

Saccharomyces 

cerevisiae 

845 

İnsan büyüme 

hormonu 

Gelişme 

bozukluklarında 

E. Coli 635 

Α-interferonlar Kanser, viral 

enfeksiyonlara karşı 

E. Coli 835 

Anti-T-hücre Organ nakillerinde Sıçan yumurta hücresi 300 

Hepatit B aşısı Hepatit B yi 

önlemede 

E. Coli 

S. cerevisiae 

300 

Erythropoietin Anemi Sıçan yumurta hücresi 1000 

İnterleukin-2 Kanser E. Coli 50 
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Genetik haritalama yoluyla hastalığa dirençli hayvanları genotipleme ve 

yetiştirme programlarına dahil etme becerisi doğmuştur. Marek hastalığına 

karşı direnç geliştiren genler, tavuklarda genetik haritalama ve tasarlanmış 

DNA belirteçleri kullanılarak tanımlanmıştır (Kappes, 1999). Üremeyen erkek 

hayvanlarda saldırıları önlemek için aşılar, cerrahi kastrasyona alternatif olarak 

geliştirilmiştir (Smidt ve Niemann, 1999; Houdebine, 2000). Çeşitli bakteri ve 

mantarlardan elde edilen antibiyotiklerin kullanımı, hastalığa dirençli genlerin 

transferi, potansiyel olarak hayvansal üretimde hayvan sağlığı için 

biyoteknolojinin çok önemli uygulamalarıdır. Bunun yanında kullanılan 

tekniklerin bazıları, transgenik hayvanların üretiminde son derece verimsizdir. 

Domuzlarda, sığırlarda, koyunlarda ve keçilerde üretim verimliliği yüzde 0 ila 

4 arasında değişir ve ölüm oranının yaklaşık yüzde 80 ila 90'ı erken gelişme 

sırasında meydana gelir. Hayatta kalan transgenik hayvanlardan birçoğu, 

eklenen geni düzgün bir şekilde ifade etmez ve genellikle anatomik, fizyolojik 

veya davranışsal anormalliklerle sonuçlanır. Çeşitli bakteri ve mantarlardan 

elde edilen antibiyotiklerin kullanımı, hayvan sağlığı için biyoteknolojinin en 

önemli uygulamalarından biridir. Çok sayıda antibiyotik artık yarı sentezlenmiş 

veya tamamen sentezlenmiştir. Rekombinant sitokinlerin mevcudiyeti, çiftlik 

hayvanlarında bulaşıcı hastalıkların kontrolünde biyoteknolojik uygulamaların 

araştırılmasına izin vermiştir (Kessel ve ark., 1996). Hastalığa dirençli genlerin 

transferi, potansiyel olarak hayvansal üretimde biyoteknolojinin çok önemli bir 

uygulamasıdır. Genler, doğal olarak dirençli hayvanlarda tanımlanabilir. 

Örneğin, viral enfeksiyona karşı direnci destekleyen Mx proteinini kodlayan 

gendir. Bunlar aynı zamanda monoklonal antikorları, virüs replikasyonuna 

müdahale eden bileşikler için (Salter ve Crittenden, 1989), virüs mRNA'sını 

inhibe eden/yok eden veya onun transkripsiyonunu inhibe eden antisens mRNA 

veya ribozimleri kodlayan genler de olabilirler. Hayvan sağlığı, özellikle 

genetik mühendisliği olmak üzere biyoteknolojinin gelişiminden büyük ölçüde 

yararlanacak önemli bir alandır. En gelişmiş uygulamalar, geliştirme 

potansiyelinin yüksek olduğu rekombinant aşılar ve tanı testleri alanındadır. 

Hastalık direncinin transferi potansiyel olarak çok ilgi çekici olmakla birlikte 

çiftlik hayvanlarında hala çok az gelişmiştir.  
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BİYOTEKNOLOJİ VE HAYVAN BESLEME 

Hayvan beslemede biyoteknoloji, esas olarak rekombinant DNA 

teknolojisini ve fermantasyon teknolojilerini kullanır. Bu teknikler genellikle 

belirli esansiyel amino asitler veya tam proteinler gibi besinlerin üretimi için 

veya hayvan yemlerinin sindirilebilirliğini geliştirmek için 

mikroorganizmaların kullanımına dayanır. Ayrıca, silaj kalitesini artırmak, 

probiyotik üretmek, spesifik enzim ve hormonlar (somatotropin, fitaz) üretmek, 

yem ve yemdeki lif içeriğini azaltmak ve rumen florasını değiştirmek için 

kullanılmaktadır. 

Yem katkı maddeleri: Biyoteknolojik ürünlerin kullanımı, yem 

endüstrisinde yerini almıştır ve daha fazla büyüme için önemli bir potansiyel 

göstermektedir. Hem mevcut hem de potansiyel olarak geniş bir biyoteknolojik 

uygulama yelpazesine sahip yem katkı maddeleri aşağıda sıralanmıştır; 

⋅ Silaj aşıları 

⋅ Amino asit takviyesi 

⋅ Gıda güvenliği için teşhisler (yani mikotoksinler) 

⋅ Antibesinsel faktörlerin ve toksinlerin enzimler aracılığıyla 

uzaklaştırılması 

⋅ Besinlerin sindirilebilirliğini artıran enzimler (monogastrik ve geviş 

getiren hayvanlar) 

⋅ Nişasta olmayan polisakkaritlerin sindirilebilirliğini artıran enzimler 

⋅ Gelişmiş sindirim için endojen enzimlerin takviyesi 

⋅ Hastalığa özgü antikorlar gibi bağışıklık ürünlerinin takviyesi 

⋅ Bağırsak büyümesini ve sağlığını desteklemek için hormon ve 

prebiyotik takviyesi 

⋅ Probiyotik takviyesi 

⋅ Atıktaki besin içeriğini azaltmak için enzim takviyesi 

Besinler: Endüstriyel fermentasyon yoluyla üretilen kristalli amino 

asitler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve bunun sonucunda diyet 

formülasyonları geliştirilmiş ve yem maliyetleri daha da düşmüştür (Bercovici 

ve Fuller, 1995). Geviş getiren hayvanların üretim verimliliğinde önemli 

gelişmelere yol açabilecek amino asitlerin rumende korunmasını ve mineral 

absorpsiyon verimliliğini artırmak için amino asit şelatlarının kullanımı yeni 
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araştırma alanlarına imkan sağlamıştır. Hipofiz somatotropin salınımının güçlü 

uyarıcıları olarak arginin (Hurson ve ark., 1995) ve aspartik asit (Kuhara ve 

ark., 1991) kullanımı gibi amino asitlerin geleneksel olmayan uygulamalarının 

büyüme ve karkas kalitesini arttırıcı etkisi vardır. Genç hayvanlarda bağırsak 

ve bağışıklık sistemi gelişimi ve işlevi için glutamin, arginin, ornitin ve 

nükleotidler gibi substratların kullanımı gibi uygulamalar da aktif bir araştırma 

alanı oluşturmuştur (Gardiner ve ark., 1995). 

Enzimler: Yem kalitesini iyileştirmek için mikrobiyal enzimlerin 

kullanımı yaygındır ve bu konuda yapışmış çalışmalar mevcuttur (Campbell ve 

Bedford, 1992; Classen, 1993; Wallace ve Chesson, 1995; Bedford, 1996). 

Enzimler, beslenme karşıtı faktörleri ve toksinleri uzaklaştırmak, mevcut 

besinlerin sindirilebilirliğini artırmak, nişasta olmayan polisakkaritlerin 

sindirilebilirliğini arttırmak amaçlarıyla kullanılır. Enzimlerin geniş çapta 

uygulanmaları mümkün değildir, kullanımları kümes hayvanları ve çiftlik 

hayvanlarında belirli yemlere ve büyüme aşamalarına özgüdür. Örneğin; 

Glukanaz, arpa ve yulaf gibi viskoz tahıllardaki nişasta olmayan 

karbonhidratların sindirilebilirliğini iyileştirmeyi, böylece piliç civciv ve 

domuz yavrularının bağırsak lümenindeki viskoziteyi azaltmayı amaçlar. 

Ksilanazlar buğday, çavdar ve tritikaledeki viskoz polimerlere yöneliktir. Son 

araştırmalar, ksilanaz, proteaz ve amilaz karışımlarının mısır ve sorgum gibi 

düşük viskoziteli tahıllarda sindirimi iyileştirdiğini göstermiştir (Pack ve ark., 

1998). Ruminantlar için lifli yemlerin sindirilebilirliğini arttırmada fibrolitik 

enzimlerin kullanımı da oldukça yaygındır (McAllister ve ark., 1995). Yem 

enzimi takviyesi, büyük ölçüde yeni enzimlerin geliştirilmesine, fizikokimyasal 

etkileşimler dahil olmak üzere yem işleme için en uygun koşulların daha iyi 

tanımlanmasına ve hayvanlarda kullanım için en uygun koşulların 

belirlenmesine bağlı olan daha geniş uygulama için iyi bir potansiyele sahiptir. 

Yem enzimleri ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde önemli bir hayvan yemi 

kaynağı olarak hizmet eden pirinç kepeği gibi yan ürünlerden besinlerin 

mevcudiyetini iyileştirme konusunda önemli bir potansiyele sahiptir.  

Antibiyotikler: Antibiyotiklerin başlıca kullanımı enfeksiyonların 

tedavisi içindir, bununla beraber, bazı antibiyotikler hayvanların büyümesini ve 

yemden yararlanma verimliliğini artırmak için yem katkı maddesi olarak 

kullanılmaktadır. Bu antibiyotik grupları arasında iyonoforlar vardır. 
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İyonoforlar, sığır gibi geviş getiren hayvanlarda yem verimliliğini artırmak için 

kullanılır. İyonoforlar rumen mikroorganizmalarının modelini değiştirerek 

asetat, bütirat ve metan üretimini azaltır ve propiyonat oranını arttırır (Mc 

Donald ve ark., 2010). Bu konu ile ilgili yapılan bir çalışmada (Mc Guffey ve 

ark., 2001), antibiyotik eklenmiş diyet alan piliç tavuğu, diğer diyet tedavilerine 

kıyasla ince bağırsaklarda toplam aerobik bakteri sayısını önemli ölçüde 

azalttığı belirtilmiştir. Antibiyotik ve enzimin kombine takviyesi, enerji diyeti 

ve diğer diyet tedavileri ile karşılaştırıldığında, ince bağırsaklarda önemli 

ölçüde daha düşük bir E. coli konsantrasyonu ile sonuçlanmıştır. 

Prebiyotikler ve Probiyotikler: Bağırsaktaki mikrofloranın 

manipülasyonu, besin sindiriminin, hastalık direncinin ve sağlığın 

iyileştirilmesi için prebiyotikler ve probiyotiklerin kullanımı yaygındır 

(Salminen ve ark., 1998). Prebiyotikler, mikrobiyal florayı değiştiren ve 

dengeleyen, faydalı bakterilerin büyümesini teşvik eden ve böylece besinlerin 

daha iyi emilmesi için daha sağlıklı bir bağırsak ortamı sağlayan, diyet besinleri 

dışındaki bileşikler olarak tanımlanabilir. Probiyotikler ise hayvanlara veya 

insanlara uygulandığında, bağırsak mikroflorasının ortamını iyileştirerek 

konakçıya faydalı etkiler sağlayabilen mikroorganizmalar olarak 

tanımlanabilir. 

Tablo 3. Probiyotik olarak kullanılan bazı Laktobasil, Streptecoc, Bacillus, Mantar ve 

Maya türü mikroorganizmalar (Karademir ve Karademir, 2003). 

Lactobacillus spp Streptecoccus spp Bacillus spp Mantar ve Maya 

türleri 

L. bulgaricus S. intermedius B. subtilis A. oryzae 

L. brecis S. faecium B. tayli A. species 

L. fermentum S. thermophilus B. coagulans A. niger 

L. lactis S. lactis B. licheniformis Bificus bifidum 

L. plantarum  Bacteroides 

ruminocola 

Rhodotorulo rubra 

L. acidophilus   Torulopsis Candida 

L. helveticus   Saccharomyces 

cerevisiae 

L. casei    

L. bifidus    
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Bağışıklık ürünü takviyeleri: Bağışıklık ürünleri, özellikle 

mikrobiyal florayı değiştirmek ve patojenlerin etkisini azaltmak için yemlere 

dahil edilmektedir. Bu ürünlerden biri, yaygın patojenlere karşı koruma 

sağlayan antikorlar içeren spreyle kurutulmuş plazma proteinidir. 

Geliştirilmekte olan diğer bağışıklık ürünleri, bağırsakta mukozal bağışıklığı 

artıran diyet bağışıklık uyarıcıları, hormon düzenleyici antikorlar ve hormonları 

içerir (Yun ve ark., 1997).  

Metabolik Değiştiriciler: Rekombinant sığır somatotropini (rBST) 

gibi metabolik değiştiriciler, yem birimi başına ağırlık artışı veya süt verimi 

gibi üretim verimliliğini artırmak, karkas bileşimini (et-yağ oranı) iyileştirmek 

için kullanılmıştır. ABD gibi gelişmiş ülkelerde kullanımı süt verimini %10-15 

oranında artırmıştır. Benzer şekilde, araştırmacılar ayrıca kas büyümesini 

artıran ve vücut yağ birikimini azaltan domuz somatotropini geliştirip, 

domuzların daha yağsız ve daha yüksek piyasa değerine sahip olmasını 

sağlamıştır. 

BİYOTEKNOLOJİ VE HAYVAN REFAHI 

Hayvan refahı, hayvanın doğal davranışlarını ve içgüdülerini ifade etme 

özgürlüğüne sahip olması, insancıl bir muameleye maruz kalması, dış mekana 

erişim ve temiz ve hijyenik yaşam koşullarına sahip olması olarak ifade 

edilebilir (Wolf ve Tonsor, 2017). Genetik ve gen düzenleme alanındaki 

mevcut biyoteknolojik gelişmeler, genetik mühendisliği yoluyla çiftlik 

hayvanlarının refahını iyileştirmek için geniş fırsatlar sunmuştur. Süt 

sığırlarında birincil potansiyel refahı geliştirici uygulamalar, hastalıklara karşı 

direnç ve tüketicilerin sakıncalı bulabileceği fiziksel değişiklik ihtiyacının 

ortadan kaldırılmasıdır. Süt sığırlarına özgü olmasa da, sığır tüberkülozuna 

(bTB) dirençli sığırların geliştirilmesi, önemli bir refah ve ekonomik beklentiyi 

temsil etmektedir (Wu ve ark., 2015). Süt ürünlerinde belki de en önemli refah 

artırıcı hastalık direnci uygulaması mastitise dirençli sığırların üretilmesidir 

(Wall ve ark., 2005). Anti-GnRH aşılaması (immünokastrasyon), çiftlik 

hayvanlarını fiziksel hadım ile bağlantılı ıstırap çekmeden hadım etmenin etkili 

bir yoludur (Bonneau ve Enright, 1995). İmmünokastrasyonun boğalarda 

saldırgan ve cinsel davranışları, düvelerde kızgınlığı ve domuzlarda yaban 

domuzu lekesini önlediği raporlanmıştır (Remy ve ark., 1996). İyileştirilmiş 

hastalık direnci, refahı artırabilecek süt sığırlarında genetik biyoteknoloji için 
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tek potansiyel fırsat değildir. Boynuzsuz sığırların, yani doğal olarak boynuzu 

olmayan sığırların, başlıca süt üreten ırklarda geliştirilmesi, endüstrideki 

boynuzsuzlaştırma uygulamalarının ortadan kalkması sonucunu doğurabilir ve 

bu da hayvan ve üreticinin yaralanma potansiyelini minimize eder (Carlson ve 

ark., 2016). Hayvancılıkta biyoteknolojik uygulamalar hem hayvan refahını 

hem de üreticinin kârını arttırmaktadır. Biyoteknoloji uygulamaların, 

hayvanların refahı üzerine olumsuz etkileri de olabilir. Örneğin, in vitro kültür 

veya nükleer hücre transfer yöntemleriyle üretilen geviş getiren hayvanlar, bir 

transgen taşısınlar veya taşımasınlar, suni tohumlama ile üretilen buzağı veya 

kuzulardan daha yüksek doğum ağırlıklarına ve daha uzun gebelik sürelerine 

sahip olma eğilimindedir. Büyük yavru sendromu (LOS), in vitro tekniklerle 

üretilen sığırlarda çok daha sık görülür. LOS nedeniyle, zor buzağılamalar 

sorun olabilir ve sezaryen gibi özel hayvancılık veya veterinerlik prosedürleri 

gerektirebilir. Özel dikkat gerektiren ek sağlık ve refah sorunları arasında 

solunum sıkıntısı, emme refleksinin olmaması ve çeşitli patolojik durumlar yer 

alır. 

Biyoteknoloji uygulamaları, son yıllarda şaşırtıcı bir şekilde gelişmiş ve 

ilerleyen yıllarda daha hızlı gelişeceği tahmin edilmektedir. Bununla beraber, 

çiftlik hayvanlarının genom dizilimindeki atılımlar, moleküler markör 

teknolojisindeki ilerlemeler ve diğer biyoteknoloji uygulamaları, hayvancılık 

endüstrisini iyileştirmek ve modernize etmek için yeni olanaklar sağlayacaktır. 

Gelecekte, bir hayvanın doğumdan önce veya hatta bir fetüs olarak üretim 

kapasitesinin tahmin edilmesine ve ayrıca belirli bir üretim ortamına en uygun 

hayvanların seçimine izin veren hayvan genetik bileşimleri mevcut olacaktır. 

Hayvanların yaşaması için gerekli bilgilerin nesiller boyunca aktarılması çok 

önemlidir. Bir popülasyonun genetik bilgisi yeterli çeşitliliğe sahipse, çevresel 

değişikliklere başarılı bir şekilde uyum sağlama olasılığı daha yüksektir. Sonuç 

olarak, biyoteknolojinin hayvansal üretimde kullanılması hayvanlardan elde 

edilen verim miktarının artırılması, hayvan sağlığı açısından hastalıklara 

dirençli ırkların geliştirilmesi ve hayvan refahı açısından daha iyi bakım 

koşullarının sağlanması adına büyük kazanımlar sağlayacaktır. Çoğu durumda, 

insanlar nasıl çalıştığını ve gerçekte neyin tehlikeli olduğunu anlamadıkları için 

biyoteknolojiyi kabul etmiyorlar. Toplumun biyoteknolojinin yararlılığı 

konusunda eğitilmesi ve herhangi bir biyoteknoloji uygulamasının olumlu ve 

olumsuz yönleri hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.  
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GİRİŞ  

1. BAKTERİYOFAJ 

Bakteriyofaj (faj), Eski Yunanca’da bakteri yiyen anlamına gelir. 

Bakteriyofajlar,  spesifik olarak bakteriyel hücreleri istila eden prokaryotik 

virüslerin bir alt grubudur. DNA ya da RNA’ya sahip, basit yapıda virüslerdir 

(O’Flaherty ve ark., 2009). Bugüne kadar birçok bakteriyofaj gözlemlenmiş 

olup, tüm virüs grupları arasında en fazla sayıya sahiptirler (Ackermann ve 

Prangishvili, 2012). Çoğunlukla sulak alanlarda olmakla beraber, konakçının 

olduğu her yerde bulunabilen fajların, yeryüzünde 1031 sayıda partikülü 

olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca çevre ve endüstriyel araştırmalarda her yıl 

100’e yakın yeni faj rapor edilmektedir. Denizlerde ve tatlı sularda, 

rizosferde, bitkilerde, insan ve hayvanların vücutlarında doğal olarak 

bulanabilen fajların ana habitatları okyanuslar ve topraktır (Ackermann, 

2007).  1959 yılından bu yana 6196 adet faj; elektron mikroskobu ile 

incelenmiş, fajların sınıflandırma çalışmalarında ise 10 aileye ait olup 163 

bakteri türünün üyelerini enfekte ettiği bildirilmiştir (Ackermann ve 

Prangishvili, 2012). 

Fajlar, yeryüzünde en yaygın organizmalardır ve mikroorganizmaların 

doğal bolluğunun ve dağılımının korunmasında önemli roller oynarlar. 

Ekosistemde fajlar, ayrışma ve çürüme dahil toprağın birincil ekolojik 

sürecine katkıda bulunduklarından, ev sahibi bakteri hücrelerini parçalayarak 

besin maddelerinin mineralizasyonuna kilit rol oynarlar (Allen ve Abedon, 

2013). 
 

1.1. Tarihçe 

Bakteriyofajların keşfi; 1896 yılında İngiliz bir bakteriyolog olan 

Ernest Hanbury tarafından gerçekleştirilmiş olup, Hindistan’ın Ganj 

Nehri’nde bölge halkının koleradan kurtulmak için nehirde yıkanması ile suda 

koleraya karşı antibakteriyel etkilerin olduğunu ve bu olaya canlı bir varlığın 

sebep olabileceğini gözlemlenmesi ile gerçekleşmiştir. Bu suların çok ince 

porselen filtreden geçirildikten sonra bile bu özelliğini koruduğu rapor 

edilmiştir (Hankin, 1896). 

1915 yılında yine bir İngiliz bakteriyolog olan Frederick Twort, bakteri 

kolonilerinde ölüme neden olan ultra-mikroskobik bir ajan keşfettiğini 

bildirmiştir. 1917 yılında Felix D’Herelle isimli araştırmacı ise, 
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kanalizasyondan alınan su örneklerinin filtratının dizanteri mikroplarını 

öldürdüğünü gözlemlemiş ve bu durumu ‘bir dizanteri antagonistiği mikrobu’ 

olarak tanımlamıştır (D’Herelle, 1917).  Yine D’Herelle 1917 yılında yaptığı 

bir çalışmada dizanterili hastaların dışkı örneklerinde ‘invisible-microbe’ 

olarak adlandırdığı bakteri içermeyen filtratlar tespit etmiş ve ‘bakteriyofaj’ 

olarak tanımlamıştır. 1919 yılında da bu fajları dizanteri hastalığının 

tedavisinde denemiştir (Haq ve ark., 2012). Elektron mikroskopta ilk 

görüntülenmeleri ise 1940 yılında Helmut Rushka tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Ustaçelebi ve ark., 1968).  

1930 yılında ticarileşme çalışmaları başlayan bakteriyofaj kullanımı 

Fransa da çeşitli bakteriyel enfeksiyonlara karşı 5 faj içeren ticari bir preparat 

olarak üretilerek pazarlanmıştır. ABD’de 1940 yılında insanlarda kullanılmak 

üzere yedi faj preparatı üretilmiştir. Antibiyotiklerin keşfi ve kullanımının 

yaygınlaşması ile beraber batı ülkelerinde faj terapisine duyulan ilgi 

azalmıştır. Batıda azalan bu ilgiye rağmen; eski SSCB, Gürcistan ve Polonya 

gibi doğu bloku ülkelerinin bazılarında faj çalışmaları istikrarlı bir şekilde 

sürdürülmüştür. Gürcistan’da EIBMV (Eliava Institute of Bacteriophage 

Microbiology and Virology) ve Polonya’da HIIET (Hirszfeld Institute of 

Immunology and Experimental Theraphy) enstitüleri kurularak fajların 

izolasyon ve terapi araştırmalarına devam edilmiştir (Sulakvelidze ve ark., 

2001). Batı ülkelerinde 80’li yıllarda tekrar başlayan faj araştırmaları; 1982 

yılında Smith ve Bob Huggins tarafından doğu bloku ülkelerindeki 

çalışmaların tekrar incelenmesiyle hız kazanmıştır (O’Flaherty ve ark., 2009). 

Günümüzde faj terapi uygulamaları, bakteriyel enfeksiyonların 

tedavisinde potansiyel tedavi unsuru olarak incelenmeye başlanmış ve dünya 

çapında antibakteriyel ajan olarak kullanımı ile ilgili birçok araştırmalar 

yapılmıştır. Ayrıca Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) 2006 yılında 

paketli et ve tavuk gibi bazı gıda ürünlerinde koruyucu olarak kullanılan ticari 

faj preparatlarının kullanımını onaylamıştır (O’Flaherty ve ark., 2009). 

Dünyada birçok firma ziraat, hayvancılık, gıda sektörü ve insan 

sağlığında kullanılan ticari faj preparatları üretip pazarlamaktadır, hatta Kore 

ve Japonya gibi bazı ülkeler faj bankaları kurarak izole ettikleri faj 

preparatlarını stok olarak bulundurup ticari olarak pazarlamaktadır. 
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1.2. Faj Ekolojisi 

Bakteriyofajların ekolojileri üzerine yapılan çalışmalar genel olarak, 

fajların hayatta kalmak ve enfekte olacak yeni bakteriler elde etmek için 

kullandıkları adaptasyonları inceler. 1990'larda, elektron mikroskobu 

gözlemlerinin artması ile (Bergh ve ark., 1989), suda yaşayan fajların 

ekolojisine ilgi artmıştır. Bu ilgi üzerine yapılan çalışmalar; sudaki besin 

döngüsü üzerinde fajların etkisinin baskın olduğunu ortaya koymuştur. Su 

ortamlarında faj etkisi iki olgunun bir sonucudur. Birincisi; birincil 

üretkenliğin büyük bir bölümünün (fotosentez) sucul ekosistemlerde 

prokaryotlar, yani siyanobakteriler tarafından gerçekleştirilir. İkincisi, sucul 

ekosistemlerdeki çoğu çözünmüş organik materyalin, ancak bakteriler 

tarafından asimile edildikten sonra ökaryotik canlılar tarafından kullanılabilir 

hale gelmesidir.  

Ancak fajlar nedeniyle, fotosentetik olarak sabitlenmiş organik 

karbonun %6-26'sı viral lizis yoluyla çözünmüş organik malzemeye geri 

dönüştürülür (Wilhelm ve Suttle, 1999). Başka bir deyişle, prokaryotların fajla 

indüklenen parçalanması, suda yaşayan "mikrobiyal döngü" de organik 

karbonun hareketini etkileyen bir "viral döngü" (Thingstad, 2000) oluşturur. 

Ayrıca fajlar, nitrojen fiksasyonunu enfekte etmek gibi karasal ekosistem 

işleyişinde de yer alırlar.  

Doğal sucul ekosistemlerdeki doğal virüslerin ekolojik önemini göz 

önünde bulunduran faj ekolojisi, doğal su ekosistemlerindeki virüs 

bolluğunun tahmin edilenden çok daha fazla olduğunun kabul edildiği 

1990'ların başından beri çok önemli bir gelişme göstermiştir. Pelajik çevrede 

prokaryotun ökaryot tek hücreli organizmalar üzerindeki sayısal baskınlığına 

dayanarak, genel varsayım, serbest virüs popülasyonuna bakteriyofajların 

hakim olduğudur. Bu sebeple faj ekolojisinde aquatik çevrenin ayrıca önemi 

vardır.  
 

1.3. Faj Morfoloji ve Sınıflandırma 

Fajlar büyüklükleri 20-200 nm aralığında olan, ana yapılarını DNA ya 

da RNA karakterinde genetik materyalden oluşur. Bakteriyofajlar farklı 

morfolojik özellikler göstermesine rağmen, büyük çoğunluğu baş kısmında 

dsDNA (doublestranded) genomu bulunduran kübik simetri özelliği 

gösterirler. Faj morfolojisi genel bir tanımla; içinde nükleik asit bulunan bir 
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kapsid, boyun bölgesi ve hedef bakterilerine bağlanan kuyruk ipliklerinden 

(Şekil 1) oluşur (Haq ve ark., 2012). 

 

 
Şekil 1. Bir Fajın Temel Yapısı (Haq ve ark., 2012). 

 

Fajların sınıflandırılmasında en önemli özellikler morfolojisi, nükleik 

asidin doğası ve fiziko-kimyasal özellikleridir, son zamanlarda önemi giderek 

artan genomik verilerde sınıflandırmada önem kazanmaktadır (Ackermann, 

2011). Fajların sınıflandırma çalışmaları 1967 yılına dayanmakta olup 

Bradley tarafından morfolojileri ve nükleik asit tiplerine göre 6 temel sınıfa 

ayrılmıştır.  

Bunlar Myoviridae, Siphoviridae, Podoviridae, Microviridae, 

Leviviridae ve Inoviridae familyalarıdır (Ackermann ve Prangishvili, 2012). 

Fajlar günümüzde Uluslararası Virüs Taksonomisi komitesi (ICTV) VIIIth 

raporuna göre ise 10 familya olarak sınıflandırılmıştır (Şekil 2.) (Ackermann, 

2011). 
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Şekil  2. Bakteriyofaj familyaları (Ackermann, 2011). 
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Fajların % 96’sı Caudovirales familyasına ait olup kuyrukludur, bunlar 

filogenetik olarak ilişkili üç büyük familyadan; Myroviridae, Siphoviridae ve 

Podoviridae familyalarından oluşur.  

Üç familyadaki fajların tümü icosahedral baş yapısına ve çift sarmallı 

(ds) doğrusal DNA’ya sahiptir, fakat diğer familyaların üyeleri özellikle 

kuyruk tiplerine göre morfolojilerinde farklılıklar gösterirler.  

Myoviridae familyasındaki fajlar, kasılabilen kuyruk yapısına sahiptir 

oysa Siphoviridae ve Podoviridae familyasının üyeleri kısa ve uzun 

kasılamayan kuyruk yapılarına sahiptir (Ackermann, 2011). Myoviridae 

familyasına ait fajlar genellikle doğal denizel viral topluluklardan sıklıkla 

izole edilen fajlar olup, nispeten geniş konakçı aralığına sahiptirler ve 

gelişmiş kuyruklu fajlardan bazılarını içerirler.  

Siphoviridae familyasının üyeleri ise sıklıkla deniz suyundan izole 

edilir ve çoğu konakçı genomuna entegre olabilir. Podoviridae familyasının 

üyeleri genellikle tipik litik yaşam döngüsünde ve oldukça dar bir konakçı 

aralığına sahiptir (Suttle, 2005). 

Geriye kalan fajlar morfolojik yapıları, filamentleri, baş yapıları, 

nükleik asit içeriklerine göre 7 familyada sınıflandırılmıştır (Ackermann, 

2007). 
 

1.4. Faj Replikasyon Döngüsü 

Fajların yaşamları konakçı olduğu bakteri hücresinde kopyalanmasına 

(replica) bağlıdır. Fajlar ve onların konakçı bakterileri arasında 3 tip yaşam 

döngüsü vardır. Bunlara fajların litik, lizojenik ve yalancı lizojenik yaşam 

döngüleri denir (Şekil 3) (Fortier ve Sekulovic, 2013).  
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Şekil 3. Bakteriyofajların litik, lizojenik ve yalancı lizojenik yaşam döngüsü (Fortier, 

ve Sekulovic, 2013). 
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1.4.1. Litik Döngü 

Litik yaşam döngüsüne sahip bu fajlar genellikle litik ya da Virülent 

fajlar olarak adlandırılırlar. Bu döngüde; fajlar konakçı hücre kaynaklarını ve 

enerjisini kullanarak proteinlerini aktarıp onların genomlarını kopyalarlar ve 

yeni soy virüsler oluşur. Bu yeni oluşan virüsler yeni bakteri hücreleri enfekte 

etmek için çoğaldıkları bakteri hücresini parçalar ve yeni konakçı hücrelerine 

yerleşir. Genel olarak bu yaşam döngüsünde bir faj konakçı hücresi ile kontak 

kurar ve koşullar uygunsa sırasıyla adsorpsiyon, enjeksiyon veya nükleik 

asidin penetrasyonu, replikasyon ve yeni faj partiküllerinin yayılması olarak 

gerçekleşir (Weinbauer, 2004). 

Belirli bir faj ya da faj grubu bakteri hücrelerinin yüzeyindeki belirli 

bölgelere adsorbe olabilir. Bazı fajlar ise replikasyonun ardından bakterilerin 

hücre duvarını parçalamak için enzimler kullanabilirler (Ackermann ve 

DuBow, 1987). Adsorpsiyonun ardından fajlar; bakteri hücre duvarını 

geçebilmek için kuyruklarında veya kapsidlerinde bulunan enzimleri 

kullanırlar ve nükleik asitlerini konakçı hücre sitoplazmasına enjekte ederler. 

Sonraki aşamada; faj genomu konakçı hücre kaynaklarını kullanarak yeni faj 

partikülleri oluşur. Son olarak oluşan yeni fajlar konakçı hücreyi parçalayarak 

dışarı çıkarlar ve ortamdaki diğer konakçılara yerleşerek bu yaşam döngüsünü 

sağlarlar (Gunawardhana, 2009). 

1.4.2. Lizojenik Döngü 

Lizojenik yaşam döngüsüne sahip bu tip fajlar lizojenik veya ılıman 

fajlar olarak adlandırılır. Bunlar nispeten hareketsiz aşamadadır, konakçı 

hücre içine enjeksiyonun ardından faj genomu bir konak hücresel replikonuna 

bir kromozom gibi entegre olur. Bu aşamada faj genomu profaj olarak 

tanımlanabilir. Profaj evresinde konakçı hücre ile birlikte çoğalır ve yavru 

hücrelere de geçer. Kültüre alınabilen bakterilerin çoğu profaj içerebilir. 

Yaşam döngüleri ile ilgili yapılan bazı çalışmalar sonucunda araştırmacılar 

fajların % 90’dan fazlasının ılıman fajlar olduğunu bildirmişlerdir 

(Ackermann ve Prangishvili, 2012).  

Profajlar; kendiliğinden litik yaşam döngüsüne yeniden girebilir veya 

UV uygulaması, Mitomisin C ilavesi, Hidrojen peroksit ilavesi, ani sıcaklık 

değişimi ve tuzluluk oranının değişimi gibi bir dizi fiziksel veya kimyasal 

uyarıcı ile bu geçiş sağlanabilir (McDaniel ve Paul, 2005). 
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1.4.3. Yalancı Lizojenik Döngü 

Psödolizojenik adıyla da anılan litik bir tepkiye yol açmadan fajın 

nükleik asidinin hücre içinde aktif olmadan bulunması durumudur. Bu 

döngüde faj nükleik asidi, konakçı içinde replikasyona uğramaz ve konakçı 

üremesini takiben kopyalanmaz ve ayrılamaz (Ackermann ve DuBow, 1987). 

Lizojenik yaşam döngüsünün aksine, psödolizojen döngüde bulunan 

fajlar kimyasal ve fiziksel ajanlarla uyarılsalar da litik döngüye geçiş 

yapamazlar (Wommack ve Colwell, 2000). Bu yaşam döngüsünde bulunan 

fajların konakçı üzerindeki etkileri hala tam olarak anlaşılamamıştır 

(Weinbauer, 2004). 

1.5. Faj Replikasyonunda Besinlerin Etkisi 

Bakteriyel konağın beslenme ve fizyolojik durumları faj 

enfeksiyonunun sonuçlarını belirlemede çok önemlidir (Miller, 2006). 

Bulaşan bir virüsü dört şekilde etkileyebilirler. Birincisi, beslenme durumu, 

faj reseptör varlığını etkileyebilir. İkincisi, beslenme durumu, konakçı 

bakteriyi enfekte etme ve latent dönem gibi faj terapi parametrelerini 

etkileyebilir. Üçüncüsü, fajların litik ve Lizojenik yaşam döngülerini 

etkileyebilir. Son olarak ise bakteriyel beslenme durumu, ılıman bir fajın 

çoğalma şeklini derinden etkileyebilir. 

1.6. Faj Yayılım Yöntemleri  

Fajlar, bakterilerin nasıl izole edildiğine göre farklılık gösteren iki 

temel ortamdan herhangi birinde çoğaltılabilir.  

1.6.1. Likit Kültür 

Bu yöntemde, bir bakteri kültürüne fajlar eklenir ve çoğalmalarına izin 

verilir. Faj büyümesi sabit bir süre devam ettirilebilir veya kültür lizizi veya 

faj popülasyonu büyümesi durana kadar devam ettirilebilir. Kültür dilüe 

edilerek aynı hücre yoğunluğunda taze bir kültüre aktarılır ve işlem 

tekrarlanır. Bu yöntemde faj yoğunluğu ve faj sayısı istenen sınırlar içinde 

tutulabilir, büyük faj popülasyon boyutları kullanılabilir ve konakçı gelişmez 

(Pepin ve Wichman, 2007). 
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1.6.2. Plate Kültür 

Genel bir yöntem olan plate kültür yönteminde plaklar faj 

yoğunluklarını tahlil etmek için kullanılır. En yaygın yöntem, 100-1000 plak 

oluşturucu birimin (PFU) kaplanmasını, sonraki plağı aşılamadan önce tek tek 

plakların fajları oluşturmasına (ve seyreltmesine) izin verilmesini içerir. 

Bakteriler, daha büyük hacimli katılaştırılmış, yoğun agarın üstünde ince bir 

"yumuşak agar" ortamı tabakasında fajlarla karıştırılır, bu nedenle fajlar esas 

olarak, fajların sıvı ortama kolayca kazınabilmesi için küçük bir hacimle 

sınırlandırılır. Yayılma için plak yönteminin avantajı, minimum çaba ve 

bakteri seçimi ile aynı ortamda uygunluğu ölçme yeteneğidir. 

1.7. Faj Terapi 

Faj terapi uygulaması bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının proflaksisi 

veya tedavi için bioajanlar olarak faj enzimlerinin veya etkili (litik) fajların 

kullanımı içeren bir yöntemdir (Matsuzaki ve ark., 2005). Faj terapi 

uygulamalarında çoğunlukla, hızlı bir şekilde çoğaldıkları ve tüm konakçı 

bakteri hücrelerini parçalayabildiklerinden litik fajlar tercih edilir (Skurnik ve 

Strauch, 2006). Yaklaşık bir asırlık araştırma ve uygulama deneyimlerinden 

sonra günümüzde faj terapi uygulamaları;  insan sağlığı, hayvan sağlığı, tarım, 

gıda işleme endüstrisi ve su ürünleri yetiştiriciliğinde zararlı bakterilerin 

kontrolü için yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Nakai ve Park, 

2002). 

1917 yılında d’Herelle tarafından temelleri atılan faj terapi 

uygulamaları 1940’lı yıllarda antibiyotik uygulamalarının yaygınlaşması ile 

geri planda kalmıştır. Son yıllarda ise artan antibiyotik direnci ile birlikte faj 

uygulamaları tekrar ön plana çıkmış ve birçok ülkede mevcut klinik ve 

mikrobiyolojik araştırma standartları kullanılarak insan ve hayvan sağlığı için 

faj tedavisi araştırmaları başlamıştır (Almeida ve ark., 2009). İngiltere’de 

yapılan bir çalışmada antibiyotik dirençli P. aeruginosa için faj terapi 

uygulaması başarıyla tamamlanmış ve BioControl şirketi tarafından LMP-102 

bakteriyofaj preparatı ticari olarak pazarlandı. Bugünlerde Novolytics, 

Biophage Pharma gibi birçok şirket insan ve hayvan sağlığı için kullanılan 

ticari faj preparatlarının satışını yapmaktadır (Housby ve Mann, 2009). 
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1.8. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Faj Terapi 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde bakteriyel enfeksiyonlar üretim ve ticaret 

için giderek önemi artan bir problem olarak kabul edilmekte olup, aşı ve 

antibiyotik uygulamaları mortaliteye dayalı ekonomik kayıpları engelleyemez 

hale gelmiştir (Rao ve Lalitha, 2015). Aşı uygulamaları enfeksiyoz 

hastalıkların önlenmesinde ideal bir metot olarak görülmesine rağmen, kısıtlı 

balık türlerinde uygulanabilir ve farklı başarı düzeylerine sahiptir (Richards, 

2014).   

Antibiyotik tedavisi ise bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde hızlı ve 

etkili bir yöntemdir, fakat uzun süreli, sık ve bilinçsiz kullanımı tedavinin 

etkisiz kalması ve bakterilerde antibiyotik direncinin artması ile 

sonuçlanmaktadır (Pereira ve ark., 2011). Ayrıca farklı ülkelerde idari 

otoriteler tarafından su ürünleri yetiştiriciliğinde sınırlı sayıda antibiyotik 

kullanımına izin verilmesi, yetiştiricilikte karşılaşılan bakteriyel 

enfeksiyonları kontrol altına almak için daha güvenli ve daha çevre dostu 

yöntemlerin geliştirilmesi aciliyeti oluşturmuştur. 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde bakteriyel enfeksiyon hastalıkların 

profilaksisi veya tedavisi için biyoaktif madde olarak litik fajların yani faj 

terapisinin kullanılması sektörün içinde bulunduğu bu zor durum için umut 

verici bir yaklaşım olarak düşünülmektedir. 

Akuakültürde faj terapi uygulamasına yönelik ilk girişim, 1981 yılında 

Tayvan’da Aeromonas hydrophila ‘nın tedavisi için balıklara Ah1 fajı ile 

patojenin enjekte edilmesi şeklinde denenmiştir (Wu ve ark., 1981). 

1990’ların sonunda bir grup Japon araştırmacı tarafından sarıkuyruk 

balıklarında Lactococcus garvieae enfeksiyonlarına karşı başarılı bir faj 

uygulaması gerçekleştirilmiştir (Park ve ark., 1997). 

Günümüzde Akuakültürde bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha fazla 

patojen için faj terapi uygulaması ile ilgili araştırmalar dünya çapında 

yapılmaktadır. Ayrıca gıda ürünlerinin işlenmesinde oluşan bakteriyel 

kontaminasyona karşıda faj kullanımları araştırılmaktadır (Jun ve ark., 2014). 

1.9. Faj Terapinin Avantajları ve Sınırları 

Antibiyotik tedavisi ile karşılaştırıldığında faj tedavi uygulamalarının 

birçok avantajı vardır. Fajlar genellikle tek bir bakteri türüne spesifiktir. Bu 

yüzden faj terapi uygulamalarında antibiyotik kullanımına nazaran bağırsak 
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florasında minimum düzeyde bozulma oluşturarak hedef patojen üzerinde 

yoğunlaşır (Loc-Carrillo ve Abedon, 2011). 

Yapılan çalışmalarda insanlarda faj terapi uygulaması denemelerinden 

sonra ciddi bir komplikasyon rapor edilmediğinden faj terapi uygulamaları 

uzun süren antibiyotik tedavilerinden daha güvenli kabul edilir (Sulakvelidze 

ve ark., 2001). Bununla birlikte insan deneylerinde vücutta fajlar tarafından 

parçalandıktan sonra bakterilerden endotoksin salınması ateş gibi bazı yan 

etkilere neden olduğu bildirilmiştir (Gunawardhana, 2009). 

Uygun döngüde olan fajlar konakçı bakterinin bulunduğu ortamlarda 

kolayca çoğalabilirler, fajların bu kendi kendini kopyalama durumu 

çoğalmasını sağladığı gibi fajların sınırlarını da belirler. Bu replikasyon 

durumu bakteri sayısı arttıkça çoğalmayı artırır ve bakteri sayısı azaldığında 

azalır ve sonunda konakçı bakteri ortamda kalmayınca, faj sayısı da 

saptanamayacak kadar düşük seviyeye gelebilir (Almeida ve ark., 2009). Bu 

nedenle düşük dozlarda ve sıklıkla uygulanan faj dozlarının, enfeksiyonlarda 

hedeflenen patojenleri öldürmekte daha etkili olduğu bildirilmiştir.  

Antibiyotikler ile tedavide ise kullanılan etken madde metabolize edilip 

ortadan kaldırılsa da dokularda kalıntı oluşur (Skurnik ve ark. 2007). Dahası 

antibiyotikler fajlar gibi vücutta dolaşarak enfeksiyon bölgesinde konsantre 

olamazlar, bu durum vücudun diğer bölgelerindeki uygulanan antibiyotik 

miktarının kaybını telafi etmek için yüksek konsantrasyonlarda ve tekrarlanan 

antibiyotik uygulamalarına neden olur (Sulakvelidze ve ark., 2001). 

Bakteriler faj terapi sırasında fajlara karşı direnç geliştirebilmektedir, 

fakat terapi sırasında oluşan bu duruma karşı kısa sürede faja dirençli mutant 

bakterilere karşı litik döngüye sahip yeni fajlar saflaştırılarak terapi 

uygulaması tekrarlanabilmektedir.  

Bunun nedeni fajların konakçı bakteri ile birlikte mutasyona uğraması 

ve ortamdaki bakterilerin fajdan çok daha fazla olmasındandır (Morrison ve 

Rainnie, 2004).  Bu durum mevcut antibiyotiklere direnç geliştirmiş bakteriler 

için yeni bir antibiyotiğin geliştirilmesi, etkinlik gösterme ve kalite 

standartlarına uyumunun araştırılmasından çok daha kısa sürelidir (Huys ve 

ark., 2013). Terapiye yönelik hazırlanmış faj kokteylleri kullanmak 

bakterilerin fajlara karşı oluşturduğu direnç problemlerinin üstesinden 

gelebilmektedir (Golkar ve ark., 2014). Bugüne kadar yapılan bazı faj terapi 
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uygulamalarında başarının yüksek olması için bazı noktalara dikkat edilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bunlar (Almeida ve ark., 2009);  

• Fajların özgül olması ve konakçı aralıkları, fajların çok çeşitli bakteri 

varyantlarına karşı kullanımını güçleştirir, 

• Faj terapi uygulamasından önce patojenin doğası ve faja karşı 

duyarlılığının doğrulanması gereklidir, 

• Faj terapide başarı oranının en büyük tetikleyicisi bir faj karışımının 

veya faj kokteyllerinin kullanımıdır, 

• Terapi amaçlı kullanılan faj preparatlarının ılıman fajlar içermesi 

durumu bakterilerin direnç kazanımı tetikleyebilir.  

 

1.10. Faj Terapi Denemeleri 

Dünyada akuakültürde bakteriyel hastalıkların tedavisi için yapılan bazı 

faj terapi çalışmaları Tablo 1 bildirilmiştir.  

 

Tablo 1.  Akuakültürde bazı faj terapi çalışmaları 

Patojen Hastalık Tür 
Faj 

uygulaması 
Çalıma Sonucu Kaynak 

 

Aeromonas 

hydrophila 

 

Hemorajik 

septisemi 

 

Sazan 

(Misgurnus 

anguillicaudatus) 

 

Enjeksiyon 

ve Oral  

 

Hem enjeksiyon 

hem de oral 

uygulamada faj 

terapi hayatta 

kalma oranını 

artırmıştır. 

 

Jun ve ark., 

2013 

Aeromonas 

salmonicida 

Furunkulozis Gökkuşağı 

Alabalığı 

(Oncorhynchus 

mykiss)  

 

Enjeksiyon 10.000 MOI ile faj 

tedavi uygulaması 

hayatta kalma 

oranlarında artış 

göstermiştir. 

Kim ve ark., 

2015 

 Furunkulozis Atlantik somonu 

(Salmo salar) ve 

Gökkuşağı 

alabalığı 

(Oncorhynchus 

mykiss) 

Enjeksiyon, 

Oral ve 

Banyo 

3 fajlı preparatın 

enjeksiyon 

uygulamasında 

ölüm görülmüş ve 

oral-banyo 

uygulamalarında 

herhangi bir 

koruyucu etki 

gözlemlenmemiştir. 

Verner-

Jeffreys ve 

ark., 2007 
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 Furunkulozis Kaynak Alabalığı 

(Salvelinus 

fontinalis ) 

Suya ilave Uygulama yapılan 

balıklarda 

enfeksiyon süresini 

7 gün 

geciktirmiştir. 

Imbeault ve 

ark., 2006 

Edwardsiella 

ictaluri 

 

Edwardsiellosis  

 

 

Ayu balığı 

(Plecoglossus 

altivelis)  

 

Enjeksiyon 

Balıklarda 

patojeninin 

enjeksiyonundan 1 

saat sonra yapılan 

faj enjeksiyonu 

yüksek oranda 

koruma sağlamıştır. 

Mahmoud 

ve Nakai, 

2012. 

 

Flavobacterium 

columnare  

 

 

Kolumnaris 

 

Kedi balığı 

(Clarias 

batrachus) 

 

 

Faj tedavisi, 

enfeksiyon 

uygulaması yapılan 

balıklarda yüksek 

oranda başarı 

sağlamıştır. 

Prasad ve 

ark., 2011. 

Flavobacterium 

psychrophilum  

 

Bakteriyel 

Soğuksu 

Hastalığı 

Atlantik somonu 

(Salmo salar) ve 

Gökkuşağı 

alabalığı 

(Oncorhynchus 

mykiss) 

Enjeksiyon Uygulamanın 

mevcut mortalite 

oranını azalttığı 

bildirilmiştir. 

Castillo ve 

ark., 2012. 

 

Lactococcus 

garvieae  

 

Laktokok  SarıKuyruk 

(Seriola 

quinqueradiata)  

 

Enjeksiyon 

ve Oral 

Hem banyo hem de 

oral faj 

uygulamasının 

balıkları 

enfeksiyondan 

koruduğu 

bildirilmiştir. 

Nakai ve 

ark., 1999 

 

Lactococcus 

garvieae  

 

Laktokok  SarıKuyruk 

(Seriola 

quinqueradiata)  

 

Enjeksiyon 

ve Oral 

Hem banyo hem de 

oral faj 

uygulamasının 

balıkları 

enfeksiyondan 

koruduğu 

bildirilmiştir. 

Nakai ve 

ark., 1999 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Ülser 

lezyonları 

Kedi balığı  

(Clarias 

gariepinus) 

Banyo Enfekte balıların 

ülser lezyonlarına 

8-10 günlük terapi 

uygulanmış ve 

kontrol grubuna 

göre 7 kat azalma 

sağladığı 

bildirilmiştir. 

Khairnar ve 

ark., 2013 
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Pseudomonas 

plecoglossicida 

Bakteriyel 

hemorojik 

hastalığı 

Ayu Balığı 

(Plecoglossus 

altivelis) 

Oral 

Patojen ile 

enfeksiyona karşı 

faj uygulaması 

yüksek oranda 

koruyuculuk 

sağladığı 

bildirilmiştir. 

Park ve 

Nakai, 2003 

Streptococcus 

iniae 
Streptokok 

Japon pisi balığı 

(Paralichthys 

olivaceus) 

Enjeksiyon 

Faj tedavisi 

uygulanan 

balıklarda, kontrol 

gruplarına göre 

ölüm oranının daha 

az olduğu 

bildirilmiştir. 

Matsuoka 

ve ark., 

2007 

Vibrio 

alginolyticus 
Deri Ülseri 

Deniz hıyarı 

(Apostichopus 

japonicus) 

Daldırma 

Denizhıyarında 

10,1 ve 0,1 MOI 

oranlarında faj 

uygulaması 

sırasıyla %73, 50 

ve 47 oranlarında 

hayatta kalma 

oranlarında artış 

gözlemlenmiştir. 

Zhang ve 

ark., 2015 

Vibrio 

anguillarum 
Vibrio 

Atlantik Salmonu 

(Salmo salar) 
Daldırma 

Somon balıklarında 

1 ve 20 MOI 

oranında uygulanan 

faj terapi yöntemi 

kontrol grubundan 

daha az ölüm 

verdiği 

bildirilmiştir. 

Higuera ve 

ark., 2013. 

Vibrio harveyi 
Vibrio 

(Aydınlık) 

Karides (Penaeus 

monodon) 
Daldırma 

Faj tedavisinin 

karideslerde 

patojen varlığında 

açıkça hayatta 

kalma oranını 

artırdığı 

bildirilmiştir. 

Karunasagar 

ve ark., 

2005. 

Vibrio 

parahaemolyticus 
Vibrio 

Pasifik beyaz 

karidesi larvaları 

(Litopenaeus 

vannamei) 

Daldırma 

0,1 MOI 

uygulaması 

enfeksiyondan 6 

saat sonra 

mortaliteyi 

önlemekde yeterli 

oldu 

Lomeli-

Ortega ve 

Martinez-

Diaz, 2014. 
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Vibrio 

parahaemolyticus 
Vibrio 

Artemia (Artemia 

franciscana) 
Enjeksiyon 

Patojenin yan 

etkilerini ortadan 

kaldırmak için tek 

bir faj dozajının 

etkili olduğu 

bildirilmiştir. 

Martinez-

Diaz ve 

Hipolito-

Morales, 

2013. 

 

Sonuç 

Bakteriyofajlar,  spesifik olarak bakteriyel hücreleri istila eden 

prokaryotik virüslerin bir alt grubudur. DNA ya da RNA’ya sahip, basit  

yapılardır. Bugüne kadar birçok bakteriyofaj gözlemlenmiş olup, tüm virüs 

grupları arasında en fazla sayıya sahiptirler. 

1917 yılında d’Herelle tarafından temelleri atılan faj terapi 

uygulamaları 1940’lı yıllarda antibiyotik uygulamalarının yaygınlaşması ile 

geri planda kalmıştır. Son yıllarda ise artan antibiyotik direnci ile birlikte faj 

uygulamaları tekrar ön plana çıkmış ve birçok ülkede mevcut klinik ve 

mikrobiyolojik araştırma standartları kullanılarak insan ve hayvan sağlığı için 

faj tedavisi araştırmaları başlamıştır. 

Dünyada birçok firma ziraat, hayvancılık, gıda sektörü ve insan 

sağlığında kullanılan ticari faj preparatları üretip pazarlamaktadır, hatta Kore 

ve Japonya gibi bazı ülkeler faj bankaları kurarak izole ettikleri faj 

preparatlarını stok olarak bulundurup ticari olarak pazarlamaktadır. 

Son yıllarda bakteriyel balık hastalıklarının tedavisinde antibiyotiklerin 

yoğun kullanımı sonucu ortaya çıkan direnç problemi nedeniyle, 

enfeksiyonlarla mücadelede kalıtım bırakmayan ve güvenilir 

mikroorganizmalar olan bakteriyofajların kullanımına yönelik çalışmalar hız 

kazanmıştır.  
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GİRİŞ 

Bugüne kadar yapılan arkeolojik çalışmalar; ırmak, göl deniz kıyısında 

yaşayan insanlar için balıkların, tarih öncesi zamandan beri önemli bir besin 

kaynağı olduğunu göstermiştir. Sığ sularda yaşayan balıklar sopalar ve kaba 

mızraklarla, derin sularda bulunan balıklar ise ağ veya oltalarla avlanmıştır. 

Eski Mısır’lılar balıkların, besin kaynağı yanı sıra, süslü özellikleri açısından 

da akvaryumcular tarafından yetiştirildikleri görülmüştür (Scott, 1998). 

Mısır’lılar besin kaynağı olarak Tilapia türlerini, güzellikleri için ise 

kutsal olduklarına inandıkları Mormyridleri beslenmişlerdir. Her ne kadar 

Japon balıklarıyla özel olarak seçilmiş sazanların beslenmesinin, Çin’deki 

Tang Hanedanlığı dönemine (MS 618-907) kadar uzandığına dair kimi 

kanıtlar olsa da, Sung hanedanlığı döneminde (MS 970-1278) kesin olarak var 

oldukları konusunda hiçbir kuşku bulunmamaktadır (Scott, 1998). 

Dünyada ilk akvaryum, 1600’lü yıllarda Fransa’da kurulmuştur. 

Toplumların refah düzeyinin yükselmesine bağlı olarak, akvaryum konusuna 

ilgi de giderek artış göstermiştir. Öyle ki bugün sadece ABD’nde, 30 milyona 

yakın akvaryum meraklısı bulunmaktadır. Bu sayının ülkemizde de milyonları 

bulduğu tahmin edilmekte ve her geçen gün de artmaktadır. Her türlü 

akvaryum balığını evde bulundurma olanağı olmadığından, bazı ülkelerde 

büyük ve halka açık akvaryum üniteleri tesis edilmiştir (Alpbaz, 1984). 

Avrupa’nın Japon balıklarıyla tanışması biraz gecikmiş ve bu balıklar 

İngiltere’ye ancak 17. yüzyılda gelmiştir. İlerleyen yıllarda ise, süs olarak 

kullanılan göllere yayılmıştır. Atlantik’in karşısındaki Birleşik Devletlere ise, 

Artur M. Erdwards’ın Japon balıklarının Schuykill Irmağ’ından temin 

edebileceğini 1859 tarihli kitaplarını yazmadan kısa bir süre önce ulaştığı 

sanılmaktadır (Scott, 1998). 

19. yüzyılın ortalarından itibaren balık beslemek ve dolayısıyla 

akvaryumculuk Avrupa’da ciddi bir uğraş halini almıştır. Londra zooloji 

derneği, 1853’te su bitkileri ve balıklar bulunan “dengeli akvaryum” 

kavramını oluşturmak için uğraşan Gosse’nin desteğiyle bir gösteri 

akvaryumu kurmuş ve bunu, 1859 Paris ve 1864’te Hamburg’da açılan başka 

akvaryumlar izlemiştir. Bu tarihten hemen sonra Alman akvaryum meraklıları 

süs balıkları üretmeye başlamış ve Birleşik Devletlere yönelik olarak bugün 

de bir ticaretin ilk adımlarını atmışlardır (Scott, 1998). 
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Dünyada ilk halka açık, çeşitli balıkların teşhir edildiği ve birçok 

akvaryumu içeren profesyonel üniteler, 1830 yılında Fransa’nın Bordeau 

şehrinde kurulmuştur. Japonya’da ilk halka açık akvaryum 1890 yılında 

kurulmuş olup günümüzde ise yüzlerce akvaryum ünitesi tesis edilmiştir. İlk 

zamanlar, sadece tatlı su ve tropik akvaryum balıklarına ilgi gösterilmiş 

olmakla beraber, daha sonraları deniz balıkları da ele alınmaya başlanmıştır. 

Bu konuda 1983 yılında, ABD’nde akvaryum yerine Oceonarium adı altında 

deniz canlılarının teşhir edildiği önemli bir tesis kurulmuştur (Alpbaz, 1984).  

Gosse’nin dengeli akvaryum kavramı, bugün bilinen anlamdaki balık 

besleme anlayışının gelişmesini büyük ölçüde etkilemiştir. İlk akvaryum 

örneklerinin pek çoğunda çevredeki ırmak ve göletlerde yakalanan balıklar 

bulundurulmuştur. Bunlar ya tek bir yaşam ortamına ait ya da ılıman 

akvaryumlar olarak kurulmuştur. Hava aktarımının gelişmesi ile dünyadaki 

egzotik balıkların neredeyse tamamını besleme olanağı doğmuş ve böylece de 

akvaryum kavramı gelişmiştir (Scott, 1998). 

Dünya yüzeyinin neredeyse üçte ikisi suyla kaplıdır ve bunun büyük 

bölümünü okyanuslar oluşturur. Okyanuslarda çoğu balık türü mercan 

kayalıklarının ya da atollerin yakınında yaşamaktadır. Sığ sularda yaşayan bu 

çok sayıdaki balık türü orta sıcaklıkta ya da tropik bölgelerde yaşadıklarından 

tuzlu su akvaryumlarına da çok uyumlu bulunmuştur (Anonim 2022a). 

Bir resif akvaryumu pek çok faktörden etkilenen küçük bir 

ekosistemdir. Son yıllarda yumuşak mercanların uzun süre yaşatılmasında her 

geçen gün daha büyük başarılar yakalanmış ve hatta çoğalmaları sağlanmıştır.  

Deniz balıklarının üretilmesinde başarı sağlanması artık bir istisna değildir 

(Anonim 2022a). 

Deniz akvaryumları, denizlerin içerisinde var olan ve çoğumuzun 

izleme ve gözleme olanağı bulamadığı o yüce alemi tanımamıza, gözler önüne 

sermemize olanak sağlayan düzenler olmaktadır. Denizlerdeki yüceliği, 

mükemmelliği, güzelliği ve doğanın bu eşsiz varlıklarını tanımak ve tanıtmak 

sanırım dünyada tadılabilecek en güzel mutluluklardan biri olsa gerek. Bunu 

izleme olanağı bulamayanlara bu güzelliği tanıtmak birçok ülkede devletlerin 

görevidir. Çünkü denizlerde bulunan çok güzel renkli balıklar yanında, 

ekonomik olan ve bizlerin gıdalarını teşkil eden birçok balık ve canlıları da 

öğrencilere ve halka tanıtmak ayrıca hiçbir zaman canlı olarak izleme olanağı 

bulamayacakları bu varlıkları öğretmek önemli bir görevdir. Konu itibariyle 
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insan bilgisinin arttırmasına yönelik görsel güzelliğin sunulması ve kurulacak 

büyük akvaryum ünitelerinde balıkların veya diğer canlıların davranışlarını 

izleyip incelenerek bilim alanında yeni araştırmalar yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. 

1. DENİZ AKVARYUMLARI 

Bakım açısından basitten karmaşığa doğru üç tip akvaryum 

tanımlanmıştır. 

1.1. Balık Deniz Akvaryumu 

Balıklar su bileşimine omurgasızlar kadar duyarlı değildir. Aslında, onu 

30 mg/L’ye çıkarmak büyük bir sorun teşkil etmez. Akvaryumlar özel 

aydınlatma lambaları gerektirir çünkü balıklar simbiyotik mercanlar gibi 

fotosentez yapmaz. Akvaryuma uygun balık türlerinin seçilmesi de önemlidir 

(Alpbaz, 1984; Dakin, 1992; Anonim 2022b). 

1.2. Omurgasız Deniz Akvaryumu 

Simbiyotik mercanları canlı tutmak için, yeterli miktarda mavi renk 

tayfı dahil olmak üzere özel aydınlatma gereklidir. Algleri arttırdığı için nitrat 

seviyeleri 10 mg/L'nin üzerine çıktığı için hassas omurgasızlar için 

tehlikelidir. Sudaki nitratları ve diğer organik atıkları düşük seviyelerde 

tutmak için genellikle bir skimmer kullanılır. Omurgasızlar arasında uyumlu 

türlerin seçimi de önemlidir; Birçok mercan türünün uzun süre bir arada 

yaşayamayacağı tespit edilmiştir (Anonim 2022b). 

1.3. Karışık deniz akvaryumu (Resif Akvaryumu) 

Omurgasız akvaryumunda önemli sorunlar resif akvaryumları için de 

geçerlidir. Organik atıkların omurgasızları tehdit edecek düzeyde büyümemesi 

için az sayıda balık tutar. Balıklar birbiriyle uyumlu ve omurgasızlara zarar 

vermeyen türlerden seçilmelidir. Bu tür akvaryumlarda, akvaryumu organik 

atıklarla kirletmeden balığın yeterli besin almasını sağlamak başlı başına bir 

zorluktur (Alpbaz, 1984; Scott, 1998; Anonim 2022b). 

Denizlerdeki yağmur ormanlarının binlerce canlıya ev sahipliği yaptığı 

tropik mercan resifleri, dünyanın tür bakımından en zengin biyotopları olan 

yağmur ormanlarına benzetilebilir. Balıklar, mercanlar, karides, yengeç gibi 
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kabuklular ve diğer deniz böcekleri, sürüngenler, istiridyeler hariç; deniz 

kurtları, denizhıyarları, denizkestaneleri ve diğer omurgasızlar, omurgasızlar 

başlığı altında toplanmıştır. Bu tanıma göre yapay sualtı biyotopları olarak 

adlandırılabilecek tropikal deniz akvaryumları üç canlı grubundan oluşur; 

balıklar, omurgasızlar ve algler. Yıl boyunca 23-30°C'lik su sıcaklıklarını 

tercih eden ve bol miktarda ışık ve temiz su gerektiren tropik mercanlar, 

genellikle 30°K ve 30°G arasındaki habitatlarla sınırlıdır. Hint 

Okyanusu'ndaki Maldivler, Pasifik'teki Filipinler ve Endonezya, Karayipler ve 

Kızıldeniz, muhteşem tropikal mercan resiflerine sahip başlıca bölgelerdir 

(Anonim 2022b). 

Mercanların hayatta kalma mücadelesindeki başarısının sırrı: Simbiyoz 

halinde yaşayan tek bir mercan birimine polip denir. Ağız, mide ve 

dokunaçlardan oluşan polipler kolonize olur ve büyük mercan toplulukları 

oluşturur. Bazı mercan türlerinin polipleri, sürekli beslenmeyi sağlamak için 

Zooxanthellae familyasının sarı-kahverengi simbiyotik algleri ile çok ilginç 

bir simbiyoz geliştirmiştir. Bu alg hücreleri, mercan dokusunun epidermal 

tabakasında iki sıra hücre halinde düzenlenmiştir. Bu nedenle polipin içinde 

yaşamalarına rağmen dışarıdan ışık alırlar ve fotosentez yoluyla kendilerini ve 

polipin besinlerini üretirler. Polip, Zooxanthellae'ya karbon kaynağı olarak 

karbon dioksit ve zooxanthellae'ya nitrojen ve fosfat kaynağı olarak başlıca 

amonyak (NH3) olmak üzere sindirim atığı sağlar. Öte yandan Zooxanthellae, 

polipin hammaddelerini kullanır ve polipe ürettiği karbonhidrat ve proteinleri 

sağlar. Böylece, simbiyotik alg olan polip, güvenli bir yaşam alanı sağlar ve 

gübre olan alg, polip için sürekli beslenmeyi garanti eder (Anonim 2022b).  

Yumuşak mercan grubunun renkli sünger anemonlarına dokularında 

simbiyotik algler bulunan hermatip veya simbiyotik mercanlar, olmayanlara 

ise hermatip denir (Anonim 2022c). 

Hermatipik mercanlar, beslenme ihtiyaçlarının çoğunu sağladıkları 

simbiyotik alglerden karşılar. Boşluğun geri kalanını dışarıdan ele geçirdikleri 

artıklar, planktonlar, bakteriler ve diğer küçük canlılarla doldururlar. 

Hermatip mercanların bir deniz akvaryumunda ayrıca beslenmelerine gerek 

yoktur; Uygun spektruma sahip özel metal halojen lambaların (HQI) 

üretebileceği güçlü ışık ve akvaryumdaki diğer canlıların kalıntıları yeterlidir. 

Zooxanthellae yosunu ile olan ortaklıkları, herma türü mercanlar için, organik 

besinleri az ama bol ışıklı berrak tropik sularda milyonlarca yıldır başarılı 
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olmuştur. Ancak bugün, özellikle son yüzyılda, şiddetli deniz kirliliği, 

binlerce canlıya yaşam alanı sağlayan mercanları tehdit etti. Su organik 

atıklarla dolduğunda ve tortulaşma nedeniyle berraklığını kaybettiğinde, 

simbiyotik mercanlar avantajlarını kaybeder ve yerini suyu her taraftan 

kaplayan ve süngerler gibi süzen algler alır (Anonim 2022c). 

2. DENİZ AKVARYUMU OLUŞTURABİLMEK İÇİN 

GEREKLİ OLAN MALZEMELER 

Deniz akvaryumunu oluşturabilmek için bazı malzemelere (Şekil 1) 

ihtiyaç vardır (Anonim 2022d).  

 
Şekil 1. Akvaryum için gerekli olan malzemeler şeması (Anonim 2022d). 
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2.1. Akvaryum Camı 

Zamanımızda akvaryum denildiği zaman yaygın olarak taban ve yanları 

cam akvaryumlar anlaşılmaktadır. Dolayısıyla akvaryumlarda kullanılan en 

önemli malzeme camdır. Çünkü akvaryumun iç dünyasının dışarıdan zevkle 

seyredilebilmesi cam ile mümkün olur. Kullanılan camın dalgalı olmaması ve 

iç görüntüyü bozmaması lazımdır. Bu nedenle akvaryum yapımında 

kullanılan camların en iyi kalitede olması gerekir (Alpbaz, l984). 

Yakın zamana kadar bir çerçeve içine oturtulan ve içindeki suyun 

sızmaması için camların birleşme yerleri yani çerçevenin içine gelen kısımlar 

macunlanan akvaryumlar, zamanımızda camların birbirine silikon ile tam 

yapıştırılması sonucu çerçevesiz hale gelmiştir. Günümüzde akvaryum 

camlarının yapıştırılmasında temel maddesi silikon olan yapıştırıcılar 

kullanılmaktadır. Oldukça yüksek basınçta dahi ayrılmalarını engelleyen, 

esnek sentetik kauçuk, havadan aldığı nem ile 24—48 saatlik bir süre 

içerisinde tam yapışmayı sağlamaktadır. Su ile kısa bir temizleme sonucu 

madde kokusuz ve fizyolojik olarak tamamen etkisiz hale gelebilmektedir. 

Devamlı olarak elastikiyetini koruyan sentetik kauçuk -60 °C’den +200°C ye 

kadar sıcaklıklarda özelliğini korumaktadır Ayrıca estetik bir görüntü 

sağlamaktadır. Üst çerçevede aynı amaca hizmet etmekle beraber bunun 

yanında ışıklandırılmış akvaryumlar da ışık kapağını sabitleştirici bir görev 

görmektedir (Alpbaz, 1984; Anonim 2022b). 

Gerek içerdeki su basıncı gerekse dışarıdaki titreşimlerden etkilenen 

akvaryumlarda hacim arttıkça daha kalın materyal kullanmak gerekmektedir. 

Akvaryumlarda yükseklik ve uzunluk için gerekli olan cam kalınlıkları vardır. 

Örneğin; 100 cm uzunlukta ve 50 cm yükseklikteki bir akvaryumda 

kullanılacak cam kalınlığı 10 mm’dir (Anonim 2022b). 

Yan camların üzerine 3-5 cm eninde cam şeritler yapıştırılmaktadır. Bu 

şeritler hem yan camlarda oluşabilecek kaymaları engellemekte, hem de 

kapak için taşıyıcı görev görmektedir. Bu tip şeritler 80 cm’den daha uzun 

olan akvaryumlarda daha enli olabilmektedir. Akvaryumların yapıştırma 

yüzeylerinin çok iyi temizlenmesi gerekmektedir. Temizlik için kullanılan 

maddelerden çok az bir kısmı cam üzerinde kalabilmektedir. Bu da iyi bir 

yapıştırmayı engeller. Aseton ve saf benzin iyi bir temizleyicidir. 

Akvaryumun yıkanması ve temizlenmesi sırasında da cam ne kadar kuvvetli 
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görünürse görünsün fazla basınç yapmamak lazımdır (Alpbaz, 1984; Anonim 

2022b). 

Akvaryum yapmaya ilk olarak zemin camının düz bir alana 

yerleştirilmesiyle başlanır, zemin camının kenarlarına ilk önce yan camlar 

sonra ön ve arka camlar, aralarına cam kalınlığının yarısı kadar silikon 

doldurularak yapıştırılır. Camların birleşme yerleri dıştan kuvvetli bir bant ile 

yapıştırılmalıdır. Camların araları hava kabarcığı kalmayacak kadar silikonla 

doldurulması sağlandıktan sonra, silikon yüzeyi deterjanla ıslatılmış bir 

tülbent veya pamukla düzeltilmelidir (Anonim 2022b). 

Deniz akvaryumlarında üst çerçevenin içeriye bükülü olmamasına veya 

içeriye doğru cam kenarını aşacak şekilde bükülü olmamasına dikkat etmek 

gerekir (Anonim 2022b). 

2.2. Havalandırma 

Balıklar suda çözünmüş oksijeni kullanarak hayatlarını sürdürürler. 

Oksijen suda çözünür, ancak yalnızca su havayla temas ettiğinde. Normalde 

bu alışverişin küçük bir kısmı akvaryumun hava ile temas eden yüzeyinde 

gerçekleşir. Akvaryumda az sayıda balık olsa bile yüzey havalandırmasıyla 

suya taşınan oksijen miktarı yeterli olabilir (Scott, 1998; Tarha, 1969). 

Hava pompalarımız genellikle vibrasyonlu olarak imal edilmektedir. 

Pistonlu veya sürekli dönen fanlarla yapılan yurt dışında da var. Hava 

pompaları hangi sistemde çalışırsa çalışsın sessiz hava verenleri tercih 

etmelisiniz. Ülkemizde genel olarak hava pompalarının yeterli olduğu 

söylenebilir. Çok sert çalışıyorsa, akort sorunu var demektir. Tamiri ve ayarı 

da çok kolaydır. Motoru asmak veya altına küçük bir sünger koymak sorunsuz 

çalışmasına yardımcı olacaktır (Tarha, 1969; Mılls, 1991). 

Mümkünse hava pompaları akvaryumun biraz üzerinde tutulmalıdır. 

Bu, motorun arızalanması durumunda olası suyun hava kanalından motora 

girmesini ve zarar görmesini önlemek içindir (Şahin,1997). 

Akvaryumda havalandırmanın iki avantajı vardır. Birincisi, suyu 

oksijenlendiriyor olmasıdır. İkincisi ise itici gücü ile sürekli su sirkülasyonu 

sağlayarak akvaryumdaki su durumunun her yönden aynı olmasını 

sağlamasıdır (Alpbaz, 1984; Anonim 2022b). 
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2.3. Filtre 

Akvaryum suyunu temiz ve dengeli tutmak, yalnızca sudaki atıkları 

uzaklaştırmakla kalmayıp aynı zamanda doğada görülen biyolojik filtreleme 

sürecini de yansıtan etkili bir filtreleme sistemi (Şekil 2) gerektirir. (Dakin, 

1992; Scott, 1998). 

Artık günümüzde çok gelişmiş ve ileri düzeyde teknolojik yapıya sahip 

çeşitli filtreleri bulmak mümkün hale gelmiştir. Deniz akvaryumlarında da; 

dip filtresi, dış filtreler veya kartuş filtreleri kullanılmaktadır. İyi bir filtre 

saatte 100-250 litre suy süzebilmektedir (Dakin, 1992) 

 
Şekil 2. Filtreleme Sistemi (Scott, 1998). 

Bir deniz akvaryumu sadece kapalı dış filtrelerle filtrelenemez. 

Mühürlü dış filtreler, görünür kalıntıları fiziksel olarak tutarak filtrelemeye 

yardımcı olur. Oksijenasyon ve biyolojik filtrasyon için kule sistem filtre 

tankı kullanılmalıdır. Kulede yeterince biyotop ve mercan parçası var. Su, bir 

sprinkler sistemi aracılığıyla biyotopların üzerinden akmalıdır. En önemli şey 

protein toplayıcının kalitesi ve işlevselliğidir. Protein toplayıcı, akvaryumdaki 

su miktarının iki katı ile çalışmak zorundadır (Scott, 1998).  
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Bu basit gereksinim sonucu üç farklı filtreleme yöntemi geliştirilmiştir. 

Mekanik filtreleme, çakıl altı filtreleme ve kimyasal filtrelemedir (Scott, 

1998; Anonim 2022e). 

2.3.1. Mekanik Filtreleme 

Akvaryum için en büyük tehlike olarak görülen dışkıyı temizlemek için 

geliştirilmiştir. Mekanik filtreleme, iç filtrelemelerle başlamıştır. Bunlar, hava 

kabarcıkları su içinde yükselirken suyu da birlikte çeker kuralına dayanarak 

işleyen bir hava ile çalışmaktadır. Bu sistem zayıf çekimli olduğu için yeterli 

değildir ve günümüzde daha kullanılmamaktadır. Yine de küçük yavruların 

filtreye çekilip ölme tehlikesini ortadan kaldırmak için ağır hareketlerin 

gerektiği yavru akvaryumlarında yararlı olabilir (Scott, 1998; Anonim 2022e). 

İçinden hava geçen boru kuralına dayanan mekanik filtrelerin gelişmiş 

tipleri, dış filtreleriyle iç sünger filtrelerini içerir. Yinede tüm bu filtreleme 

sistemlerinin yerini büyük oranda yeni geliştirilen güç filtreleri almıştır (Scott, 

1998; Anonim 2022e). 

Güç filtresi hava işlerli filtrelerden çok daha sessiz ve etkili olan bu 

filtreler çakıl altı filtrelerini daha etkili kılan güç kafaları(Şekil 3), iç ya da dış 

kutu filtreleri ve akışlı filtreler gibi çeşitli biçimlerde bulunabilir. Değişik 

özellikler barındıran pek çok akvaryumun yapısına ve farklı akış oranlarına 

uyabilecek niteliklere sahip birçok çeşidi bulunabilir (Scott, 1998; Anonim 

2022e). 
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Şekil 3. Güç Kafaları (Anonim 2022f) 

2.3.2. Çakıl Altı Filtreleme 

Akvaryumda doğru çevre şartlarını sağlamak amacıyla biyolojik 

filtreleme olarak en çok kullanılan filtreleme yöntemi budur. Çakıl altı 

filtresinde, çakılın kendisi filtre ortamıdır ve donanım delikli bir plakadan 

oluşur. Çakıl altı heterotrofik ve ototrofik mikroorganizmaların işgal edeceği 

bir zemin oluşturur. Bunlar amonyumu okside ederek zararsız nitrata 

dönüştürür. Çakıl ya da herhangi bir kaya bu plakanın üstünde duracağı için 

bunlar ne kadar dayanıklıysa o kadar iyi sonuç alınır. Nitrifikasyan’dan 

sorumlu nitrosomonas ve nitrobakter gibi bakteriler ise suda serbestçe 

dolaşmaktansa kendilerini bir yüzeye yapıştırır, bu sistem onlar için çok 

önemlidir (Scott, l998; Anonim 2022e). 

Çakıl altı filtreleme sistemleri çakıllar, filtre tabakasının üstüne 

serilmelidir. Çakıllar, genellikle koyu, sarı-kahve renkli benekli bir renktedir, 

hafifçe kaba ve 3-5 cm çapında olabilirler. Su, bir hava tüpüne giren pompa 

yoluyla, filtre tabakasının altındaki hava kabarcıklarının yardımıyla çekilir. 

Bir plakası 90x30 cm’lik olan akvaryumlarda her köşe için bir hava tüpü 

yeterlidir; ama bundan daha büyük akvaryumlarda, akvaryumun arkasına 

doğru belli aralıklarla tüpler yerleştirilmelidir. Daha yeni sistemlerde suyun 
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çekimini arttırmak için hava tüplerine güç kafaları takılabilir. Seçilen güç 

kafasının akvaryumun boyutlarına uygun olması gerekir. Fazla güçlü bir kafa 

döngüyü hızlandırır ve atıkları temizleyecek bakterilere her geçişinde daha az 

zaman bırakır (Anonim 2022b). 

Ters akışlı çakıl altı filtresi, katı atıkları çeker, bunlar sistemi tıkarsa 

bakteriler ölür ve su zehirli hale gelebilir. Bunu ancak bir ön filtreleme ile 

desteklenen ters akım sistemi ile engellemek mümkündür. Bu sistemde su 

mekanik veya kimyasal olarak ön-filtrelemeye tabi tutulur ve bir güç 

filtresinden hava tüpünün yardımıyla akvaryuma geri döner. Daha sonra ise 

filtre yatağı yoluyla akvaryuma dağıtılır. Bu, başa çıkılamayan katı atıkların 

filtre yatağından sürekli olarak suya taşınması ve oradan da güç filtresi 

tarafından çekilmesi anlamına gelir. Bu işlem, filtre yatağının ömrünü uzatır 

ve etkinliğini arttırır (Scott, 1998). 

Çakıl altı fiitresinin yanında mekanik bir filtre kullanmak dışkı ya da 

tüketilmemiş yüzen besinleri toplamak için yararlı olabilir. Buna ek olarak, iyi 

bir vakum temizleyicisi satın alınmalı ya da çakılın üst kısımlarında oluşan 

atık kütlesini (organik atıklar) düzenli olarak temizlemelidir. Aynı zamanda 

çakıl altı filtrelerin, biriken atıkları temizlemek için periyodik olarak elden 

geçirilmelidir. Her üç ya da beş yılda uygulamak yeterli olabilir. Hava borusu 

yoluyla filtre plakasının altındaki atıkları sifonlamak, filtrenin ömrünü 

uzatmaya yardımcı olur (Scott,1998). 

2.3.3 Kimyasal Filtreleme 

Akvaryumdaki amonyak. nitrit, nitrat ve diğer istenmeyen elementler 

etkili bir mekanik ya da çakıl altı filiresinin kullanımıyla veya sürekli ve kısmi 

su değişimiyle kontrol altında tutulabilir. Bu sistem içerisinde iyon değişimi 

aktivite edilmiş karbon, ozon yada protein köpük toplayıcısı yer alır. Bu 

süreçlerin sadece var olan sistemlerle birlikte kullanılması gerektiği 

unutulmamalıdır (Anonim 2022e). 

İyon değişim reçinesi suyun hazırlanmasında kullanılmasının yanı sıra 

filtrelemede de uygulanabilir. Örneğin, amonyumu yok etmek için doğal bir 

bileşik olan zeolit ya da nitratı yok etmek için yapay reçineler kullanılabilir. 

Akvaryumda kullanılmadan önce çeşme suyundaki nitratların yok edilmesi 

deniz akvaryumları için çok önemlidir (Scott, l998). 
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Aktive edilmiş karbon, filtrelemelerde sıkça kullanılır. Bu madde, gaz 

ve karmaşık bileşikler gibi odun kömüründen elde edilen ince karbondur. Eski 

akvaryumların suyuna sarı rengi veren organizmaları yok etmek, çeşme 

suyundan kloramin veya kloru arındırmak, basitçe akvaryum suyunu 

tazelemek ve zehir oluşumunu engellemek için, güç filtresi ya da iç filtreye 

aktive edilmiş karbon konabilir (Scott, l998). 

Elektrikli bir arkı çalıştırarak küçük miktarlarda ozon (03) üreten çeşitli 

düzenekler vardır. Ozon, zaman içinde akvaryum suyundaki sarı rengi 

oluşturan “sonu gelmiş” bileşikleri (besin ya da diğer organik atıklardan 

oluşan) okside eder. Ozon, daha etkili köpük yapmak için protein köpük 

toplayıcılarından da kullanılır. Ozon kullanırken her zaman atmosfere kaçan 

bir sızıntı vardır. Bu yüzden ozon, atmosferik ısıyı tutma açısından, 

karbondioksitten 2000 kat daha etkili bir sera gazıdır (Scott, 1998). 

2.3.4. Biyolojik Filtreleme 

Doğada su, biyolojik bir filtrasyon sisteminin parçası olarak birçok 

işlemden geçer. Bu işlemler, günümüzde balık işlemede başarının temel 

ilkeleri haline gelmiştir. Dört ana süreç sırasıyla mineralizasyon, 

deaminasyon, nitrifikasyon ve denitrifikasyondur (Anonim 2022b; Anonim 

2022e). 

İlk süreç olan mineralizasyon esas olarak Micrococcus, Flavobacterium 

ve Achromobacter tarafından gerçekleştirilir. Bu bakteriler sudaki azotlu 

maddeleri yerler. bunlar reddediyor; Bu yıkım ürünleri, amino asitler, üre ve 

ürik asitler, bitki maddesinin bakteriyel yıkımı ve yenmeyen veya 

sindirilemeyen gıdalarda bulunan alg fenol gibi bileşikleri içerir (Scott, 1998). 

İkinci süreç olan olan deaminasyonda, mineralizasyondan sonra kalan 

amino asitler tekrar parçalanarak akvaryum için toksik olan amonyak 

oluşumuna yol açar (Scott, 1998; Anonim 2022e). 

Bu amonyak, nitrite ve daha sonra üçüncü bir işlem olan 

nitrifikasyonda nitrata dönüştürülür. Bu değişiklik, inorganik madde yiyen 

ototrofik bakteriler tarafından yapılır, ancak bu bakterilerin etkili bir şekilde 

çalışması için yeterli oksijene ihtiyacı vardır. Amonyağın nitrite 

dönüşümünün ilk kısmı, nitrosomonas grubunun bakterileri tarafından yapılır. 

İkinci aşamada, nitrobakteriler nitriti nitrata dönüştürür. Etkili nitrifikasyon 

pH'a dayalıdır; Bakteriler, balıklar ve diğer suda yaşayan organizmalar gibi 
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pH tercihlerine sahiptir. Nitrifikasyon işlemi, yaklaşık 9 gibi yüksek bir pH'ta 

en verimlidir ve 5,5'te durur. Bu kadar düşük pH'lı suda amonyak 

seviyelerinin yükselme riski her zaman vardır. Yumuşak su balıkları için 

uygundur, asidik koşullarda amonyak amonyuma dönüştüğü için sorun olmaz 

(Scott, 1998; Hekimoğlu, 2008; Anonim 2022e). 

Nitrifikasyondan sorumlu bakterilere ek olarak, nitratları parçalayan ve 

böylece nitrojen ve oksijen salan bakteriler de vardır. Azot döngüsünün 

dördüncü ve son süreci denitrifikasyon olarak bilinir ve en iyi şekilde 

akvaryumdaki nitrat seviyeleri kabul edilemez seviyelere ulaştığında kullanılır 

(Scott, 1998;  Hekimoğlu, 2008). 

Tüm biyolojik filtrasyon işlemleri bir nehirde, derede, gölde ve hatta 

akvaryumunuzda doğal olarak ve fark edilmeden gerçekleşir. Hepsi organik 

madde yiyen bakterilere, özellikle de heterotrofik bakterilere bağlıdır. 

Doğada, birçok su kütlesi nehirler, yağmur ve yeraltı suları tarafından sürekli 

olarak yenilenir. Akvaryum gibi kapalı sistemlerde bu biyolojik işlemler pH 

değerlerinde düşüşe neden olabilir. Bu, balığın alarma geçmemesi için sürekli 

olarak izlenmesi ve düzeltilmesi gereken suyun kimyasal bir özelliğidir. Azot 

suda beş şekilde bulunur: Bunlar; organik azot, amonyak azotu (NH3-N), nitrit 

azotu (NO2-N, nitrat azotu (NO3-N) ve çözünmüş azot. Bunların hepsi azot 

döngüsünün bir parçasıdır. Bu döngünün herhangi bir parçası çalışmıyorsa, 

doğru düzen, su bitkisi ve hayata uyum sağlayamıyor (Anonim 2022d). 

Organik azot, gıda atıklarındaki ve ölü balıklardaki proteinler ve amino 

asitlerin yanı sıra bu maddeleri yiyen ve onlardan amonyak salan 

bakterilerden gelir (Tarha, 1969). 

Amonyum azotu, birçok balığın azotlu bir kalıntısıdır. Suya atıldığında 

suyun pH ve sıcaklığına bağlı olarak bir miktar iyonlaşır. Başka bir deyişle, 

bir amonyak molekülü soğuk, asidik suda fazla miktarda hidrojen amonyum 

(NH ') oluşturur. Su ne kadar asidik ve soğuk olursa, iyonlaşma derecesi o 

kadar yüksek olur. Amonyak balıklar için oldukça zehirlidir, ancak etkileri 

türler arasında farklılık gösterir. 0,1 mg/L'nin üzerinde amonyum nitrojene 

maruz kalan balıklarda solungaç kalınlaşması ve yüksek ölüm oranı gözlenir. 

Öte yandan, iyonize amonyum formu balıklar için toksik değildir (Scott, 

l998). 

Nitrit-azot; Aerobik (oksijen tüketen) bakteriler amonyağı nitrite 

oksitler. 0,1-0,2 mg/L'lik nitrit-azot seviyeleri balıkların büyümesini engeller 
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ve birçok tür için tehlikelidir. Nitrit-azot seviyesi 0,5 mg/l'yi aşarsa, balık 

ölüm olasılığı önemli ölçüde artar. Deniz balıkları, sudaki mineraller 

sayesinde nitritin etkilerinden korunur. Ancak bir deniz akvaryumunda seviye 

0,1 mg/l'nin altında tutulmalıdır (Hekimoğlu, 2008; Anonim 2022g). 

Nitrat-azot, nitritlerin nitratlara dönüştürülmesi deoksidasyonla 

gerçekleştirilir. Nitratlar tatlı suda zehirli değilken deniz suyunda ciddi 

sorunlara yol açar. Çeşme suyu 50 mg/L nitrat içerebilir ve pek çok 

deneyimsiz akvaryumcu bir deniz akvaryumu kurarken bunu unutur. Deniz 

yumuşakçalarda yüksek nitrat seviyelerine karşı duyarlıdır. Goniopara gibi 

narin mercanlar, belli bir zaman boyunca 20 mg/L seviyesinden daha yüksek 

nitratın etkisinde kaldığında solar gider. Mağrib balığı gibi bazı balık türleride 

bundan son derece olumsuz bir şekilde etkilenir (Anonim 2022g). 

Bazı nitratlar denitrifikasyon süreciyle suda serbest azota dönüşebilir. 

Bunun büyük bir kısmı sudan protein skimmer vasıtasıyla köpükler tarafından 

çıkarılır (Scott, l998). 

2.4. Termostat (Isıtıcı) 

Isıtıcı/termostat bir akvaryumcunun aygıtları arasındaki en kritik 

parçalardan biridir. Bir filtredeki bozukluğun, belli balık ve yumuşakça 

türlerini etkilemesi günler hatta haftalar alabilir ama ısıtıcıdaki herhangi bir 

aksama birkaç saat içinde akvaryum canlıları için hayati bir tehlikeye yol 

açabilir (Scott, 1998). 

Bir zamanlar arduvaz zeminli akvaryum altına bir şekilde yerleştirilen 

parafin lambalarından bu yana teknoloji çok yol kat etmiştir. Bugün, iç mekan 

ısıtıcı/termostat düzeneği temel ısıtma yöntemidir. Bu düzenek, herhangi bir 

ince ayar ya da bakım gerektirebileceği için, akvaryumda kolay ulaşılabilecek 

bir yere bırakılmalıdır (Scott, 1998). 

Düzeneğin aynı zamanda, ayarlandığı ısıyı gösteren ve kolay 

görülebilen bir göstergesi olmalıdır. Eğer bir kablo ısıtıcısı kullanılmıyorsa 

her zaman için üreticinin talimatlarına uyulmalıdır ve ısıtıcıyı öyle bir açıdan 

yerleştirmek gerekiyor ki ısınıp yükselen sıcak su ısıtıcının içindeki termostatı 

hemen kapatmayacak şekilde olmalıdır (Geldiay, 1985; Scott, 1998). 

Kablo ısıtıcı sisteminde, ısı verici kablo akvaryumun dibindeki çakılın 

dibine gömülür ve çıkışı bir termostata bağlı su içindeki bir sonda tarafından 

kontrol edilir. Bitkilerin altından yani kök bölgelerinden gelen ısının bu 
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düzenlenmesine karşı akvaryum bitkilerinin büyük bir çoğunluğu bu 

sistemden olumsuz bir şekilde etkilenmez (Scott, l998). 

Pek az balık türü su sıcaklığının her zaman sabit kaldığı doğal bir 

ortamda yaşar. Hatta bu olguyu göz önüne alan birçok akvaryumcu, doğal ve 

mevsimsel değişikliklerin etkilerini bire bir yansıtıp ısıtıcıyı kış ve yaz 

aylarının değişen koşullarına göre ayarlayarak birçok farklı türü bir arada 

tutmanın daha başarılı üreme sonuçları verdiğini söylemektedir (Geldiay, 

1985). 

Isının ayarlanma derecesi balıkların doğal ortamlarındaki sıcaklık 

değişikliğine dayanır ve bu nedenle de bir genelleme yapmak oldukça güçtür. 

Ortalama yıllık sıcaklık düzeyi olarak (üremenin olmadığı), tropik tatlı su ve 

tropik deniz akvaryumlarında 24°C, özel diskus akvaryumlarında 28°C ve 

daha yüksek ve kayalık akvaryumlarda ise 26°C temel olarak alınabilir 

(Geldiay, l985). 

2.5. Işık Kaynağı 

Genellikle insan gözüne daha sıcak ve çekici geldiği için sarı/yeşil 

renklerle ışıklandırılmış akvaryumlar daha hoş görünür. Bitkiler ise renk 

tayfının kırmızı/mavi ucunu tercih eder. Işığın bir kısmı suda emilse de, 

ortalama bir akvaryum bunun kayda değer bir farklılık oluşturmasına neden 

olacak kadar derin veya bulanık değildir. Işık üreticileri akvaryumcuların 

farklı gereksinimlerini karşılamak üzere çeşitli tip ve kalitelerde lambalar 

geliştirmişlerdir (Anonim 2022e). 

Işık yoğunluğunu, ışıkölçer yardımı olmadan ölçmek çok kolaydır. Bir 

fotoğraf makinesinin ışıkölçeri varsa bu kullanılabilir. Belli bir ışık 

kaynağından gelen ışık, lumen birimi ile ölçülür ama akvaryumcu için, ışığın 

toplam çıkışından çok suyun yüzeyinde m2 başına düşen lumen miktarını 

(lüks) bilmek daha önemlidir (Geldiay, 1985). 

Akvaryum için ışıklandırmanın önemi çok önemlidir. Bitkiler 

gereksinimlerinin karşılanması bakımından çok hassastır ve yanlış 

ışıklandırma hem istenen alg ve bitki yaşamının elde edilmesini engeller, hem 

de istenmeyen alg ve bitkilerin gelişmesine neden olur. Deniz seviyesinde 

açık bir gökyüzü altında büyüyen bitkiler yine aynı enlemde ama 4000 m 

yükseklikte olan bitkilerden yalnızca % 20 daha az ışık alır. Öte yandan. 
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Parıldayan berrak deniz suyunda bu ışık kaybı ilk 2 m’de oluşmaya başlar, 

bulanık suda ise sadece ilk 21 cm’de başlar (Scott, 1998). 

2.6. Protein Skimmer (Protein Toplayıcı) 

Akvaryumların büyüklüğüne yani kapasitesine göre çeşitli tip ve 

modellerde protein skimmerlar piyasada bulunmaktadır. 

2.6.1 Protein Skimmerlerin İşleyişi 

Skimmer gövdesine giren sudaki organik moleküller, su sirkülasyon 

motoru (Şekil 4)  sayesinde gövde de oluşan hava kabarcıkları ile reaksiyona 

girer. Moleküllerin su yüzeyine çıkmak için yapıştığı kabarcıklar birikir ve 

etraflarındaki enkaz sayesinde patlamadan toplama kabına kadar birikerek 

taşmaktadır (Anonim 2022h, Anonim 2022d). 

 
Şekil 4. Protein Skimmeri (Anonim 2022h) 
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Üç farklı türü olan skimmerlerin verimli çalışmasını etkileyen faktörler 

aşağıda özetlenmiştir (Anonim 2022h). 

Üretilen Hava Kabarcık Sayısı: Protein Skimmerlerin ana işlevi 

hava kabarcıklarına dayanmaktadır. Oluşan kabarcık çok sayıda olması, 

protein moleküllerinin emilimini kolaylaştırır (Anonim 2022h). 

Kabarcıkların Kalitesi: Hava kabarcıklarına hafif moleküller 

bağlayarak monomoleküler bir tabaka oluşturur. Bu durum göz önüne 

alındığında, uygun şekilde oluşturulmuş hava kabarcıkları, protein kalıntıları 

için daha fazla alan yaratır. (Anonim 2022h). 

Su ve Hava Kabarcığı Etkileşim Süresi: Skimmer gövdesindeki 

su ile ne kadar fazla hava kabarcığı temas ederse, moleküllerin onları 

toplaması ve sudan uzaklaştırması o kadar olasıdır. Bu nedenle, çoğu protein 

toplayıcı, su alımını dibe yakın tutar. Böylece reaksiyon odasındaki su, hava 

kabarcıkları ile daha fazla temas eder (Anonim 2022b). 

Kuru Köpük Toplama Kapasitesi: Protein molekülleri hava 

kabarcıkları ile etkileşime girdiğinde, sarmalın gövdesinde patlamadan 

yükselmeye devam ederler. Ancak moleküler atıkların sadece bir kısmı 

toplama tankına sızar. Bu, kabarcıkların etrafındaki bazı moleküllerin yarattığı 

özgül ağırlıktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle toplama kabına ulaşan 

kabarcıklara kuru köpük, toplama kabına ulaşmayan kabarcıklara ise ıslak 

köpük denir. Sonuç olarak, kuru köpük toplama, protein toplayıcının toplama 

verimliliğini doğrudan etkiler; Toplama tankında toplanan ıslak pislik, genel 

olarak, kötü çalışan bir sıyırıcıdan gelen karışık sıvı atık olarak 

adlandırılabilir. Bu durumda skimmerin olması gerekenden daha az atık 

topladığı söylenebilir (Anonim 2022b). 

Litre Kapasitesi: Skimmer tarafından işlenen maksimum litre su 

hacmi, doğru ve verimli çalışmasında önemli bir rol oynar. Genellikle, PS'den 

saatte iki veya üç kez su akıtacağından, hafif yüklü bir akvaryum için 

akvaryum hacminin iki ila üç katı yeterlidir (Anonim 2022b). 

Periyodik Temizlik:Toplama odasının düzenli temizliği, motora 

bağlı hava borusu ve motorun pervane ve manyetik kısmı toplama 
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ekipmanının performansını doğrudan etkilediğinden bu temizliklerin düzenli 

olarak yapılması gerekir (Anonim 2022b). 

2.6.2. Protein Skimmer Türleri 

Hava taşılı Skimmer: Bu türden skimmer gövdesine giren su, hava 

motoruna bağlı ahşap hava taşının oluşturduğu kabarcıklara dokunarak 

çalışır(Anonim 2022d). 

Motorlu Skimmer: Su, ana motor tarafından skimmer gövdesine 

taşınır ve aynı zamanda motordan emilen havanın oluşturduğu baloncuklarla 

temas ettiğinde ayırma işlemi tamamlanır.Klasik pervanelere ek olarak 

modelleri de vardır. suyu parçalara ayıran birkaç pervaneye sahip multijet ve 

turbojet motorları gibi, temelde aynı çalışma tarzında çalışır (Anonim 2022d). 

Sprey Tipi Skimmer: Sump bulunan taşırma sistemlerden bağımsız 

olarak askı olarak da kullanılabilen spraying sistemi çoğu zaman suyun alt 

kısmında bulunan ve muayyen aralıklarla güçlü hava kabarcıkları üfleyen 

motorlar yardımıyla atıkların skimmerin gövdesinde toplanmasıyla son gören 

emek harcama türüdür. Bu skimmerler nano sistemler ve minik hacimli 

akvaryumlar için fazlaca uygundur (Anonim 2022d). 

2.7. Kalsiyum Reaktörlerinin Resif Akvaryumlarındaki 

Önemi 

Son yıllarda ülkemizde deniz akvaryumunun özellikle resif 

akvaryumculuğu branşı ciddi gelişme göstermiş ve çıkış noktası olan balık 

akvaryumlarının önüne geçmiştir. Resif akvaryumculuğunun gelişmesi ile 

doğru orantılı olarak sert mercan türleri her gün daha fazla popüler olmakta ve 

meraklıları cezbetmektedirler (Şişman, 2008). 

Sert mercanlar metabolizmaları gereği ihtiyaç duydukları ortam ve su 

şartlarının sağlanması durumunda tropikal denizlerin mercan kayalıkları gibi 

görüntü oluştururlar. Bu ihtiyaçlarının arasında gelişimleri için en 

önemlilerinden biri kalsiyumdur. Tüm şartlar sağlansa bile yeterli kalsiyum 

sağlanmazsa iskeletlerini geliştiremezler. Bu durumda önce istenilen gelişimi 

göstermezlerken ileri aşamada canlının kaybı gibi üzücü sonuçlar doğabilir. 

Ayrıca akvaryumlardaki sert mercanların haricinde daha birçok başka hayvan 
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(örneğin; yengeç, karides, istiridye, midye) ve bitki (örneğin; koralin algler) 

yaşamalarının devamı için kalsiyuma ihtiyaç duyarlar (Şişman, 2008). 

Kapalı sistemde tutulan canlıların kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için 

farklı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden ilki Almanya kökenli olan 

kalkwasser yöntemidir. Ancak bu yöntemin yüksek kalsiyum ihtiyaçlarını 

karşılamakta yetersiz kalması ve pH değerine olan etkisinden dolayı zamanla 

birbirinden oldukça farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan kullanımı en 

pratik olanları, sıvı ve toz hazır kalsiyum katkılarıdır. Bu ürünleri kullanırken 

önemli olan, üreticinin tavsiyelerine uymak ve aşırı doz kullanmamaktır. Sıvı 

ürünler toz ürünlere oranla daha az etkili olmalarına rağmen kullanılacak 

miktarın ölçüm kolaylığı nedeniyle avantajlı olmaktadırlar. Ev ortamında 

gram olarak hassas tartma işlemi yapmak zordur. Bu yüzden toz ürünleri 

kullanırken doz hobiciden hobiciye farklı olabilmektedir. Kullanım esasında 

edinilen tecrübe ile her hobici kendi göz kararı ile oranını tespit eder ama 

acemiler için sıvı ölçümü toza göre daha kolay olmaktadır. Sıvı katkıların bir 

avantajı da doz pompaları ile kullanabilir olmalarıdır. Bu, hobiciye 

bağımsızlık kazandırmaktadır. Ancak büyük veya yoğun kalsiyum tüketimi 

olan akvaryumlar için sıvı veya toz katkılar uzun vadede ciddi maliyet 

oluşturmakta ve su değerlerinin sabit kalması riskli olmaktadır (Şişman, 2008; 

Anonim 2022e). 

Yoğun kalsiyum tüketen bir akvaryum sahibi 2 hafta kalsiyum takviyesi 

yapamadığı zaman, kalsiyumdaki radikal değer düşüşü ile ciddi problemler 

yaşanabilir. Canlılar için bu şartları uygun değerlere çıkarmak için bile katkı 

eklerken aşılmaması gereken maksimum doz sınırlarını da zorlamamak 

gerekir. Aksi takdirde eski değerlere dönmek zaman alacaktır (Şişman, 2008). 

Bu durumlar için en pratik ve işletme maliyeti düşük yöntem kalsiyum 

reaktörüdür. İlk alımı esasında maliyetli gibi görünse de zaman içindeki katkı 

maliyeti düştüğünden ve hobiciye bağımsızlık kazandırdığından her geçen 

gün daha fazla akvarist tarafından tercih edilmektedir (Şişman, 2008). 

Kalsiyum reaktörü, pratikte içine konulan kalsiyum içerikli malzemeyi 

eriterek suyu kalsiyum ve hidrojen karbonat iyonları yönünde 

zenginleştirmektedir. Suyun karbonat sertliğinin 7 KH ve kalsiyum değerinin 

420 mg/L değerlerinin altına düşmemesini sağlar. Reaktörün içinde kalsiyum 

takviyesi için ölü mercan kırığı veya akvaryum için üretilmiş hazır ürünler 

kullanılabilir. Hangisinin daha iyi olduğu konusunda halen dünyada 
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tartışmalar yapılmaktadır. Mercan kırığının erirken kalsiyum dışında 

bünyesindeki diğer faydalı elementleri de suya verdiği, ancak bunun yanında 

suyu fosfat yönünden de olumsuz yönde yüklediği birçok kişi tarafından kabul 

edilmektedir (Şişman, 2008; Anonim 2022e). 

Kalsiyum reaktörü, içindeki malzemeyi eritirken karbondioksite ihtiyaç 

duyar. Bu yüzden reaktör ile beraber karbondioksit tüpü ve bu tüpün sağlıklı 

kullanımı için basınç saatine, selenoid valfe ve ince ayar vanasına ihtiyaç 

vardır. Basınç saati tüpteki basıncı gösterirken ayrıca sisteme verilen 

karbondioksit basıncının düşürülmesini sağlar. Selenoid valfı elektrik 

kesintilerinde reaktöre verilen karbondioksiti keser. İnce ayar vanası ise 

reaktör içine verilmesi gereken karbondioksit miktarının hassas ayan için 

kullanılmaktadır. Bu 3 parçadan geçen karbondioksit kabarcık sayacından 

geçirilir. Bu işlem reaktöre verilen karbondioksit miktarının tespiti ve ayan 

için önemlidir. İnce ayar vanası ve kabarcık sayacı arasına konulacak bir 

çekvalf elektrik kesintilerinde akvaryum suyunun elektrik aksamına ve tüpe 

kaçmasını önleyecektir. Daha sonra reaktör içindeki karbondioksit gazı 

reaktörün tipine göre farklı yöntemlerle, tercihen bir pompa yardımıyla, su ile 

karıştırılır. Bu sayede reaktör içinde, tuzlu suda normal şartlarda görünmesi 

gereken, düşük pH değerlerinin elde edilmesi sağlanır. Düşük pH değeri 

sayesinde reaktör malzememiz (örneğin; mercan kırığı) eriyerek suyu 

kalsiyum ve hidrojen karbonat iyonlan bakımından zenginleştirir. Reaktör 

içine eklenecek başka mineral partiküllerinin (örneğin; magnezyum) bu işlem 

esasında çözünmesi ile suyun zenginleşmesi sağlanabilir (Şişman, 2008; 

Anonim 2022e). 

Reaktörümüzün çıkış suyu damlalık metodu ile filtre sisteminde uygun 

bir yerden akvaryum suyuna verilir. Burada eğer sağlıklı bir reaktör varsa 

çıkış suyu yüksek KH ve Ca değerlerine sahip olmalıdır. Reaktör içinde 

magnezyum partiküller varsa ayrıca yüksek magnezyum değerleri 

ölçülmelidir. Ancak bu değerlerin yanında suyun içinde bulunan 

karbondioksit yüzünden düşük pH değeri ölçülebilir. Bu düşük pH değerinden 

kurtulmak için çıkış suyu sistemde varsa bir sığınağa (refigium) veya yine 

mercan kırığı ihtiva eden pasif bir reaktöre yönlendirilebilir. Bunlara ilave 

olarak sisteme Kalkwasser reaktörü eklenebilir. Bu sayede düşük pH değeri 

yükseltilebilir (Şişman, 2008). 
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Reaktör çıkış suyunda istediğimiz değerlere ulaşamıyorsak çözünümü 

arttırmak için reaktöre verilen karbondioksit miktarını arttırmak faydalı 

olacaktır. Bu durumdan da sonuç alamazsak reaktörün çalışma sistemi gözden 

geçirilmelidir. Eğer reaktör üzerinde pH-metre probunun takılabileceği yer 

varsa buradan rektörün içindeki pH değeri izlenerek gerektiğinde 

karbondioksit beslenmesinin selenoid valf üzerinden kapatılıp açılması 

sağlanabilir. Reaktör seçiminde karbondioksiti verimli bir şekilde su ile 

karıştıracak vc reaktör tepesinde zamanla biriken çözülmemiş karbondioksit 

tekrar sisteme yönlendirilerek tasarıma sahip olanları tercih etmek başarıyı 

arttıracaktır (Şişman, 2008). 

3. AKVARYUMDA DEKORASYON VE ZEMİN 

Akvaryumu hazırlamanın ilk halinin doğallık taşıması için akvaryumun 

tasarımının daima önceden yapılması gerekir. Kaya parçalarını koyarken 

evresi, tasarlanan düzenin kayaların yardımıyla gerçekleştirilmesini içerir. 

Son akvaryuma zarar vermemeye özen göstermeli, deniz akvaryumu için 

kayalar büyük bir dikkatle seçilmelidir (Alpbaz, 1984). 

Tortul kayaları suyla reaksiyona girer, ama bunların içinden kireç taşını 

kullanmak çoğunlukla güvenlidir. İçinde metal cevheri bulunduran kayaları 

kullanılması bu suyun kalitesini etkiler. Akvaryuma koymadan önce bütün 

kayaları iyice yıkanmalıdır. Süngertaşı ve canlı kayalar, deniz akvaryumunda 

en çok kullanılan malzemelerdendir (Scott, 1998). 

Çakıl altı filtre tabakası dibe konulur, üstüne mercan kırıntılarından 

2.5cm kalınlığında bir örtü yapılır ve en üste de plastik çakıl toplayıcısı 

yerleştirilmelidir. Çakıl toplayıcısının üstüne 5 cm kalınlığında mercan kumu 

düzgün bir şekilde yayılmalıdır. Gerekli önem verilir ve özen gösterilirse bu, 

filtre yatağı işlevi görecektir. Akvaryumun arkasında süngertaşından boşluk 

ve yarıklar içeren bir duvar örülmelidir. Denizşakayıklarının üstüne 

tutunabilecekleri yassı ve ışık alan yüzeyler oluşturulmalıdır (Scott, 1998). 

4. DENİZ SUYUNUN ÖNEMİ 

Akvaryumunuzda doğal acı veya deniz suyu kullanmak cazip gelebilir, 

ancak alınması gereken bazı önlemler vardır. Kanalizasyon veya fabrika 

kanalizasyonu gibi kirlilik kaynaklarına yakın alanlardan veya yerden tatlı su 

sızan alanlardan su almaktan kaçınılmalıdır. (Scott, 1998; Anonim 2022ı). 
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Acı su veya deniz suyunu doğal olarak içmek yerine yapay mineraller 

(deniz tuzu) kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu karışımların deniz suyunda 

bulunan mineral konsantrasyonlarını oluşturmasına izin veren kılavuzlar 

vardır (Şekil 5). Balıkları akvaryuma yerleştirmeden önce su birkaç saat 

havalandırılmalı ve tuzluluk ve iletkenlik kontrol edilmelidir. (Scott, 1998). 

 
Şekil 5. Deniz Suyundaki Minerallerin Oranı (Scott, 1998). 

Balık beslemek için uygun su; Gaz, katı maddeler ve birçok farklı 

organizmadan oluşan karmaşık bir maddedir. Bu bileşenlerin kombinasyonu 

ve oranı ile akvaryum balıklarının nihai asitliği, sertliği, tuzluluğu ve azot 

içeriği, uzun süreli sağlıkları için çok önemlidir. (Scott,1998; Anonim 2022ı). 

Bu nedenle, akvaryumunuzun kimyasını regüle etmek için en önce akvaryum 

tasarımınızı müsait temel malzemeyle yapmanız gerekir. Ancak bundan 

sonrasında su kimyasını tertipli bir biçimde gözlemleyerek sorunları 

öncesinden görüp düzeltebiliriz. Bu biçimde balıklar ve öteki akvaryum 

canlıları herhangi mühim bir huzursuzlukla yüz yüze kalmayacaktır (Scott, 

1998). 

5. TUZLULUĞUN ÖNEMİ 

Deniz suyundaki farklı minerallerin miktarı tatlı suya göre çok daha 

fazladır. Tatlı suda çözünen minerallerin ölçümüne sertlik denirken, deniz 

suyunda çözünen minerallerin ölçümüne tuzluluk denir ve genellikle binde 
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kısım olarak ifade edilir (Tarha, l969). Tuz konsantrasyonunun ölçülmesi çok 

basittir ve en yaygın yöntem hidrometre (Şekil 6)   kullanmaktır. 

 

 
Şekil 6. Hidrometre (Scott, 1998). 

Bir su numunesinin bağıl yoğunluğunu veya özgül ağırlığını 

karşılaştıran hidrometreler, tuzluluk ve yüzde cinsinden ölçülen sayılarda 

bulunur. Bir tuzluluk ölçüm göstergesi olarak hidrometrenin doğruluğu, 

doğrudan su sıcaklığı ile ilgilidir, ancak sabit sıcaklıklı bir akvaryumda, 

tuzluluk ölçümü yalnızca nispeten doğrudur. Hidrometre genellikle hemen 

hemen her tür tuzlu su akvaryumu için yeterince doğru olmasına rağmen, su 

tuzlarının dengesinin önemli olduğu hassas kaya sistemleri için uygun 

değildir. Birçok başarılı mercan resifi sisteminde, su iletkenliği ölçülerek su 

tuzluluğu izlenir (Scott, l 998). 
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6. İLETKENLİĞİN ÖNEMİ 

İletkenlik aslında suyun mineral içeriğine dayalı olarak elektriği iletme 

yeteneğinin bir ölçümüdür. Kontrol sayacında değerler microSiemens (gS/crn-

1) olarak verilmektedir. Bu sistemin avantajı doğru ve hızlı olmasıdır. Bir 

hidrometre ile çok küçük olan değişiklikleri göstermek için bir iletkenlik ölçer 

çok önemlidir, bu nedenle çok hassas bir dengenin gerekli olduğu bir mercan 

kayalığı akvaryumunda kullanımı her zaman olumlu sonuçlar verir (Scott, 

1998). 

Balıkların, diğer deniz canlılarının ve alglerin 25 oC de % 0,22-0,24 

arasında yaşadığı, su sıcaklığının sabit olması gerektiği, suya tuz eklenirse 

özğül ağırlığının artacağı ve tatlı su ilave edilirse düşeceği bildirilmiştir 

(Hekimoğlu, 2008). 

7. DENİZ CANLILARI 

Akvaryum zemini ve kayalar düzenlendikten sonra balıklar için 

hazırlıklara başlanabilir. Akvaryum filtrelemesi için gerekli nitrifkasyondan 

sorumlu bakterilerin gelişimi zaman alacağı için, bu süreci aceleye 

getirmemek gerekir. Deniz akvaryumunu oturtmanın ilk adımı canlı kaya 

eklemektir. Görünüş açısından en iyi kaya; denizşakayığı, tüp kurtları, yeipaze 

kurtlar, sünger ve yumuşak mercanların evi olan hafif ve delikli şakayık 

kayasıdır. Akvaryum hazır olunca balıklar, 6 ay yada daha uzun bir dönem 

boyunca haftada 1-2 kez olacak şekilde sürekli denetlenerek eklenmelidir 

(Scott, 1998). 

Denizşakayıklarıyla mercanlar farklı seviyelerde bulunabilmesi için, 

yaşayan kaya parçaları düzenli yerleştirilmelidir. Genel bir kural olarak, 

içinde ısıran ya da sokan canlılar barındırabileceği için, kayaları yerleştirirken 

çok dikkatli olunmalıdır. Birkaç şakayığın yanı sıra akvaryuma, birkaç tane 

daha soytarı balığı ve papaz balığı gibi güçlü balık türü de eklenilmelidir. 

Bunların katılımıyla birlikte filtre sisteminin oturması da hız kazanacaktır 

(Anonim 2022i). 
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1. Giriş 

Gıda endüstrisinde yeni ürünlerin gelişimi, tüketici ihtiyaçlarının 

karşılanması ve tüketim bilincinin artması gibi faktörlere bağlı olarak ilerleme 

kaydetmektedir. Bu yüzden işlenmiş gıdalara fonksiyonel özelliklere sahip yeni 

bileşiklerin dahil edilmesi, gıda endüstrisinde önemli bir gelişme olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Gıda işleme yöntemleri, bu bileşiklerin fonksiyonel 

özelliklerini etkileyebildiği için farklı yöntemler kullanılarak bu etkiler 

azaltılmaya çalışılmaktadır. Gıdalara eklenen bu bileşiklerin fonksiyonel 

özelliklerindeki olumsuz etkilenmelerin önüne geçmek ve onlara yeni özellikler 

eklemek için mevcut teknolojiler arasında mikroenkapsülasyon yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Chambi ve ark., 2008; Alvim ve Grosso, 2010; Zuidam ve 

Shimoni, 2010).   

Mikroenkapsülasyon, fonksiyonel özellikteki maddenin ekleneceği 

ortam ile etkileşimini kontrol etmek için ilgili maddenin (aktif veya ana 

malzeme) etrafında bir bariyer (duvar) oluşturulması esasına dayanmaktadır. 

Bu bariyer, aktif madde ve işlenmiş gıda arasında doğrudan bir etki oluşturacak 

şekilde birçok farklı yöntemle tasarlanabilmektedir (Chambi ve ark., 2008; 

Alvim ve Grosso, 2010). Mikrokapsüllenmiş malzeme çekirdek olarak 

adlandırılırken, çevreleyen kapsülleyici madde duvar malzemesi olarak 

tanımlanmaktadır (Pillai ve ark., 2012). Mikroenkapsülasyon; maddelerin 

(biyoaktif bileşenler, aromalar, enzimler, mayalar, asitler, tuzlar vb.) 

korunmasını, kontrollü bir şekilde salınmasını ve fiziksel formlarını manipüle 

edebildiği gibi, lezzet ve kokularını da maskeleyebilmektedir. Bu teknoloji, 

bozulma ve olumsuz çevre koşullarından kaçınarak hassas maddelerin işlenmiş 

gıdalara dahil edilmesini sağlamaktadır (Desai ve Park, 2005; Augustin ve 

Hemar, 2009; Byun ve ark., 2010; Wang ve Bohn, 2012).  
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*MC (metilselüloz), HPMC (hidroksipropil metilselüloz), HPC (hidroksipropil selüloz), EMC (etil metilselüloz), EC (etil selüloz), 

CMC (karboksimetil selüloz), LBG (keçiboynuzu zamkı), SSPS (çözünür soya polisakkarit), PVP (polivinilpirolidon) 

Şekil 1. Mikroenkapsülasyonda Kullanılan Kaplama Materyalleri (El-Abbasi ve ark., 

2015) 

Mikroenkapsülasyon uygulamaları fiziksel ve kimyasal yöntemler olarak 

iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Fiziksel yöntemler; püskürterek 

soğutma, püskürterek kurutma, akışkan yatak (kurutma, kaplama, 

granülasyon), döner disk, koekstrüzyon ve ekstrüzyon şeklinde yapılırken 

kimyasal yöntemler; çözücü ile evaporasyon, faz ayrımı, arayüzey 

polimerasyonu, koaservasyon ve lipozom şeklinde uygulanmaktadır (Sobel ve 

ark., 2014). Mikrokapsüllerin raf ömrü depolama sıcaklığına ve nem içeriğine 

bağlı olarak değişim göstermektedir (Taş ve Ötleş, 2021).  

Mikroenkapsülasyon yöntemleri arasında püskürterek soğutma; 

yumuşak işleme koşulları, uçucu bileşenlerin daha yüksek düzeyde tutulması 

ve olası büyük ölçekli üretime daha uygun olması gibi nedenlerle diğer 

işlemlere alternatif olarak görülmektedir. Püskürterek soğutma ile 

mikroenkapsülasyon, ilgili maddeyi içeren sıvı formda (lipitlerin erime 

noktasının altında) lipit karışımlarının soğutulmuş bir oda içinde 

atomizasyonuna dayanmaktadır. Çekirdek malzemesini içeren atomizasyon ile 
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oluşturulan ince damlacıklar, atomizasyon odasındaki soğuk hava ile temas 

ettiğinde sertleşmekte ve katı lipit mikropartiküller oluşmaktadır. Kullanılan 

dolgular, sıvı veya katı formlarda hidrofilik veya hidrofobik özelliktedir. Duvar 

malzemeleri ise erime noktasını ve çekirdek malzemesi tutma özelliklerini 

modüle etmek için yağlar, mumlar veya bunların karışımlarından oluşmaktadır 

(Chambi ve ark., 2008; Ilić ve ark., 2009).  
 

2. Çeşitli Bileşenlerin Mikroenkapsülasyonu 

2.1. Aroma bileşenlerinin mikroenkapsülasyonu 

Gıdaların işlevselliği, kalitesi ve tüketiciler tarafından kabul edilmesinde 

önemli bir rol oynayan aroma maddeleri hassas, uçucu ve yüksek ekonomik 

değeri olan maddeler olarak bilinmektedir (Renu ve Zehra, 2015). Oda 

sıcaklığında çoğu zaman sıvı halde bulunan aroma bileşenleri enkapsülasyon 

yöntemi ile toz forma dönüştürülebilmektedir (Uhleman ve Reiß, 2010). Aroma 

bileşenlerinin enkapsülasyonunda çoğu zaman püskürterek soğutma, 

püskürterek kurutma, dondurarak kurutma, ekstrüzyon, moleküler hapsetme ve 

koaservasyon gibi yöntemler kullanılmaktadır (Renu ve Zehra, 2015). Bununla 

birlikte, diğer enkapsülasyon yöntemleriyle kıyaslandığında daha düşük 

kurutma maliyetine sahip olan püskürterek kurutma en fazla tercih edilen 

yöntem olarak ön plana çıkmaktadır (Eichler, 2003). Bu mikroenkapsülasyon 

teknolojileri sayesinde ürünler ticari bir ürün haline dönüştürülebilmektedir 

(Renu ve Zehra, 2015).   

Aroma maddelerinin enkapsülasyonu son zamanlarda oldukça önem 

kazanmıştır. Bu kapsamda yapılan bir çalışmada sumak ekstraktının 

enkapsüllenmesinde kaplama materyali olarak sakkaroz, sodyum klorür, glikoz 

ve nişasta kullanılmıştır. Enkapsülasyon işleminde püskürterek kurutma 

yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma bulgularına göre kaplama materyali olarak 

glikozun ve sakkarozun karamelizasyona uğramasından ötürü yapışmaya; 

nişastanın ise heterojen yapıda olmasından dolayı tıkanmaya neden olduğu 

belirlenmiştir. Sumak ekstraktının enkapsüllenmesinde sadece sodyum 

klorürün uygun olduğu tespit edilmiştir. (Bayram ve ark., 2005).  

Ocampo-Salinas ve ark., (2020) sprey kurutma yöntemi ile doğal vanilya 

özünün mikroenkapsülasyonu için pirinç nişastası kullanarak duvar 

malzemesinin geliştirilmesi üzerine çalışmışlardır. Enkapsülasyonun 

yapılabilmesi için yerli pirinç nişastasını hidrolize edip ekstrüzyon yöntemi ile 
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jelatinleştirme ve kapsülleme işlemi için en uygun sıcaklığı 125°C olarak 

belirlemişlerdir. Araştırmacılar, taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

sonuçlarına göre kapsüllerin oluşumlarını netleştirmiş ve konfokal lazer tarama 

mikroskopisi ile duvar malzemesi ve vanilya özünün arasında herhangi bir 

etkileşimin olmadığını tespit etmişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre 

modifiye pirinç nişastasının, gıda sektöründe farklı biyoaktif bileşiklerin 

kapsüllenmesi için potansiyel bir duvar malzemesi olabileceğini 

vurgulamışlardır. 
 

2.2. Uçucu yağların mikroenkapsülasyonu 

Aromatik özellikleri ve kokularıyla ön plana çıkan uçucu yağlar doğal, 

uçucu ve kompleks yapıda bileşikler olup genellikle bitkilerden çeşitli 

yöntemlerle elde edilmektedir (Bakkalı ve ark., 2008; Mimica-Dukiš ve ark., 

2010). Türkiye’de gün geçtikçe endüstriyel kullanım alanları artan uçucu 

yağların antimikrobiyal, antioksidan ve insektisidal etkilerinin yanı sıra, 

sindirim sistemi üzerinde çeşitli faydalara sahip olduğu ortaya konmuştur. 

Uçucu yağların sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanmada kayıpların 

ve dış faktörlerden etkilenmenin önüne geçmek amacıyla mikroenkapsülasyon 

teknolojilerine başvurulmaktadır. Bu bağlamda uçucu yağlara uygulanan 

mikroenkapsülasyon teknolojileriyle uçuculuk özelliklerinin geciktirilmesi 

sağlanarak, kuru toz formuna dönüştürülerek, bünyesinde yer alan bileşenler 

korunarak, işleme, depolama ve taşınma süreçlerinde meydana gelebilecek 

sorunlar azaltılarak raf ömürlerinin uzatılması amaçlanmaktadır (Bosnalı ve 

Özdestan-Ocak, 2019). 

Lee-Fong ve Chee-Sian (2013) pH'nın sarımsak yağı kapsülleme verimi 

üzerindeki etkisini araştırmış ve duvar materyalleri olarak tip A veya tip B 

jelatin ve akasya gamı kullanıp kompleks koaservasyon yoluyla 

mikroenkapsülasyon işlemini gerçekleştirmişlerdir. Çalışma bulgularına göre 

tip A veya tip B jelatin ve akasya gamı için en yüksek sarımsak yağı kapsülleme 

veriminin sırasıyla pH 4,5 ve 3,5'te meydana geldiğini ve SEM’deki sonuçlara 

göre kullanılan kaplama materyallerinde kapsüllerin küresel ve pürüzsüz 

olduğunu tespit etmişlerdir. Tip A veya tip B jelatin ile akasya gamından elde 

edilen koaservatların, 45°C'de 12 günlük depolama süresi boyunca sarımsak 

yağını birincil ve ikincil oksidasyondan kurtardığını da ifade etmişlerdir.  
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Fernandes ve ark., (2014) püskürtmeli kurutma yöntemi ile mikrokapsül 

elde edilmesinin biberiye uçucu yağının özellikleri üzerine etkisini 

araştırmışlardır. Bunun için arap zamkı, maltodekstrin, modifiye nişasta ve 

inülin olmak üzere çeşitli duvar materyallerini tek bileşen halinde veya belirli 

oranlarda karışımlarını kullanmışlardır. Kapsülleme verimliliği baz alındığında 

1:1 oranında ayarlanan karışımların önemli bir farka neden olmadığını 

belirlemişlerdir. Araştırmacılar uçucu yağların mikroenkapsülasyonunda duvar 

materyali olarak inülin ve modifiye nişasta ile maltodekstrin ve arap zamkı 

karışımlarının benzer etkiye sahip olduğunu rapor etmişlerdir. 
 

2.3. Probiyotik mikroorganizmaların mikroenkapsülasyonu 

Probiyotik mikroorganizmaların antikanserojenik ve antimutajenik 

etkilerinin yanı sıra kan kolesterol seviyelerinin düşürülmesi, laktoz intolerans 

semptomlarının azaltılması ve bağışıklık sisteminin uyarılması gibi olumlu 

etkiler sağladığı ispatlanmıştır (Tripathi ve Giri, 2014). Bir ürünün probiyotik 

özelliğe sahip olmasında gıdanın bileşimi, seçilen probiyotik 

mikroorganizmaların türü ve işleme koşulları gibi çeşitli faktörler etkili 

olmaktadır.  Bu tarz gıdalardaki probiyotik mikroorganizmaların insan sağlığı 

üzerine yararlı etkilerinin görülebilmesi için bulunduğu gıdalarda en az 106 

kob/g seviyesinde olması gerektiği bildirilmiştir (Randazzo ve ark., 2013; 

Terpou ve ark., 2019). Özellikle de probiyotik gıdalarda probiyotik 

mikroorganizma sayısının belirli oranlarda tutulması zorunluluğu göz önünde 

bulundurulduğunda gerek gıdalardan ve proseslerden gerekse depolama 

koşullarından kaynaklı olumsuz durumlara gıdaların dayanıklı olması 

gerekmektedir (Furtado ve ark., 2019). Probiyotik gıdalarda bu tarz olumsuz 

durumların azaltılması ile probiyotik mikroorganizmaların dayanıklılıklarının 

artırılması için mikroenkapsülasyon yöntemleri uygulanmaktadır. 

Mikroenkapsülasyon teknolojisi ile hassas mikroorganizma hücresi bir kabuk 

ile sarılarak olumsuz çevre koşullarından etkilenme seviyesi ve hücre hasarı 

minimum düzeyde tutulabilmektedir (Kalkan ve ark., 2018; Terpou ve ark., 

2019). Probiyotik gıdalarda kullanılan kültürlerin mikroenkapsülasyonunda 

daha çok ekstrüzyon yönteminden yararlanılmakta olup kaplama materyali 

olarak ise aljinat, jelatin ve gellan gam kullanılmaktadır (Malmo ve ark., 2013). 

Turhan (2021) yaptığı araştırmasında probiyotik mikroorganizma 

(Lactobacillus rhamnosus) ilaveli ve fonksiyonel özelliğe sahip keçiboynuzu 
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pekmezi üretimi için mikroenkapsülasyon yönteminin etkisini incelemiştir. 

Mikroenkapsüle edilmiş L. rhamnosus ile üretilen pekmezlerin direkt inoküle 

edilen pekmezlere kıyasla daha yüksek düzeyde canlı mikroorganizma sayısı 

içerdiğini tespit etmiştir.  

Ayrıca et ürünleri grubunda yer alan kuru sosislerin üretiminde 

kapsüllenmiş probiyotik kültürlerin kullanılmasının asidifikasyon oranında 

iyileştirme sağladığı yapılan çalışmalarla bildirilmektedir (Champagne ve 

Fustier, 2007; Cruz ve ark., 2009). 

Genel olarak probiyotik bakteriler süt ve süt ürünleri ile 

ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte, son zamanlarda süt ürünü olmayan gıda 

matrisleri; laktoz intoleransı, süt protein alerjisi, galaktozemi ve 

hiperkolesterolemiden etkilenen bireylerin sayısının artması nedeniyle bu 

mikroorganizmalar için potansiyel taşıyıcılar olarak incelenmiştir (Rivera-

Espinoza ve Gallardo-Navarro, 2010). Bu bağlamda meyve sularının vitamin, 

mineral ve antioksidan bileşikler açısından zengin olması ve sağlık üzerine 

olumlu etkiler sergilemesi nedeniyle probiyotik kültürler için ideal bir araç 

olabileceği düşünülmektedir (Peres ve ark., 2012). Bu faktörleri dikkate alarak 

Dias ve ark., (2018) süt ürünü olmayan yeni bir probiyotik içecek üretmek için 

çarkıfelek meyve suyuna mikroenkapsüle toz probiyotik kültürler katmışlardır. 

Çarkıfelek meyve suyuna Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 ilave 

etmişler ve kaplama materyali olarak maltodekstrin ve/veya inülin 

kullanmışlardır. Sprey kurutma ile mikroenkapsülleme işlemi sonrasında ürünü 

4°C ve 25°C'de 30 gün süre ile depolamışlardır. Çalışma sonucunda elde edilen 

verilere göre 4°C'de depolanan ürünün depolama süresi boyunca probiyotik 

canlılığını daha iyi koruduğunu, 25°C'de depolanan ve depolama süresi 

boyunca maltodekstrin ile kaplanmış olan numunede bifidobakterilerde canlılık 

kaybının yaşandığını ve inülin ile kaplanan numunede kapsüllenmiş 

bakterilerin daha iyi korunduğunu tespit etmişlerdir. Farklı taşıyıcı ajanların, 

mikrokapsüllerin morfolojisini ve partikül boyutunu etkilediğini ve tüm 

probiyotik meyve suyu tozlarında benzer akış özelliklerine sahip olduğunu 

vurgulamışlardır. Tüm tozların yüksek çözünürlük indeksleri gösterdiğini ve 

termal analiz sonuçlarına göre ise her iki kapsülleyici maddenin de çarkıfelek 

meyve suyunun stabilitesini iyileştirdiğini ifade etmişlerdir.  
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2.4. Vitamin ve mineral maddelerin mikroenkapsülasyonu 

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral madde miktarları 

çok az olduğundan, bu besin maddeleri “mikro besinler” olarak 

adlandırılmaktadır. Mikro besinlerin gıdalara eklenmesi, günlük temel vitamin 

ve mineral madde tüketimini artırmak için son dönemlerde gittikçe 

yaygınlaşmaktadır. A, B ve D vitaminleri ile iyot ve demir gibi çeşitli mineral 

madde eksikliklerinin etkin kontrolü için gıda takviyesi, sanayileşmiş ülkelerde 

genel olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda, bazı gelişmekte olan ülkeler de 

mikro besin eksiklikleri ile mücadele etmek için çeşitli gıda takviye sistemlerini 

uygulamaya başlamıştır. Ayrıca suda çözünen vitaminler sıcaklık, pH, nem, 

ışık vb. çevresel koşullara duyarlı olduklarından işleme ve depolamaya karşı 

hassastır. Vitaminlerin hassasiyetinden dolayı kayıp riskinin önüne geçebilmek 

için uygun kaplama malzemeleri ile kapsüllenerek kullanılması tercih 

edilmektedir (Kwak ve ark., 2003).  

Süt ve süt ürünlerinin güçlendirilmesi, temel mikro besinlerin 

sağlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Sütün zenginleştirilmesi amacıyla 

ilave edilen askorbik asidin süte katılması sırasında oluşturduğu sorunları 

ortadan kaldırmak için olası bir çözüm yolu olarak mikroenkapsülasyon 

teknikleri önerilmektedir. Askorbik asidin enkapsülasyonu için hem kuru toz 

hem de sıvı mikrokapsül teknolojileri uygulanabilmektedir. Bu işlemlerde 

kaplama malzemelerinin seçimi, çekirdek malzemesinin fizikokimyasal 

özellikleri, kapsülleme işlemi ve mikrokapsüllerin nihai özellikleri gibi pek çok 

faktör etkili olmaktadır. Askorbik asit, antioksidan karaktere sahip olmasından 

dolayı da gıdalara katılabilmektedir. Oksidasyon sonucu yapısında bazı 

olumsuz değişimler görülmesinden dolayı mikroenkapsülasyon teknolojisi 

uygulanarak askorbik asidin bozulması önlenmekte ve gıdaların raf ömrü bu 

şekilde uzatılmaktadır (Açu ve ark., 2014). 

Süt, demir yönünden fakir bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Demir temel bir mikro elementtir ve demirin insan vücudunda birçok önemli 

işlevi bulunmaktadır. Demir eksikliği sonucu oluşan aneminin dünya 

nüfusunun %60'ından fazlasını etkilediği bilinmektedir (Pavord ve ark., 2012). 

Süt ve süt ürünlerinin toplum genelinde yüksek bir tüketim düzeyine sahip 

olmasından dolayı demir ile zenginleştirilmesi cazip hale gelmektedir (Kwak 

ve ark., 2014).  Etkin bir demir takviyesi için hem demirin biyoyararlılığının 

yüksek olması hem de takviye yapılan gıdaların organoleptik özelliklerini 
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değiştirmeyecek olması gerekmektedir. Gıdalara demir takviyesi sonucunda 

yağ oksidasyonunun yanı sıra demirden gelen koku, renk bozulması ve çökelme 

gibi olumsuz etkilerin mikroenkapsülasyonla önlenebileceği ve bu sayede süt 

ve süt ürünlerinde etkili bir demir takviyesi sağlanabileceği öne sürülmüştür. 

Mikrokapsüller, demirin bağırsaklara ulaşana kadar etkili bir şekilde 

korunmasını sağlamaktadır. Ayrıca demir kapsüllerinin eklenmesinden sonra 

elde edilen sütün, organoleptik özelliklerinde herhangi bir değişikliğin 

olmadığı bildirilmiştir (Kwak ve ark., 2003). Abbasi ve Azari (2011) 

mikrokapsüllenmiş demir ile güçlendirilmiş sütün kontrol grubuna duyusal 

açıdan oldukça benzediğini tespit etmişlerdir. 

Gıdaların bileşiminde bulunan veya sonradan ilave edilen bozulmaya 

eğilimli doğal antioksidanların (E vitamini gibi) polimerik nanopartiküller 

içerisinde enkapsüle edilmesi, bu bileşenlerin korunması açısından önemli bir 

yöntem olarak ön plana çıkmaktadır (Sabliov ve ark., 2008). Yılmaz (2015) E 

vitamininin nanolif üretme yolu ile enkapsüle edilmesinde jelatin kullanmıştır. 

Jelatin polimeri içine nano boyutlarda enkapsüle edilen E vitamininden 

nanolifler üretmiştir. Daha sonra elektrodöndürme yöntemini kullanarak elde 

ettiği nanoliflerin elektron mikroskobunda görüntülerini almış ve temas açısı, 

zeta potansiyeli, difüzyon katsayısı ile partikül boyutlarını ölçmüştür. 

Elektrodöndürme yöntemi ile 45 nm-300 nm boyutlarında nanolifler elde etmiş 

ve temas açısı ölçüm sonuçlarına göre E vitamininin elde edilen nanoliflere 

hidrofilik bir karakter kazandırdığını saptamıştır. 
 

3. Gıda Endüstrisinde Mikroenkapsülasyon Uygulamaları 

3.1. Et endüstrisinde mikroenkapsülasyon uygulamaları 

Hayvansal gıdalar, makro bileşikler olan protein ve yağ ile mikro 

bileşikler olan vitamin ve mineral maddeler bakımından zengin kaynaklar 

olarak nitelendirilmektedir. Fakat bu gıdalar kimyasal ve mikrobiyolojik 

bozulmalara karşı oldukça hassas olmaları nedeniyle tüketiciler için büyük bir 

risk oluşturmalarının yanı sıra üreticiler için de ekonomik kayıplara neden 

olabilmektedir (Warriss, 2010). 

Et ve et ürünlerinde çeşitli katkı maddelerinin kullanımı sonucu oluşan 

mikrobiyal kontaminasyon ile önemli kalite kriterlerinden olan lipit ve protein 

oksidasyonlarının engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 

mikroenkapsülasyon yöntemleri kullanılarak, probiyotik mikroorganizmalar ve 
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katkı maddelerinin işleme esnasında meydana gelebilecek kayıplara daha 

dirençli olması sağlanmakta, etkinlikleri ve varlıkları korunabilmektedir 

(Burgain ve ark., 2011).  

Comunian ve ark., (2014) tavuk sosislerinde işleme esnasında meydana 

gelen oksidasyon reaksiyonlarının önlenmesinde antioksidan olarak kullanılan 

sodyum eritorbat yerine enkapsüle edilmiş askorbik asit kullanımının bileşim 

ve oksidasyon üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Enkapsüle askorbik asit 

kullanımının tavuk sosislerinin besin değerini artırdığını ve oksidasyon hızını 

yavaşlattığını rapor etmişlerdir. 

Palamutoğlu (2016) fermente sucuk örneklerine enkapsüllenmiş ve 

enkapsüle edilmemiş kollajen hidrolizatının farklı formlarını ekleyerek bu 

oranların sucuğun kalite karakteristiklerine olan etkisini araştırmıştır. Kaplama 

materyali olarak maltodekstrinleri kullanmış olup püskürtmeli kurutma 

yöntemiyle enkapsülasyon işlemini gerçekleştirmiştir. Kollajen peptitlerinin 

enkapsüle edilmesinin peptitlerin nem miktarı, su ve antioksidan aktivitesini 

önemli derecede düşürdüğünü ve çözünme süresinde kısaltma meydana 

getirdiğini saptamıştır. Reolojik özellikler bakımından ise enkapsüle edilmiş ve 

edilmemiş olan peptit örneklerinin ilave edildiği sucuk örneklerine kontrol 

grubuna kıyasla daha sert bir yapı kazandırdığını belirtmiştir.  
 

3.2. Süt endüstrisinde mikroenkapsülasyon uygulamaları 

Günümüzde toplum, sağlık noktasında daha bilinçli olduğundan gıda 

sektöründe talebi karşılamak için yeni sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

sistemlerin en başında nanoteknoloji gelmektedir. Nanopartiküller besinleri 

iletmek, besinlerin vücut tarafından emilimini artırmak ve ayrıca ürünün raf 

ömrünü uzatmak için mevcut gıdaya dahil edilebilmektedir (Mozafari ve ark., 

2008). Gıda işlemede nanoteknolojinin avantajları, gıda bileşenlerinin 

dokusunu geliştirmek, gıda bileşenlerini veya katkı maddelerini kapsüllemek, 

yeni tatlar ve duyumlar geliştirmek, aroma salınımını kontrol etmek ve besin 

bileşenlerinin biyoyararlılığını artırmaktır (Betoret ve ark., 2011).  

Rajam ve ark., (2012) sodyum aljinatlı peyniraltı suyu proteini izolatı ve 

sodyum aljinatlı denatüre peyniraltı suyu proteini izolatlarının Lactobacillus 

plantarum'un mikroenkapsülasyonu için ne kadar uygun bir duvar maddesi 

olduğunu araştırdıkları çalışmada simüle edilmiş asidik ve safra koşullarında 
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denatüre peyniraltı suyu proteininin denatüre edilmemiş peyniraltı suyu 

proteininden daha iyi stabilite gösterdiğini tespit etmişlerdir.  

Süt ürünleri arasından peyniraltı suyu protein izolatı; emülsifikasyon, 

köpürme, film oluşturma, jelleşme ve su bağlama özelliklerinden dolayı çeşitli 

fonksiyonel gıda uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Gbassi ve 

ark., 2009).  Peyniraltı suyu protein izolatının kapsülleme için uygun bir duvar 

malzemesi olduğu ve gıdaların üretim aşamalarında sodyum aljinat ilavesi ile 

değiştirilebileceği tespit edilmiştir (Gunasekaran ve ark., 2007). Yapılan 

çalışmalar sonucunda peyniraltı suyu proteini, uçucu 

bileşiklerin mikroenkapsülasyonu için uygun bir duvar malzemesi olarak kabul 

edilmiştir (Bae ve Lee, 2008). 

Yapılan çalışmalar süt, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi süt ürünlerinin 

yapısında bulunan süt yağının hem ürünlerin duyusal özelliklerinin 

iyileştirilmesinde hem de insan beslenmesinde önemli görevlerinin olduğunu 

göstermektedir. Süt bileşenlerinin arasında bozulmaya karşı oldukça hassas bir 

yapıya sahip olan süt yağının raf ömrünün artırılması ve kimyasal reaksiyonlara 

karşı hassasiyetinin azaltılması için mikroenkapsülasyon teknikleri üzerine 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Kınık ve ark., 2003). Yağ enkapsüle edilirken 

serum proteinleri ve sodyum kazeinat gibi kaplama materyallerinin emülsifiye 

edici özelliklerinden ve dehidrasyon yeteneklerinden yararlanılmaktadır 

(Keogh ve O’Kennedy, 1999). 

Tereyağında ise uygulanan mikroenkapsülasyon işlemleriyle süt yağı ve 

karakteristik tereyağı aromasının bir bölümü korunmaktadır. Tereyağında 

uygulanan mikroenkapsülasyon işleminde kullanılan kaplama materyalinde 

karbonhidratların bulunması halinde işlemin verimliliği ve etkinliği 

artmaktadır. Nitekim tereyağının enkapsülasyonunda kaplama materyali olarak 

maltodekstrin kullanıldığı bir araştırmada olumlu sonuçlar gözlenmiştir. 

Püskürtme yöntemi ile elde edilen tozların kurutucudan kolaylıkla ayrılabildiği 

ve yüksek yağ konsantrasyonunda bile herhangi bir yapışmanın söz konusu 

olmadığı ifade edilmiştir. Maltodekstrin konsantrasyonunun %20’ye kadar 

çıkarılması ile de mikroenkapsülasyon etkinliğinin artırıldığı saptanmıştır 

(Pauletti ve Amestoy, 1999). 
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3.3. Diğer alanlarda mikroenkapsülasyon uygulamaları 

Gıda maddelerinde bulunan ya da daha sonra ilave edilen antioksidanlar, 

kolayca okside olabilen bileşiklerin okside olmasını önleyen veya geciktiren 

maddeler olarak tanımlanmaktadır (MacDonald‐Wicks ve ark., 2006). 

Gıdalarda bulunan başlıca antioksidan bileşikler vitaminler, karotenoidler ve 

polifenoller olarak ifade edilmektedir (Yavaşer, 2011). Ticari olarak doğal 

antioksidanların elde edilmesi sürecinde antioksidan aktiviteye sahip olan 

biyoaktif bileşikler değişebilmekte ve özelliklerinde azalma meydana 

gelebilmektedir. Bu kaybın önüne geçebilmek için kullanılan farklı 

tekniklerden bir tanesi de enkapsüllenme yöntemidir (Kaya, 2021).  

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan bir tanesinde antioksidan aktiviteye 

sahip olan kızılcık meyvesinin antioksidan bileşikleri, maltodekstrin ve gam 

arabik kaplama materyalleriyle sırasıyla farklı oranlarda (5:0, 4:1 ve 3:2) 

karıştırılarak enkapsüle edilmiştir (Kaya, 2021). Enkapsülasyon işleminde 

püskürterek kurutma metodunda 120oC, 140oC, 160oC’leri denenmiş, 

dondurarak kurutma yönteminde ise -80oC kullanılmıştır. Kızılcık meyvesinin 

antioksidan bileşenlerinin enkapsüle edilmesinde en uygun metot sıcaklığının 

120°C’de ve en uygun oranların ise 3:2 maltodekstrin:gam arabik kullanılarak 

elde edildiği belirlenmiştir. Liyofilize kurutma metodu ile püskürtmeli kurutma 

metodunun ısı stabiliteleri karşılaştırıldığında liyofilizasyon metoduyla elde 

edilen tozların daha yüksek fenolik bileşen ve antosiyanin korunumu 

gösterdiği, fakat püskürtmeli kurutma metoduyla elde edilen mikrokapsüllerin 

depolama stabilitelerinin daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışma kapsamında üretilen tozların mide koşullarına karşı direnç gösterdiği 

ve bağırsakta kontrollü bir şekilde salınım sergilediği ifade edilmiştir. Sonuç 

itibari ile hem püskürtmeli kurutma metodu hem de dondurarak kurutma 

metodu ile de maltodekstrin ve gam arabik kullanılarak elde edilen tozların  

başarılı bir şekilde enkapsüle edildiği ve bu tozların duyusal karakteristiklerinin 

yüksek olduğu kaydedilmiştir.  

Erinç ve Alaşalvar (2020) konjuge linoleik asit ile zenginleştirilmiş yağın 

mikroenkapsülasyon işleminde kaplama materyali olarak yağsız süt tozu ve 

maltodekstrinin kullanımını incelemişlerdir. Araştırmacılar en uygun kaplama 

materyal oranının %70 yağsız süt tozu-%30 maltodekstrin içeren kombinasyon 

olduğunu belirlemişlerdir. 
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Özkan (2021) vanilinin dondurarak kurutma yöntemi ile 

mikroenkapsülasyonu ve bisküvi üretiminde kullanımı üzerine yaptığı 

çalışmada maltodekstrin kullanarak mikroenkapsüle edilmiş vanilinle elde 

edilen bisküvilerde sertlik ve kırılganlık oranlarının diğer örneklere oranla daha 

düşük olduğunu saptamıştır. Duyusal analiz sonuçlarına göre genel kabul 

edilebilirlik puanlarının maltodekstrin kaplamalı mikroenkapsüle vanilin 

örneğinde en yüksek, jelatin kaplamalı mikroenkapsüle vanilin örneğinde ise 

en düşük olduğunu ortaya koymuşlardır.  
 

4.  Sonuç 

Günümüzde gıda işleme yöntemlerinin artmasıyla beraber gıdaların 

mevcut olan bileşenlerinde bazı değişimler meydana gelmektedir. Ayrıca 

işleme yöntemlerinin dışında gıdaya takviye amaçlı katılan bazı bileşikler ya 

gıdanın bileşimine olumsuz yönde etki etmekte ya da gıdanın yapısından ötürü 

kendine özgü karakteristik yapısını kaybetmektedir. Tüm bu nedenlerden 

dolayı hem gıdanın hem de gıdaya takviye amaçlı katılan bileşiklerin yapısını 

korumak için mikroenkapsülasyon yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemde 

gıdaya katılacak olan madde ile katıldığı ortam arasındaki etkileşim bir bariyer 

tarafından engellenerek kontrol altına alınmış olacaktır. Mikroenkapsülasyon 

yöntemi için kullanılacak olan kaplama materyalleri çok çeşitli gıda 

materyallerinden elde edilmektedir. Ayrıca farklı şekillerde uygulama alanı 

bulan mikroenkapsülasyon, en iyi sonuçları püskürterek kuruma yönteminde 

vermektedir. Gıda sektöründe çok farklı alanlarda çeşitli kaplama 

materyallerinin kullanımı son dönemlerde yaygınlık kazanmıştır. 
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1. Giriş 

Süt endüstrisi, çağdaş müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çoğunlukla 

öğün yerine tüketilen veya gün içinde bir ferahlık ve enerji artırıcı olarak 

kullanılan sütlü içecek ve tatlı çeşitlerini piyasaya çeşitli şekillerde 

sunmaktadır. Yönetmeliklere göre süt içecekleri; sütün kakao, çikolata, kahve 

özleri, özel meyve suları veya bağlayıcı özler ile karıştırılmasıyla üretilen 

belirli bir süt ürünleri grubu olarak ifade edilmektedir (Tomovska ve ark., 

2017).  

Akrilamid, bazı gıdaların pişirilmesi (evde pişirme dahil) ve işlenmesi 

esnasında yüksek sıcaklıklara maruz kalması sonucu doğal olarak oluşabilen 

bir kimyasal madde şeklinde tanımlanmaktadır. Pişirme işlemi, gıda matrisinde 

meydana gelen kimyasal reaksiyon oranlarını etkileyen bir sıcaklık gradyanı 

oluşturan, ısı ve kütle transferlerinin aynı anda gerçekleştiği karmaşık bir aşama 

olarak bilinmektedir (Mesías ve ark., 2016; Li ve ark., 2022). Akrilamid, 

gıdaların şekerler ve diğer amino asitlerin varlığında 120°C'nin üzerindeki 

sıcaklıklarda ısıtılması sonucu serbest bir amino asit olan asparajinden 

oluşmaktadır (Stadler ve Studer, 2016). Ayrıca akrilamid oluşumu, Maillard 

reaksiyonu tarafından tetiklenmektedir (Mesías ve ark., 2016). Gıdalara 

asparajinaz enzimi ilavesi, akrilamid seviyelerini kontrol etmek için 

önerilmektedir. Asparajin bu yolla aspartik aside hidrolize edilmekte ve 

böylece Maillard reaksiyonunda akrilamid oluşumu engellenebilmektedir. 

Yapılan bir çalışma kapsamında krakerlere bu enzimin eklenmesi ile akrilamid 

seviyelerinin en az %70 oranında azaldığı ve ürünlerin renginde veya 

aromasında herhangi bir değişiklik fark edilmediği ifade edilmiştir (Vass ve 

ark., 2004). 

Akrilamid ilk kez 2002'de İsveçli araştırmacılar tarafından bazı ısıl işlem 

görmüş karbonhidrat bakımından zengin gıdalarda keşfedilmiştir (Tareke ve 

ark., 2002). Akrilamidin kızartma, ızgara ve fırınlama gibi yaygın pişirme 

prosedürleri (ağırlıklı olarak Maillard reaksiyonu yoluyla) sırasında oluştuğu 

sonucuna varılmıştır (Friedman, 2003). Akrilamid ayrıca sigara dumanının bir 

bileşeni olduğundan sigara önemli bir maruziyet kaynağı olarak görülmektedir 

(Boettcher ve ark., 2005; Vesper ve ark., 2008). Avrupa Birliği ve Birleşik 

Krallık'ta içme suyu için maksimum limit 0,1 μg/L olarak belirlenmiş olmasına 

rağmen, gıdalardaki akrilamid düzeyi için herhangi yasal bir maksimum seviye 

belirlenmemiştir. Fakat yüksek miktarda karbonhidrat içeren gıdalarda bulunan 
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akrilamid miktarı 100-4000 μg/kg arasında değişim göstermekte ve bu değerler 

en yüksek akrilamid düzeyleri olarak değerlendirilmektedir (Tareke ve ark., 

2002; Mestagh ve ark., 2007).  

Gıdalarda akrilamid oluşumu ve bozunması, serbest amino asitler (esas 

olarak asparajin) gibi akrilamid öncülerinden, indirgen şekerlerden (pişirme 

süresi ve sıcaklık), nem içeriği ve ürünün matrisi gibi işleme koşullarından 

etkilenmektedir (Ubaoji ve Orji, 2016).  Akrilamid, dünya çapında diyetlerde 

günlük olarak yaygın şekilde tüketilen çok çeşitli gıda ürünlerinde 

bulunmaktadır (Petersen ve Tran, 2005). Fakat patates ve tahıllar gibi bitki 

içeriklerinden elde edilen gıda ürünlerinde diğer gıdalara oranla en yüksek 

akrilamid düzeyleri saptanmıştır (patates cipsinde 117-2762 ppb düzeyinde). 

Bu öncelikle akrilamid oluşumunda yer alan reaktanların (glikoz/fruktoz ve 

asparajin) doğal mevcudiyetinden kaynaklanmaktadır (Lineback ve ark., 2012). 

Gıdalardaki en düşük akrilamid miktarı ise sütte (10-43 ppb) tespit edilmiştir 

(Krishnakumar ve Visvanathan, 2014). 

 

 

Şekil 1. Glukoz ve Asparajinden, Akrilamid Oluşumu (Khalil ve Anwar, 2016) 

 

Akrilamidin Maillard reaksiyonu sonrasında oluşum mekanizması 

incelendiğinde ilk adımda bir indirgeyici şeker, lisin amino asidinin bir ε-amino 

grubu veya bir proteinin terminal amino asidinin bir α-amino grubu gibi serbest 

bir amino grubuna sahip spesifik bir bileşik ile yoğunlaşmaktadır. Bunun 

sonucunda yeniden düzenleme ve yoğunlaştırma ürünü olan N-ikameli 

glikozilaminler oluşmaktadır. Asitliğe bağlı olarak pentozlar söz konusu 
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olduğunda furfural oluşumu ile 1,2-enolizasyona veya heksozlar söz konusu 

olduğunda hidroksimetilfurfural (HMF) oluşumu gerçekleşebilmektedir. Schiff 

bazı ara ürünü, doğrudan akrilamid oluşturmak için 1,2-eliminasyonuna 

uğrayabilmekte (Claus ve ark., 2008) veya akrilamidin güçlü bir öncüsü olan 

3-aminopropionamid oluşturmak üzere hidrolize olabilmektedir (Granvogl ve 

ark., 2004). Daha sonra Strecker reaksiyonunda dikarbonil bileşikleri, aldehitler 

ve α-aminoketonlar oluşturmak üzere amino asitlerle reaksiyona girmektedir. 

Enolizasyon reaksiyonları ile birlikte, Amadori ürününün yeniden 

düzenlemeleri, izomerizasyonları ve daha fazla yoğunlaşması, melanoidinler 

olarak bilinen kahverengi azotlu polimerler ve kopolimerler üretildikten sonra 

melanoidinlerin oluşması ile reaksiyon döngüsü tamamlanmaktadır (Martins ve 

ark., 2001). Kesin oluşum mekanizması tam olarak anlaşılmamakla birlikte 

Maillard reaksiyonlarında asparajinlerden ve indirgeyici şekerlerden ortaya 

çıkan son ürünlerin, akrilamidin ana oluşum prosedürünü temsil ettiği ifade 

edilmektedir (Borda ve Alexe, 2010).  
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Şekil 2. Maillard Reaksiyonu Sonucunda Oluşan Akrilamid (Zyzak ve ark., 2003). 

 

Akrolein (2-propenal, CH2 CH CHO) üç karbonlu bir aldehittir ve bu 

nedenle akrilamidin (CH2 CH C(O) NH2) yapısına benzerlik göstermektedir. 

Akrolein oluşum mekanizması; lipitlerin transformasyonu, amino asitlerin ve 

proteinlerin bozunması, karbohidratların bozunması, amino asitler veya 

proteinler ile karbonhidratlar arasındaki Maillard reaksiyonu şeklinde meydana 

gelmektedir. Bu nedenle akrilamid oluşumunun öncüsü olarak görülmektedir 

(Rossner ve ark., 2001). 
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2. Süt ve Ürünlerinde Akrilamid Oluşumu 

Süt, protein ve şeker açısından zengin gıdalar arasında yer almaktadır. 

Bu nedenle sütün yüksek sıcaklıkta işlenmesinin akrilamid oluşumuna yol 

açabileceği ifade edilmektedir. Protein kalitesi kaybı, özellikle ısıl işlemle 

üretilen tahıl ürünlerinde ve süt tozunda sıklıkla Maillard reaksiyonu ile 

ilişkilendirilmektedir. Esansiyel bir amino asit olan lisin ekstra bir serbest 

amino grubuna sahip olduğundan genellikle reaksiyonlara karşı savunmasızdır. 

Özellikle tahıllar, süt ve bunların karışımlarında (kahvaltılık tahıllar, yulaf 

lapası, ekmek, bisküvi) karbonhidratların proteinlere göre daha baskın 

olmasından dolayı ısıl işlem sonucunda dehidrasyon reaksiyonlarının 

gerçekleşmesi ile besin değeri açısından protein kalitesinin kaybı ciddi bir 

sorun haline dönüşmektedir (Lingnert ve ark., 2016). 

Esmer fermente süt (EFS), Maillard esmerleştirme reaksiyonu ve 

fermantasyon için Lactobacillus casei kullanılarak üretilen, yağsız süt tozu ve 

indirgen şekerden yapılan fermente bir içecek olarak tanımlanmaktadır (Zhi-

Yuan ve ark., 2010).  Yeniden yapılandırılmış sütteki amino asitler ve 

indirgeyici şekerler arasındaki Maillard reaksiyonlarından yararlanan 

esmerleştirme işlemi, EFS’lerin renginin ve aromasının oluşumu için çok 

önemli olarak görülmektedir. Bununla birlikte Maillard reaksiyonunun, -

dikarbonil bileşikleri (Degen ve ark., 2012), 5 (hidroksimetil)-2-furfural (HMF) 

(Rannou ve ark., 2016) gibi çeşitli potansiyel olarak sağlıksız Maillard 

reaksiyon ürünlerini ve akrilamid ürettiği bildirilmiştir (Katsaiti ve Granby, 

2016).  Han ve ark., (2019) esmer fermente sütün üretimi ve saklanması 

sırasında zararlı olan Maillard reaksiyon ürünlerinin oluşumunu ve değişimini 

incelemişlerdir. Çalışma kapsamında Maillard reaksiyonu ürünlerinin esas 

olarak esmerleşme aşamasında üretildiğini tespit etmişlerdir. Farklı maddelerin 

seviyelerinin, fermantasyon ve ticari depolama aşamasında değişiklik 

gösterdiğini ve aroma bileşenlerindeki karboksilik asitlerin oranı ve türünün 

fermantasyon aşaması sırasında önemli ölçüde arttığını saptamışlardır. 

Esmerleşme aşaması sırasında sütün esmerleşme indeksinin, 3-

deoksiglukozon, metilglioksal, HMF ve akrilamid seviyeleri ve dört farklı 

kategorideki aroma bileşenlerinin toplam yüzdesi ile pozitif olarak ilişkili 

olduğunu ifade etmişlerdir. Fermantasyon için kullanılan mikroorganizmaların 

fermantasyon sırasında Maillard reaksiyonu ürünlerini etkileyebildiğini ve 

üretim için kullanılan Lactobacillus türlerinin metabolizmasına bağlı olarak 
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EFS’lerin işleme ve depolama sırasında Maillard reaksiyonu ürünlerinin 

seviyeleri ve tatlarında meydana gelen değişikliklerde önemli bir rol oynadığını 

vurgulamışlardır. Bu nedenle EFS’lerin işlenmesi sırasında Maillard 

reaksiyonu ürünlerinin oluşumu ve değişimlerine mikroorganizmaların 

etkisinin daha detaylı araştırılması ve yapılan çalışma içeriğine göre uygun 

Lactobacillus türlerinin seçilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Mojska ve ark., (2012) Polonya’da ticari olarak satışa sunulan 6-12 aylık 

bebekler için üretilen bebek maması ürünlerinin ana kategorilerindeki 

akrilamid seviyelerini belirlemişlerdir. Bebek mamalarındaki ortalama 

akrilamid içeriğinin, gıda ürününe bağlı olarak 2-516 μg/kg arasında değiştiğini 

belirtmişlerdir. 6-12 aylık bebeklerin akrilamid maruziyetinin minimum 

düzeyde 0,41-0,62 μg/kg vücut ağırlığı/gün aralığında ve ortalama düzeyde 

2,10-4,32 μg/kg vücut ağırlığı/gün aralığında olduğu yorumunu yapmışlardır.  

Shahidi ve ark., (2016) donut örneklerinde süt tozunun farklı oranlarının 

(%0, 1,5 ve 2,5 w/w seviyelerinde) ve stevia veya sakkaroz ilavesinin akrilamid 

içeriğine olan etkisini incelemişlerdir. Çalışma bulgularına göre donut 

formülasyonuna süt tozu ilavesi ile üründeki nem, protein, toplam şeker, 

indirgen şeker ve akrilamid düzeylerinin arttığını, süt tozu konsantrasyonunun 

pH ve asitlik üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir. Donut 

formülasyonunda şekerin stevia ile değiştirilmesiyle nem içeriği, asitlik, renk 

görünümü ve akrilamid konsantrasyonunun azaldığını ve protein, toplam şeker 

ve indirgen şeker seviyelerinin arttığını ifade etmişlerdir. Tatlandırıcı tipinin 

akrilamid oluşumunda önemli bir faktör olduğunu ve sakkarozun stevia ile 

değiştirilmesiyle akrilamidin nihai içeriğinin azaldığını rapor etmişlerdir. 

Ayrıca formülasyondaki süt tozu miktarının arttırılmasıyla nihai üründeki 

akrilamid miktarının da arttığını, bu nedenle formülasyonun optimize edilerek 

nihai üründe akrilamid oluşumunun ve kimyasal özelliklerinin kontrol altına 

alınabileceğini ifade etmişlerdir. 

Tomovska ve ark., (2017) farklı katkı maddeleri içeren süt örneklerinde 

mevcut olan akrilamid içeriğinin insanların tüketimi için güvenli düzeyde olup 

olmadığını incelemişlerdir. Bu araştırma için süt örneklerini ticari olarak 

üretmiş olup, süt örneklerine pastörizasyon, homojenizasyon ve sterilizasyon 

işlemlerini uygulamışlardır. Süt örneklerine kakao/çikolata, öğütülmüş kahve, 

instant kahve ve yine ticari olarak satın alınan %100 kavrulmuş hindiba kökünü 

eklemişlerdir. Çalışma bulgularına göre pastörize sütün akrilamid düzeyi 8,79 
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µg/L olarak belirlenirken, pastörize sütten hazırlanmış çikolatalı süt, öğütülmüş 

sütlü kahve, instant kahve ve hindiba katılmış süt örneklerinde akrilamid 

düzeyleri sırasıyla 23,76 µg/L, 67,13 µg/L, 144,95 µg/L ve 63,05 µg/L şeklinde 

tespit edilmiştir. Homojenize sütten hazırlanmış örneklerde akrilamid düzeyleri 

sırasıyla 24,43 µg/L, 56,32 µg/L, 129,58 µg/L ve 53,48 µg/L seviyelerinde, 

homojenize sütün akrilamid içeriği ise 14,97 µg/L düzeyinde tespit edilmiştir. 

Hazır kahve eklenmiş süt örneklerinde en yüksek akrilamid değerlerini 

saptamışlardır.  

Uğur ve Şimşek (2021) beyaz peynir telemesinden ürettikleri cipslerin 

bazı fizikokimyasal ve tekstürel özellikleri ile akrilamid içeriklerini 

inceledikleri çalışmalarında, peynir örneklerini sakkaroz, stevia ve tuz ile 

tatlandırmış ve kontrol grubuna (tuzsuz, stevia ve sükrozsuz) karşı 

değerlendirmişlerdir. Peynir hamuru formülasyonlarını cips kalınlığına kadar 

inceltip, yuvarlak cips haline getirerek fırında belirli sıcaklık ve sürede (180°C, 

6 dk) kızartmışlardır. Ürettikleri cipsleri paketledikten sonra +4°C'de 30 gün 

boyunda depolamışlardır. Sakkaroz ikameli peynirlerde akrilamid düzeyini 

0,543 ppm, stevialı peynirlerde 0,226 ppm, tuzlu peynirlerde 0,360 ppm ve 

kontrol grubunda 0,218 ppm olarak tespit etmişlerdir. 30 günlük depolama 

periyodunun sonunda sakkaroz, stevia ve tuz ilaveli örneklerde akrilamid 

seviyelerini sırasıyla 0,573 ppm, 0,293 ppm, 0,497 ppm ve kontrol grubunda 

ise 0,261 ppm düzeyinde olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Başaran ve Aydın (2022) Türkiye’de satışa sunulan 6 ticari markaya ait 

bebek mamasının akrilamid düzeylerini belirlemişlerdir. İncelenen bebek 

mamalarını farklı yaş gruplarına göre (0-6, 7-12 ve 12 ay) 1, 2 ve 3 olarak 

numaralandırmışlardır. Tüm markaların ortalama akrilamid seviyesinin 45,1 

µg/kg olduğunu ve çocuklar büyüdükçe tükettikleri bebek formülündeki 

akrilamid seviyesinde de artış olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada elde edilen 

bulgular doğrultusunda özellikle Avrupa Komisyonu tarafından bebek 

mamaları için belirlenen gösterge değerlerinden daha yüksek seviyede 

akrilamid içerdiğini rapor etmişlerdir.  

Laktik asit bakterileri aerobik ve anaerobik koşullarda iyi gelişen gram 

pozitif bakteriler olup, süt ve süt ürünlerinde fazla miktarda bulunmakta ve en 

çok laktik asit bakterilerinin bulunduğu ürünün lor olduğu ifade edilmektedir 

(Khalil ve Anwar, 2016). Surana ve ark., (2018) süt ve ürünlerinden elde edilen 

laktik asit bakterilerinin akrilamid seviyelerinde azalma sağlayabileceğini ifade 
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etmektedirler. Bu nedenle lordan elde ettikleri laktik asit bakterilerinin yüksek 

sıcaklıklarda pişirilmiş ve nişasta bakımından zengin gıdalardaki akrilamid 

seviyelerine etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre laktik asit 

bakterilerinin nişasta örneklerine katılmasıyla akrilamid konsantrasyonunu 

azalttığını tespit etmişlerdir. Ayrıca aynı çalışma kapsamında pH, sıcaklık ve 

su aktivitesinin de akrilamid seviyesi üzerine etkisini incelemişlerdir. Asitliğin 

artmasının Maillard reaksiyonunun oluşma riskini artırdığını, yüksek sıcaklığın 

gıdalarda nem kaybına neden olduğunu ve uzun süre fermantasyonun da 

akrilamid seviyesinde artışa neden olduğunu belirlemişlerdir.  
 

3. Akrilamidin Toksikolojisi ve Sağlık Üzerine Etkileri 

Isıtılmış yiyecekler günlük beslenmemizin bir parçası olduğundan ve 

gıda ürünlerinde ısıtma, pişirme, kavurma gibi işlemlerin geniş bir alanda 

kullanılmasından ötürü hemen hemen tüm insanlar akrilamide maruz 

kalmaktadır (Obsuman ve Lelise, 2020).  

Akrilamid, sinir sistemi ve doğurganlık üzerinde toksik ve kanserojen 

etkiler gösterdiğinden 2002 yılından bu yana hem gıda endüstrisi hem de sağlık 

kuruluşları için endişe kaynağı olmaktadır (Fogliano, 2014). Yapılan 

çalışmalarla akrilamidin insanlar ve hayvanlarda nörotoksin ve kanserojen 

olduğu saptanmıştır (Friedman, 2003; LoPachin ve Gavin, 2008; Hogervorst ve 

ark., 2010).  Akrilamidin bir nörotoksik madde olarak kabul edildiğine dair 

kanıtlar, insanların gözlemlenmesinden (0,5 mg/kg vücut ağırlığı ve gün) ve 

laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. 

Akrilamidin, musluk suyu ve hava yoluyla günde 200 mg/kg seviyesinden daha 

yüksek oranda vücuda alınması insanlarda nörotoksisiteye neden olduğu 

bilinmektedir (Hagmar ve ark., 2001).  Akrilamidin bir bireyde nörotoksisite 

üretebilmesi için birden fazla ve yüksek dozlarda maruziyet gerektirdiği 

belirtilmiştir. Sıçanlarda ve tavşanlarda 126 mg/kg, köpeklerde ise 100 

mg/kg'lık oral dozların ardından nörolojik etkiler gözlemlenmiştir (Konings ve 

ark., 2003). Nörotoksik etkide akrilamidin sinir iletiminde nörotransmitter 

maddenin salınımlarını inhibe ettiği ve böylece membran füzyon süreçlerini 

bozduğu tahmin edilmektedir (LoPachin, 2004; Lü ve ark., 2009).  

Araştırmalar sonucunda gıdadaki akrilamid ile kanser oluşumu arasında 

bir bağlantı olduğu sonucuna varılmıştır. Olesen ve ark., (2008) 374 

postmenopozal kadından alınan kan örneklerini inceledikleri çalışmalarının 
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sonucunda, akrilamidin hemoglobin eklenti seviyeleri ile meme kanseri 

insidansı arasında pozitif bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Diyetle 

akrilamid alımının meme kanseri dışında böbrek kanseri riskini de arttırdığını 

belirtmişlerdir (Olesen ve ark., 2008; Hogervorst ve ark., 2010).  

Hayvanlar üzerinde yapılan testler sonucu akrilamidin genotoksik ve 

nörotoksik etkilerinin olduğu, gen mutasyonuna ve DNA hasarına yol açtığı 

ispatlanmış ve insanlar için sağlık noktalarında önemli bir tehlike kaynağı 

olduğu vurgulanmıştır (Mojska ve ark., 2010). Aynı zamanda, metabolik 

aktivasyonun yokluğunda memeli hücrelerinde kromozomal aberasyonlar, 

mikronükleus, kardeş kromatid değişimleri, poliploidi, anöploidi ve diğer 

mitotik bozuklukları indüklediği belirtilmiştir (Fogliano, 2014).  

Petka ve ark., (2020) akrilamidin farklı oranlarının (7,5 g/mL, 15 g/mL, 

30 g/mL, 100 g/mL) yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini ve canlılığını 

etkileyip etkilemediğini değerlendirmişlerdir. Bakteri üremesini kültür 

yöntemiyle değerlendirirlerken, 24 saat ve 48 saat inkübasyondan sonra canlı 

ve ölü bakteri yüzdesini akış sitometrisi ile değerlendirmişlerdir. Çalışma 

sonuçlarına göre akrilamidin laktik asit bakterilerinin canlılığını 

etkileyebileceğini, ancak bu etkinin hem akrilamid konsantrasyonuna hem de 

bakteri türlerine bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. Probiyotik suş Lactobacillus 

acidophilus LA-5'in gelişiminin arttığı belirlenirken, Lactobacillus 

plantarum'un canlılığının azaldığını ve Lactobacillus brevis’in ise daha az 

duyarlı olduğunu saptamışlardır. Ayrıca akrilamidin, muhtemelen bölünme 

sırasında hücre ayrılmasını bloke ederek L. plantarum'un morfolojisini 

etkilediğini tahmin etmişlerdir. Öte yandan akrilamidin 7,5 g/mL düzeyi hariç 

her konsantrasyonunda 24 saat ve 48 saat inkübasyondan sonra L. plantarum 

hücrelerinin canlılığını azalttığını ve aynı anda hasarlı hücre miktarını 

artırdığını saptamışlardır.  

Bunların yanı sıra akrilamid içerikli beslenen annelerin çocuklarına 

emzirme yolu ile akrilamid geçtiği tespit edilmiştir. Emziren annelere patates 

cipsi verildikten sonra sütteki akrilamid konsantrasyonları ölçülerek gıda 

matrisinden insan sütüne akrilamid geçişi saptanmıştır (Sörgel ve ark., 2002). 

Başka bir çalışma sonucuna göre annelerin kanındaki ve yeni doğanların göbek 

kordon kanındaki spesifik akrilamid Hb eklentisinin ölçülmesiyle, akrilamidin 

yeni doğanlara geçtiği ortaya konulmuştur. Sigara içen annelerin bebeklerinin 

kordonunda, içmeyenlere göre daha yüksek konsantrasyonlarda akrilamid 
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tespit edilmiştir (Schettgen ve ark., 2004). Akrilamidin dağılım çalışmaları, 

herhangi bir birikim kanıtı olmaksızın tüm dokulara hızla dağıldığını ve hamile 

insanların fetüslerinde ve anne sütünde de bulunabileceğini göstermiştir 

(JECFA, 2011). 
 

4. Sonuç 

Yüksek ısıl işlem ve süre normları gıdaların bileşimindeki şeker ve 

proteinlerin yapısında değişikliklere neden olmakta ve potansiyel olarak 

kanserojenik ve mutajenik bir bileşik olan akrilamidin oluşumuna yol 

açmaktadır. Akrilamid, çeşitli gıda işleme teknikleri ile son ürünlerde farklı 

düzeylerde oluşmaktadır. Özellikle süt ve süt ürünleri arasında en düşük 

akrilamid seviyeleri sütün kendisinde tespit edilirken, en yüksek düzeyler 

bebek mamalarında tespit edilmiştir. Gıdalarda yer alan akrilamid 

seviyelerindeki farklılık hem ısıl işlem normları ile hem de gıdanın bünyesine 

katılan farklı maddelerin varlığıyla alakalı olmaktadır. Bu tarz gıdaların sürekli 

olarak vücuda alınması sonucunda canlılarda kanser, DNA hasarı, nörotoksik 

etkiler ve doğurganlıkta azalma gözlemlenmektedir. Gıdalara yüksek ısıl işlem 

normlarının uygulanması sonucu ortaya çıkan bu bileşiğin azaltılması için 

farklı yöntemlerin kullanılması gerekmektedir.  
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Giriş 

Planktonlar sucul ekosistemlerde gözle görülemeyecek kadar küçük 

mikro boyutlardan, gözle görülebilir kadar büyük makro boyutlarda bulunan 

hayvansal ve bitkisel organizmalardır. Bu organizmalar besin zincirinin ilk 

halkalarını oluşturmalarının yanında dünyadaki oksijenin de büyük bir kısmını 

sağladıkları bilinmektedir. Özellikle de bitkisel plankton  (fitoplankton) 

birincil üretimin, hayvansal plankton (zooplankton) ise ikincil üretimin 

önemli halkalarını oluşturur ve balıkların  tükettikleri temel besinler 

olmalarından dolayı da omega () yağ asitleri gibi önemli birçok besin 

maddesinin besin zincirinde insana kadar taşınmasını sağlarlar  (Parrish, 2013, 

Şen Özdemir ve ark., 2019). 

Balık stokları zaman içinde büyük dalgalanmalar gösterebilir. Bundan 

dolayı da, deniz ve tatlı su ekosistemlerinde balıkçılık verimliliğinde büyük, 

sistematik farklılıklar vardır. Bu farklılıklar hem zamansal hem de mekansal 

değişkenliğe bağlı olarak, o ekosistemdeki plankton varlığındaki farklılıklarla 

ilişkilendirilebilir (Nielsen ve Richardson, 1996; Houde, 2009). Bunun 

yanında, kültür balıkçığı da her geçen gün giderek artmakta ve buna bağlı 

olarak da balıkçılıkta yem ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Üretici hem daha 

ucuz elde edebileceği, hem de tüketiciye daha sağlıklı bir ürün sunmak için 

daha besleyici ve sağlıklı yem kaynakları bulma cabasındadır. Burada da 

plankton devreye girmektedir ve artık son yıllarda birçok balıkçılık 

işletmesinde canlı yem olarak fitoplankton ve zooplankton üretimi de 

yapılmaktadır. Bu çalışmada da hem doğal balıkçılıkta hem de kültür 

balıkçılığında planktonun öneminin birçok açıdan (ekolojik, balıkçılık 

yönetimi, tüketimi, sağlık, vb.) açıklanması amaçlanmıştır. 

Doğal balıkçılıkta plankton 

Balıkçılığın sürdürülebilir olması planktonun varlığına bağlıdır. Çünkü 

karbon fotosentetik fitoplankton tarafından sabitlenir ve balığa kadar ulaşan 

sucul besin zincirinin temelini oluşturur. İlk plankton terimini kullanan Victor 

Hensen (1885, 1911) balıkçılıkta mevcut besin maddelerinin ve biyokütlenin 

ölçülmesini savunmuştur ve planktonun balıkçılık üretimini tahmin etmek için 

nicel bir temel sağlayacağını ve ölçülmesi gerektiğini öne sürmüştür (Brander, 

2017 ). Mesela, balıkçılık üretimi Kuzey Doğu Pasifik’in yüksek verimliliğe 

sahip up-welling* bölgelerinde en yüksek seviyelere ulaşır. Bu alanlar aynı 
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zamanda birincil üretimin de en yüksek olduğu alanlardır ve klorofil-a 

yoğunluğu bu alanlarda yüksektir (Ware ve Thomson, 2005; Frank ve ark., 

2006). Ancak, balıkçılık üretimindeki artışın sadece birincil üretimdeki artışa 

bağlanması da doğru değildir. Çünkü mevcut ekosistemde trofik basamakların 

sayısı,  her basamaktaki enerji transferinin verimliliği ve balığa kadar uzanan 

sucul besin zincirindeki üretici ve tüketiciler  arasındaki uzaysal ve zamansal 

ölçeklerde bazı belirsizlikler mevcuttur (DeYoung ve ark., 2004). Üstelik 

balık ekosistem alanlarında, üretim aşağıdan yukarıyadan (up-welling) ziyade 

yukarıdan aşağıya (down-welling*) olan sistemlerin gelişimi engellenmelidir 

(Frank ve ark., 2006). Up-welling ve down-welling süreçleri, yoğun 

biyojeokimyasal aktivite ve küresel balıkçılık üretimi açısından önemli 

etkileri olan açık deniz suları ve kıyı ekosistemleri arasındaki bağlantıda kritik 

bir rol oynamaktadırlar (Lorente ve ark., 2020). 

Sucul ekosistemlerdeki besin ağlarının temelini birincil üreticiler olan 

fitoplanktonik türler oluşturur. Fitoplanktonik türler de herbivor 

zooplanktonun besinini oluşturur ve zooplanktonun besin kalitesi de 

fitoplanktonun besin kalitesine ve grazing* direncine (toksitite, boyut, şekil, 

plak) bağlı olarak değişir (Jonasdottir, 2015; Taipale ve ark., 2016a). Bu 

anlamda zooplankton ikincil düzeyde herhangi bir sucul ekosistemin üretim 

potansiyelinde enerji iletiminde anahtar bir rol oynar. Özellikle de pelajik 

balıkçılığın başarısı ve başarısızlığı planktonun varlığına bağlıdır. Hint 

okyanusu ve diğer okyanuslarda zooplankton ve pelajik balık üretimi arasında 

doğrusal ilişki olduğunu destekleyen Sudarson (1964), Prasad (1969) ve Nair 

ve ark. (1978) tarafından yapılmış çok eski çalışmalar bulunmaktadır. Pelajik 

balıkçılığın büyük bir kısmı, plankton üzerinden beslenen sardalya,  

* Up-Welling: Derindeki soğuk suyun yüzeye doğru yükseldiği bir 

süreçtir. Yer değiştirmiş yüzey sularının yerini, aşağıdan "yukarı 

çıkan" soğuk su alır ve, besin açısından zengin su ile yer değiştirir. 

* Down-Welling: Yüzey suyunun aşağı doğru zorlandığı ve daha derin 

sulara oksijenin verildiği bir süreçtir. Aşağı doğru inme, besinle 

sınırlı tabakanın derinliğini arttırdığı için üretkenliğin azalmasına 

yol açar. 

* Grazing: Fitoplankton, filamentli algler veya deniz çayırları gibi 

birincil üreticilerin herbivorlar tarafından tüketimini ifade eder. 
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uskumru vb. gibi sürü balıkları tarafından paylaşılmaktadır (Bozkurt, 

2019). Bunun yanında Türkiye balıkçılığının büyük bir kısmını oluşturan 

hamsinin yanında, diğer ticari pelajik balık türlerinin varlığında da Karadeniz 

de bolca bulunan Calanus euxinus’un  hem bolluk (Yıldız ve Feyzioğlu, 2014) 

hem de besin maddesi açısından ve besin zincirinde enerji aktarımında önemli 

bir zooplankton türü olduğu ortaya konulmuştur (Vinogradov ve ark., 1992; 

Kovalev ve ark., 1998; Şen Özdemir ve ark., 2019; Şen Özdemir ve ark., 

2020). Aynı zamanda zooplanktonik türler çoğu sucul organizma için 

özellikle larval aşamada yumurta sarısı kesesinin emiliminden sonra yaşamın 

devamı için hayat kaynağıdırlar (Abo-Taleb, 2019).  

Balık büyümesi ve ölüm oranı normal koşullar altında önemli ölçüde 

değişebilir. Sadece birkaçının hayatta kalabileceği ve büyüyüp yetişkin hale 

gelebileceği çok sayıda yumurta yumurtlamak tipik bir stratejidir. Larva 

başarısı, ebeveyn stokunun miktarına göre değil, çevresindeki çevresel 

koşullara ve plankton bolluğuna göre değişir. Düşük hayatta kalma 

seviyelerinde her birey için mevcut besin miktarının büyük bir önemi vardır. 

Tüm yıl boyunca farklı zaman ve bölgelerde tutulan balıkların gonad 

durumları kontrol edilerek yumurtlama yerleri ve mevsimleri belirlenir 

(Balachandran ve Peter, 1989).  

Balık yumurtaları da sucul ekosistemde ihtiyoplankton olarak 

adlandırılan planktonik grup içinde yer alırlar. İhtiyoplankton balık üretim 

tahminlerinde özellikle de stok tahminlerin de fazlaca kullanılmaktadır. Bir 

stoktaki toplam dişi balık sayısı, planktonda yıllık toplam salınan yeni 

yumurta sayısının bir dişi balığın her yıl denize bıraktığı yumurta sayısına 

bölünmesiyle hesaplanır. Bu, balık yumurtlama stok biyokütlesini tahmin 

etmek için çeşitli yumurta üretim yöntemlerinin temelidir (Bernal ve ark., 

2012). Bu yöntemler Kuzey Pasifik hamsisi Engraulis mordax (Lasker, 

1985a), Atlantik  uskumrusu Scomber scombrus (Lockwood ve ark., 1981) ve 

diğer birçok balık türünün stok biyokütlesini tahmin etmek için yıllardır 

kullanılmaktadırlar (Brander, 2017). İhtiyoplankton içeriği yumurtlanan 

gerçek yumurta sayısı ve larvalar hakkında da bize bilgi verir. Bunlardan 

birim ağırlık başına yumurtlama ve dişinin balık stoğundaki oranı hakkında 

bilgi ediniriz (Balachandran and Peter, 1989). 
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Kültür balıkçılığında plankton 

Su ürünleri yetiştiriciliği tarımın sudaki karşılığıdır ve kültür balıkçılığı 

olarak adlandırılmaktadır. Bugün neredeyse balık kadar kabuklu deniz 

ürünleri de üretilmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliği, dünyadaki su 

ortamlarımızdan gelecekte daha fazla yiyecek elde etmenin ana yoludur 

(FAO, 2014). Kültür balıkçılığı ile üretilen balıkların büyük bir kısmını tatlı 

su balıkları (% 64) ve yumuşakçalar (% 22) oluşturmaktadır. Tatlısu 

balıklarından sazan, yumuşakçalardan ise istiridye türleri en baskın grubu 

oluşturmaktadır. Bunlar da insanlar tarafından doğrudan tüketilen tüm 

balıkların yarısını oluşturmaktadır. Farklı trofik seviyeleri temsil eden 

yaklaşık 600 farklı hayvansal tatlı su ve deniz türünün, çok çeşitli teknolojiler 

ve girdiler kullanılarak yetiştiriciliği yapılmaktadır (Troell ve ark., 2017). 

Kültür balıkçılığında çoğunlukla balık unu ile zenginleştirilmiş hazır yemler 

kullanılmakla birlikte, bazı durumlarda besin ortamını zenginleştirmek için 

algler gibi besin içeriği zengin maddeler de kullanılabilmektedir. Bazı 

durumlarda tarımsal ürün atıkları, ev atıkları da bu amaçla 

kullanılabilmektedir. Kültür balıkçılığında dünyanın birçok yerinde içeriği 

zenginleştirilmiş pelet yemler kullanılmaktadır ve yetiştiricilik bu yemlere 

bağımlıdır (Tacon ve Metian, 2008; Tacon ve Metian, 2013). Bazı durumlarda 

daha küçük ve ekonomik değeri düşük balık türleri de karnivor kültür 

balıklarının beslenmesinde kullanılmaktadır (Tacon ve Metian, 2009). Mesela, 

somon üretiminde üretilen balık yeminden, daha fazla yeme ihtiyaç duyulur 

ve 34 kg yabani balık 1 kg somon üretimi için kullanılır (Tacon ve Metian, 

2008). Bu da balık yağında ve proteininde net bir kayıp yaratacağından besin 

kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Ayrıca, mikroalgler besin olarak 

kullanılmalarının yanında salmonlarda pigment kaynağı olarak da 

kullanılmaktadırlar (Özçiçek ve ark., 2017).  

Gün geçtikçe de dünya nüfusunun artmasıyla birlikte kültür balıkçığı 

daha çok yaygınlaşmakta ve yem ihtiyacı artmaktadır. Buna bağlı olarak, daha 

sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek için alternatif yem kaynakları arayışına 

olan ihtiyaç da artmaktadır. Burada da en önemli canlı yem kaynakları olarak 

zoo ve fito olarak plankton devreye girecektir. Bunların kültürü de bugüne 

göre gelecekte daha fazla bir önem kazanacaktır. Ayrıca, akuakültür 

üretiminde sürdürülebilirliğin artması; genel ekonomik yönetim, ileri su 

yönetimi, kaliteli beslenme stratejileri, çevre dostu yemler, genetik açıdan 

uygun stoklar, gelişmiş sağlık yönetimi ve tüm bunların entegre bir şekilde 
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uygulanmasına bağlıdır (New ve Wagner, 2000). Bu amaçla mikro, makro 

algler ve zooplankton kültürü yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Kültür balıkçılığında balık ve kabuklu su ürünlerinin büyümesi ve 

beslenmesi, büyük ölçüde bol miktarda gıda kaynağının sağlanmasına 

bağlıdır. Sonuç olarak, seçilen zooplankton türlerinin kültürü, balık ve 

kabukluların gerekli besin ihtiyacını desteklemek için uygun bir seçenek 

olarak kabul edilmektedir (Kar ve ark., 2017).  

Zooplankton gibi doğal balık yemleri, balık larvalarının besin 

kaynağının önemli bir kısmını sağlarlar. Genellikle kopepodların balık 

larvalarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayabileceği düşünülmektedir 

(Evejemo ve ark, 2003). Balık larvalarının yapay beslenmesi, kabul 

edilebilirlik açısından doğal gıdalarla karşılaştırılamaz. Farklı balık türlerinin 

doğal su kütlelerinde farklı diyetleri vardır. Fakat kültür balıkçılığında diyet 

kaynakları dışarıdan sağlanır. Bununla birlikte, tüm balıkların uygun büyüme, 

verimli üreme ve hayatta kalmak için protein açısından zengin canlı yemlere 

ihtiyacı vardır (Mandal ve ark., 2009). 

Yüksek protein içeriğine sahip Moina micrura ve Diaphanosoma birgei 

gibi zooplankton türleri, balık türleri için oldukça değerli besin kaynakları 

olarak kabul edilmektedirler (Sipaúba-Tavares ve Bachion 2002; Ud Din ve 

Altaff 2010). Kopepodlar, kladoserler ve rotiferler gibi temel zooplankton 

grupları tatlısu ve deniz akuakültürlerinde besin kaynağı olarak kullanılırlar 

(Schipp ve ark., 1999; Payne ve Rippingale 2001; Raskoff ve diğerleri 2003). 

Sazanların larvaları, ilk aşamalarda esas olarak zooplanktonla beslenir, 

ardından artan yaşla birlikte diğer gıda türlerine geçilir (Anton-Pardo ve 

Adamek 2015). Bu da akuakültürde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

zooplankton kültürünün gerekli olma sebeplerinden biridir (Kar ve ark., 

2017). Akuakültürü en fazla yapılan zooplankton türleri Brachionus plicatilis 

ve Artemia salina’dır.  Kladoser (Moina macrocorpa, Daphnia sp.) ve 

kopepod türlerinden (Euterpina acutifrons, Tigriopus japonicus) daha az 

tercih edilmektedir. En fazla kullanılan da Artemia’dır  ve   önemli bir protein 

ve enerji kaynağıdır (Rodolfi ve diğ., 2003; Chakraborty ve ark., 2007). 

Hassan (2011) farklı balık türleri için canlı yem olarak zooplankton 

kullanılmasının, yapay yemle beslenenlere göre büyüme performansını önemli 

ölçüde artırdığını göstermiştir. Öte yandan, sazan balığının büyüme 

performansının, Nil tilapisi ve Nil kefaline göre önemli ölçüde artığını ve 

zooplanktonun, balıkların büyümesinde yapay yemden daha fazla etkili 
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olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, yapay yemle beslenen balık türlerinde detritus 

önemli ölçüde artarken, zooplankton canlı yem uygulamalarında bu artış 

görülmemiştir (Hassan, 2011).  

Peltomaa ve ark. (2017) yağ asiti, sterol ve amino asit moleküllerini, 

kladoser türlerinden Daphnia'nın somatik büyümesini ve üremesini 

düzenleyen en önemli biyomoleküller olarak tanımlamışlardır. Onlar, 900'den 

fazla kuzey ve arktik gölden alınan fitoplankton alan verileriyle Daphinia 

verilerini birleştirmişler ve bunlar içinde en iyi büyüyenin Daphnia olduğunu 

görmüşlerdir. Ayrıca  Daphinia’nın steroller, ω3 yağ asitleri, protein ve amino 

asitler açısından da zengin bir fitoplankton grubu olduğunu da 

vurgulamışlardır.  

Balıkların zooplankton ile beslenmesi sürecinde, zooplanktonun temel 

besinini algler oluşturur (Koca ve Beyhan, 2014). Özellikle de, mikroalgler 

herbivor zooplanktonun besin kaynağı olmalarından dolayı yetiştiricilikte ayrı 

bir öneme sahiptirler. En fazla kültürü yapılan Rotifer ya da Artemia 

beslenmesi için üretimi yapılan  alg türleri ise Chlorella sp., Chlamydomonas 

sp., Nannochloris oculata, Nannochloropsis oculata, Tetraselmis tetrathele ve 

Tetraselmis chuii’dir. Nannochloropsis sp. rotifer besini ve yeşil su tekniği 

için larvaların beslenmesi amacıyla  balık yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır 

(Rodolfi ve ark., 2003; Chakraborty ve ark., 2007). Caf ve ark. (2016), 

alternatif canlı yem kaynağı olarak bir kladoser türü olan Moina micrura’nın 

beslenmesinde Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus alg türlerinin ve 

mayanın (Saccharomyces cerevisiae) etkisini araştırmışlardır. Moina 

micrura’nın S. dimorphus’u besin olarak daha çok tercih ettiği bunun da besin 

olarak kullanılan algin kimyasal bileşiminin besinsel anlamda yüksek 

olmasından kaynaklanabileceğini bildirmişledir.  

Zooplanktonun besin değerine, beslendiği mikroalgin pigmentleri de 

katkı sağlamaktadır Gagneux-Moreaux ve ark., 2007; Raja ve ark., 2008). 

Temora sp. zooplankton türünde  lutein ve astaksantin, Artemia’da ise 

kantaksantin pigmentleri oldukça iyi seviyelerde bulunmaktadırlar (Kang ve 

Sim, 2008; Gentsch ve ark., 2009;). Kopepod zooplankton türleriyle beslenen 

pisi balıklarında yeterli miktarda A vitamini bulunmaktadır. Ancak, Artemia 

ile beslenen pisi balıklarında az miktarda A vitamini bulunmaktadır.  Salmon 

balıklarının etinde ise astaksantin ve kantaksantin pigmentleri bulunmaktadır 

ve bunları da beslendikleri zooplankton türlerinden almaktadırlar (Baker, 

2002; Raja ve ark., 2007). Sazan yemlerine karoten pigmentlerince zengin % 
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5-20 oranında Arthrospira sp. eklendiğinde sazanların renklerinde ve 

desenlerinde artış görülmektedir (GagneuxMoreaux ve ark., 2007). 

Yem olarak en fazla akuakültürü yapılan alg grupları olan Chlorella, 

Tetraselmis, Scenedesmus, Chaetoceros, Nannochloropsis, Skeletonema ve 

Thalassiosira’nın, hızlı büyümeleri, üreme esnasında ve normal durumlarda 

ekstrem koşullara karşı daha dayanıklı ve toleranslı olmaları bunların en 

önemli tercih edilme sebepleridir. Alglerin yetiştiricilikte yem olarak 

kullanılması sonucu kilo artışı, trigliserid seviyesinde düzelme, kas 

dokularındaki protein miktarında artış, hastalıklara karşı direnç artışı, 

fizyolojik aktivite, açlık toleransı ve et kalitesinde artış meydana gelmektedir 

(Bai ve ark., 2011; Sirakov ve ark., 2015). Zooplankton akuakültüründe ise 

daha çok zooplanktonun beslendiği alg türleri yem kalitesini etkiler ve 

zooplanktonun besin kalitesini ortaya koyarken de beslendiği fitoplankton/alg 

türünün biyokimyasal içeriğinin (yağ asiti, sterol, aminoasit profili ve 

konsantrasyonu) bilinmesi önemlidir. Kullanılacak mikro alg türünün yüksek 

besin kalitesine sahip olması yanında toksin  içermemesi de gerekmektedir 

(Patil ve ark., 2007; Raja ve ark., 2004).  Algler besin olarak kullanıldığında 

kurutularak verilmesinden ziyade yaş olarak verilmesinin daha uygun 

olduğunu ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Muller-Feuga ve ark. 

(2003), çift kabuklu yumuşakça larvalarının, kurutulmuş mikro algleri düşük 

düzeyde sindirdiğini ve 3-HUFA (Omega3-Yüksek Doymamış Yağ Asitleri) 

içermediğini vurgulamışlardır. Atalah ve ark. (2007), da kurutulmuş mikro 

alglerin, oksidasyondan dolayı larval gelişimde gerekli bileşenlerden biri olan 

HUFA kaybına sebep olduğuna işaret etmişlerdir. 

Kültür balıkçılığında, tanklara alg ilavesi balığın besin kalitesinin 

iyileştirilmesinin yanında balıkların tankın çeperlerine çarpıp zarar 

görmemesini, zooplankton popülasyonda artışa ve larvaların sindirim 

sistemlerinin iyileştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Çoğu kişi için sadece 

yosun olarak adlandırılan bu canlıların, yetiştiricilikte kullanılan balık unu 

gibi birçok ürünün yerine alternatif olabileceğinin esas nedeni ekosistemdeki 

besin zincirinin içinde var olmalarıdır. Hem mikro hem de makro algler hayati 

öneme sahip  biyomolekülleri besin zinciri vasıtasıyla insana kadar ulaştırırlar 

ve bu da onların balıkçılıktaki önemini daha da artırmaktadır (Patil ve ark., 

2007; Raja ve Hemaiswarya, 2010). 
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1. Giriş 

Doğa insana sunulmuş en büyük armağandır ve bu armağan binlerce 

mucizelere kapı açmaktadır. İnsanoğlu bu armağanları beslenme, barınma, 

savunma, ısınma ve hastalıkları tedavi etmek gibi ihtiyaçlar doğrultusunda 

deneme yanılma yöntemleriyle keşfederek nesilden nesil’ e aktarmıştır. 

Geçmişte deneme yanılma yöntemi ile keşfedilen doğanın armağanı olan toprak 

ve bitkiler günümüzde gelişen teknolojiler ve konunun uzmanları tarafından ele 

alınmış ve detaylandırılmıştır. Özellikle doğanın şifa kaynağı olan tıbbi ve 

aromatik bitkiler üzerine yapılan çalışmalar gün geçtikçe artmakta ve önem 

kazanmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra insanlar ilaç sanayisinde 

kullanılan sentetik maddelerin yan etkileri hakkında daha detaylı bilgiler 

edinmiş tıbbi ve aromatik bitkilere olan yönelim artmıştır. Bunun yanı sıra bu 

bitkilerin yeni kullanım alanlarının bulunması ve doğal ham maddelere olan 

talebin artmasından dolayı bu bitkilere olan ilgi her geçen gün artmaktadır 

(Stubbendieck et al., 2003).  

Son yıllarda ülkemizde de tıbbi ve aromatik bitkiler ve bunlardan elde 

edilen ürünlerin kullanımında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Artan talebi 

karşılamak, daha kaliteli ve verimli standart bir ürün elde etmek için de gelecek 

yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınma işlemlerinin hız kazanması 

ve bunlardan elde edilen bitki ekstrelerinin ve elde edilen ham maddelerin 

işlenmesi için gerekli olan sanayi kollarının artması beklenmektedir. 

 

2. Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış 

Tıbbi bitkilerin tanımı tek başına tam olarak yapılamamasına karşın, 

tıbbi ve aromatik bitkiler terimi genellikle beraber kullanılmakta ve 

tanımlanmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkları iyileştirmek, sağlığı 

sürdürmek ve hastalıkları önlemek amacıyla ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. 

Bu bitkilerin halk hekimliğinde kullanımının yanı sıra eczacılık, mutfak 

sanayisi, kozmetik sanayisi, parfümeri sanayisi ve endüstriyel ham madde 

kaynağı olarak geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Kullanım alanının bu denli 

geniş olmasının ana nedeni bitkilerin bünyelerinde üretmiş olduğu sekonder ve 

primer metabolitlerdir. Bu metabolitler doğrudan veya dolaylı yollarda 

kullanılarak endüstrinin temel ürünlerini oluşturmaktadırlar. Özellikle 

bünyelerinde bulunan sekonder metabolitlerin birçok hastalığı iyileştirici 
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etkisinden dolayı tıbbi olarak kullanımı en göze çarpan noktalardan biri 

olmaktadır. 

Tedavide bitkilerin kullanımı günümüzde alternatif tıp, geleneksel tıp 

veya fitoterapi olarak adlandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 

yapmış olduğu tanıma göre geleneksel tıp; ruhsal ve fiziksel hastalıklardan 

korunma, bunlara tanı koyma, tedavi etme veya iyileştirmenin yanı sıra sağlığın 

iyi bir şekilde sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü inanç, 

tecrübe ve teorilere dayalı izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, uygulama 

ve becerilerin bütünüdür (Anonim,2017). Fransız hekim Henri Lenclerc ise 

fitoterapi terimini kullanan ilk kişidir.  Fitoterapinin gelişimi Famakognozi’nin 

bitki etken maddelerini inceleyip sentetik ilaçlara göre yan etkilerinin az 

olduğunu bildirmesiyle olmuştur (Göktaş ve Gıdık, 2019). Bitkilerin tedavi 

amacıyla birçok kısmı kuru veya taze halde kullanılmaktadır. Bu kullanılan 

kısımlar ise drog olarak adlandırılmaktadır. Yaklaşık olarak 2000 yıl kadar 

önce bir tabiat bilginini tarafından söylenen ”Her derdin bir bitkisel devası 

vardır, mesele onu bulmaktır” sözü günümüzde de güncelliğini korumaktadır. 

Dünya sağlık örgütü (WHO) yayınlamış olduğu veriler ile dünyada 

yaklaşık olarak 20 bin bitki türünün tıbbi ve aromatik amaçlarla kullanıldığını 

belirtmiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre tedavide bitkisel kaynakların 

kullanımı farklılık arz etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun % 80’ i 

tedavi amacıyla bitkilerden faydalanırken ABD (%42), Almanya (%40-50), 

Fransa (% 49)  ve Avustralya (% 48) gibi gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha 

azdır. Gelişmiş ülkelerde tedavi amacıyla bitkilerin kullanım oranı nispeten 

daha az olmasına karşın tıbbi ve aromatik bitkilerin en önemli ticaret merkezleri 

de ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere’ de bulunmaktadır (Titz, 2004). 

Türkiye zengin bir floraya sahip olup,  174 familyaya ait 1251 cins ve 3750 

tanesi endemik olan 12 binden fazla tür, alt tür ve varyeteye ev sahipliği 

yapmaktadır (Baydar, 2013). Ülkemiz farklı ekolojik koşullara ve bu denli fazla 

tür ve çeşide ev sahipliği yapması ile tıbbi ve aromatik bitkiler açısından 

ekonomik bir değere sahiptir (Bayram ve ark., 2010). Ülkemizde bulunan 12 

binden fazla tür içerisinden yaklaşık olarak 500 bitki türü tıbbi ve aromatik 

amaçlarla kullanılmakta ve bu türler içerisinden ise yaklaşık olarak 30 bitki 

türünün kültürü yapılmaktadır (Şahin 2013; Karık ve Öztürk 2009). Bu 

bitkilerin gövde, yaprak, çiçek, tohum, kabuk, yumru gibi organları yaş ve ya 

kurutulmuş halde farklı amaçlar ve farklı yöntemler ile kullanılmaktadır. Bu 
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bölümde tıbbi açıdan farklı amaçlar ve farklı yöntemler ile kullanılmakta olan 

sarı kantaron, lavanta, adaçayı, kekik ve tıbbi nanenin bitkisel, iklim ve toprak 

özellikleri ile sağlık açısından önemi ele alınacaktır.  

 

2.1.  Sarı Kantaron  

 

 
Şekil 1. Sarı Kantaron Bitki Sistematiği 

 

Hypericum perforatum, Hypericaceae familyasına mensup, 30-100 cm 

boylanabilen, çok yıllık otsu ve çiçekli bir bitkidir. Bin bir delik otu, kılıç otu, 

kan otu, koyun kıran, kuzu kıran, püren, yara otu ve mayasıl otu gibi yöreden 

yöreye farklılık arz eden birçok isimle tanımlanmaktadır. Gövdesi kırmızımsı, 

taban kısmında odunsu dik ve üst kısımlarda dallanmış olup dallar basık bir 

taban etrafında küme oluşturmaktadır. Yaprakları dikdörtgen şeklinde ve dar, 

1-2 cm uzunluğunda zıt ve sapsız olup sarı- yeşil renktedir. Yaprak yüzeyinde 

bulunan bezsi doku noktaları nedeniyle delikli bir görünüme sahip olması 

bitkinin Latince belirleyici adı olan perforatum’ a atıfta bulunmaktadır. 

Çiçekler 2,5 cm boyunda ve 5’ li çiçek yapısına sahip olup sarı renktedir 

(Stubbendieck et al. 2003; Rose 2006; Zobayed et al. 2006; Stace 2010). 
 

İklim İstekleri: Sarı kantaron sert geçen iklimlere karşı  dayanıklı bir 

bitkidir. Yetiştirildiği bölgelerde havaların sıcak ve güneşli olması bitkide etken 

maddenin hasattan önce oranının artmasına katkı sağlar. Sarı kantaron rakımı 

yüksek ve iklimi sert olan bölgelerde de canlılığı devam edebilir (Anonim 

2020a). 
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Toprak İstekleri: Sarı kantaronun en güzel özelliği toprak olarak özel 

bir isteğinin olmamasıdır. Bitki besin maddece ve toprağın diğer özellikleri 

(organik madde, strüktür, KDK, vb.) açısından fakir olan topraklarda dahi 

yetişebilmektedir. Ancak her bitkin için ideal olması gereken yabancı otlardan 

temizlenen, organik maddece zengin topraklar, iyi tava gelebilen, drenaj sorunu 

olmayan topraklar sarı kantaronun en iyi biçimde yetişmesini sağlayan 

topraklardır. pH’ı  ağır topraklarda pH 6.5’ in üzerinde, hafif topraklarda is 6.0’ 

dan başlayabilir (Anonim 2020a). 

 

İnsan sağlığı Açısından Önemi: Sarı kantaronun tıbbi çay ve 

ekstrakt olarak kullanılmasının yanı sıra masere edilmiş yağı da 

kullanılabilmektedir. İçerisinde bulunan uçucu yağ, hiperisin gibi anteresan 

türevleri, flavanoitler, hiperforin, oligomerler, kateşin prosiyanidler, ksanten, 

kafeik asit ve tanenler sayesinde tıbbi açıdan önemli bir bitkidir. Tıbbi çay 

olarak çiçekleri ve yaprakları kullanılmaktadır. Hafif antidepresan, anksiyolitik 

ve sedatif etkilidir. Sigara, alkol, kafein gibi bağımlılık oluşturan maddelere 

karşı tedavi edici özelliğe de sahip olup bağımlılık tedavilerinde etkin rol 

oynamaktadır. Sarı kantaronun yağında bulunan flavanoitler sayesinde 

antienflamatuar etkiye sahiptir. Bu enflamatuar etkiye sahip olan birçok ilacın 

aksine mide için olumsuz etkisi bulunmamakta ve mide ülser tedavisinde de 

etkin rol oynadığı yapılan çalışmalar sonucunda rapor edilmiştir. Masere 

edilmiş yağı ise yara iyileştirici etkiye sahip olup fitoterapide etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır (PDR for Herbal Medicines 2000; Blumenthal M. Medicine 

2000). 
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2.2. Lavanta 

 

 
Şekil 2. Lavanta Bitki Sistematiği 

 

Lavanta (Lavandula spp.), Lamiaceae familyasından 20-60 cm 

boylanabilen çok yıllık ve yarı çalımsı bir bitkidir. Dünyada 39 kadar lavanta 

türü (Lavandula spp.) bulunmakta olup bunlardan 3 türün ticari değeri 

yüksektir. Bunlar, lavander (Lavandula angustifolia Mill. = L. officinalis L. = 

L. vera DC), lavandin (Lavandula intermedia Emeric ex Loisel. = L. hybrida 

L.) ve spike lavander (Lavandula spica = L. latifolia Medik.)’dir. Bu türler 

içerisinde Lavandula angustifolia hakiki lavanta veya tıbbi lavanta olarak 

adlandırılmaktadır. 80-100 cm kadar derinlere inebilen kök sistemine sahip 

olup göndesi dört köşeli, çıplak ve tüylüdür. Bitki çok sayıda yan dallar 

meydana getirmektedir. Yapraklar 2-6 cm uzunluğunda olup karşılıklı 

konumlanmaktadır.  

Çiçek sapının ucunda 15-20 cm uzunluğunda çiçek başak-salkım ekseni 

bulunup bu başak ekseninde ise 4-6 adet çiçek kümesi bulunur. Çiçek rengi ise 

liladan mavimsi griye kadar değişiklik göstermektedir (Koç 1997; Zeybek ve 

Zeybek 1994). 
 

İklim İstekleri: Lavanta iklimi sert olan geçen bölgelerde 

yetiştirilmemelidir. Çünkü kışı mevsiminin sert geçmesi lavantada soğuk 

zararına neden olmaktadır. Ancak  kurağa, sıcağa ve ve çok sert olmayan 

soğuğa karşı oldukça dayanıklıdır. Lavanta bitkisi gün içerisinde en az altı ila 

yedi saat arasında güneşe ihtiyaç duymaktadır. En çok tercih ettiği iklim tipi 

sıcak ve orta derecede kurak iklimi, yumuşak kışları ve güneşli yazlarıdır. 
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Yaygın olarak yetiştirildiği sıcaklıklar 20-30 °C derece ile geçen ilkbahar ve 

yaz aylarıdır (Aslancan ve Sarıbaş 2011). 
 

Toprak İstekleri: lavanta toprak açısından kanaatkâr bir bitkidir. 

Hemen hemen her toprakta yetişebilmektedir. Ancak en iyi gelişimi gösterdiği 

toprakalar, CaCO3 içeriğince zengin,  tekstür sınıfınca kumlu-killi ve pH’sı 5.8-

8.3 olan, kuru topraklarda en iyi gelişim göstermektedir (Aslancan ve Sarıbaş 

2011).  
 

İnsan Sağlığı açısından Önemi: Lavantanın tıbbi açıdan kullanılan 

kısımları yağı ve kurutulmuş çiçekleridir. Lavanta çiçeği eskiden beri 

fitoterapide kullanılan bir drog olup idrar yolları iltihabı, idrar artırıcı, terletici, 

egzama, romatizma, antiseptik, balgam söktürücü, kalp ve sinir sistemi üzerine 

tedavi amaçlar ile kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra stres, huzursuzluk, 

tükenmişlik ve uykusuzluk için de kullanılmaktadır. Lavanta çiçeklerinden elde 

edilen uçucu yağ parfümeri, kozmetik, gıda endüstrilerinde kullanılmasının 

yanı sıra eczacılıkta bazı preparatlara koku vermek için de kullanılabilmektedir 

(Ceylan 1996; Baytop 1999; Koç 2002). 
 

2.3.  Ada Çayı 

 

 
Şekil 3. Adaçayı Bitki Sistematiği 

 

Tıbbi kullanımı Avrupa’ da kabul görmüş olan ve tıbbi adaçayı olarak 

adlandırılan tür Salvia officinalis L. türüdür. Tıbbi adaçayı Labiateae 

(Lamiaceae) familyasına mensup, 60-100 cm boylanabilen, yarı çalımsı ve çok 

yıllık bir bitkidir. Saçak kök sistemine sahip olan bu bitkinin yaprak rengi 
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beyazımsı griden, gümüş rengine kadar değişiklik göstermekte olup tüylü bir 

yapıya sahiptir (Ceylan 1996). Çiçekleri çoğunlukla açık viyole renginde 

olmakla beraber pembe ve beyaz renkte de olabilmektedir. Çiçekleri 4-8’ li 

gruplar olarak salkım ve ya başak halinde sap ucunda konumlanmaktadır.  
 

İklim İstekleri: Ada çayının en çok sevdiği iklim tipi Akdeniz 

iklimidir.  Yazın sıcak ve kuraklığını, kışın ise ılık ve yağışlı olan bölgeler en 

sevdiği ortamdır. Bitki rakımı bin beş yüz metreye yayılış gösterebilir. Ada 

çayında bulunan uçucu yağ oranları yükseltiye, sıcaklık ve gün ışığının 

azalması ve artmasına, toprak ve bulunduğu bölgede ki hava neminin artmasına 

bağlı olarak değişiklik (Anonim 2020b).  
 

Toprak İstekleri: Tüm bitkiler gibi adaçayı da ideal toprak tipini 

sevmektedir. CaCO3 içeriğinin hafif olması, tekstür sınıfının kumlu-tınlı veya 

tınlı-kumlu olan topraklar en sevdiğidir. En çok yayılış gösterdiği bölgeler 

kayalık yamaçlar, bol güneş alan ve taban suyu yüksek olamayan alanlardır 

(Anonim 2020b). 
 

İnsan Sağlığı Açıdan Önemi: Tıbbi adaçayı günümüzde daha çok 

tonik olarak, antiseptik ve uyarıcı, gaz söktürücü etkisinden dolayı haricen ve 

dahilen kullanılmaktadır. Boğaz enfeksiyonları, grip, nezle ve böbrek 

hastalıklarında genellikle çay olarak tüketilmekte olup gargara terkiplerinde de 

yer almaktadır. Tonik olarak sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenlemede 

ve karaciğeri canlandırmak için kullanılmaktadır. Özellikle östrojen hormonu 

salgılama ve terlemeyi önleyici etkisi bulunmasından dolayı menapoz 

döneminin rahat geçirilmesine yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra 

perkinson hastalığında salivasyonu azaltıcı etkisi olduğu ve kan şekerini 

düşürücü etkisinden dolayı diyabet tedavilerinde kullanılabileceği yapılan 

çalışmalar sonucu rapor edilmiştir (Zeybek ve Zeybek 2002). 
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2.4.  Kekik 

 

 
Şekil 4. Kekik Bitkisinin Sistematiği 

 

Kekik Lamiaceae familyasına mensup çok yıllık bir bitki olup Türkiye’ 

de Origanum, Thymus, Thymbra, Satureja ve Coridothymus olmak üzere 5 

cinsi bulunmaktadır. Dünyada Origanum cinsine dahil tür sayısı 43 olup, 

Türkiye’de 23 tür (27 takson), Thymus; cinsine dahil tür sayısı 220 kadar olup, 

Türkiye’de 39 tür (58 takson), Thymbra cinsinin 12 kadar türü olup, Türkiye’de 

2 tür (4 takson),  Satureja cinsinin 30 kadar türü olup, Türkiye’de 13 tür (14 

takson) ve Coridothymus cinsine ait tek tür olup, bu tür Türkiye florasında da 

yer almaktadır. Uçucu yağlarının ana bileşenleri genellikle carvacrol ve 

Thymol olmakla beraber türlere göre farklılık arz etmektedir. Bu türler 

içerisinde en çok kullanılanı ise Thymus vulgaris’ tir (Başer ve ark., 1994; 

Davis 1982; Davis 1988). Kekik 15-40 cm boylanabilen, pembe, eflatun, 

pembemsi kırmızı ve ya pembemsi beyaz renkli çan şeklinde çiçekleri, 

karşılıklı oval, eliptik ve ya yumurta şeklinde koyu yeşil renkli sapsız veya kısa 

saplı yaprakları ile bilinen bir bitkidir.  
 

İklim İstekleri: Kekik, en güzel gelişim gösterdiği iklim tipi ılımandır. 

Daha çok Ege ve Akdeniz Bölgesinde yayılış göstermektedir. Bunu yanında 

kekik kurağa ve soğuklara dayanıklı olmasından dolayı karasal iklime sahip 

olan diğer bölgelerimizde de yayılış gösterebilmektedir. Ülkemizde 0-1400 m 

arasında değişen yüksekliğe sahip bölgelerde yetişebilmektedir. Ayrıca kış 

aylarının başında ve sonunda oluşan donlara dayanıklıdır. Ancak kış ve 
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donların hakim olduğu ve sert soğuk iklimin (karasal iklim) görüldüğü 

bölgelerde yetiştirilmesi tavsiye edilmektedir (Anonim 2020c). 
 

Toprak İstekleri: Kekik bitkisinin ideal yetiştiği toprağın tekstür sınıfı 

tınlı-killi topraklardır. En iyi gelişim gösterdiği topraklar alüviyal topraklardır. 

Tanecik yapısı büyük olan topraklarda yaz aylarında yuğun su ihtiyacından 

dolayı yetiştirilmesi uygun görülmemektedir (Anonim 2020c). 
 

İnsan Sağlığı açısından Önemi: Kekik birçok kullanım alanına sahip 

olmakla beraber fitoterapide de yoğun bir şekilde kullanım alanı bulmaktadır. 

Kekik genellikle çay, tentür ve yağ olarak kullanılmaktadır. Ancak kekik yağı 

tiroid bezini fazla çalıştırdığından kullanım miktarına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Yoğunlukla mide, akciğer, sindirim sistemi ve bronşlarda 

kullanılmakta olup bunun yanı sıra balgam sökücü, kansızlık, gut, iltihap, ağız-

diş bakımında, ishal, ve soğuk algınlığı gibi birçok hastalığın tedavisinde de 

kullanılabilmektedir. Kekik kandaki şeker miktarını düşürme ve kalp 

çarpıntısını kesme özelliklerine de sahiptir. Kekik türleri içerisinde en fazla 

kullanılanı olan Thymus vulgaris’ in de özellikle migren, uykusuzluk, nezle, 

grip ve baş dönmesi için iyileştirici olarak kullanılmaktadır. 
 

2.5. Tıbbi Nane 

Nane Lamiaceae familyasına mensup çok yıllık yarı odunsu bir bitkidir. 

Anavatanı Akdeniz sahilleri olarak bilinmekte olup Anadolu’da da yabani 

formlarına rastlanmaktadır. Nane 30-80 cm boylanabilen, gövdesi yeşil ve mor 

renkli, taç yaprakları mor erguvan renginde olan bir bitkidir. Boğumlarda 

karşılıklı olarak şekillenen yapraklarının kenarları hafif dişli ve uç kısımları da 

sivridir. Bitkinin tıbbi olarak değerlendirilen kısmı genellikle yüksek miktarda 

eterik yağ içeren yapraklarıdır.  
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Şekil 5. Tıbbi Nane Bitki Sistematiği 

 

İklim İstekleri: Tıbbi nane nemli ve yağışlı olan bölgelerde yayılış 

göstermektedir. Bu nedenle en sevdiği iklim tipi, ortalama yıllık yağış 

miktarının 1000 mm den fazla olan rakımı yüksek bölgelerden ve ılıman iklim 

tipi bölgelerinde yetişmektedir. Tıbbi nane meydana gelen yağış miktarların 

yeterli ve düzenli olmasını ister. Ancak havanın sürekli bulutlu olmasında daha 

çok az bulutlu ve yeterli güneşli olmasını istemektedir (Anonim 2020d). 
 

Toprak İstekleri: Tıbbi nane en çok sevdiği topraklar nemli 

topraklardır. Bu nedenle doğada en çok yetiştiği bölgeler taban suyu yüksek 

olan alanlardır. Bitki toprak pH’sı 4,5 kadar düşük olan topraklarda bile 

yetişebilir. Tekstür sınıfı  kumlu-tınlı sınıfında olan topraklardan hoşlanır.  

Organik maddece zengin ve az tuzlu olan topraklarda da yaşamını 

sürdürebilmektedir (Anonim 2020d). 
 

İnsan Sağlığı açısından Önemi: Tıbbi nane geniş bir kullanım 

alanına sahip olmakla beraber tıbbi olarak merhem, uçucu yağ, çay ve organik 

çözücüler ile hazırlanmış olan preparat olarak kullanılabilmektedir. Özellikle 

karın ağrısı ve mide bulantısı için kullanılmakta olan tıbbi nane kas ağrıları, 

romatoit artrit, karminatif, ateş, öksürük, soğuk algınlığı, baş ağrısı, karaciğer 

ve safra kesesi problemlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır. Bunların yanı 

sıra antibakteriyel özelliktedir ve farenjiyal mukoza iltihabının tedavisinde de 

kullanılmaktadır (Ayhan ve Altınkaynak 2020).  
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3. Sonuç ve Öneriler 

Bilinen insan tarihi boyunca tıbbi ve aromatik bitkiler pek çok hastalığın 

tedavisinde kullanılmış ve kullanılmaya devam edilmektedir. Bu nedenle insan 

sağlığı için gün geçtikçe önemi artmaktadır. Bunun yanında ilaç sanayi ve gıda 

sanayinde kullanımı artarak devam etmektedir. Bu nedenle tarım ürünleri 

arasında önemli bir yer almaktadır. Ülkemiz tıbbi ve aromatik bitkiler açısından 

zengin bir potansiyele sahip bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Hem endemik 

hem de çeşitlilik ve üretim potansiyeli bakımından oldukça yüksek bir tarımsal 

potansiyele sahiptir. 

Tarımsal değeri bu denli yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkileri gereken 

önem verilmeli ve üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu belirtmekte 

yarar vardır. Bu çalışmada halk arasında en çok kullanılanlar arasında olan 5 

(Sarı kantaron, Lavanta, Kekik, Ada çayı, Tıbbi nane)  adet tıbbi ve aromatik 

bitkiye değinilmiştir. Ancak bu tanıma girebilecek yüzlerce bitki vardır. Bu 

nedenle bu tür çalışmaların artırılarak konunun önemine değinmekte fayda 

vardır. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin geliştirilmesi oldukça önemlidir. 

Doğadan toplayarak ve kültüre alınarak üretimi yapılmaktadır. En çok doğadan 

toplanarak elde edilmektedir. Ancak bilinçsiz bir şekilde toplanmaktadır.  Bu 

nedenle en temel olan bu problemin önüne geçilmelidir. Böylelikle hem iç 

pazar hem de dış pazar ihtiyacının artması nedeniyle tıbbi ve aromatik bitkilerin 

kültürünün yapılması sağlanmalıdır. Böylelikle hem kültüre alınmış olunacak 

hem de bilinçsiz üretimin önüne geçilmiş olunacaktır. 
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1. Giriş  

Dünya nüfusu her geçen gün hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu artışın 

paralelinde yiyecek, giyecek ve barınma gibi insanoğlunun temel ihtiyaçlara 

olan talepte yükselmektedir. İnsanoğlunun bu denli ihtiyaçlarının temininde 

doğrudan ve dolaylı olarak en önemli kaynağı arazi kaynaklarıdır. Ancak arazi 

kaynaklarının bu ihtiyaçlarının elde edilmesinde kullanılması, beraberinde 

önemli problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. En önemli 

problemlerden biri arazi kaynaklarının doğru yönetilmemesidir. Arazi 

kaynaklarının doğru yürütülememesi arazi tahribatı, gıda krizi, ormanların 

tahribi, su kaynaklarının tüketilmesi ve kirletilmesi, çevre kirliliğin artması, 

doğal yaşamın negatif etkilenmesi vb. gibi tahribatların meydana gelmesine 

neden olmaktadır. 

Arazi yönetimi, var olan arazi kaynaklarının doğru alanda ve amaca 

uygun bir şekilde kullanımını ve gelişiminin yönetilmesidir. Bir bölgedeki arazi 

kaynağının organik tarımda, yeniden ağaçlandırmada, eko-turizm ile ilgili 

projelerde, sula sistemleri gibi alanlarda amaca uygun kullanılmak isteğinde 

hem fayda sağlamakta hem de tahribatın önüne geçinilmektedir (Evrendilek, 

2004; Foley ve ark., 2005). Ancak günümüzde amaç dışı kullanımlardan dolayı 

arazi kaynaklarında ciddi tahribatlar meydana gelmektedir. Meydana gelen bu 

tahribatlar arazilerin çölleşmesine neden olarak artık kullanılmamasını 

tetiklemektedir (Eswaran ve ark., 2019; Dengiz ve ark., 2020). 

Arazi, karasal alanda yaşayan tüm canlıların yaşamlarının boyunca 

faaliyet gösterdikleri en temel alandır (Yomralıoğlu, 2011). Ayrıca karasal 

ekosistemin en önemli parçasıdır. Besin zinciri tedarikinde en önemli rol arazi 

kaynaklarınındır (Carlos ve ark., 2005; Boyd  ve Banzhaf, 2007; Kasparinskis 

ve ark., 2018; İnik, 2022; Bülbül ve ark. 2022). Özelliklede gıda talebinde olan 

arz, arazi kaynaklarının doğru yönetilememesi durumunda gelecekte ciddi bir 

problem yaşanacağını belirlenmiştir (Gürlük ve Turan, 2008; Gökırmaklı ve 

Bayram, 2018). Bu nedenle mevcut arazi kaynaklarının doğru yönetilmesi 

önem arz etmektedir. 

Bilinen insanlık tarihinden beri, insanoğlunun arazi kaynaklarına 

olumsuz etkilemiştir. Bu etki sanayi devrimiyle hızlanmıştır. Özelliklede 

barınma-yerleşme, sanayi faaliyetleri, tarımsal aktiviteler, turizm gibi 
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faaliyetler sonucu arazi kullanımı değişmeye başlamıştır. Özelliklede 

insanoğlunun ekonomik büyüme ve üretimde artış sağlama arzusu gün geçtikçe 

arazı kaynaklarının sınırlarını zorlamaktadır (Çinier,  2016). Bu zorlama arazi 

kaynakların kirletilmesi ve yanlış alanlarda kullanılarak tahrip edilmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Amacına uygun kullanılmayan arazi kaynakları adeta bir 

domino taşı gibi toprak kirliliği, toprak erozyon, su kaynaklarının kirlenmesi 

ve doğal olarak çevre kirliliği ile sonuçlanmaktadır. Özellikle de gıda talebini 

karşılamak için ihtiyaç duyulan arazi kaynakları verimliliklerini 

yitirmektedirler (Brohi  ve ark., 1995; Bezdicek ve ark., 1997; Çepel, 1997; 

Tok, 1997; Gündoğan ve ark., 2010; İzol ve İnik, 2022). 

Arazi kaynaklarımızın korunması ve amaca uygun bir şekilde 

kullanılması üzerinde tartışılması gerek en önemli konulardan biridir. Bunun 

için ilk atılması gereken adım arazi kaynaklarının durumu ve mevcut olan 

kaynaklarını tespit edilmesi gereklidir. Günümüzde teknolojinin her alanda 

hakim olduğu gibi arazi kaynaklarını belirlemesinde, yönetimin ve izlemesinde 

de etkinliği yüksektir. Bu konuda en bilinen örnek coğrafi bilgi sistemleri 

(CBS) ve uzaktan algılama (UA) sistemlerinin kullanıldığı CORINE 

(Coordination of Information on the Environment- Çevresel Bilginin 

Koordinasyonu) projesidir. 

CORINE projesi Avrupa Çevre Ajansın (AÇA) tarafından uygulanan bir 

projedir.  Projede temel amaç arazi kaynaklarının belirlenmesi ve kullanımıyla 

ilgili konularda, arazinin kaynaklarının sınıflandırılması ve meydana gelinen 

değişimi gözlemlemektir. Projede Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Türkiye’nin 

de içinde bulunduğu 39 ülke bulunmaktadır. Türkiye’de ise CORINE ile ilgili 

çalışmalara 2001 yılından itibaren başlatılmıştır. Bu çalışmalar nihayetinde 

CORINE 1990, 2000, 2006, 2012 yılları arazi örtüsü haritaları ile 1990-2000, 

2000-2006, 2006-2012 yılları arası değişim veri tabanları oluşturulmuş ve bu 

veriler ülkemiz için CORINE veri setinin de bulunduğu bir web sayfasında 

bilgiler paylaşılmaya başlanmıştır (Özür ve Ataol, 2018). 

Bu bağlamda hazırlanan bu çalışmada ülkemiz için hazırlanan CORINE 

veri setinden faydalanarak Bingöl ili arazi kaynaklarında zamanla meydana 

gelen değişimin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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2. Bingöl İlinde Meydana gelen Arazi değişiklikleri 

Bingöl Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan yedi ilçeye sahip 

bir şehirdir (Şekil 1).  2021 yılı verilerine göre nüfus 283.112'dir.  Yüzde olarak  

%50,53 erkek, %49,47 kadındır. İl’in ortalama yüksekliği 1745 m'dir. Dağlık 

alanlar, vadiler, platolar, ovalar ve havzalar ana yer şekillerini oluşturur. Bingöl 

ve çevresi kuzeyden nemli-soğuk hava kütlelerine açık olup, yükselti 

faktöründen dolayı yazları sıcak, kışları soğuk geçmektedir. Yıllık ortalama 

sıcaklık yaklaşık 12.1 0C'dir. Yıllık yağış miktarı 873,7 mm'dir. Karlı gün sayısı 

24,5 gün, donlu gün sayısı ise 94,1 gündür (Yüksel ve Avcı, 2015; Yüksel ve 

ark., 2018;Meral ve ark., 2019; Yüksel ve ark., 2020; İnik ve ark., 2022) 

 

Şekil 1. a. Dünya Haritası, b. Türkiye Haritası, C. Bingöl İli Haritası (İnik ve ark., 2022) 

Bingöl ilindeki arazi kaynakları ve zamanla değişimi Tarım ve Orman 

Bakanlığının yapmış olduğu CORINE projesinden faydalanarak belirlenmiştir. 

Çünkü CORINE projesin amacı AÇA belirlediği kriterler ve sınıflandırma 

sistemi doğrultusunda, AÇA’ya üye tüm ülkelerde, arazideki çevresel 

değişimlerin belirlenmesi, doğal kaynakların doğru bir biçimde yönetilmesi ve 

çevre ile ilgili politikaların oluşturulması amaçlarına yönelik, aynı temel 

verilerin yönetilmesi ve standart bir veri tabanının oluşturulmasından dolayı 

çalışmanın altlık bilgi olarak kullanılması için en uygun veri kaynağıdır. 

Türkiye olarak bu proje ile arazi kaynaklarımızın 1990 ve 2018 yılları 

arasındaki mevcut değişimleri belirlenmiştir (Çivi ve ark., 2009; Özür ve Ataol, 

2018). Bu bağlamda Bingöl ili’nin arazi kaynakları ve değişimleri gelecek 
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bölümlerde değinilmiştir. En çok yapay (yapılaşma alanlar) bölgeler, tarım 

arazileri ve orman alanlarını kapsayan arazi sınıflarına odaklanmıştır. 

2.1. Bingöl İl Merkezinin Arazi Kaynaklarında Meydana 

Gelen Değişiklik 

Bingöl Merkez İlçesinde CORINE 1990 ve 2018 yılları arasında geçen 

28 yılda arazi kullanımında toplam 1094.49 ha yapay alanda artış meydana 

gelmiştir (Çizelge 1). Oransal olarak 1990 da % 0.66 olan yapay alanlar 2018’e 

gelindiğinde %0.62 artarak %1.28 olmuştur.  

Çizelge 1. CORINE 1990 ve 2018 yılları arasında Bingöl Merkez İlçesindeki arazi 

kaynaklarının Alansal ve Oransal olarak meydana gelen değişiklik (Anonim, 2019) 

CORINE Arazi 

Sınıfları 

CORINE 1990 CORINE 2018 2018-1990 

Alan (ha) % Alan (ha) % Fark (ha) 

Yapay Bölgeler 1197.83 0.66 2292.3 1.28 1094.49 

Tarımsal Alanlar 69802.5 38.7 38364.5 21.44 -31437.9 

Ormanlık Alanlar 109334.9 60.6 138286.7 77.28 28951.8 

Toplam 180335.2 100 178943.6 100  

 

Şekil 2’ ye bakıldığında 1990 ve 2018 yılları arasında yapay alanlardaki 

meydana gelen değişiklik açıkça görülmektedir. Özelliklede geçen 28 yılda 

şehir merkezindeki kentleşmenin artması akıllara kırsaldan kente göçlerin 

arttığını hatırlatmaktadır. 
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Şekil 2. CORINE 1990-2018 Yılları Arası Bingöl İli Merkez İlçesinde Yapay 

Bölgelerindeki Değişiklik (Anonim, 2019) 

 

Diğer taraftan 1990 ve 2018 yılları arasında arazi kaynaklarındaki 

değişikliklere bakıldığında tarımsal alanlarda 31437,9 ha tarımsal arazi 

kaynağının tahrip edildiği görülmektedir (Çizelge 1). Bu oran CORINE 1990 

verilerine göre mevcut tarımsal alanların %17.27 oranı kapsamaktadır. 

Özelliklede kentleşmenin yoğun olduğu şehir merkezindeki tarımsal arazi 

kaynakların daha çok tahrip edildiği görülmektedir (Şekil 3). Şekil 2 ve Şekil 

3’e bakıldığında tarımsal arazilerin yerlerini yapılaşma-yerleşim aldığı 

görülmektedir.  



TEORİDEN PRATİĞE TÜRKİYE'DE TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMALARI | 226 

 

 
Şekil 3. CORINE 1990-2018 Yılları Arası Bingöl İli Merkez İlçesinde Tarımsal Arazi 

Kaynaklarındaki Değişiklik (Anonim, 2019) 

 

Ancak orman alanlarına bakıldığında 1990 yılında 109334,89 ha olan 

orman varlığı geçen 28 yılda 28951.8 ha artarak 138286.7 ha’ya çıkmıştır 

(Çizelge1). Özelliklede merkeze yakın alanlarda ormanlık alanlarda artış 

gözlenmektedir (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. CORINE 1990-2018 Yılları Arası Bingöl İli Merkez İlçesinde Ormanlık 

Alanlarındaki Değişiklik (Anonim, 2019) 

 

Orman alanlarındaki meydana gelen bu artış Tarım ve Orman 

bakanlığına bağlı Orman genel müdürlüğünün bölgede yaptığı rehabilitasyon 

projeleriyle (Örneğin; Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (MNHRP 

2013-20121) ) açıklanabilir (Anonim, 2021). Özelliklede bu projeylerle birlikte 

erozyon çalışmaları, kırsal kesimlerde gelir getirici desteklerin olması ve belirli 

sahalarda ağaçlandırma faaliyetleri artarak devam ettiği görülmektedir (Şekil 

5). 
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Şekil 5. MNHRP Kapsamında Çapakçur mikro havzasında Yapılan Rehabilitasyon 

Çalışması; a. Ağaçlandırma sahaları, b. Su Yatakları Islah Çalışması, c. Yapılan 

Destekler, d. Kırsal kesimde Göçün önüne geçilmesi için yapılan hane İzolasyon 

Faaliyetleri (Resimler: Orhan İNİK) 

2.2.  Bingöl İli Genelinde arazi Kaynaklarından Meydana 

Gelen Değişiklikler  

Bingöl İli CORINE 2018 projesi sonuçlarına göre; toplam arazi 

kullanımının %0.56’i yapay alanlar, %14.5’i tarımsal alanlar ve %84.8’i orman 

alanlar kaplamıştır (Çizelge 2). 
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Çizelge 2. CORINE 1990 ve 2018 yılları arasında Bingöl İli Genel Arazi 

Kaynaklarının Alansal ve Oransal olarak meydana gelen değişiklik (Anonim, 2019) 

CORINE Arazi 

Sınıfları 

CORINE 1990 CORINE 2018 2018-1990 

Alan (ha) % Alan (ha) % Fark (ha) 

Yapay Bölgeler 4008.3 0.5 4427.6 0.56 419.3 

Tarımsal Alanlar 190769.7 23.9   115690.8 14.5 -75078.9 

Ormanlık Alanlar 603591.7 75.6 673723.2 84.8 70131.5 

Sulak Alanlar (4) 320.6 0.04 800.6 0.1 479.5 

Su Kütleleri (5) 2965.2 0.37 7013.7 0.9 4048.5 

Toplam 801655.5 100 801655.5 100  

 

Geçen 28 yılda yapay alanlarda artış görülmektedir. Bingöl İli CORINE 

1990 haritasına bakıldığında, özelliklede İlin güney kırsallarında görünen 

yerleşim alanları CORINE 2018 haritasında görülmemektedir (Şekil 6). Burada 

kırsaldan kente bir göç olduğu söylenebilir.  

 

Şekil 6. CORINE 1990-2018 Yılları Arası Bingöl İli Geneli Yapay Bölgelerindeki 

Değişiklik (Anonim, 2019) 
 

Şekil 6’da kırmızı alanlara bakıldığında Bingöl Merkezinin CORINE 

2018 haritasında net bir şekilde kentleşmenin arttığı gözlenmektedir. 

Çizelge 2’ bakıldığında il geneli tarım arazi kaynaklarında 28 yılda 

75078.9 ha arazinin değişikliğe uğrayarak tahrip edildiği anlaşılmaktadır. 
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Şekil 7. CORINE 1990-2018 Yılları Arası Bingöl İli Geneli Tarımsal Arazi 

Kaynaklarındaki Değişiklik (Anonim, 2019) 

Özelliklede il merkezine yaklaşıldıkça tarımsal alanların daha çok 

değiştiğini görmekteyiz (Şekil 7). Bu durum bu alanlarda tarım arazilerinin 

yerine yapılaşmalarının hakim sürdüğü anlaşılmaktadır. Özelliklede şehir 

merkezindeki tarımsal alanların yapılaşmadan dolayı değiştiği görülmektedir 

(Şekil 8). Şekil 8’e bakıldığın şehir merkezinin tarımsal alanlara kayarak 

genişlendiği görülmektedir. Bu durum zamanla giderek artacağı aşikardır. 

 Ancak CORINE 1990-2018 yılları ait haritalara bakıldığında bu durum 

ormanlık alanlar için tam tersi olduğu gözlenmektedir (Şekil 9). 

 

Şekil 8. Bingöl İli Merkez İlçesi yapılaşma (Anonim, 2022) 
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Bingöl il genelinde orman alanlarında geçen 28 yılda 70131.5 ha alanda 

artma meydana gelmiştir (Çizelge 2). Bu durum 1990 ve 2018 yılları arasında 

ormanlık alanlarında % 9.2 gibi bir artış olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 9. CORINE 1990-2018 Yılları Arası Bingöl İli Geneli Ormanlık alanların 

Değişiklik (Anonim, 2019) 

Ormanlık alanlarındaki artış daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi 

yerel ve bölgesel alanlarda tarım ve orman bakanlığının rehabilitasyon projeleri 

kapsamında yapılan ağaçlandırma faaliyetleri olabilir. 

3. Sonuç ve Öneriler 

Yapılan çalışmada Bingöl İli arazi kaynaklarındaki değişimlerinin 

CORINE 1990 ve 2018 yıllarına ait verilerine bakılarak elde edilmiştir. 

Çalışma en çok yapay bölgeler, tarımsal alanlar ve ormanlık alanlarındaki 

değişimlere odaklanmıştır.  Bu verilere bakıldığında tarımsal alanlar, 1990-

2018 yılları arasında en fazla azalışın yaşandığı alanlar olarak belirlenmiştir. 

Arslan ve Örücü (2019) Bodrum İlçesi’nin 1990- 2018 yılları arasındaki arazi 

kaynaklarında meydana gelen değişimi araştırmışlardır. Araştırmada tarımsal 

alanlarda azalış yaşanırken yapay bölgeler, özellikle kentsel alanlar ve turistik 

tesisler olarak sınıflandırılan arazi kaynaklarında artış olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu durum Bingöl ili merkezinde de görülmektedir. Şehir merkezinde geçen 28 

yıllık süreçte 31437.9 ha tarımsal alan azalmıştır. Bu karşın yapay alanlar 

1094.49 ha artmıştır. 

İl geneline de bakıldığında tarımsal alanlarda ciddi bir düşüş olmuştur. 

CORINE 1990 yılı verilerine bakıldığında Bingöl ilinin tarımsal arazi 

kaynakları 190769.7 ha olan tarım alanları 2018 verilerine bakıldığında 
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75078.9 ha azalarak 115690.8 ha’a gerilemiştir. Ancak bu durum ormanlık 

alanlar için tam tersinedir. Hem Bingöl ili merkez ilçesinde hem de il genelinde 

ormanlık alanlarda bir artış gözlenmiştir.  İl genelinde en fazla yer kaplayan 

arazi kaynakları ormanlık alanlar olarak görülmektedir. Üyük ve ark., (2020) 

Denizli ilinde yaptıkları çalışmada ormanlık alanlarda 2012-2006 yılları 

arasında ciddi manada azalış  olduğunu belirtmişlerdir. Bu karşın 2012-2018 

yılları arasında ağaçlandırma faaliyetleriyle zamanla ormanlık alanların arttığı 

gözlemlenmiştir. Bingöl İli de CORINE 1990-2018 yılları arasında geçen 28 

yıllık veride il genelinde ormanlık alanlarda 70131.5 ha bir artış olduğu 

gözlenmiştir. Bu artış Orman genel Müdürlüğünün Bölgede yaptığı 

rehabilitasyon projeleri kapsamında ağaçlandırma çalışmaları ve ormanlık 

alanların korunması ve geliştirmesi faaliyetlerinin bir sonucu olduğuna 

bağlanabilir.   

Günümüzde dünya nüfusunun gün geçtikçe artması gıda talebine olan 

ihtiyacın fazlalaşması demektir. Gıda tedarikinde arazi kaynaklarının önemi 

tartışılamaz. Özelliklede arazi kaynaklarının bu şekilde yanlış kullanılmaya 

devam edilirse gelecek 50 yıl içinde dünyada bir gıda krizinin olacağını 

vurgulamakta fayda vardır. Hal böyleyken arazi kaynaklarımızdan tarımsal 

alanların korunması ve amaca uygun bir şekilde yönetilmesi büyük önem 

taşımaktadır.  Ancak bu çalışmada da belirlendiği gibi tarımsal alanlar gün 

geçtikçe tahrip edilerek başka alanlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle tarımsal 

arazilerin önemine ülke bazında değinilmeli ve korunmaları için gerekli tüm 

yasal gerekliliklerinin yapılması gerekmektedir. Özelliklede kırsalda yaşayan 

kesimin tarım arazilerinin işletilmesinde ve korunmasında teşvik edilerek hem 

köyden kente göçün önüne geçilmesi hem de pasif durumunda olan tarım 

arazilerinin aktifleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda ilgili tüm kamu ve 

kuruluşlar gerek saha çalışmalarıyla gerek eğitimlerle durumun ciddiyetine 

değinilerek bir farkındalık oluşturmalıdırlar. Aksi takdir her geçen gün tarımsal 

arazi kaynaklarımız tükenecektir. 
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TARIM NEDİR? 

Tarım insanlığın hem yaşam amacı hem de yaşam kaynağı olmuştur. 

Tarım ticareti  özellikle pandemi sonrasında önemi gün daha da anlaşılır bir 

ticaret ayağı haline gelmiştir. Tarım, hem sanayiye hammadde ve yarı madde 

sağlar. Hem de sağlıklı beslenme için insanlığın doğuşundan beri ihtiyacı olan 

temel maddeleri sağlar. Ayrıca dünya savaşlarının asıl çıkış nedenlerinin de 

stratejik öneme sahip tarım ürünlerinden olduğu bilinmektedir. Tarım diğer 

sektörlerden farklı bir üretim modeli desenine sahiptir. Hem aile 

işletmelerinin olduğu hem de profesyonel işletmelerin olduğu geniş bir 

yelpazeye sahip bu üretim modeli, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre ağırlığı 

değişir ölçülerde aile işletmesine sahip yegâne sektördür. Tarım sektörü, 

gelişmiş ülkelerde daha profesyonel işletmelerin olduğu bir yapı olarak 

karşımıza çıkarken, gelişmekte olan ülkelerde aile işletmelerinin daha 

ağırlıkta olduğu bir yapı olarak görülmektedir. Bu durum en çok ülkeler 

arasında uygulanan tarım politikalarının yapısını değiştirmektedir.  

Genel anlamda bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesine konu olan 

tarım, ülkelerin ekonomik sürecini etkileyen en önemli sektörlerden biridir. 

Tarımsal ürünler ne kadar katma değerli hale getirilirse o kadar  ekonomi 

içindeki payı artacaktır. Bu nedenle tarım sektörü tüm ülkeler için stratejik 

olarak önemini korumakta, sanayileşmenin tamamlayıcısı ve lokomotifi sektör 

olma görevini de sürdürmektedir. Bütün ülkeler için tarım stratejik öneme 

sahip bir sektördür. Bu durum tarımın ekonomik potansiyelinnin de fazla 

olmasıyla ilgilidir.Tarım konusunda tarım üreticileri ile kamu yöneticileri 

arasında tam bir fikir birliğinin olduğu söylenemeyebilir. “Tarımı şu alanlarda 

faaliyet gösteren bir bilim olarak açıklayan uzmanlar (Hartmann ve Kester 

2009) vardır: Islah, çoğaltma, üretim, işleme ve depolama ve gıda teknolojisi. 

Bu yarım, tarımı daha geniş olarak tanımlamakla birlikte buna altıncı bir uğraş 

olarak “pazarlama” da eklenmelidir. Tarım, Bitkisel ve hayvansal ürünlerin 

üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi (ıslah), uygun koşullarda 

korunması (muhafaza/depolama), işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması 

faaliyetleridir”. Bunun yanında gıda tedarik zinciri; tarımsal girdiler, 

üretim/üreticiler, nakliyeciler, gıda işleyicileri, gıda ambalaj ve etiketleme 

üreticileri, dağıtım sistemleri ve perakendeciler ile birlikte kompleks bir 

bütündür. Bu bütünlük içerisinde üretim ana faaliyet alanı olmakla birlikte 

diğer alanlarda oldukça önemlidir. Üretim aşamasında bir sorun olmaz ise 
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gıda tedarik zincirinin diğer aşamalarında gerekenler daha kolay yapılabilir. 

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2021 yılında bir önceki yıla göre %10,3 

oranında artarak yaklaşık 43,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Sebze ürünleri 

üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre %1,7 artarak yaklaşık 34,8 

milyon ton oldu. Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2021 

yılında bir önceki yıla göre %6,8 oranında artarak yaklaşık 27,4 milyon ton 

olarak gerçekleşti (TUİK 2022).  
 

Dünya’da Tarım Sektörü 

Uluslararası tarım ticaretinde, hem ticareti yapılan malın özelliği 

açısından hem de ticaretin yapılış yöntemi açışından son yıllarda ciddi 

değişmeler görülmüştür. Eskiden uluslararası ticarette hammadde veya 

özelliğini kaybetmeden işlenmiş̧ ürünler dünya piyasalarında yer 

alırken, bugün dünya piyasalarında işlenmiş̧ ve ana özelliğini 

kaybetmiş̧ ürünler yer almaktadır. Daha doğrusu hammadde 

ticaretinden işlenmiş̧ ürün ticaretine doğru bir yönelme başlamıştır. 

Ülkeler ham ürün satma yerine işlenmiş̧ ürün satarak katma değerini de 

elde etmeyi amaçlamaktadırlar.  

Çiftlik çıkışı ürünlerdir ve gıdanın içeriğinde ürünün orjinal 

tabiatı hâla açıkça bellidir. Örnek olarak hububatlar, un, süt, yağ, süt 

tozu, şeker, kahve, taze meyve ve sebze, canlı hayvan, vs. verilebilir. 

Bu ürünler, üretildikten sonra fazla bir katma değer katılmadan, basit 

bir paketleme ile piyasaya sürülen ürünlerdir. Bu ürünlerin uluslararası 

piyasadaki payı gittikçe azalmaktadır.  

İkincil ürünler (imal edilmiş ürünler, önemli seviyede işlenen 

ürünler)  
 

• Piyasa tarafından yönlendirilir 

• Fiyat imalatçı tarafından belirlenir 

• İmalatçı tarafından pazarlanır  

• Ferdi tüketime yönelik ve markalaşmış ürünler 

• İmalatçılar tarafından piyasa oluşturulur 

• Yüksek değer ilave edilir 
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• Tüketicinin gıda harcamalarındaki payı artmaktadır.  
 

İmal edilmiş ikincil gıda ürünleridir. Ürünün orijinalinin ne 

olduğu belli değildir. Örnek olarak bisküvi, gevrek ekmekler, kekler, 

yoğurt, lüks peynirler, çikolata, tatlılar, dondurulmuş, konserve edilmiş 

ve soğutulmuş ürünler, et parçaları, hazır yiyecekler, pizzalar, çorbalar 

vs. verilebilir. Tarımsal ürünler önemli ölçüde işlenerek, çoğu zaman 

başka bir gıda maddesi haline gelen ve önemli bir katma değer ilave 

edilen ürünlerdir. Bunların payı uluslararası piyasada gittikçe 

artmaktadır.  

Dünyada uluslararası tarım ticareti yapan uluslararası firmalar 

incelendiğinde, bu firmaların bir takım özellikleri, uluslararası ticarete 

bu firmaları iten nedenler, yatırımdan ziyade bu firmaların ihracatı 

tercih etmelerinin nedenleri, dış ticarette belirleyici olan faaliyetlerin 

önem sırası, piyasa payının devamlılığını etkileyen faktörler, 

uluslararası ticaretin olmaz ise olmaz şartları ve gerektiğinde yabancı 

yatırıma iten nedenler ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar, bu konu 

ile ilgili aşağıdaki sonuçları ortaya koymuştur.  

Son yıllarda gerçekleşen hızlı teknolojik gelişmeler, dünyadaki 

ülkeler arası mal, hizmet, sermaye akışını hızlandırmıştır. Küreselleşen 

dünyada coğrafi sınırlar bile yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır.  

“Hemen her alanda olduğu gibi dış ticaret alanında da dünyada 

hızlı bir küreselleşme süreci yaşanmaktadır. Dış ticaret alanında 

küreselleşme mal ve hizmet piyasaları ile fikri mülkiyet hakları 

konusunda sınırların kalkması ve bu alanların evrensel kurum ve 

kurallara kavuşturulmasıdır” (Gültekin 2011) 

“Küresel bir dünya ekonomisinin ortaya çıkışı ulusal pazarların 

ticaret yoluyla birbirlerine bağlanması sonucu gerçekleşmiştir. Gelişen 

dünya ticareti içinde tarımsal ürünler ise her zaman ana konulardan biri 

olmuş ve ülkelerin sermaye birikimlerinin oluşmasında önemli bir yer 

tutmuştur. Tarımsal ürünlerin ülkelerin dış ticaretinde önemli bir yeri 

olması uygulanan dış ticaret politikalarını da şekillendirmiştir. Ancak 
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tarihsel süreç içinde bakıldığında dış ticaret politikalarında belirli bir 

düzenlilik görülmemektedir” (Biber 2011).  

Tarım sektöründe küreselleşme ve liberalleşme ile birlikte dış 

ticaretin serbestleştirilmesi, korumacı politikaların terk edilmesi, 

uluslararası anlaşmalar ve özelleştirmeler gibi uygulamalardan en çok 

tarım sektörü aktörlerinin etkilendiği söylenebilir. Dünya Ticaret 

Örgütü, Avrupa Birliği ve ABD’nin uluslararası tarım politikaları ile 

şekil değiştiren global tarım politikaları küçük ve aile işletmeleri olan 

sahip üreticileri doğrudan etkilemekte ve özellikle gelişmekte olan 

ülkelerdeki nüfusu yoksulluğa, işsizliğe hatta köyden kente göçe 

zorlayarak, olumsuz ve zor şartlarda çalışmalarına neden olmaktadır. 

(Altınbıçak 2019).  

Dünya’da son yıllarda en çok rastlanan gelişmelerden biri de 

tarım arazilerinin ülkeler bazında satın alınmaları, ortak olarak 

kullanımı ve kiralanmalarıdır. Bu durumun en önemli nedenleri; 

kuraklık, nüfus artışının hızlanması, tüketim alışkanlıklarının değişimi, 

küresel konjonktürde izlenen gıda politika ve stratejileri olarak 

sıralanabilinir. “Kendi toprakları dışında arazi satın alan ya da 

kiralamayı tercih eden ülkeler arasında ABD, Çin, İngiltere, Fransa, 

Hollanda, Suudi Arabistan, Hindistan, Malezya ve Singapur gibi 

ülkelerin yanı sıra Körfez ülkeleri gelmektedir. Söz konusu bu ülkeler 

Etiyopya, Sudan, Kongo, Kamerun, Gine, Zambiya, Kenya, Tanzanya 

ve Mozambik gibi ülkelerden arazi satın almakta ya da kiralamaktadır. 

Bugün, dünyada yaklaşık 250 milyon hektarlık bir tarım arazisinin 

üçüncü ülkeler tarafından satın alındığı ya da kiralandığı 

belirtilmektedir” (Donat 2018).  
 

Türkiye’de Tarım 

Dünya’da ve Türkiye’de tarımın verimli ve etkin yapılmasına etki 

eden en önemli faktör sulama imkanlarıdır.  Küresel ısınmayla birlikte 

bütün dünyada hızla kuraklaşma başlamıştır. Bu nedenle tarım 

ürünlerinin verimliliğinin sulama yöntemleriyle artışını sağlamak çok 
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önemlidir. Türkiye’de teknik ve ekonomik açıdan sulanabilecek alan 

8,5 milyon hektardır. Son yapılan iyileştirmeler ile sulanan alan 

yaklaşık 6,8 milyon hektar kadar olmuştur. Bu konuda üreticilerin 

desteklenmesi ve bilgi akışının sağlanması tarım ürünlerinin verimlilik 

artışı için gereklidir.  

Son yıllarda tarımsal üretimde verim ve kalite üretimin karlılığı 

açısından da önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Tarımsal 

üretim için verim gübre ve zirai ilaç kullanımının tekniğine uygun 

olarak yapılmasıyla gerçekleşebilmektedir. Kimyevi gübre üretimi için 

gerekli olan hammadde kaynağından yoksun olan Türkiye’de doğalgaz, 

fosfat kayası, potasyum gibi üretim için gerekli ana girdilerin %95’i 

ithal edilmektedir (TZOB 2019).  Ülkemizdeki dolar artışı bu ithal 

gübre fiyatlarının da ciddi oranda artmasına neden olmaktadır. 

Üreticiye destekler sağlansa da üretici maliyetinin büyük bir kısmını 

gübre oluşturmaktadır. Etkisi hala devam eden Covid-19 pandemi 

süreciyle de bu tür ithal girdilerin ülkemize getirilmesi zorlaştığından, 

şu anda ve muhtemelen önümüzdeki dönemde de tarım ürünlerinin 

verim düşüşü gerçekleşecektir.  

Türkiye’de tarım sektöründeki nüfus birçok gelişmekte olan 

ülkede olduğu gibi desteklemeye ihtiyaç duymaktadır. Bu 

desteklemelerdeki asıl amaç, tarımsal üretim yapan üreticinin gelir 

düzeyinin yükseltilip kırsal kalkınmanın sağlanmasıdır. Onun dışında 

uygulanan taban ve tavan fiyat alımlarıyla hem üreticinin hem de 

tüketicinin fiyat dalgalanmalarından etkilenmesinin önüne geçilmeye 

çalışılır. Böylece gelir dağılımının adil hale getirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bazı desteklemeler ise üretim yöntemleri üzerine 

olmaktadır. Bunlar; organik üretim, iyi tarım uygulamaları vs destekleri 

gibi adlandırılana bilinir. Bu tür desteklerde üretim kalitesini, 

verimliliğini, üretim tekniklerini geliştirmeye yönelik kabul edilir. 

Ayrıca, çeşitli tarım destek hibe kuruluşlarıyla üretime destek, 

depolama, doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanılması 

konusunda desteklerde verilmektedir. 
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Fiyat yoluyla destekleme alımı ilk kez Ziraat Bankası aracılığıyla 

1932 yılında buğday ile başlamıştır. Daha sonra üretimin ve alıma konu 

ürün çeşitlerinin artması ile bu görevi yürütmek üzere 1938 yılında 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kurulmuştur. (Ziraat Mühendisleri 

Odası 1965). Yıllar itibariyle Türkiye’de destekleme alımı yapılan ürün 

sayısı azaltılmıştır. Bu sayı 1974 yılında 30, 24 Ocak 1984 istikrar 

kararları sonrası 1990 yılında 10’a kadar düşmüştür. 1991 yılında ürün 

sayısı tekrar artışa geçerek 24 ve 25 olarak işlem görmüştür. 1974 

yılına kadar destekleme alımı yapılan ürün sayısı 30’a ulaşırken, 24 

Ocak 1984 tarihinde İstikrar Tedbirleri nedeniyle bu sayı 1990 yılında 

10’a düşürülmüştür. Ülkemizin yaşadığı büyük ekonomik kriz sonrası 

alınan 5 Nisan 1994 Kararları ile buğday, arpa, mısır, çeltik, çavdar, 

yulaf, tütün, şekerpancarı ve haşhaş olarak ürün sayısı dokuza 

düşürülmüştür (Eraktan 2001).  

Türkiye’de 2001 yılına kadar uygulanan tarım politikalarında 

araştırma ve yayım hizmetleri, hastalık ve zararlılara karşı koruma, 

denetim ve kontrol hizmetleri gibi desteklerde yapılmıştır.  

 Türkiye’de tarımsal destekleme politikası 2001’den itibaren 

uygulanan ekonomik politikalarla birlikte Doğrudan Gelir Desteği 

(DGD) sistemi politikaları olarak değişmiştir.  DGD, üretilen ürün ya 

da ürünün fiyatından tamamen bağımsız olarak alan bazlı şekilde 

yapılan ödemeler ve üretimle belirli bir ölçüde ilişkili olan ödemelerden 

oluşmaktadır. 2001/15 sayılı Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve bu 

Amaçla Oluşturulacak Çiftçi Kayıt Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği 

ile yürülüğe girmiştir. (Güresinli 2015). Tarım Kanunu ile Tarımsal 

Destekleme ve Yönlendirme Kurulu kurulmuştur. Bu kurulun amac, 

yapılacak destekleme programlarının içeriğini belirlemek, bu destekler 

için gerekli bütçeyi belirlemek,  değişen ulusal ve uluslararası koşullara 

göre destekleme programlarında yapılacak düzenlemeleri belirlemek, 

kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan destekleme programlarında 

kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamaktır. (Güresinli 2015).  
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2002 yılında toplam desteklerin değeri 1.9 milyar TL’den 2018 

yılında 14.5 milyar TL’ye ulaşmıştır (TOBB, 2019).  

Türkiye’deki tarımın ciddi yapısal sorunları vardır. Bu sorunları 

sektörün yapısı ve maliyetlerin yüksek olması şeklinde genelleyebiliriz 

Bunlar:  

• İşlenen arazilerin miras yoluyla oluşan dağılım nedeniyle 

yıllar itibariyle küçük parçalara ayrılmış olması;  

• Arazilerin alandaki dağınık durumu nedeniyle, sürdürülebilir 

tarımın yapılamaması ve iyi tarım uygulamalarının etkin 

olarak kullanılamaması  

• Sulama yöntemlerinin kısıtlı kullanımı sonucunda sulanabilir 

arazilerin az olması ve verimliliği daha düşük olan kuru tarıma 

yönelimin yüksek olması sebebiyle standartlara uygun dış 

ticarete konu olabilecek ürünün az olması 

• Tarım nüfusunun büyük bir kısmının yaşlı ve inovasyona açık 

olmayan bir yapıda olmasıyla verimli tarımın yapılamaması 

• Tarımda çalışan nüfusa eğitim ve sosyal hayat desteklerinin az 

olması nedeniyle kırdan kente göçün gün geçtikçe artması 

• Tarım üreticilerinin tarımsal bilgi akışına uygun olmayan bir 

eğitim seviyesine sahip olmasıyla üreticilerin düşük finansal 

okur-yazarlık halinden dolayı büyük işletmelerin sektördeki 

yerinin az olması 

• Tarımsal örgütlenmede ve kooperatif sisteminde yaşanan 

ekonomik, hukuki, kurumsal, sosyal ve kültürel sorunlar 

• Uygulanan tarımsal politikalarla sektördeki destek 

çeşitliliğinin üreticilere yeteri kadar aktarılamaması ve bu 

desteklerin etkilerinin ölçülememesi 

• Büyük tarım işletmeleri hariç Ar-Ge yatırımının sektörde yer 

almaması. 

• Tarım sektörünün aktörlerinin bilgi akışına yeteri ihtiyaç 

duymamasından dolayı yenilik ve inovasyona açık olmaması; 
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• Üreticinin toprak analizlerine güvenmemesi nedeniyle tarım 

alanları planlamasının yapılamaması  

• Tarım sektörü aktörlerinin genelde küçük aile işletmelerinden 

oluşması nedeniyle oluşan yüksek kayıtdışılık  

• Tarım sektöründe bilgi akışının yetersiz olmasından dolayı, 

sektörle ilgili gerekli analiz ve planlamaların yapılamaması 

• Sektörün yatırım kapasitesinin düşük olması  

• Sektör aktörlerinin tarımsal yayım bilgilerine ihtiyaç 

duymaması 

• Tedarik zincirinin uzun oluşu ve çok fazla aracının yer 

almasıyla oluşan üretici gelir kayıplarının yüksek oranda 

olması 

• Tarım ürünleri fiyatlamasında arz odaklı bir yaklaşım 

olduğundan üretim planının bir önceki hasat dönemindeki 

talebe göre belirlenmesi  

• Tarım ürünlerinin korunmasında ve pazarlanmasında yeterli 

bilgiye sahip olunmaması 

• Sektör aktörlerinin Çoğunlukla geçimlik üretim; düşük gelir 

seviyeleri, alternatif gelir kaynaklarının eksikliği  

• Doğal kaynakların (toprak ve su) etkin ve sürdürülebilir 

kullanılamaması 

• Dış ticarete konu olan sektör ürünlerinin katma değerli olması 

yönündeki sorunlar 

• Tarımsal üretim sonrasında pazarlamadaki değer zinciri 

sorunları 

• Tarımsal ürün üretiminde temel girdi hammaddelerinin ve 

girdilerin önemli kısmının ithal edilmesi (TÜSİAD-2021) 

Türkiye coğrafi ve iklimsel avantajlar çerçevesinde çok geniş̧ bir 

tarımsal üretim yelpazesine sahip olmakla birlikte, Türkiye’de tarım katma 

değerinin milli gelire oranının 1990’lı yılların ortalarında %16-17’ler 

düzeyinde olduğu, ancak zaman içerisinde gerileyerek 2018 yılı itibarıyla 
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%5,5 seviyelerine ulaştığı görülmektedir.  Ülkemizde tarım katma değerinin 

milli gelire oranı orta-yüksek gelir grubundaki ülkelerle benzer hareket 

ederken dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır. (Dünya Bankası) 
 

Türkiye’de Uluslararası Tarım Ticareti Politikaları 

Tarımsal üretim ülke nüfuslarının sağlıklı beslenmesi açısından önemli 

olmasının yanı sıra  dış̧ ticarete konu olmasıyla da  stratejik öneme sahiptir. 

2007-2008 yıllarında yaşanan gıda krizleri ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle 

özellikle gelişmekte olan ülkeler olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle 

uluslararası genel ve tarım ticaretini düzenleyen mekanizmalarda gittikçe daha 

önemli hale gelmektedir.  Bu konudaki en etkin kurum Dünya Ticaret Örgütü 

olarak kabul edilebilir. (Fotourehchi ve Şahinöz 2016).  

TÜİK 2020 verilerine göre; “ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla fındık 

içi, un ve makarna olurken bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 

13,6'sını oluşturdu. En çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla buğday, soya 

fasulyesi ve ayçiçeği yağı olurken, bu üç ürün, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 

24,2'sini diğer bir ifadeyle neredeyse dörtte birini oluşturdu. Geçen yılın 

aralık ayında ise en çok ihraç edilen ürünler mandalina, fındık içi ve buğday 

unu olarak sıralanırken, en çok ithal edilen ürünler buğday, soya fasulyesi ve 

ayçiçeği yağı olmuştur”. 

Son dönemde fiyat artışları ile sıkça gündeme gelen ayçiçeği yağı, 760 

milyon dolarlık ithalat ile yıl genelinde en fazla ithal edilen üçüncü ürün 

olurken, bu üründen yalnızca Aralık 2020'de 100,4 milyon dolarlık ithalat 

yapıldı. (TÜİK) 

2020 yılı dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde "Sert 

Kabuklu Meyveler", "Yaş Meyve", "Şeker ve Şekerli Mamuller", "Bitkisel 

Yağ" ve "Kuru Meyve/Sebze Sektörleri" en fazla ihracat yapan sektörler 

olarak sıralandı. Toplam ihracatın yüzde 43,8'i bu beş sektör tarafından 

gerçekleştirilirken, "Hayvan Yemi", "Bitkisel Yağ", "Un, Nişasta ve Kakao-

Çikolata" sektörleri ise aynı dönemde en çok ithalat yapan sektörler oldu. 

Toplam ithalatın yüzde 64,8'i diğer bir ifadeyle neredeyse üçte ikisi bu beş 

sektör tarafından gerçekleştirildi. 

TGDF 2020 yılı verilerine göre; “tek başına "Hayvan Yemi sektörü", 

3,8 milyar dolarlık hacim ile toplam ithalatın yüzde 23,5'ini diğer bir ifadeyle 

neredeyse dörtte birini oluştururken, "Bitkisel Yağ sektörü" ise 2,7 milyar 
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dolarlık ithalat ile toplam ithalatın yüzde 17'sini oluşturdu. Açıklamada yer 

alan bilgiye göre, küresel piyasalardaki fiyatın Mayıs 2020-Ocak 2021 

döneminde neredeyse 2 katına çıkması, ithalata bağlı bu sektörde ülke içi 

fiyatların artmasıyla sonuçlandı. 2020 yılında dış ticaret verileri ülkeler 

bazında incelendiğinde en çok ihracat yapılan ilk üç ülke 2,9 milyar dolar ile 

Irak, 1,6 milyar dolar ile Almanya ve 1,4 milyon dolar ile Rusya şeklinde 

sıralandı. Bu 3 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,6'sını 

oluştururken, ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler Irak için un, tavuk eti, 

gofret ve waffle, Almanya için ambalajlı fındık, fındık içi ve kiraz, Rusya 

içinse mandalina, şeftali ve üzüm olmuştur”. 

FAO özellikle insanların orta ve uzun vadede yiyeceklere erişimleriyle 

ilgileniyor. İşsizlik oranlarının artması ve COVID-19 ekonomik etkilerinin 

daha fazla hissedilmesi nedeniyle, dünyadaki tüm ekonomilerin ve özellikle 

de en savunmasız ekonomilerin önemli ölçüde yavaşlaması, ülkeleri, özellikle 

gıda ithalatına bağımlı ülkeleri, ihtiyaç̧ duydukları kaynaklara erişebilmek için 

mücadeleye ve yiyecek alımına sevk etmiştir. Türkiye’de tarımın en önemli 

sorunlarından biri olan maliyet özellikle ithal girdi bağımlılığından 

kaynaklanmaktadır. Bu konuda yapılan hesaplamalarda, dekar başına 42 TL 

mazot ve gübre desteğine göre; 1 dekarlık buğday üretim maliyeti yaklaşık 

1668 TL olduğu görülmüştür. Ülkemizde tarım ürünleri ihracat kalemleri 

içinde en üst sıralarda olan un ve makarna hammaddesi olan buğdayı üretmek 

yerine daha ucuz maliyetle üreten ülkelerden temin etmek üreticilerin daha 

çok tercih ettiği bir yöntem olmuştur. 
 

Tablo 1: Buğday üretim maliyeti hesaplanması 

2021 YILI GÜNCEL FİYATLAR İLE DEKAR MALİYET TABLOSU 

    
BUGDAY EKİM MALİYET ANALİZİ MİKTAR BİRİM TUTAR 

SERTİFİKALI TOHUUM KG / DA 20 10,50 TL 210,00 TL 

PULLUK MAZOT ( LT ) 2         20 TL  40 TL 

GOBLE 1 MAZOT ( LT ) 1         20 TL  20 TL 

GOBLE 2 MAZOT ( LT ) 1         20 TL  20 TL 

EKİM MAZOT 0,5         20 TL  10TL 

GÜBRE ATIM 1 MAZOT 0,5         20 TL  10TL 

GÜBRE ATIM 2 MAZOT 0,5         20 TL  10TL 
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İLAÇLAMA MAZOT 0,5         20 TL  10TL 

SU MALİYETİ / DA 50         1,00 TL  50TL 

GÜBRE 20X20 KĞ/DA 25      20 TL  500 TL 

GÜBRE ÜRE KĞ/DA 20      24 TL  480 TL 

GÜBRE NİTRAT KĞ/DA 0         2,40 TL  0 TL 

OT İLÇ MALİYET 25         5,00 TL  125 TL 

PAS İLACI MALİYET 30         5,00 TL  150 TL 

BİÇER MALİYET TL / DA 26         1,00 TL  26 TL 

İŞÇİLİK MALİYETİ TL / DA 15         1,00 TL  15 TL 

TARSİM SİGORTASI 20         5,00 TL  100 TL 

2022 güncel Fiyat Buğday /Da maliyeti   1776TL 

DEKAR MAZOT 42 TL GÜBRE DESTEĞİ 50 TL 92,00 TL 

TOHUM DESTEĞİ         16 TL  

2022 BUĞDAY MALİYETİ 1668 TL 
 

Uluslararası ticarette pazarlama faaliyetleri de maliyeti arttırmaktadır. 

Bunun içinde ülkemizde son yıllarda uygulamaya konulan DİTAP 

uygulamasının, sektör aktörlerine daha çok tanıtılması bu konudaki Pazar 

arayışlarının kolaylaşmasını sağlayacaktır 

Sonuç olarak bütün bu bilgiler ışığında tarımsal üretimle aşağıdaki 

öneriler uygulanabilir. 
 

• Yaş meyve-sebze, meyve sebze, mamul ürünlere, kuru 

meyveler, zeytin ve zeytinyağı, su ürünleri ve hayvansal 

mamuller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, orman ürünleri, 

tütün ve mamulleri, öncelikli hedefimizi belirleyerek, istikrarlı 

ihracat artışını sağlayarak, Türkiye ihracatına katkıda 

bulunmayı önceliğimiz olarak kabul etmeliyiz. 

• İhracatçı firmalarımızı destekleyerek, ihracatlarını artırmaya 

yönelik faaliyetlerimizi geliştirmeliyiz.  

• Türkiye tarım ürünlerinin yurtdışı fuarlarına katılım 

sağlanmalıdır. tanıtımını sağlamalıyız 

• Özellikle Japonya ve Güney Kore pazarında katma değerli 

ürünlerimizin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerimizi 

arttırmalıyız. Hedef pazarımıza, Çin ve ABD pazarını ilave 
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etmeliyiz. Ticaret Bakanlığı bu alanda desteklerini 

arttırmalıdır. Böylece uluslararası arenada ihracatı ve 

pazarlamayı arttırmaya yönelik falaiyetlerimizi hızla 

tamamlamalıyız.  

• Tarım ürünlerinde hasat öncesi ve hasat sonrası dönem olarak 

fire oranını en aza indirmek için, verimliliği ve kalite 

standartlarını sağlamak adına destekler sağlanmalıdır. Bu 

destekler hem tarımsal yayım ve eğitim şeklinde hem de 

finansal okur yazarlık konusunda verilen eğitimlerle üreticinin 

önceliğinin kar etmek olması sağlanabilir. Ayrıca sata sonrası 

dönem içinde depolama, raf ömrü vs konusunda dünya 

standartlarına ulaşmış tarımsal ürün üretimi için sigorta vs 

destekleri verilmelidir.  

• Ülkemizde yetiştirilen ürünler, mutlaka desteklenmeli dünya 

piyasası ile rekabet eder konuma getirilmelidir. 

• Türkiye genelinde Üniversiteler işbirliği içinde, toprak 

analizleri yapılmalı, hangi gübrelere ihtiyaçlarımızın olduğu 

belirlenmeli buna göre üretim ve ithalat yapılmalıdır. 

• Ülkemizde İhtiyaç duyulan ürünler ve ihraç ürünleri 

belirlenmeli ve  planlı ekim yapılmalıdır. 

• Her türlü afetlere karşı sigortacılık sistemi desteklenmeli 

• Üretime genç çiftçi kazandırmak için sigorta desteği 

yapılmalıdır. 

• Tarımda ARGE çalışmaları yapılmalı, üretilen ürünlerin katma 

değerleri arttırılarak pazarlanmalıdır 

• TMO stratejik önem taşıyan depolanabilir ürünleri alım 

garantisi ile teşvik etmelidir. 

• Sözleşmeli tarım modelini, iş birlikleriyle daha da 

geliştirmeyiz. ürünlerin çeşitliliğini ve miktarlarını artırmaya 

devam etmeliyiz. Üreticilerin Pazar kaygısı duymadan üretim 

yapmaları, tüketicilerinde fiyat dalgalanmalarından olumsuz 

etkilenmemesi için ulusal marketlerle yürütülen çalışmalar 

genişletilerek devam etirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Topraklar artan dünya nüfusuyla birlikte önemini daha da arttıran en 

önemli doğal kaynaklarımızın başında gelmektedir. Gıda gereksinimlerinin 

artması, şehirleşme, toprak verimliliğinin azalması ve erozyon başlıca gibi 

sorunlar toprak yönetim uygulamalarını önemli hale getirmiştir. Bununla 

birlikte Dünyanın pek çok yerinde iklim koşulları sürekli tarımsal faaliyet için 

uygun değildir. Buda ekilebilir tarım toprakları üzerindeki baskıyı 

arttırmaktadır. 

Dünyanın birçok bölgesinde nüfus artışı yeni imar alanlarının 

açılmasına, özellikle son yıllarda görülen plansız kentsel ve sanayi yerleşimleri 

verimli tarım topraklarının elden çıkmasına neden olmaktadır (Sağlık ve Kelkit, 

2012). Sadece Türkiye’de 1991- 2001 yılları arasında 62 447,00 ha arazinin 

kullanım şekli değişmiştir (TÜİK, 2022). Verimli tarım arazilerin tarım dışı 

kullanımı, topraklardan birim alandan daha fazla verim alınabilmesini zorunlu 

hale getirmiştir. Bu durum entansif tarım uygulamaları ile toprakların daha 

fazla işlenmesine ve yorulmasına neden olmaktadır. Gereksiz kimyasal gübre 

kullanımı, tarım ilaçları, toprak işleme ve aşırı sulama gibi uygulamalar 

toprakların verimlilik ve üretkenlik özelliklerini olumsuz etkilemektedir. 

Örneğin geleneksel tarımda toprak işleme, uygun bir toprak yapısı oluşturmak, 

tohum yatağı hazırlamak ve yabancı otları kontrol etmek için en önemli 

işlemlerden biri olarak kabul edilir. Ancak mekanik aletler, özellikle traktörler 

tarafından çekilen veya sürülenler, agrega boyutunu azaltarak toprak yapısını 

tahrip eder ve bu toprak işleme yöntemleri, birçok gelişmekte olan ülkede 

toprak kaybı ve çölleşmenin başlıca nedenidir (FAO, 2001). Dünyadaki en 

önemli toprak problemlerinden biri de şüphesiz toprak erozyonudur. Toprak 

erozyonu, genel olarak, üst toprağın su, rüzgar veya toprak işleme yoluyla arazi 

yüzeyinden hızla uzaklaştırılması olarak tanımlanır (Lal, 2003; Morgan, 2009). 

Geçtiğimiz on yılda yapılan bilimsel araştırmalar, erozyon ile taşınan toprak 

miktarının yıllık 20 ile 200 Gt (gigaton)  arasında olduğunu göstermektedir 

(FAO ve  ITPS, 2015). Toprakla beraber bitki besin elementlerinin de taşınması 

toprak erozyonunun tarım sektörüne olan olumsuz etkisini çok daha 

derinleştirmektedir. Yapılan çalışmalarda erozyonla birlikte tarım arazilerinde 

yıllık 23-42 Mt (megaton) azot ve 14,6-26,4 Mt fosfor kaybının yaşandığı rapor 

edilmiştir (Barrows ve Kilmer, 1963; Meena ve ark., 2017; Demir, 2020).  
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Erozyon sadece tarım değil, aynı zamanda çevre, su kaynakları ve turizm 

gibi önemli birimler içinde ciddi bir tehdittir.  Bu durum erozyonla 

sürdürülebilir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bundan dolayı küresel ve 

bölgesel ölçekte erozyonla mücadele ve toprak koruma çalışmaları 

yapılmaktadır. World Overview of Conservation Approaches and Technologies 

(WOCAT) tarafından bu güne kadar dünya genelinde 130 dan fazla ülkede 

2000’ini aşkın toprak koruma temalı proje çalışması yürütülmüştür (WOCAT, 

2022). Erozyon dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toprak sorunlarının başında 

gelmektedir. Su erozyonuyla taşınan toprak yıllık miktarı 2020 yılı verilerine 

göre yıllık 140 milyon tondur. Bu rakam 1970 li yıllarda 500 milyon ton 

dolayında olup yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman 

alanlarının rehabilitasyonu, mera ıslahı, aşırı otlatmanın önüne geçilmesi, zirai 

alanlarda gelişmiş sulama teknolojilerinin uygulanması vb. iyileştirme 

çalışmaları sonucunda 2020 yılı itibariyle erozyonla taşınan toprak miktarı 140 

milyon ton yıl-1’a düşmüştür (ÇEM, 2022). Erozyonun, arazi tahribatını 

arttırması ve gelecek yıllarda toprak varlığını tehdit eder hale gelmesiyle 

beraber toplum , özellikle 60’lı yılların ortalarından itibaren, geliştirilen 

yaklaşımlar ile çevre sorunlarının çözülmesi gayretine girmiştir (Meral ve ark., 

2019).  

Toprak kayıplarının önlenmesi için yapılan entegre projeler ile sorunlu 

bölgelerde bütüncül bir yaklaşım ile çözümler üretilmektedir. Havza 

rehabilitasyonu, doğal kaynakların korunması ile dünyayı tehdit eden çölleşme, 

iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitliğin korunmasına yönelik 

faydalar elde etmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. Bu kapsamda dış 

destek kaynaklı ve milli kaynaklar kullanılarak uygulanmış birçok çalışma 

bulunmaktadır (Tablo 1). 

 

 

 

 

 

 



255 | TEORİDEN PRATİĞE TÜRKİYE'DE TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMALARI 

Tablo 1. Türkiye’de yürütülen dış ve milli finansman kaynaklı havza rehabilitasyon 

projeleri (ÇEM, 2022). 

Dış Kaynaklı Entegre Havza 

Rehabilitasyon Projeleri 
Milli Kaynaklı Entegre Havza 

Rehabilitasyon Projeleri 

Proje adı Dönemi Proje adı Dönemi 

Doğu Anadolu Su Havzaları 

Rehabilitasyon Projesi  
1992-2001 Tektek Dağları Mikrohavzası Entegre 

Sel Kontrolü Projesi  
2014-2016 

Anadolu Su Havzaları 

Rehabilitasyon Projesi  
2005-2012 Yukarı Göksu Havzası, Gökdere 

Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon 

Projesi  

2014-2018 

Çoruh Nehri Havzası 

Rehabilitasyonu Projesi  
2012-2019 Yukarı Göksu Havzası, Sazak-Avşar 

Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon 

Projesi  

2015-2019 

Murat Nehri Havzası 

Rehabilitasyonu Projesi  
2012-2018 Konya Kapalı Havzası, Başlamışlı-

Kocadere Entegre Mikrohavza 

Rehabilitasyon Projesi  

2015-2019  

Sürdürülebilir Arazi 

Yönetimi ve İklim Dostu 

Tarım Uygulamaları Projesi 

(SAY)  

2015-2018 Akarçay Havzası, Hüseyinli 

Belenyurdu Entegre Mikrohavza 

Rehabilitasyon Projesi  

2014-2018 

 
Akarçay Havzası, Şuhut Çayı Entegre 

Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi  
2015-2019 

Yukarı Göksu Havzası, Bağbaşı 

Barajı Entegre Mikrohavza 

Rehabilitasyon Projesi  

2015-2019 

Batı Akdeniz Havzası, Karanfilli 

Çayı Entegre Mikrohavza 

Rehabilitasyon Projesi  

2017-2021 

Gediz Havzası, Selendi 

Çayı Entegre Mikrohavza 

Rehabilitasyon 

Projesi.  

2017-2021 

(ÇEM, 2022) 

 

Havza rehabilitasyonu projesi kapsamında çalışılacak alana ait 

topoğrafya, toprak özellikleri, su kaynakları, bitki vejetasyonu, iklim ve diğer 

sosyo-ekonomik veriler değerlendirme göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bu 

verilerden özellikle topoğrafya, toprak ve bitki vejetasyonuna ait veriler 

erozyonla mücadelede sorunlu alanların ıslahı için “bitki yetişme ortamı 

özellikleri” olarak değerlendirilmektedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Havza rehabilitasyonunda bitki yetişme ortamı özellikleri 
 

Doğal kaynakların korunması ve tahribatın dengelenmesi için yapılan 

arazi etüd çalışmalarında gözlem ve laboratuvar analiz sonuçlarına göre 

yapılacak olan rehabilitasyon uygulamalarına karar verilir (Ziemer, 1981; 

Robichaud, ve Beyers, 2005; Aglanu, 2014). Bir başka ifade ile alana ait bitki 

yetişme ortamı özellikleri ve iklim faktörüne bağlı olarak planlama yapılır. 

Bitki yetişme ortamında incelenen her bir özelliğin en iyi derecede veya skorda 

olması istenir. Ancak çoklu verilerin değerlendirilmesi ve sonuçlara göre en iyi 

rehabilitasyon uygulama metodunun seçilmesi değerlendirme kriterlerinin 

fazla olması nedeniyle çoğu zaman kolay değildir. Günümüzde çoklu kompleks 

verileri belirli bir mantıksal veya bilişsel argümanlar kullanarak önem 

düzeylerini belirlemek için çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlardan biri 

çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleridir. Bu bölümde erozyonla 

mücadelede rehabilitasyon çalışmaları için ÇKKV yöntemlerinin 

kullanılabilirliği tartışılmıştır.  

 

 

 

Bitki Yelişme

Ortamı Özellikleri

A. Topoğrafya

1. Eğim

2. Bakı

3. Yükselti

4. Arazi yüzey şekli

B. Toprak Özellikleri

1.Tekstür

2. Stürktür

3. Organik madde

4. pH

5. Tuzluluk

6. Taşlılık

7. Ana materyal

8. Fizyolojik toprak derinliği

C. Bitki Vejetasyonu

1. Tür

2. Kaplama oranı

3. Kök sıklığı
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ VE 

EROZYON KONTROL ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI 

Çok kriterli karar verme yöntemi (ÇKKV) çelişen kriterlere sahip 

seçenekleri değerlendirmek ve en iyi çözümü seçmek için yapılandırılmış bir 

süreçtir (Triantaphyllou, 2000; Xu ve Yang, 2001). ÇKKV, ekonomik 

bilimindeki maliyet-fayda analizine benzer, ancak sadece maliyetten ziyade 

çok sayıda kriteri değerlendirir. ÇKKV, bir karar vericinin birden fazla 

alternatif arasından genellikle birbiri ile çelişen kriterler altında yaptığı seçim 

işlemidir (Arslankaya ve Göraltay, 2019). Günümüzde ÇKKV, hedeflenen 

amaç doğrultusunda performans skorlarına göre en iyiden en kötüye doğru 

sıralama gerektiren birçok alanda kullanılmaktadır. ÇKKV, ekonomi, sağlık, 

pazarlama, eğitim, üretim ve yönetim gibi bir çok sektörde karar verme 

sürecinde kullanılmaktadır (Özden, 2015). Bunun için birçok yöntem 

geliştirilmiştir. Günümüzde en çok kullanılan ÇKKV yöntemleri Şekil 2’de 

verilmiştir. Bu yöntemlerin mantığı genel olarak benzer olup aralarında işlem 

akışı, karar verici sayıları gibi küçük farklar nedeniyle ayrışırlar (Eleren ve 

Ersoy, 2007). 

 

Şekil 2. Çok Kriterli Karar Verme tekniklerinin sınıflandırılması (Zhou ve ark., 2006). 
 

Son yıllarda tarım, çevre ve orman gibi bilim dallarında da birçok 

çalışmada bu yöntemlerin kullanımı artmıştır. Bu bölümde de havza 

rehabilitasyonu erozyon kontrol çalışmalarında ÇKKV’nin bitki yetişme 

ortamının değerlendirilmesi için kullanılabilirliği tartışılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda AHP, TOPSİS, VİKOR, ELECTRE ve PROMETHEE 

yöntemleri kullanılarak yapılmış olan havza rehabilitasyonu kapsamında 

erozyon kontrolü çalışmalarına ait bazı örnekler bu bölümde özetlenmiştir. 
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1. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemi 

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), “ikili karşılaştırmalar yoluyla ölçüm 

yapma yöntemi olup,  kara için tek bir birey ya da grup görüşlerini baz alarak, 

değişkenleri bir arada değerlendiren çok kriterli karar verme yöntemlerinden 

biridir (Dağdeviren ve ark, 2004; Saaty, 2008). AHP genel olarak (i) 

hiyerarşinin oluşturulması, (ii) ikili karşılaştırma, (iii) tercih matrislerinin 

oluşturulması ve (iv) önceliklerin sentezlenmesi olmak üzere dört aşamadan 

oluşur (Saaty, 1977). Havza rehabilitasyonu, erozyon kontrolü çalışmalarında 

AHP yöntemi kullanılarak yapılmış olan ÇKKV çalışmaları mevcuttur.  

Kabo-Bah ve ark., (2021) çalışmalarında arazi şeklinin toprak 

erozyonuna karşı hassasiyetini değerlendirmek, gelişmiş sürdürülebilir arazi 

kullanım planlaması yapmak ve Erozyon riskinin haritalanması için AHP 

yönteminden yararlanmışlardır. Araştırıcılar güvenilir harita üretiminde 

AHP’nin önemli rol oynadığını rapor etmiştir. Tairi ve ark., (2019) 

çalışmalarında AHP ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak arazi tahribatının 

dengelenmesi amacıyla erozyon riskini belirlemiştir. Araştırmacılar erozyona 

etki eden faktörlerin karşılaştırılmasında AHP yönteminin kullanılabilirliğini 

savunmuştur. Neji ve ark., (2021) yaptıkları çalışmada erozyona etki eden 

başlıca faktörleri (tarla eğimi, toprak litolojisi, bitki örtüsü indeksi, arazi 

kullanımı ve yağış) AHP yöntemiyle skorlayarak erozyon risk haritasını 

oluşturmuşlardır. Araştırıcılar “yüksek” ile “çok yüksek” su erozyonu riski ile 

karakterize edilen çalışma alanlarını, bulanık mantık (fuzzy) ve AHP 

yöntemleri kullanılarak sırasıyla %25 ve %32 doğrulukta tahmin edildiğini 

bildirmiştir. Kuş ve ark., (2022), çalışmalarında bitki örtüsü, litolojik yapı, eğim 

ve yağışı erozyon göstergelerini kullanarak  AHP ve Bulanık (fuzzy) 

yöntemleriyle erozyon riskini belirlemişlerdir.  Araştırmacılar her iki yöntemin 

birbirleriyle uyumlu olduğunu ve erozyon riskini değerlendirmek için 

kullanılabileceğini bildirmiştir. Belloula ve ark., (2020), Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (GIS) ve analitik hiyerarşi süreci (AHP) kullanarak toprak 

kayıplarını ölçmeye çalışmışlardır. Araştırıcılar AHP yönteminin, 

ağırlıklandırma yoluyla erozyon nitel özelliklerinin nicelleştirilmesinde 

kullanıldığını ve karar vermeyi gerektiren birçok problemin çözümü için 

kullanılabileceğini savunmuştur. Çalışmada litoloji, eğim, yağış ve bitki örtüsü 

özellikleri gösterge olarak kullanılarak AHP yöntemiyle verilerin 

nicelleştirilmesi sağlanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin kombinasyonu 
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ile GIS uygulamaları kullanılarak erozyon riski haritası oluşturulmuştur. Meral 

ve Eroğlu (2021), çalışmalarında AHHP, kriging ve WSM modeli kullanarak 

üst havzaya bağlı 3 alt havzadaki erozyon riskini belirlemeye çalışmışlardır. 

Elde edilen sonuçlara göre taşkın üzerinde etkili olan faktörler yağış, dereye 

uzaklık, eğim, jeoloji, toprak, arazi kullanımı ve yöney olarak sıralanmıştır. 

2. TOPSİS Yöntemi 

TOPSIS (İdeal Çözüme Benzerliğe Göre Sıra Tercihi Tekniği), çok 

kriterli karar vermenin sayısal yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde ideal 

çözüme göre alternatiflerin sıralanması esastır (Şekil 3). İstenen çözüme görece 

ilk alternatiften başlamak üzere bir sıralama yapılarak; sırası ile diğer 

alternatiflerin görece yakınlığı belirlenir (Cheng-Min ve Wang, 2001). 

 

Şekil 3. TOPSIS yönteminin esası (A+: İdeal nokta, A−: Negatif-İdeal Nokta). 
 

Havza rehabilitasyonu çalışmalarında her ne kadar AHP yöntemi kadar 

yaygın bir kullanımı olmasa da TOPSİS yöntemi alternatiflerin 

önceliklendirilmesi için kullanılabilir bir yöntemdir. Havza rehabilitasyonu ve 

erozyon kontrolü çalışmalarında TOPSİS yöntemi kullanılarak yapılmış olan 

bazı çalışmalar aşağıda verilmiştir. Nitheshnirmal ve ark., (2019) 

çalışmalarında Erozyon riskinin yüksek olduğu bir alanda, erozyona etki eden 

faktörleri TOPSİS yöntemi kullanarak önceliklendirmişlerdir. Elde edilen 

sonuçlara göre alanın erozyon risk haritasını oluşturmuşlardır. Araştırıcılar 

farklı seviyelerde toprak koruma planlarının formüle edilmesinde karar 

vericiler için hesaplamayı kolaylaştıran TOPSIS yaklaşımının 
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kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Meshram ve ark., (2020) Uzaktan 

Algılama/Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve SAW/ TOPSIS (Simple Additive 

Weighting/Technique for Order of Preference) kullanarak bir havzaya 

morfolojik özellikleri incelemek ve hasar görmeye eğilimli kritik alt havzaları 

belirlemeye çalışmıştır. Araştırıcılar SAW/TOPSIS yaklaşımı ile, nihai 

hedefin, özellikle bilgi erişiminin sınırlı olduğu ve toprak çeşitliliğinin yüksek 

olduğu belirli bölgelerde, başarılı yönetim stratejilerine ulaşmak olduğu sürece, 

potansiyel bölgeleri bulmak için yararlı bir strateji olduğunu bildirmiştir. 

Alvandi ve ark., (2021)e göre havza yönetimine karar vermek, süre içinde yer 

alan çeşitli faktörlerin (iklim, topoğrafya, litoloji, sosyo-ekonomik yapı vb.,) ve 

göstergelerin varlığından dolayı oldukça karmaşıktır. Araştırıcılar su ve toprak 

kaynakları yönetimi konularını hedefleyen yönetim senaryolarının 

sosyoekonomik, ekolojik ve fiziksel etkilerine odaklanarak en iyi yönetim 

uygulamalarını TOPSİS ile, en kötü yönetim uygulamalarını ise (BWM) 

metotlarını kullanarak belirlemeye çalışmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara 

TOPSIS yöntemi, özellikle karar vericinin çelişkili hedeflerle karşı karşıya 

kaldığı ve en iyi alternatif(ler)e karar veremediği durumlarda, yönetim 

senaryolarının önceliklendirilmesinde uygun bir teknik olarak kullanılabileceği 

bildirilmiştir. 

3. VIKOR Yöntemi 

VIKOR yöntemi, karmaşık sistemlerin çok kriterli optimizasyonu için 

geliştirilmiştir. Bu metodun esası, alternatifler arasından değerlendirme 

faktörleri aracılığıyla en uygun bir çözümün oluşturulması yer alır (Chu ve ark., 

2007). Yöntem dört aşamadan oluşmaktadır (Şekil 4). AHP ve TOPSİS’e göre 

daha az kullanılmaktadır (Uludağ ve Doğan, 2016). 
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Şekil 4. VIKOR yönteminin aşamaları 
 

Havza rehabilitasyonu ve erozyon kontrolü çalışmalarında VIKOR 

yöntemi kullanılarak yapılmış çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Ancak 

erozyona neden olan faktörlerin değerlendirilmesi ile ilgili sınırlı sayıda 

çalışma vardır. Ameri ve ark., (2018) çalışmalarında 30 adet alt havzanın 

aşınabilirlik önceliklendirmesini CF, SAW, VİKOR ve TOPSİS yöntemini 

kullanarak yapmışlardır. Çalışma sonucunda CF modelinde erozyona duyarlılık 

açısından alt havzaların tek bir kategoriye (düşük) sahip olduğunu, TOPSIS ve 

VIKOR modellerinde düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere dört sınıf 

ve SAW modeli için orta, yüksek ve çok yüksek duyarlılık olmak üzere üç sınıf 

oluştuğunu bildirmişlerdir. Chang ve Hsu (2009), Tayvanda rezervuar su 

havzalarında su kirliliğine neden olan faktörlerin sıralandırılabilmesi için 

önceliklendirme yapmışlardır. Bunun için havza yönetiminde farklı derecelerde 

çevresel kırılganlığa sahip alt bölümler için arazi kullanım kısıtlamalarının 

öncelik sıralamasının olması gerektiğini savunmuşlardır. Bu amaçla rezervuar 

havzasındaki arazi kullanımı kısıtlamalarının öncelik sıralamasını VIKOR 

yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçlar, çıkış veya rezervuar alanına 

yakın olan alt bölümlerin arazi kullanımı kısıtlamaları önceliğine sahip olması 

gerektiğini göstermiştir. Khourshidi ve ark., (2021) yaptıkları çalışmada üst 

havzanın alt havzalarında taşkın üretme potansiyeli olan havzaları AHP ve 

VIKOR yöntemi kullanarak önceliklendirmiştir. Bu doğrultuda AHP ile 

ağırlıklandırılan kriterler VIKOR yöntemi ile önceliklendirilmiştir. Sonuçlar 

çalışma alanının taşkın potansiyeli üzerinde en önemli etkiye alan endeksinin 

sahip olduğunu göstermiştir. 
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4. ELECTRE Yöntemi 

Kısaltması Eliminasyon ve Gerçekliği İfade Eden Seçim anlamına gelen 

ELECTRE yöntemleri, her bir çözüm çiftinin performanslarının karşılaştırma 

ilişkilerinin inşasına dayanan, tercih edilen ve edilmeyen alternatifler arasında 

üstünlük ilişkisi kurulmasını sağlayan bir tekniktir (Yücel ve Ulutaş, 2009). 

Havza rehabilitasyonu ve erozyon kontrolü çalışmalarında ELECTRE yöntemi 

kullanılarak yapılmış çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Macary ve ark., 

(2014), erozyon riski, askıda katı madde miktarının potansiyeli ve bunların 

ekolojik sonuçlarını rehabilite etmek için karar yardımı olarak ELECTRE 

tekniği kullanmışlardır. Coğrafi bilgi sistemleri ile bağlantılı olarak kullanılan 

bu yöntemde bir dizi kriterin değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda 

akarsu kirliliğine tarımsal faaliyetler sonucunda askıda katı maddenin transferi 

aracılığıyla suya karışan materyallerin olduğu öne çıkmıştır. Macary ve ark., 

(2010) Çevresel risk analizinde, oldukça karmaşık etkileşim ilişkileri olan 

birçok açıklayıcı faktörün dikkate alınması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Araştırıcılar balıkların yaşam alanlarını tehdit eden su kirliliğine neden olan 

erozyon risk bölgelerini ELECTRE tekniğini kullanarak belirlemeye 

çalışmıştır. Alanın akarsuya olan bağlantısı, eğim, bitki örtüsü, setlerin varlığı 

gibi kriterleri kullanarak sediment üretimi açısından risk oluşturan bölgeler 

ayırt edilmiştir. Akpınar (2002) çalışmasında arazi yönetiminin sürdürebilir 

planlanması için önceliklerin belirlenmesi sürecinde ELECTRE metodunu 

kullanmıştır. Çalışmada sekiz alan kullanım tipi, on beş kriter kullanılarak 

değerlendirilmiş ve seçenekler üstünlüklerine göre sıralanmış ve en uygun alan 

kullanım tipinin tarımsal ormancılık ve tarımsal rekreasyon olarak 

belirlenmiştir. 

5. PROMETHEE Yöntemi 

PROMETHEE, çok kriterli karar verme problemlerinde alternatifleri 

kriterlere göre değerlendirmek için önemli bir yöntemdir. Kararlarda 

alternatifler arasındaki farkları atamak için kullanılan birçok tercih fonksiyonu 

türü ile karakterize edilir. Diğer birçok ÇKKV yöntemine kıyasla tasarım ve 

hesaplama açısından basit olarak kabul edilen bir sıralama yöntemidir 

(Abdullah ve ark., 2019). PROMETHEE yöntemi, her bir kritere göre 

alternatiflerin ikili karşılaştırmalarına dayanmaktadır. Ülengin ve ark., (2001)’e 

göre kullanımın kolay olması, teorikten uygulamaya uyarlama olan başarısı ve 
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eksiksiz sıralama yapması bu yöntemin en önemli üç avantajıdır. Şekil 5’te 

gösterildiği gibi PROMETHEE yöntemi 7 aşamadan oluşur (Organ, 2013). 

 

Şekil 5. PROMETHEE yönteminin aşamaları 

Havza rehabilitasyonu ve erozyon kontrolü çalışmalarında 

PROMETHEE yöntemi kullanılarak yapılmış çok fazla çalışma 

bulunmamaktadır. Vulević ve Dragović, (2009) yaptıkları çalışmada 

PROMETHEE yöntemini yağış, erodibilite ve vejetasyon kriterleri ile 

kullanarak 9 havza içinde alt havzaların ve alt havzalar içindeki alanların en 

fazladan en az hassas olana doğru sıralanmasını yapmışlardır. Araştırıcılar bu 

yöntemin havza yönetimi planlaması, toprak erozyonu ve taşkın kontrol 

önlemlerinin uygulanması için değerli bilgiler sunduğunu bildirmiştir. Naubi 

ve ark., (2017) çalışmalarında alt havzaların sıralanması için sürdürülebilirlik 

endeksi geliştirmiş sırama için, potansiyel taşkın zararları ve potansiyel su 

kalitesinde bozulma parametreleri ni kullanmışlardır. Alt havzaların 

sıralanmasında PROMETHEE yöntemini kullanmışlardır. 

SONUÇ 

Bu bölümde Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin Havza 

rehabilitasyonu ve Erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılabilirliği üzerinde 

durulmuştur. Bu bağlamda yöntemlerin Türkiye’de ve Dünya’da kullanıldığı 

havza yönetimi alanında yapılan çeşitli araştırmalar genel hatlarıyla 

değerlendirilmiştir. Birçok alanda kullanımının mümkün olduğu ÇKKV 

yöntemlerinin havza rehabilitasyonu çalışmalarında da kullanılabileceği 
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anlaşılmıştır. Diğer yöntemlere nazaran ÇKKV’nin öznel, pratik ve güvenilir 

olması sonuçların uygulanabilir olmasını doğurmaktadır.  Ancak karar 

vericilerin karar verme aşamasında çalışmalarda kullanılan göstergelerin çok 

fazla olması nedeniyle bunlar iyi analiz ederek seçmesi gerekmektedir. Örneğin 

erozyon riskine neden olan faktörlerin önceliklendirmesinde kullanılacak 

faktörlerin dikkatli bir şekilde seçilmesi ve karar verme sürecinde konunun 

uzmanlarının dâhil edilmesi gereklidir. Karar verme sürecinde görüşüne ihtiyaç 

duyulan uzmanların istenilen yeterlilikte olamaması ÇKKV tekniklerinin en 

önemli dezavantajıdır. Diğer yandan coğrafi bilgi sistemleri gibi programlarla 

entegre olabilmesi arazi yönetimi çalışmalarında kullanılabilirliğini 

arttırmaktadır. 
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