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1 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

ÖN SÖZ 

Nüfus, teknoloji ve yaşam tarzı gibi biyolojik çeşitliliği dolaylı olarak 

etkileyen etmenlerdeki değişiklikler beklenenden farklı etkilere yol açabilir. 

Bahçıvanlık, finansal, çevresel ve sosyal kazanç için bitkilerin yoğun bir 

şekilde yetiştirilmesi ve hasat edilmesi olarak tanımlanabilir. İklim değişikliği, 

botanik peyzajların uyarlanmasını etkiler, bahçeleri ve istilacı yabancı türleri 

etkiler, bina performansını etkiler, süs bahçeciliğinin rolünü değiştirir. Etkili 

böcek ve hastalık kontrolü için ekolojik peyzaj tasarımı ilkeleri ile iklim 

değişikliğinin hafifletilmesi için kaktüsler gibi süs bitkileri kullanan kurak 

peyzaj tasarım stratejileri yeni çözümlerdendir. Bitkilerin, şiddetli yağmur 

dönemlerinde erozyonu azaltabilme ve kök morfolojisi, gelişimi, biyokütlesi 

ve mimarisi sayesinde şev stabilitesini iyileştirebilme yetenekleri ise asla 

güncelliğini yitirmeyecek ve farklılaştırılmış kullanımlarıyla sürekli karşımıza 

çıkabilecek bir özelliktir. Biyoçeşitliliği etkileyen bir başka gelişmekte olan 

endişe kaynağı ise su ürünleri endüstrisidir ki, su ürünleri arzı, tüketicilerin 

talebi, uygulamalar, teknoloji kullanımı, ilaç, plastik ve potansiyel olarak 

toksik elementlerle kirlenmeler güçlü etkilere sahiptir. Keskin bir değiştirici 

olan teknolojinin ise örneğin gıda ve yem işleme, paketleme ve muhafaza 

sanayinde kullanımı oldukça önemli bir konudur. 

Bu anlamda çok değerli araştırmaları içeren bu kitabın yaaralı 

olmasını dileriz. Bu kitabın hazırlanması sürecinde sundukları emek ve 

özverileri için tüm yazarlarımıza ve kitabın yayınlanma aşamasında yoğun 

emek harcayan İKSAD Yayınevi  çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 



Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 2 



3 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 
 

GEÇİCİ OYUNTU EROZYONU, SEBEPLERİ  

VE SONUÇLARI 

 

Prof. Dr. Recep GÜNDOĞAN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Şanlıurfa, 

Türkiye. rgundogan@harran.edu.tr,  Orcid ID: 0000-0001-8877-1130 



Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

 
GİRİŞ 

Erozyon, toprakların fonksiyonlarını yitirmesine ve zamanla 

arazilerin çölleşmesine neden olan önemli bir olaydır. Her yıl  dünyanın 

hemen her bölgesinde (Şekil 1)  önemli bir miktar toprak erozyonla 

kaybolmaktadır (Morgan, 2005). Erozyonla arazilerin organik madde ve besin 

elementlerince zengin yüzey topraklarının aşındırılıp taşınmasıyla önemli 

miktarda bitki besin maddeleri kaybolmakta, su kaynakları kirlenmekte, baraj 

ve kanal gibi altyapılar tahrip olmaktadır. Uygun olmayan amenajman 

uygulamaları ile şiddeti artan erozyon, tarım arazilerinde oyuntuların 

oluşmasına neden olarak arazilerin parçalanmasına ve önemli miktarda toprak 

kaybına yol açmaktadır.  

 
Şekil 1. Dünya toprak kayıpları haritası (Morgan, 2005 ten alınmıştır) 

 

İlk olarak Foster (1986) tarafından tanımlanan geçici oyuntu 

erozyonu, tüm dünyada yaygın olarak görülmekle birlikte çoğunlukla 

morfolojik aktivitenin ve dinamiklerin yüksek olduğu kurak ve yarı kurak 

bölgelerdeki arazilerde yaygındır. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde ise 

özellikle tarımsal arazilerde toplam toprak kayıpları içerisinde oyuntu 

erozyonunun payı oldukça yüksektir (Brown ve Foster, 1987; Poesen ve ark., 

1996; Casali ve ark., 1999; Robinson ve ark., 2000; Vandaele ve ark., 1996). 

Oyuntu erozyonuyla kaybolan topraklar, toplam toprak kaybının %88.4’üne 

ulaşabilmektedir. Toplam toprak kayıpları içerisinde oyuntu erozyonu önemi 

bir paya sahip olmasına rağmen (Poesen ve ark., 2003), çoğu zaman ihmal 

edilmektedir (Bingner ve ark., 2010). Ülkemizde de özellikle kurak ve yarı 

kurak bölgelerdeki sağanak yağışlarla oyuntu erozyonu sonucu önemli 
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miktarda toprak kayıpları yaşandığı bildirilmektedir (Gundogan ve ark., 

2012).  

Tarımsal faaliyetler erozyona neden olan ve şiddetini artıran en 

önemli nedenlerin başında gelmektedir. Özellikle pulluk ile toprak işlemenin 

yer aldığı geleneksel tarımda, koruma tedbirlerinin alınmadığı arazilerde 

toprak kayıplarının büyük çoğunluğu arazi içerisinde açılan oyuntuların neden 

olduğu erozyonundan kaynaklanmaktadır (Gordon ve ark., 2008). Tarım 

arazileri içerisinde gelişen oyuntuların çoğunluğu toprak işleme kaynaklıdır. 

Her ne kadar tohum yatağı hazırlanması ve yabancı ot kontrolü amacı ile 

yapılıyor olmasına rağmen, toprak işleme, yüzeyden itibaren toprağın doğal 

durumunun bozulması, toprağın sıkışması, derinliğin azalması, organik 

maddenin mineralizasyonu ve toprak agregatlarının parçalanması ile su ve 

rüzgâr erozyonuna karşı dirençsiz hale gelmektedir.  

Geçici oyuntular, tarım alanlarında sağanak yağışlarla yüzey akışa 

geçen suyun belirli bir süre biriktiği dar kanallardır (Şekil 2a). Toprak işleme 

ile tarla içerisinde oluşan geçici oyuntular kısa süreliğine kaybolmakta 

(Poesen ve ark., 1996), ancak bu kanallar sonraki yağışlarla tekrar ortaya 

çıkmaktadır (Foster, 1986; Poesen ve ark., 2003). Daggupati ve ark. (2010), 

10 mm sa-1’den daha yüksek yağış yoğunluğu ve 25 mm’den daha fazla 

yağışların doğal çukur ve drenaj hatlarını takip ederek oyuntu kanalları 

oluşturduğunu belirtmektedirler. Capra ve ark. (2009), bu oyuntuların 

genellikle ekim, dikim ve tohum yatağı hazırlama gibi toprak işleme 

faaliyetleri sırasında ve/veya toprağın çıplak olduğu dönemlerde oluştuğunu; 

vejetasyon dönemi içerisinde bitki örtüsünün gelişimi ile daha stabil hale 

geldiğini belirtmektedirler.  

Geçici oyuntular gerekli tedbirler alınmadığı zamanla genişleyerek 

tarımsal makinaların geçemeyeceği derinlik ve genişlikteki daimî oyuntu 

kanallarına dönüşür. Hatta daha da genişleyerek ciddi miktarda arazi 

kayıplarına yol açmaktadır (Şekil 2 b). 
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Şekil 2. (a) Geçici oyuntu kanalları (Gündoğan ve ark., 2020) ve (b) artık 

tamamen kullanılamaz duruma gelmiş arazi parçası oyuntu (Wilson ve ark., 2008)  

 

Bir havzada su erozyonu ile gerçekleşen toplam toprak kaybının 

önemli bir kısmının havza dışına çıkmasında etkili olan oyuntu erozyonu 

üzerine son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde başlatılan çalışmalar artarak 

devam etmektedir. Oyuntu erozyonunun tarla koşullarında belirlenmesi, 

model ile tahmin edilmesi ve model validasyonunun gerçekleştirilmesi büyük 

önem arz etmektedir. Ancak ülkemizde bu konuda henüz tatmin edici 

çalışmaların olmadığı anlaşılmaktadır (Gündoğan ve ark., 2012). 

OYUNTU EROZYONU OLUŞUMU 

Yağmur damlaları ile topraktan koparılan sedimentleri taşıyabilecek 

kadar küçük konsantre akış kanallarına oyuntu kanalları denir. Daha fazla 

sedimenti ve su akışını taşımayacak kadar dar ve sığ iseler geçici oyuntu 

kanalı olarak adlandırılır. Eğer oyuntu kanallarının kayma gerilmeleri 

yeterince yüksekse, dere akışla tabanını derinleştir (Blong ve ark., 1982; 

Foster, 1986). Aksine kanal duvarlarının kayma gerilimleri düşük ise; akış  

yanlarını oyarak kanalını genişletir (Şekil 3a ve b). Oyuntu kanalarının 

genişlemesinin bir başka nedeni  ise iç akış olarak bilinen suyun zemin 

boyunca eğim aşağı yanal hareketidir (Pilgrim ve Huff,1983).  

Akışla ilgili çalışmaları toprağın sızma kapasitesinden fazlasının akışa 

geçmesini dört aşamada gerçekleştiğini belirtmektedir: 1) yoğun olmayan 

akış, 2) oyuntu kanallarındaki konsantre akış, 3) oyuntu başı olmayan kanallar 

ve 4) oyuntu başları olan mikro kanallar (Merritt 1984). Oyuntu başı ya da 

başlangıcı oyuntu erozyonu nu parmak erozyondan ayıran tipik özelliktir. 
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Oyuntu başlı oyuntu kanalları hemen hemen pipoya benzer. Oyuntunun 

başladığı nokta olan oyuntu başı akışın şiddetine bağlı olarak minik bir dalma 

çukurudur. Bu başlangıç noktası akış devam ettiği sürece geriye doğru 

ilerleyerek oyuntu kanalını uzatır.  

Bir havzada oluk başlangıcı ve gelişimi büyük ölçüde topografik 

faktörler tarafından yönlendirilir. Sayısal Yükseklik Modeli temel alınarak 

üretilen birleşik topografik indeks (CTI) (Moore, 1993), ikincil topografik 

karakteristik olarak bilinmekte olup havza modellerinde oyuntu başlangıç 

noktaları belirlenmesinde  kullanılmaktadır. Bileşik Topografik İndeks; 

CTI=A.S.PLANC  

Formülünden hesaplanmaktadır. Burada; A: memba drenaj alanı, S: 

yerel eğim, PLANC: planform eğriliğidir.  CTI değerleri bir havza için eşik 

değerin üzerindeki yerler potansiyel  ephemeral gully (PEG) noktaları olarak 

belirlenmekte ve bu noktalar oyuntuların oluşabileceği riskli alanlar olarak 

değerlendirilmektedir. (Momm ve ark., 2013; Bingner ve ark., 2010).  

Oyuntu erozyonu özellikle tarım alanlarında en önemli toprak kaybı 

sebebi iken çoğu zaman yeterince üzerinde durulmaz. Sığ ve geniş kanallar 

kısa bir süre sonra kendiliğinden veya çoğunlukla toprak işleme ile ortadan 

kalkarlar. Bu yüzden de bu tip erozyonun etkili olduğu sahalar kolayca fark 

edilmeyip çoğu zaman yüzey erozyonu tipi olarak algılanır.  

  

Şekil 3. Sağanak yağışlardan sonra oluşan oyuntu erozyonu (Gundogan, 

2012) 

Geçici oyuntu kanalları, genellikle bitki örtüsü çok çok zayıf olduğu 

yeni yeni ekilmiş topraklarda  oluşurlar. Havza yeterince geniş olduğu 

ve/veya akışın  yeterince yüksek olduğu koşullarda, oldukça düşük 

yoğunluklu (<10 mm h-1) sağanak yağışlar veya yağmur fırtınaları tarafından 
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üretilebilirler (Poesen ve Govers,1990). Bu tür fırtınalar sırasında oluşan 

konsantre akış, zemin kayma gerilimi kritik bir değeri aştığında (sızdırmaz) 

üst katmanı aşındırmaya başlar.  

Geçici oyuntu kanalları genişlik ve derinlik oranıyla sınıflandırılırlar. 

Geçici oyuntu kanallarının şekli ise akış miktarı, akış hızı ve toprak 

materyalinin akışa karşı dayanıklığı gibi çeşitli faktörlerin bileşimi tarafından 

belirlenir.  Akış miktarı; yağış yoğunluğu, havza genişliği, yağış katsayısı, 

yüzey pürüzlülüğü, eğim ve akış zonu morfolojisi tarafından kontrol edilirken, 

akış yoğunluğu ise akış debisi ve yüzey eğimi tarafından kontrol edilir. 

Toprak dayanıklılığı ise toprak nemi, toprak strüktürü ve toprak profil 

özelliklerine bağlıdır (Poesen ve Govers,1990). Örneğin, başlangıçta kuru 

olan bir toprağa düşen yüksek yoğunluklu bir sağanak yağış geçici oyuntu 

kanallarının oluşmasına neden olabilir. Yüksek yoğunluklu  sağanak 

yağışların meydana getirdiği yüksek yüzey akışları çukur alanlardaki çok 

geniş sahaları  ıslatarak toprağın erozyona karşı dayanıklığını azaltırlar.  

Oyuntu erozyonu konusundaki çalışmalardan elde edilen sonuçlar, 

oyuntuların oluşmasının temel nedenlerinin, ana materyalin erozyona karşı 

hassas olmasının yanı sıra topoğrafya, ekstrem yağışlar ve arazi 

kullanımındaki değişmeler olduğunu göstermektedir (Parkner ve ark., 2006). 

Donmuş toprak altı, erozyona dayanıksız doymuş toprak ve yoğun yağış 

kombinasyonu, özellikle kumlu topraklar olmak üzere hafif eğimli alanlarda 

da oyuntu gelişimine yol açmaktadır. Benzer şekilde, bitki örtüsü, toprak 

işleme ve kontrolsüz yüzey suyu gibi yönetim uygulamaları oyuntu 

kanallarının gelişimini oldukça etkilemektedir. Örneğin yollardan, avlulardan 

ve komşu tarlalardan gelen  ilave  su akışı, geçici oyuntu kanallarını 

başlatabilmektedir (Oygarden, 2003). Bu nedenle yukarıda sıralanan 

faktörlerin detaylı olarak irdelenmesi oyuntu erozyonunun mekanizmasının ve 

sonuçlarının doğru olarak ortaya konulması ve erozyon kontrol tekniklerinin 

etkilerinin tam olarak değerlendirilmesi ve anlaşılması bakımından büyük 

önem taşımaktadır. 

GEÇİCİ OYUNTU EROZYONU SEBEPLERİ 

Yağış 

Dünyanın çok az bölgesinde, yağış karakteristikleri oldukça eşittir ve 

erozyon, topraklar, eğimler ve arazi kullanımı ile ilgili olarak mekânsal olarak 

değişir. Çoğu bölgelerde yağışların çoğu düzensiz olarak düşer.  

Yağış düzensizliklerin başında özellikle kurak ve yarı kurak 

bölgelerde belirli dönemlerde meydana gelen sağanak yağışlardır. Sağanak 
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yağışlarla artan akış konsantrasyonu oyuntu erozyonun başlıca 

sebeplerindendir (Foster,1986; Poesen ve ark.,2003). Sağanak  yağışlar bazan 

çok yüksek yoğunluğa sahip olsalar da >10mm h-1  daha fazla sağanak 

yağışlar da oyuntu erozyonuna sebep olabilir. Burada temel kural düşen 

yağışın toprağın infiltrasyon kapasitesinin üzerindedir. Bu iki durumla 

gerçekleşir: Ya kısa süreli şiddetli yağış ya da toprağı doygun hale getirecek 

kadar düşük de olsa uzun süre devam eden yağış karakteristiğidir (Morgan, 

2005).  Bazen de daha önceki yağışlarla doygun hale gelen toprak; daha sonra 

yağan az yoğunluktaki yağış akışa ve dolayısı ile oyuntu kanallarının 

oluşmasına sebep olabilir (Gündoğan ve ark. 2012).  

Yağışın erozyon etkisi esas olarak yağmurun, kinetik enerjisine 

ifadesi olan bir indeksle ifade edilir. Bu indeks, yağmurun yoğunluğu ve 

süresi ile yağmur damlalarının kütlesinin, çapının ve hızının bir 

fonksiyonudur. Bu yüzden birçok ülkede her bir meteoroloji istasyonu için 

erozivite endeksleri hesaplanmıştır (Carter et al. (1974; Kinnell 1987; Onaga 

ve ark., 1988; Cerro ve ark. 1998). Nitekim Doğan ve ark. (2002), 

Türkiye’deki meteoroloji istasyonlarının erozivite indekslerini 

hesaplamışlardır.  

Ekstrem yağışlar, dramatik ve uzun süreli etkili sonuçlara neden 

olabilir. Örneğin Malezya'nın Kuantan Bölgesinde gerçekleşen bir ekvator 

fırtınasının 26 ile 29 Aralık 1926 da  1194 mm yağmur getirdiği ve bunun 631 

mm’sinin sadece bir günde düştüğü bildirmiştir. Bunun sonucunda oluşan 

geniş bir oyuntu ve çok sayıda toprak kaymasının  izleri 35 yıl sonra bile 

görülebilmekteydi (Nossin, 1964). 

Topografya 

Topografik karakteristikler yüzeysel akışı etkileyerek, oyuntu 

kanallarının oluşumunun özellikle başlangıç aşamasında anahtar rol 

oynamaktadır. En önemli birincil topografik karakteristik olan arazi eğimi, 

yüzey akışının enerjisini ve buna bağlı olarak da sediment taşınımını önemli 

ölçüde etkilediğinden erozyon çalışmalarında yaygın olarak 

değerlendirilmektedir. Birçok çalışmanın sonuçları, eğim eğiminin artmasıyla 

erozyon değerinin arttığını ortaya koymuştur (Montgomery ve Dietrich, 

1994). Ayrıca, arazi yapısını temsil eden eğim şekli (içbükey, dışbükey vb.) 

uzunluğu ve bakı, yüzeysel akış birikimini ve hızını etkileyerek sediment 

taşınımı üzerinde etkili olan diğer birincil topografik karakteristiklerdir 

(Moore ve Burch, 1986). Havzanın alanı ve drenajın yoğunluğu, havzanın 

topografyasına bağlı faktörlerden bazılarıdır.  
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Sayısal Yükseklik Modeli temel alınarak üretilen birleşik topografik 

indeks (CTI) (Moore ve ark.,1988), tarımsal havza modellerinde oyuntu 

kanallarının oluşabileceği riskli alanların tespitinde ikincil topografik 

karakteristik olarak kullanılmaktadır (Momm ve ark., 2013; Bingner ve ark., 

2010). Topografik karakteristiklerin belirlenmesinde yüksek çözünürlüklü 

sayısal yükseklik modelleri etkin olarak kullanılmaktadır (Datta ve Schack-

Kirchner, 2010).  

Ana Materyal ve Toprak Özellikleri 

Erozyonun sadece iklimin bir fonksiyonu olmadığı, potansiyel olarak 

aşındırıcı erozyona dayanıksız alanlarda diğer faktörlere bağlı olarak çok 

dramatik sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yüksek yağışlı ekvatoral bölgelerde 

özellikle granitlerin ve granodiyoritler üzerinde oyuntu erozyonu çok yaygın 

iken kurak ve yarı kurak bölgelerde geçirgenliği düşük marno kalker ana 

materyallere sahip topraklar ciddi oyuntu erozyonunun oluştuğu alanlardır 

(Şekil 4). Şekilde açık renkli alanlar marno kalker ana materyaller  koyu 

renkli alanlar kireçtaşı ana materyallerine sahip toprakları göstermektedir 

(Şekil 4). Bitki örtüsünün temizlenmesi, akış ve erozyonda artışa neden 

olmaktadır.  Üst toprak katmanları ortadan kalktıktan sonra alttaki geçirimsiz 

katmanlar sınırlı bir direnç sunar ve hızla derinden oyulurlar (Scholten 1997). 

Bu tür koşullar yalnızca Güney Afrika'da değil, aynı zamanda Batı Afrika, 

Brezilya ve Güney Çin'deki lös  topraklarında da aygındır (Morgan, 2005).  

 

 
Şekil 4. Marno kalker ana materyallere sahip alanlarda oyuntu erozyonu. 
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Bitki Örtüsü 

Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkili olan bitkisel 

parametreler; bitki örtüsünün çeşidi, örtünün yoğunluğu ve periyodu şeklinde 

sıralanmaktadır (Hudson, 1995). Uygulamalar, bitki artıklarını tarlada tutan, 

azaltılmış toprak işlemeleri ve ekim nöbeti içeren toprak amenajman 

yöntemlerinin toprak kayıplarını azalttığını ve verimi arttırdığını 

göstermektedir (Govaerts ve ark., 2009). Uygulamaların etkinliği diğer 

faktörlere bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle toprak 

özelliklerindeki değişimin boyutu ve yönü; sıcaklık dağılımı, yağış deseni gibi 

iklim ya da eğim, yöney gibi topoğrafya elemanlarının değişimi ve ana 

materyale bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. 

Genel olarak, sıra bitkileri en az etkilidir ve daha ciddi erozyon 

sorunlarına yol açar. Bunun nedeni, özellikle ekin büyümesinin ilk 

aşamalarında, yüksek oranda çıplak zemin ve bir tohum yatağı hazırlama 

ihtiyacıdır. Bununla birlikte erken sonbaharda bitkilerin çimlenip henüz 

toprak yüzeyini örtmediği durumlarda kışlık tahıl ekili alanlarda ciddi toprak 

kayıpları gerçekleşir ve bunun da önemli bir kısmı oyuntu erozyonu şeklinde 

başlar (Gyssels ve ark., 2002).  Nitekim  Boardman (1990), İngiltere'nin South 

Downs bölgesinde çoğunun, kış mevsiminde kışlık hububat tarlalarında 

gerçekleştiğini belirtmektedir. Gündoğan ve ark. (2012) çoğunlukla eğimli 

alanlardaki aşırı toprak işlemenin antep fıstığı bağ ve zeytinliklerde önemli 

ölçüde oyuntu erozyonunun gerçekleştiğini bildirmektedir. 

Amenajman Yöntemleri 

Hem tarımsal üretimin hem de tarımsal sistem hizmetlerinin 

sürdürülebilirliğini sağlamak için toprağın uygun şekilde yönetilmesi 

önemlidir. Bu nedenle tarımsal önlemler koruyucu toprak işlemenin ve 

tarlalarda, ormanlarda ve tarım dışı alanlarda erozyonu kontrol etme 

stratejilerinin önemli bir bileşenini oluşturur. Erozyon kontrolündeki toprağı 

korumaya yönelik tarımsal önlemler, esas olarak bitki örtülerinin koruyucu 

etkisini kullanır. Ancak bitkiler yoğunluk ve morfolojik olarak farklı 

olduklarından toprak koruma yetenekleri de farklılık gösterir. 

Bitkisel üretim amacı ile yapılan toprak işleme, gübreleme ve sulama 

gibi faaliyetler toprağın kalitesi üzerine büyük ölçüde etki etmektedir. 

Özellikle geleneksel uygulamalar ile tarımsal üretimin yapıldığı ve koruma 

tedbirlerinin alınmadığı arazilerde toprak fiziksel ve kimyasal özellikleri 

olumsuz yönde etkilenebilmektedir (Gordon ve ark., 2008). Tarla ölçeğinde 

toprak kalitesine etki eden amenajman uygulamalarının başında toprak işleme 
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gelmektedir. Toprak işleme, yüzeyden itibaren toprağın doğal durumunun 

bozulmasına, etkili derinliğin azalmasına, agregatların parçalanarak toprağın 

gevşemesi, su ve rüzgâr erozyonuna karşı ve dirençsiz hale gelmesine neden 

olmaktadır. Yoğun toprak işleme yüzey toprağı ile birlikte organik madde ve 

besin elementlerinin kaybına ve uzun vadede üretkenliğin düşmesine yol 

açmaktadır. 

Toprağın fonksiyon gösterme kapasitesi olarak tanımlanan toprak 

kalitesi üzerine etkisi nedeni ile diğer uygulamalara kıyasla toprak işleme 

araştırmacıların ilgisini daha çok çekmiş ve birçok araştırmanın konusu 

olmuştur (Mehra ve ark., 2018; O’Brien ve Daigh, 2019). Toprak işleme alet 

ve ekipmanları zamanla toprak yapısı, gözenekliliği, ürün kalıntısı dağılımı ve 

yüzey pürüzlülüğü gibi özelliklerde önemli düzeyde değişmelere neden 

olmaktadır (Alletto ve Coquet, 2009). Toprak işleme uygulamasının temel 

amaçlarından biri, toprak profilinde düzenli hava ve su hareketini sağlarken 

toprağın hacim ağırlığını azaltmaktır. Birincil toprak işleme ile traktör 

geçişinden sonra hidrolik iletkenlik artabilir, ancak toprak yapısının 

bozulması nedeniyle gelişme mevsimi boyunca hidrolik iletkenliğin azalacağı 

bildirilmektedir (Bormann ve Klaassen, 2008). Toprak işleme, toprak 

partiküllerinin yeniden dağıtılmasına ve toprak profilindeki hava ve su 

hareketini sağlayan gözeneklerin bağlantısının kesilmesine sebep olarak, bitki 

gelişimi ve toprak içerisindeki canlıların yaşamları için olumsuz sonuçları 

beraberinde getirir (Rodrigo-Comino ve ark., 2018). 

Araştırmalar Sonbaharda veya İlkbaharda tohum yatağı olarak 

hazırlamak için sürülmüş yüzeylerde en yüksek toprak kayıplarının olduğunu 

göstermektedir (Valcárcel ve ark., 2003). Bununla birlikte özellikle Akdeniz 

iklim kuşağında yazın hasattan sonra sürülerek anızın ortadan kalktığı 

arazilerde de seyrek de olsa gerçekleşen sağanak yağışlarla önemli miktarda  

toprak kaybının gerçekleştiğini göstermektedir. Araştırma sonuçları ayrıca 

bitki örtüsüyle kaplı arazilerde ve yüksek miktarda yağış olsa bile önemli bir 

yoğun akış erozyonu olmadığını göstermiştir. Hakeza yüksek pürüzlülük 

oluşturan pullukla sürümde yine akış oluşumunu engellemektedir.  Bu 

durumun pullukla oluşturulan mikro-kabartma çöküntülerinin toprağın 

depolama kapasitesini artırması ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Şekil 5). 

Bunun tersi olarak, ilkbahar ve sonbaharda sürülüp ekilen düşük yüzey 

pürüzlülüğe sahip henüz çimlenmenin olmadığı çıplak yüzeyler yaz başında 

veya kış sonunda yüksek miktarda toprak kayıplarına neden olmaktadır 

(Kamphorst ve ark., 2000). Hakeza (Gündoğan ve ark., 2012) çoğunlukla 
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eğimli alanlardaki antep fıstığı bağ ve zeytinliklerde aşırı toprak işlemenin 

oyuntu erozyonunun önemli bir sebebi olduğunu bildirmektedir. 

Sonbaharda ekiminden sonra  düşük pürüzlülüğe sahip kabuklanmaya 

eğilimli üst toprak yüzeyine sahip arazilerde çok sık yüzey akışı geçekleşir. 

Bununla birlikte, koruyucu bir bitki örtüsü yeterince geliştiği durumlarda 

yüzey akışı neredeyse tamamen engellenir.  Özellikle çok yıllık çayır mera  

bitkileri ekim nöbetinde yer aldığı uygulamalarda  bitki örtüsü toprak yüzeyini 

üç veya dört yıl boyunca koruduğu ve toprak işleme azaldığı için oyuntu 

erozyonu riski büyük ölçüde azalır (Valcárcel ve ark., 2010). Nitekim dört 

yıllık mısır-buğday-çimen-çimen ekim nöbeti altındaki dokuz küçük havza 

için 28 yıllık verilerin analizinde, üç fırtınanın büyük sonucunda  , toprak 

kayıplarının yüzde 52'sinin gerçekleştiğini ve  toprak kaybının da  % 92'sinin 

arazinin mısır ekildiği yıllarda meydana geldiği bildirilmiştir (Edwards ve 

Owens, 1991). 

 

 
Şekil 5. Toprak işleme ve ekim uygulamaları (Gündoğan ve ark., 2020) 

 

Korumalı toprak işleme sistemlerinin iş gücü ve zamandan kazanım, 

makine aşınmasında azalma, yakıt tasarrufu, erozyonun azalması, organik 

madde artışı, infiltrasyonun gelişmesi, toprak neminin yükselmesi, toprak 
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yapısının korunması, hava kirliliğinin azalması, sürdürülebilirliğin 

sağlanması, toprak faunasının korunması, ürün verimini iyileştirilmesi, iklim 

koşullarına bağımlılığın azalması ve toprak sıkışmasının azalması gibi birçok 

avantajı bulunmaktadır (Govaerts ve ark., 2005). 

Toprak işleme sistemleri genellikle toprak yüzeyinde kalan yüzey 

kalıntısı miktarına göre sınıflandırılır. Azaltılmış toprak işleme sistemlerinin 

de dahil edildiği korumalı toprak işleme sistemleri toprak yüzeyinin % 

30'undan fazlasının bitki kalıntısı ile kaplı kalmasını sağlayan sistemler olarak 

tanımlanırlar. Bu miktardaki yüzey örtüsünün, erozyonu önemli ölçüde 

azaltacağı düşünülmektedir. Koruma toprak işleme, belirli ekonomik ve 

çevresel faydaları teşvik etmek amacıyla toprak işleme işlemlerinin sıklığını 

veya yoğunluğunu en aza indirmeyi amaçlayan bir tarımsal yönetim yaklaşım 

olarak tanımlanabilir. Pulluk ve ağır disklerin kullanıldığı geleneksel 

uygulamalar yüzey kalıntılarını toprağa gömmenin yanında, yoğun ikincil 

toprak işleme gereksinimleri nedeni ile doğal toprak agregalarının 

parçalanmasına neden olurlar. Oldukça küçük boyuta indirilen agregatlardan 

oluşan yüzey toprağı, şiddetli yağışlar ile gelen suların toprak içerisine 

girmesini sağlayamaz. Yüzeyde bitki kalıntısının olmaması de yüzeyde 

infiltrasyonun daha da almasına, bu durumda da yüzey akışı ve erozyona yol 

açar. Yağış sonrası buharlaşma ile nem uzaklaştığında ise yüzeyde geçirimsiz 

sert kabukların oluştuğu rapor edilmektedir (SARE, 2020). Çeşitli 

araştırmacılar tarafından çevre dostu tarımsal uygulama olarak kabul edilen 

azaltılmış toprak işleme toprağın fiziksel kalitesini iyileştirmeyi ve ayrıca 

kuraklık ve yüzey akış riskini azaltmayı amaçlamaktadır (Crittenden ve ark., 

2015). Ayrıca, azaltılmış toprak işleme sistemlerinin toprak organik madde 

içeriğini artırdığı, toprak biyolojik çeşitliliğini zenginleştirdiği ve girdi 

maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunduğu rapor edilmiştir (Morris ve 

ark., 2010, Soane ve ark., 2012). Toprak sıkışmasının, geleneksel toprak 

işleme sistemlerine kıyasla yıl boyunca minimum toprak işleme 

uygulamalarıyla azaldığı bildirilmiştir (Ji ve ark., 2013). 

Toprak işleme uygulamaları ile ilgili bir diğer konu, yüzey akışın 

başlayacağı en uygun noktaları tetiklemesi nedeniyle erozyona olan katkısıdır. 

Bu nedenle toprak işleme, erozyonu, toprak verimliliği, çevre kalitesi ve 

peyzaj düzenini etkileyen önemli bir toprak bozulma süreci olarak 

tanımlanabilir. Koruyucu toprak işleme ile geleneksel toprak işleme 

yöntemlerinin karşılaştırıldığı birçok araştırmada, koruyucu toprak işleme ile 

erozyonun % 50 oranında azaltılabildiği bildirilmiştir (McCarthy ve ark., 

1993). Ancak çoğunlukla karstik topoğrafyanın yer aldığı, Akdeniz 
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bölgesinde su erozyonu nedeniyle gerçekleşen toprak kaybı oldukça 

yüksektir. Ancak bu bölgelerde ekstrem yağışları ile oluşan yoğun toprak 

kayıplarını konu edinen araştırma sayısı sınırlıdır.  

SONUÇ 

Erozyon zararı saha içi ve saha dışı ikiye ayrılır. Saha dışı problemler, 

nehirlerin ve drenaj hendeklerinin kapasitesini azaltan, taşkın riskini artıran, 

sulama kanallarını tıkayan ve rezervuarların tasarım ömrünü kısaltan, aşağı 

veya rüzgar yönündeki sedimantasyondan kaynaklanır. Birçok hidroelektrik 

ve sulama projesi erozyon nedeniyle harap oldu. Tortu da kendi başına bir 

kirleticidir ve kendisine emilen kimyasallar yoluyla su kütlelerindeki nitrojen 

ve fosfor seviyelerini artırabilir ve ötrofikasyona neden olabilir. Erozyon, 

toprak agregatlarının ve keseklerinin birincil kil, silt ve kum parçacıklarına 

parçalanmasına yol açar. Bu işlem sayesinde killerin bünyesinde tutulan 

karbon ve toprağın organik içeriği CO2 olarak atmosfere salınır. Lal (1995), 

küresel toprak erozyonunun atmosfere yılda 1.14PgC saldığını ve bunun 

yaklaşık 15TgC'sinin ABD'den türetildiğini tahmin etmiştir. Bu nedenle 

erozyon, atmosferdeki karbondioksit içeriğinin artması sera etkisini 

artırdığından, iklim değişikliğine katkıda bulunur. 

Erozyon hem aşındırdığı yüzeylerde hem de taşınan materyallerin 

biriktiği sahalarda ciddi zarar verir. Erozyon zararı aynı zamanda; sedimentler 

ve birlikte taşıdığı besin maddeleri ve organik madde  ile su kaynaklarının 

kalitesini ciddi miktarda olumsuz etkiler. Hakeza biriktiği sahalarda verimli 

toprak yüzeyini örterek ayrıca zarar oluşturur. Veyahut yol, köprü bina gibi  

altyapılara zarar vererek can ve mal zararına neden olur veya su 

rezervuarlarını doldurarak kullanılabilir su hacmini azaltır. Erozyon böylece 

çok yönlü zararlara neden olur. Bu yüzden de tahmin edilenin üzerinde 

ekolojik, sosyal ve ekonomik zararlar doğurur. Araştırmacılar bunun 

maliyetinin ABD de 3-5 ABD doları Birleşik Krallıkta yaklaşık 5 pound 

olduğunu hesaplamaktadır (Environment Agency, 2002).   

Erozyon, öncelikle toprağın hemen yüzeyini oluşturan besin 

maddeleri ve organik maddece zengin en verimli kısmını kaldırır. Aynı 

zamanda toprak içindeki gözenekleri doldurarak toprağa su girişini azaltır. 

Böylece bitkilerin toprakta gelişme kabiliyetini azaltıp; üretkenliğini düşürür. 

Toprağın bir tarla içinde yeniden dağılımı, tarladan toprağın kaybı, toprak 

yapısının bozulması ve organik madde ile besin maddelerinin azalması 

ekilebilir toprak derinliğinin azalması gibi  toprak verimliliğinde azalmaya yol 

açan  saha içi etkiler tarım arazilerinde özellikle önemlidir Erozyon ayrıca 
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gerek toprak içine giren su  miktarını azalmasıyla gerekse de su tutma 

kapasitesin düşmesiyle toprak nemini azaltır; dolayısıyla bitki gelişimini 

kısıtlayarak verimi düşürür (Morgan, 2005). Gelişmekte olan ülkelerde bile 

düşen bu verimi telafi etmek için harcanacak maliyet hektar başına  en az 2 

ABD dolarına ulaşmaktadır (Stocking 1986). 

Bitki büyümesinde bir azalma, toprak için daha az koruyucu örtü ve 

onu zenginleştirmek için daha az bitki kalıntısı ile sonuçlanır. Daha fazla 

erozyon meydana gelir ve süreç devam eder. Buradaki tehlike, erozyonun 

toprak verimliliğini o kadar yavaş azaltabilmesidir ki, sorunun ciddiyeti, arazi 

ekin yetiştirmek için artık ekonomik olarak uygun olmayana kadar fark 

edilemeyebilir. Ancak erozyon yoluyla toprak verimliliğinin kaybı, sonuçta 

gıda üretimi ve gıda güvenliği için sonuçlar ve arazi değerinde önemli bir 

düşüş ile arazinin terk edilmesine yol açar. 
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GİRİŞ 

Özellikle tarım arazilerinde oyuntuların gelişimi, yüksek toprak 

kaybına ve su depolamanın azalmasına neden olarak toprak kalitesi ve ürün 

veriminin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır. Oyuntu erozyonu ile 

meydana gelen kanalların genişliği birkaç metreden onlarca metreye kadar 

değişebilmektedir (Şekil 1a ve 1b). Oldukça geniş boyutlarda oluşan 

oyuntular, önemli miktarda toprak taşınmasına ve arazi kayıplarına neden 

olmaktadır. Bununla birlikte sel yarıntısı erozyonu ile yüksek arazilerden 

taşınan materyaller, aşağı bölgelerdeki verimli toprakların üzerini örterek o 

bölgenin de değerlerini azaltmakta ve üretim kapasitelerini düşürmektedir. 

Oyuntu erozyonu meydana getirdiği yüksek miktarda toprak kaybı yanı sıra, 

araziyi küçük parçalara ayırarak tarımsal bütünlüğü bozmaktadır. Bu 

oyuntular derinleşip genişledikçe tarım makinelerine geçit vermez hale 

getirirler ve yarıntılar arasında kalan küçük tarla parçalarında tarım yapılamaz 

hale gelir (Poesen ve ark., 2011). 

Erozyon izole bir süreç olmayıp diğer faktörlerle uzun ve karmaşık 

bir süreçte  gerçekleştiğinden erozyon sürecinin bizatihi kendisini 

gözlemlemek son derece güçtür. Bu nedenle de erozyon gözlemlerinde ancak 

erozyonun sonuçları belirlenmektedir. Bunlar; toprağın aşınma düzeyi (yani 

şiddeti), erozyon tipleri ve taşınan sediment miktarı. Genel olarak erozyon 

sürecinin süresi ve taşınan materyalin mesafesi ne kadar fazla ise erozyonun 

etkisini değerlendirmede yorumların doğruluğu o kadar azalmakta ve 

güçleşmektedir (Zachar,1982).  

Erozyon araştırmalarını güçleştiren bir diğer durum ise erozyonun 

sonuçlarının -özellikle tarım arazilerindeki geçici oyuntu- fark edilememesi 

veyahut çok uzun bir süre sonra ortaya çıkmasıdır. Zira bu oyuntular kısa bir 

süre sonra ya kendiliğinden veyahut toprak işleme ile ortadan kalkmaktadır. O 

takdirde maalesef hemen hemen yapılabilecek bir şey kalmamıştır. Bu 

nedenle, erozyon sürecindeki erozyon kayıplarının doğrudan gözlemlenmesi 

mümkün olmadığından, erozyon ancak orijinal durum ile erozyonun yarattığı 

toprak koşulları karşılaştırılarak değerlendirilebilir. Orijinal durumu 

bilinmiyorsa, erozyon kaynaklı değişiklikleri belirlemek neredeyse 

imkansızdır (Zakar, 1982). Erozyon kontrol çalışmalarında esas olarak sağlıklı 

ve gerçek verilere ihtiyaç vardır Araştırmacılar tarafından toprak kayıplarının 

miktarı ve oranlarını belirlemede kullanılan birçok yöntem önerilmiştir. 

Bunlar yersel doğrudan ölçümler, parsel denemeleri, havza gözlemleri, yapay 

yağmurlama çalışmaları, hava fotoğrafları ve uzaktan algılama verileri ve 

yakın zamanda başlayan alçak irtifa insansız hava araçları verileridir.  Bu 
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yöntemlerden amaçlarımıza (toprak, tarım, orman, coğrafya, hidroloji vb.) ve 

imkanlarımıza (ekipman, personel, teknoloji vb.) en uygun olanı seçilebilir 

(Walling, 1994; Hudson, 1995; Morgan, 2005).  

Erozyon araştırmalarında yöntemler ne kadar farklı olursa olsun beş 

temel amaç hedeflenmektedir. Bunlar; erozyon şiddeti (miktarı), etkisi 

(olumsuz), yaygınlığı (genişliği) toprağın erozyona duyarlılığı (erodobilite) ve 

erozyon kontrol etkinliği  olmak üzere  beş ana grupta sınıflandırılabilir 

(Zackar, 1982). Erozyon üzerine etkili faktörlerin çok değişken olması 

nedeniyle toprak kaybıyla ilgili gerçekçi veriler ancak sahada yapılan yersel 

ölçümler duyarlığı en yüksek olanıdır (Morgan, 2005) Son yıllarda büyük 

gelişme gösteren elektronik takeometrelerin (Total Station), küresel 

konumlama sistemlerin (GPS) ve karasal ve havasal LIDAR gibi teknolojik 

aletlerin kullanılmasıyla arazi bilgileri yüksek duyarlıklarda ve hızlı bir 

biçimde elde edilebilmektedir (Azami  ve ark., 2017). 

Erozyon deneme parselleri gerek toprak kayıplarının doğrudan 

hesaplanması gerekse de diğer yöntemlerin doğrulanması amacıyla uzun bir 

zamandan beri yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Erozyon 

deneme parsellerinin en bilineni belirli ölçülerde (22 m uzunluğunda ve 1,8 m 

genişliğinde) ve belirli eğimde ((%9)  fiziksel olarak izole edilmiş (içerden ve 

dışardan su ve sediment akışına izin vermeyen, parsel kenarları metal levha, 

ahşap veya sağlam, sızdırmaz malzemeden yapılmış) standart USLE 

parselleridir (USDA, 1979; Hudson, 1993; Morgan, 2005). Erozyon deneme 

parsellerinin bir kısmı hem akış hem de sediment ölçümleri yapabilirken 

bazıları ise sadece sediment toplayabilmektedir.  Erozyon deneme parselleri 

belirgin olarak bir alanı temsil etmelerine ve mümkün olduğunca mümkün 

erozyona neden olan faktörleri (yağış, eğim, bitki örtüsü, amenajman) simüle 

etmeye çalışılsa erozyon bir havza boyunca meydana gelen bir sürecin 

bütünün bir sonucu olması nedeniyle tam olarak havzadan gerçekleşen toprak 

erozyonunu ölçmek ve anlamak için yeterli değildir. Bu nedenle havza 

(yüzey, parmak, oyuntu vb) gözlemlerine gerek duyulmaktadır.   



29 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

 

 
Şekil 1. Oyuntu erozyonu a) Geçici oyuntu, b) Daimî oyuntu 

Erozyon çalışmalarında kullanılan yöntemlerden biri de yapay 

yağmurlayıcılardır. Yapay yağmurlayıcılar  gerektiği kadar tekrarlanabilen 

benzer enerji yoğunluk ve damla boyutlarına sahip yağış oluşturma niteliğine 

sahip yağış benzeticileridir. Yapay yağmurlayıcılar damla boyutu dağılımını, 

çarpma anındaki damla hızını ve doğal yağış yoğunluğunu tekdüze bir 

mekânsal dağılımla yeniden üretmesi bakımından son derece kullanışlı 

araçlardır (Bubenzer 1979). Yapay yağmurlayıcılar laboratuvar koşullarında 

kullanılabildikleri gibi erozyon deneme parsellerinde de kullanılmaktadırlar. 

Bu durumda toprağın doğal durumu korunduğu gibi ve bitki örtüsünün etkisi 

de  de gerçeğe daha yakın benzetilmiş olur. Buna karşılık hiçbir yapay 

yağmurlayıcı ile doğal yağmur tam olarak oluşturamaz (Hall 1970).  

Düşük ve orta çözünürlüklü hava fotoğrafları uzun yıllardır erozyon 

çalışmalarında kartografik materyal olarak kullanılmaktadır (Morgan ve ark., 

1980; Nachtergaele ve Poesen, 1999; Booth ve ark., 2003; Barber ve Mahler 

2010). Hatta 70’li yıllardaki  yer gözlem uydularından sağlanan görüntüler 

erozyon çalışmalarında popüler olarak kullanılmıştır. Çeşitli platformlardan 

(uçak, uydu) elde edilen hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yeterli 

mekânsal ve zamansal çözünürlüklere sahip olmadıklarından kullanımları 

sınırlı kalmaktadır.  Özellikle tarım alanlarında meydana gelen ve toprak 

işleme ile kolayca ortadan kalkan oyuntuların mekânsal ve zamansal 

değişimini ölçmek ve analiz etmek için yüksek çözünürlüklü sıralı hava 

fotoğraflarına ihtiyaç duyulmaktadır (Daba ve ark. 2003). Hakeza yersel ve 

havasal  ölçüm aletleri (Teodolit, GPS, LiDAR) yüksek doğrulukla veriler 

üretilmekle birlikte; bu teknolojilerin yüksek maliyetli olması kullanımlarını 

sınırlamaktadır.  

Buna karşılık yerden kontrol edilebilen ve düşük maliyetli insansız 

hava araçları ile de sıralı hava fotoğrafları üretilebilmekte ve bu 

fotoğraflardan yararlanarak yüksek doğruluklu veriler oluşturulabilinmektedir 
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(Martinez-Casasnovas, 2003; Ries ve Marzolf, 2003; Frankenberger, 2008; 

Marzolff ve Poesen, 2009). Bu fotoğraflardan üretilen yüksek çözünürlüklü 

sayısal yükseklik modelleri kullanılarak arazide var olan oyuntuların yerleri 

belirlenebilmekte ve hacimleri başarıyla hesaplanabilmektedir (Parkner ve 

ark., 2006).  Bu bağlamda, özellikle sağanak yağışlardan sonra alçak irtifa 

insansız hava aracı ile elde edilecek hava fotoğraflarını ortofotolara 

dönüştürülerek, oyuntu kanallarının boyutları ve hacimleri yüksek doğrulukta 

hesaplanabilmektedir (Gündoğan ve ark. 2020).   

YERSEL YÖNTEMLERLE OYUNTU EROZYONU 

BELİRLENMESİ ve İZLENMESİ 

Yersel ölçüm yöntemleri çoğunlukla taşınan veya yer değiştiren 

toprağın veya erozyon tarafından oluşturulan sedimentlerin miktarını (ağırlık, 

hacim, derinlik) belirlemek için kullanılır. Bu yöntem genellikle erozyonun 

toprak üzerindeki kantitatif etkilerini, yani toprak yüzeyi seviyesindeki miktar 

cinsinden değişimleri ve kayıpları ifade eder. Ancak oyuntu kanallarının 

hacimlerinin hesaplanmasında esas olarak trapez kesit yöntemi 

kullanılmaktadır (Şekil 2).  Bu yöntemde yamaç boyunca 20-100 m 

uzunluğunda ve birbiri peş, sıra devam eden bir dizi kesit oluşturulur. 

Kanalların enine kesit alanı, birbirini izleyen iki kesit boyunca belirlenir. 

Kesitler arasındaki mesafe ile çarpılan iki alanın ortalaması, çıkarılan 

malzemenin hacmini verir. Toprağın hacim yoğunluğunun bilinmesiyle, 

hacim toprak kaybının ağırlığına dönüştürülür ve bu da kesitlerin uzunluğu ve 

mesafesi ile tanımlanan bir alanla ilişkilendirilir. Çoğunlukla tarım 

alanlarındaki kanal şeklindeki geçici oyuntu kanalları trapez kesitlerle 

ölçülürken Daha büyük ve geniş daimî oyuntular için daha kompleks ve 

ardışık ölçümler gereklidir.   

Şekil 2. Yapay kanallarda trapez kesit hacim hesaplaması 
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Trapez kesitle hacim hesabı aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır 

(Eşitlik 1). 

𝐴 = (
𝑎+𝑏

2
) ∗ ℎ              𝐻 = 𝐴 ∗ 𝑥                                                   [1] 

Eşitlikte; A; Kesitin alanı, a; Üst kenar uzunluğu, b; Alt kenar 

uzunluğu, h; Kesitin derinliği ve x; İki kesit arasındaki mesafeyi temsil 

etmektedir. Kanalların derinlik genişlik ve uzunlukları  total station veya GPS 

ile ölçülmektedir. Son yıllarda GPS kullanımı yaygınlaşmaktadır (Şekil 3). 

Yaygın olarak kullanılan GPS aletlerinin bazı özellikleri Tablo 1’ de örnek 

olarak verilmiştir. 

Tablo 1. Yaygın olarak kullanılan bir GPS alıcısının teknik özellikleri 

GNSS Özellikleri 

 

240 GNSS Kanallı 

GNSS performansı 

• Yeni nesil 6G Teknolojisi. Herhangi bir GNSS 

sistemine bağımlı olmayan algoritma SBAS kod ve faz 

ölçümlerini kullanan patentli RTK işlemci Multi-path 

etkilerini en aza indiren anten yapısı 20 Hz ‘e kadar 

gerçek zamanlı (static very kod & taşıyıcı) 

konumlandırma 

*Post-Proses 

Hassasiyeti 

(RMS) 

 

Statik & Hızlı Statik 

• Yatay: 3 mm + 0.5 ppm; Düşey: 5 mm + 0.5 ppm 

Yüksek Hassasiyetli Statik 

• Yatay: 3 mm + 0.1 ppm; Düşey: 3.5 mm + 0.4 ppm 

Ölçü Modları 

• RTK Sabit / Gezici 

• RTK Ağ Gezicisi: VRS, FKP, MAC 

• NTRIP, Direct IP 

• CSD modu, Post-Proses Statik, Kinematik 

Gerçek Zamanlı 

Hassasiyet 

(RMS) 

 

SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) 

• Yatay: <50 cm; Düşey: <85 cm 

Gerçek Zamanlı DGPS Konumlama 

• Yatay: 25 cm + 1 ppm; Düşey: 50 cm + 1 ppm 

Gerçek Zamanlı Kinematik Konumlama (RTK) 

• Yatay: 8 mm + 1 ppm; Düşey: 15 mm + 1 ppm 

RTK Çözüm • GPRS sinyali zayıf ise opsiyonel dahili UHF modem 
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Süresi ile ölçüme devam edilebilir. 

• %99.9 güvenirlikle 2 sn’de ölçüm < 20 km

• 40 km’ye kadar menzil (GPRS Modemi ile)

Data Kayıt ve 

Hafıza Özellikleri 

Kayıt Aralığı; 0.05 - 999 saniye 

Hafıza; 

• 2 GB dahili bellek (1.5 GB kullanıcı data). 14 uydudan

1 yıla kadar 15 sn aralığında statik veri toplama.

Çıkartılabilir SD/SDHC hafıza kartı (32 GB ‘a kadar

arttırılabilir)

Fiziksel 

Özellikler 

Boyut;  22.2 x 19.4 x 7.5 cm 

Ağırlık; 

• Ana Ünite Ağırlığı (Bataryasız): 1.07 kg 

• Ana Ünite Ağırlığı (Bataryalı): 1.17 kg 

• UHF Modem Ağırlığı: 0.1 kg; Batarya Ağırlığı: 0.1 kg 

Ekran Arayüzü; PMOLED grafik ekran ve 3 tuş 

Bağlantı Arayüzü; 

• RS232 seri port; USB 2.0/UART: Bluetooth 2.1 + EDR; WiFi 

(802.11 b/g/n): 3.5G quad-band: GSM (850/900/1800/1900) / 

UMTS modül 

Güç Özellikleri; 

• Çalışırken değiştirilebilen 2 adet Li-Ion batarya, 38.5 Wh (2 x 

7.4 V, 2600 mAh): Batarya Ömrü (2 batarya): 10 saat (GNSS 

Açık ve GSM veya UHF Rx Açık) 
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Şekil 3. Arazide GPS ölçümleri 

 

Erozyon Deneme Parselleri ve  Havza Ölçümleri ile Oyuntu 

Erozyonunun Belirlenmesi 

Erozyon Deneme Parselleri 

Toprak erozyonu ve onu kontrol eden faktörler hakkındaki veriler 

arazide veya simüle edilmiş koşullar için laboratuvarda toplanabilir. Saha 

veya laboratuvar çalışmalarının kullanılıp kullanılmadığı amaca bağlıdır. 

Toprak kaybıyla ilgili gerçekçi veriler için, saha ölçümleri en güvenilir 

olanıdır, ancak koşullar hem zaman hem de mekan açısından değişiklik 

gösterdiğinden, erozyonun başlıca nedenlerini belirlemek veya iş başındaki 

süreçleri anlamak genellikle zordur. Açıklamaya yol açacak şekilde tasarlanan 

deneyler, en iyi şekilde, birçok faktörün etkisinin kontrol edilebildiği 

laboratuvarda yapılır. Bununla birlikte, laboratuvar deneylerinin yapaylığı 

nedeniyle, sonuçlarının sahada bir miktar doğrulanması arzu edilir (Morgan, 

2005). Standart deneme parselleri 22 m uzunluğunda ve 1,8 m genişliğindedir, 

ancak bazen daha farklı parsel boyutları da kullanılmaktadır. Parsel kenarları, 

toprak yüzeyinden 15-20 cm yükseklikte metal levha, ahşap veya sağlam, 

sızdırmaz ve paslanmaya karşı dayanıklı herhangi bir malzemeden 

yapılmaktadır. 

Deneme parselleri eğim aşağı uçta, yağmurun doğrudan girişini 

önlemek için bir kapakla kapatılır ve bir toplama kanalına yönlendirilir. Bu 

kanalda taşınan sediment ve su ile karışık akıntı toplama tankında biriktirilir. 

Büyük araziler için veya akış hacimlerinin çok yüksek olduğu yerlerde, birinci 
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toplama tankından gelen aşırı akış, akışı eşit parçalara bölen ve bir parçayı 

numune olarak ikinci bir toplama tankına geçiren bir bölücüden (Geib çoklu 

yuva bölücü ve Coshocton tekerleği) (Şekil 5). Ekipmanın tüm ayrıntıları, 

bölücüler için üretim talimatları ve erozyon parsellerinin çalıştırılması 

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın (1979) Tarımsal El Kitabı 

No. 224'te ve Hudson'da (1993) bulunmaktadır. 

 
Şekil 4. Erozyon deneme parselleri 
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Şekil 5. Erozyon deneme parsellerinde sediment ölçüm istasyonu (Zackar,1982) 

Bazı parsellerde, birinci toplama tankına geçmeden önce, akış, 

tahliyenin otomatik olarak izlendiği bir oluk aracılığıyla kanalize (H-Flume) 

edilir. Tankta kalan toprağın hacmi belirlenir ve kurutma ve tartım için hacmi 

bilinen numuneler alınır. Toplam hacimle çarpılan ortalama numune ağırlığı, 

tanktaki toprağın toplam ağırlığını verir. Diğer bir otomasyon, sediment 

konsantrasyonunun daha sonra analizi için fırtına sırasında düzenli zaman 

aralıklarında akış numunelerini çıkarmak için otomatik bir tortu örnekleyici 

kurmaktır; her numunenin alındığı zaman da kaydedilir. Yağış, arazilere 

bitişik hem standart bir pluvyograf ile kaydedilir. Otomatik sediment 

örneğinin alındığı durumlarda, her örnek için tortu konsantrasyonu belirlenir. 

Her örneğin alındığı zaman bilindiğinden, veriler zaman içinde entegre 

edilerek bir sediment grafiği elde edilebilir. 

Son yıllarda   sadece sediment ölçümlerinin yapılacağı deneme 

parsellerinde daha pratik  ve ucuz olması bakımından  sediment ölçüm 

istasyonları yerine sediment toplamak amacıyla deneme parsellerinin sonuna 

silt çitler yerleştirilmektedir (Şekil 6).  Silt çitler suyu geçiren ancak 

sedimentleri toplayan  gözenekli polietilen malzemelerden üretilmektedir. 

Özellikle sediment taşınımının sağanak yağışlar sonucu oluştuğu oyuntu 
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erozyonu çalışmalarında tercih edilmektedirler (Bingner ve ark. 2010) (Şekil 

7) 

 
Şekil 6. Deneme parseli sonunda  silt çitinin yakından görünüşü 

 
Şekil 7. Deneme parselinde geçici oyuntu kanalı 
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Her yağıştan sonra silt çiti önünde toplanan sediment  toplanarak 

(Şekil 8) tartılmaktadır. Bir dönem boyunca toplanan sediment hesaplanarak 

sediment verimi belirlenmektedir. 

 
Şekil 8. Silt çiti önünde birikmiş sediment 

Havza Çalışmaları 

Havza çalışmalarında esas olarak havzadan çıkan sediment verimi 

belirlenir (Şekil 9). Bir havzanın sediment verimi, zaman içinde havza çıkışı 

veya nehir boyunca bir havzayı terk eden tortu miktarının ölçülmesinden elde 

edilir. Çıkış noktasında, sediment toplama istasyonları veya  debi ve  derinlik 

kaydediciler (Limnigraf) ile nehir suyundaki askıda kalan sediment 

konsantrasyonlarını kullanarak deşarjın otomatik olarak ölçülmesi için kayıt 

istasyonları kurulur (Şekil 10).  
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Şekil 9. Erozyon çalışmaları yürütülen bir mikro havza 

Sediment toplama istasyonları veya debi ve derinlik kayıt edici 

limnigraflar bir yandan akış debi ve deriliğini ölçerken diğer yandan özel 

olarak tasarlanmış entegre tortu numune alıcıları ile belirli saatlerde su 

numunesi alınır veya suyun bulanıklığı kaydedilerek sediment  

konsantrasyonu sürekli izlenir (Morgan, 2005).  Bu yöntemin doğruluğu 

büyük ölçüde örnekleme sıklığına bağlıdır (Walling ve ark., 1992). Daha uzun 

örnekleme aralıkları ile kayıtların daha az taşkın olayı içermesi muhtemel 

olduğundan, örnekleme sıklığı azaldıkça eksik tahmin olasılığı arttı. 1000–

3000 km2 büyüklüğündeki daha büyük havzaların yıllık tortu verimini tahmin 

etmek için aylık numune alma, yüzde 60–80 oranında eksik tahminlere neden 

olabilir (Phillips ve ark., 1999). Bu sorunlara rağmen, yöntem, özellikle 

yüksek frekanslı verilere ihtiyaç duyuluyorsa, askıya alınmış tortu verimi 

tahminlerini sağlamak için şu anda mevcut olan en iyi yöntemdir. Bununla 

birlikte, düzenli kalibrasyon ve bakım ihtiyacı nedeniyle, bu tür verilerin 

derecelendirme eğrilerini kullanmaya kıyasla daha yüksek maliyetli olduğu 

kabul edilmelidir. 
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Şekil 10. Sediment toplama yapısı (a) ve limnigraf (b) (Akim, 2022)  

Yapay Yağmurlayıcılar ile Oyuntu Erozyonu Çalışmaları 

Yapay yağmurlama simülatörü her bir yağmurlama uygulaması 

öncesinde yani her parsel değiştirdiğinde kalibre edilmiştir. Bu kalibrasyon 

için ölçüleri aşağı yukarı yağış havzası kasnağı ölçülerinde ve yağış havzasını 

tam örten metalden imal edilmiş dairesel bir kap (kalibrasyon tepsisi) 

kullanılmıştır. Öncelikle kasnak parsele çakılıp kalibrasyon tepsisi kasnağın 

üzerine yerleştirilmiştir. Toplama önlüğünün ön kısmına küçük bir bahçıvan 

çapası yardımıyla 500 ml kapasiteli toplama konteynırlarının yerleşeceği 

kadar bir çukur açılmıştır. Daha sonra kurulu simülatör parsel üzerine 

taşınmış ve bir su terazisi yardımı ile hem arazi eğimine paralel hem de arazi 

eğimine dik yönde simülatörün dengesi sağlanmıştır. Bu işlemde simülatörün 

teleskopik bacaklarındaki ayarlama vidalarından yararlanılmıştır. Sonrasında 

ise bir şakül yardımı ile yukarıdaki nozulun ucu ve aşağıdaki kalibrasyon 

tepsisinin merkezi düşey eksende aynı hizaya getirilmiş, su terazisi ile denge 

yeniden kontrol edilmiştir. Her şey hazır olduğunda simülatör çalıştırılmış ve 

istenilen yağışın oluşup oluşmadığı kalibrasyon tepsisinden toplama 

konteynırına gelen suyun ölçülmesiyle kontrol edilmiştir. Simülasyon öncesi 

hazırlıkları gösteren bazı resimler Şekil 11’de verilmiştir. 

Damla düşme mesafesi 2 m olarak ayarlanmış ve her bir parsele 120 

mm h-1 yoğunluklu yağış 30 dakika süre ile yağdırılmıştır. Dolayısıyla bir 

parsele düşen yağış kalınlığı 30 mm’dir. Meteorolojik verilere göre, yöreye 

düşen yağışların ortalama yoğunluğu yapay yağış için seçilen yoğunluğunun 
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altındadır, ancak bir bölgede gerçekleşen su erozyonunun yaklaşık %90’ının 

yıl içerisindeki yüksek yoğunluklu birkaç yağışa bağlı olduğu (Hudson, 1995) 

bilinmektedir. Öte yandan simülatörün kalibrasyonu için yapılan ön yapay 

yağış denemelerinde gerek simülatörün konstrüksiyon özellikleri gerek 

yağışın düştüğü alanı belirlemek için toprağa çakılan metal kasnağın 

büyüklüğü gerekse simülatörün taşıdığı yağmurlama başlığının üretim 

özellikleri nedeni ile yüksek yoğunluklu bir yağışla çalışmanın daha uygun 

olacağı görülmüştür. Öte yandan yağmurlama çalışmalarının yapıldığı 

Temmuz ayında yörede toprak sıcaklığı, hava sıcaklığına bağlı olarak yüksek 

olduğundan, meydana gelen kuruma nedeni ile toprak nemi %3-4 olarak 

ölçülmüştür. Bu dehidrasyon ile meydana gelen bağlanma mekanizması 

nedeni ile parsel toprakları son derece sert ve yüzey agregatları son derece 

sağlamdır. Ön denemeler sonucunda ancak yüksek yoğunluklu bir yağış 

altında projeye konu olan yönetim uygulamalarının toprak ve su kayıpları 

üzerine etkilerini değerlendirebilmek için karşılaştırılabilir sonuçlar 

alınabileceği tespit edilmiştir. İlaveten, farklı yağış yoğunlukları için yapılan 

ön yapay yağış denemeleri sonucunda, en yüksek Christiansen üniformite 

katsayısı 0.98 (n= 60) olarak simülatörün ürettiği 120 mm h-1 yoğunluklu 

yağışlar için hesaplanmıştır. Konu ile ilgili yürütülen birçok çalışmada 

(Martin ve ark., 2010; Nciizah ve Wakindiki, 2014; Yakupoglu ve ark., 2019) 

yüksek yoğunluklu yağışlar ile çalışılmıştır. 
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Şekil 11. Simülasyon öncesi hazırlıklardan bazı görünümler 

 

İstenilen yoğunlukta yağış oluştuğunda kalibrasyon tepsisi yağış 

kasnağının üzerinden alınmış ve aynı anda kronometre başlatılmıştır. Toplama 

hunisine düşen yağışın yüzey akış suyuna ve toplama tankına karışmaması 

için ince bir metal levha ile bunların üzeri örtülmüştür. Yağışın başladığı 

andan itibaren yüzey akışın başlamasına kadar geçen süre yüzey akışı başlama 

zamanı birinci değişken olarak kaydedilmiştir. Otuz dakikalık yapay yağış 

süresince 5 dakikalık aralıklarla yüzeysel akış (YA) ve bu akışın taşıdığı 

sediment (S) toplanmış, toplam YA ve S ikinci ve üçüncü değişkenler olarak 

değerlendirilmiştir. Hesaplama yoluyla bulunan yüzey akıştaki sediment 

konsantrasyonu, yüzey akış katsayısı, ve infiltrasyon katsayısı dördüncü 

beşinci ve altıncı değişkenler olarak ele alınmıştır. Beşer dakikalık aralıklarla 

toplanan sediment ve yüzey akış suyu değerleri dağılım grafikleri ile 

değerlendirilmiş ve projeye konu olan yönetim uygulamalarının toprak su 

kayıplarını hangi zaman aralığına kadar geciktirdiği ya da hangi zaman 
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aralığında kayıpların en üst noktaya ulaştığı yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Yüzeysel akışların ve bu akışlarla taşınan sedimentlerin ölçümüne geçmeden 

önde, toplama konteynırları sedimentin çökmesi amacıyla yeterince süre 

dinlenmeye bırakılmıştır. Daha sonra konteynırlardan sifonlanarak alınan 

yüzey akış suyunun hacmi ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Geri kalan sediment 

105ºC’de etüvde kurutulduktan sonra ağırlık cinsinden ifade edilmiştir. 

Yağmurlama işlemi ve toprak-su kayıplarının tespitine ait bazı resimler Şekil 

12’de sunulmuştur. Yağmurlama alanını belirlemek için çapı 30 cm, alanı 

0.07 m2 olan metalden imal edilmiş dairesel bir kasnak kullanılmıştır. 

Kasnağın üzerinde akışa geçen suyu ve bu suyla hareket eden sedimenti 

toplama kabına ulaştıracak olan üçgen şekilli bir akış hunisi bulunmaktadır. 

Bu kasnak yağmurlama başlamadan önce çalışılacak parsele 2 cm girecek 

şekilde bir çekiç yardımıyla çakılmıştır. Çakma işlemi yapılırken akış 

hunisinin tabanı ile toprak yüzeyinin aynı hizaya gelmesine dikkat edilmiştir. 
 

 
Şekil 12. Yağmurlama ve toprak-su kayıplarının ölçümlerine ait bazı görünümler  
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UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE OYUNTU 

EROZYONU BELİRLEME ÇALIŞMALARI 

Doğrudan arazi çalışmaları ile erozyon ölçümleri oldukça pahalı ve 

zaman alıcı oldukları gibi çoğu standart olmayan ölçüm aletleri 

kullanıldığından sonuçları da değişken olabilmektedir (Hudson, 1993; 

(Nearing ve diğerleri, 1999; Stroosnijder, 2005). Kaldı ki arazi ölçümleri 

çoğunlukla belirli bir erozyon faktörünün etkisini belirlemede 

kullanıldığından erozyonu haritalamada kullanılmazlar. Erozyondan etkilenen 

veya erozyon riski taşıyan alanların belirlenmesinde hava fotoğrafçılığı çok 

uzun zamandan beri kullanılmaktadır (Gorrie,1935), Bu bağlamda Stübner'in 

(1955) toprak erozyonu çalışmasında kullandığı fotogrametrik çalışma 

yöntem ve kapsam bakımından oldukça önemidir. 1957’lerde başlayan yüksek 

irtifa casus uyduları (Sputnic1) ve 1970’lerden itibaren  sivil amaçlarla 

kullanılan yer gözlem uydularından dijital uydu görüntülerinin elde 

edilmesiyle uzaktan algılama tekniklerinin kullanımı başlamıştır. Bu 

bağlamda ilk yer gözlem istasyonu Landsat programının ilk yer gözlem 

istasyonu olan Landsat1 olup 1972 yılında ilk uydu görüntüleri tarım ve yer 

bilimlerinde kullanılmaya başlamıştır (Tatem ve ark. 2008).  Son 40-50 yılda 

çok sayıda yer gözlem uydusu yer yüzünün görüntüsünü farklı sıklıkta ve 

mekânsal çözünürlükte veri sağlamak için yerkürenin çevresinde 

dönmektedirler. Bu uydulardan birçoğu potansiyel olarak erozyonu 

değerlendirmek için yararlı bilgiler sağlayabilecek niteliktedir (Vrieling, 

2006). 

Geçmişte sadece ABD ve Rusya tarafından  yönetilen yer gözlem 

uyduları bugünlerde birçok ülke ve hatta  özel sektör kuruluşları tarafından da  

hizmet sağlamaktadırlar Başlangıçta  düşük mekânsal  çözünürlüğüe sahip (30 

m) uydu görüntüleri sağlayan yer gözlem istasyonları (Landsat 1) yakın 

zamanlarda metre altı düzeyine kadar inen görüntüler (Pleiades Neo  30 cm) 

sağlamaya başlamışlardır. Uydu görüntüleri hem aşınmış alanların ayırt 

edilmesi ve şiddeti gibi doğrudan erozyonu tespit etmek hem de  büyük 

erozyon olayları nedeniyle meydana taşınım ve birikimi gibi erozyon 

sonuçlarını tespit etmek için kullanılmaktadır. Ancak eski nesil uydu 

görüntülerinin görece düşük çözünürlüğü erozyon çalışmalarındaki 

kullanımını sınırlamıştır. Örneğin Landsat (30 m) ve SPOT (20 m) görüntüleri 

gibi düşük ve orta mekânsal çözünürlüklere sahip olup  ancak büyük ve orta 

ölçekli oyuntuların belirlenmesinde kullanılabilir.  Tanımlanması için 

uygulanabilir (Millington ve Townshend, 1984) Bocco ve Valenzuela, 1993). 
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Buna karşılık. IKONOS ve QuickBird gibi yüksek çözünürlüklü uydu 

görüntüleri daha küçük oyuntuların tespitini ve izlenmesini mümkün kılmıştır. 

Uzaktan algılamanın oyuntu erozyonu değerlendirmesine en büyük 

katkısı, hava fotoğraflarının görsel olarak yorumlanması olmuştur. Oluk 

sınırları hava fotoğraflarından belirlenir ve oluk geri çekilme oranları çoklu 

zaman karşılaştırması kullanılarak değerlendirilir (Daba ve ark., 2003; 

Vandekerckhove ve ark., 2003). Bununla birlikte, incelenen bölgelerin boyutu 

genellikle küçüktür. Uydu görüntüleri, daha büyük mekansal ölçeklerde 

oyuntu erozyonunun önemini değerlendirmek için kullanılabilir. Çoğunlukla 

bu, çorak araziler olarak adlandırılan, oyuntu erozyonundan zarar gören geniş 

alanların sınıflandırılması yoluyla yapılmıştır (Vrieling, 2006). Ayrı ayrı 

olukların uydu verileriyle tanımlanması da önerilmiştir (Langran, 1983), 

ancak ek veriler veya uzman bilgisi olmadan doğru tanımlamanın imkânsız 

olduğuna karar verildi (Bocco ve Valenzuela, 1993). Bu, olukların 

kendilerinin (doğal bitki örtüsü, çıplak toprak, gölgeler dahil) spektral 

heterojenliğine ve ayrıca ortamlarının heterojenliğine bağlanabilir  

Ancak, bunun tüm ortamlarda ve tüm oluk türleri için otomatik oluk 

alma işlemini zorunlu olarak yasaklayıp yasaklamadığı şüphelidir. Dünya 

çapındaki farklı ortamlarda, büyük uzamsal boyutlarda (>10m genişlik) ve 

önemli derinlikte (>5m) kalıcı erozyon olukları meydana gelir (Bocco, 1991; 

Poesen ve ark., 2003). Bu tür oluklar, örn. açık toprak altı ve ana kaya, oluk 

duvarlarından gelen gölgeler ve sürekli nemli bir oluk tabanı gibi nedenlerden 

dolayı farklı spektral özelliklere sahiptir. Erozyon oluklarının otomatik olarak 

tanımlanması, oluk erozyonunun neden ve nerede meydana geldiğinin 

anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, otomatik bir yöntem, geniş bölgeler 

için oluk erozyonunun önemi ve bunun sonucunda verimli arazi kaybı 

hakkında hızlı bir fikir verebilir. Ancak Gözlemle ilgili önemli boşluklardan 

bazıları şunlardır: (1) oluklar veya orta büyüklükteki dereler gibi bireysel 

erozyon özelliklerinin otomatik olarak algılanması; (2) farklı ortamlarda 

yaşlanan bitki örtüsünün doğru değerlendirilmesi; (3) yağış özelliklerinin 

mekânsal ve zamansal değerlendirmesi; (4) çok çeşitli ortamlarda toprak 

özelliklerinin ve toprak neminin hassas haritalanması. 

Uydu kaynaklı bitki örtüsü bilgisi, erozyon haritalama yaklaşımları 

için en önemli girdi olmuştur. Basit ampirik modeller için genellikle iyi 

zamanlanmış tek bir görüntü yeterlidir, ancak süreç tabanlı modeller için 

genellikle çok zamanlı görüntülere ihtiyaç duyulur. Bitki örtüsünün 

mevsimsel değişkenliği için. Kalitatif erozyon haritalama yöntemleri, 

modellerden daha esnektir ve uydudan türetilen diğer bilgileri kolayca 
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birleştirebilir. Erozyon haritalama ve izleme için, incelenen bölgede 

geliştirilmiş veya test edilmiş hiçbir modelin olmaması durumunda nitel 

yaklaşımların kullanılması tavsiye edilir. Erozyon riskinin yalnızca hızlı bir 

şekilde tanımlanması öngörülmedikçe, sunulan sonuçların uygun bir şekilde 

doğrulanması her zaman gereklidir, ki bu şu anda pek çok çalışmada 

yapılmamıştır veya yetersiz bir şekilde yapılmıştır. Doğrulama, erozyonun 

doğru şekilde haritalanmasına ve izlenmesine izin veren yöntemlerin 

belirlenmesi için gereklidir. Uzun süreli erozyon alan ölçümleri ve detaylı 

arazi etütleri, maliyetli ve zaman alıcı olmasına rağmen bu amaç için 

vazgeçilmezdir. Bu nedenle, uzaktan algılama topluluğu ve saha tabanlı 

erozyon bilim adamları arasında yakın iş birliği gereklidir ve buna göre 

bölgesel operasyonel erozyon izleme sistemlerine ulaşmanın anahtarını 

oluşturur. 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE OYUNTU EROZYONU 

BELİRLENMESİ VE İZLENMESİ  

Düşük ve orta çözünürlüklü hava fotoğrafları uzun yıllardır erozyon 

çalışmalarında kartografik materyal olarak kullanılmaktadır (Morgan ve ark., 

1980; Nachtergaele ve Poesen, 1999; Booth ve ark., 2003; Barber ve Mahler 

2010). Ancak oyuntuların mekânsal ve zamansal değişimini ölçmek ve analiz 

etmek için yüksek çözünürlüklü sıralı hava fotoğraflarına ihtiyaç 

duyulmaktadır (Daba ve ark., 2003). Bu fotoğraflardan üretilen yüksek 

çözünürlüklü sayısal yükseklik modelleri kullanılarak arazide var olan 

oyuntuların yerleri belirlenebilmekte ve hacimleri başarıyla 

hesaplanabilmektedir (Parkner ve ark., 2006). Son zamanlarda havasal ve 

yersel LiDAR tarayıcılar kullanılarak yüksek çözünürlüklü sayısal yükseklik 

modelleri üretilmekle beraber (Bonilla, 2008; Cavalli and Marchi, 2008; 

Perroy ve ark., 2010; Kimbrow ve Lee, 2013), bu teknolojilerin yüksek 

maliyetli olması kullanımlarını sınırlamaktadır. CBS yazılımlarının kullanımı 

ve teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, İHA görüntülerinin son yıllarda 

yerden kontrol edilebilen ve düşük maliyetli insansız hava araçları (İHA) ile 

sıralı hava fotoğrafları üretilebilmekte ve bu fotoğraflardan yararlanarak 

yüksek çözünürlüklü sayısal yükseklik modelleri oluşturulabilmektedir 

(Martinez-Casasnovas, 2003; Ries ve Marzolf, 2003; Frankenberger, 2008; 

Marzolff ve Poesen, 2009). Bu bağlamda, özellikle sağanak yağışlardan sonra 

alçak irtifa İHA ile elde edilecek hava fotoğraflarının orto fotolara 

dönüştürülerek, bunlardan üretilecek yüksek çözünürlüklü sayısal yükseklik 

modelleri ile oyuntu kanallarının boyutları ve hacimleri yüksek doğrulukta 



Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 46 

 
hesaplanabilecektir. İHA araçları ile yüksek çözünürlüklü görüntü alınması ve 

görüntülerden oyuntu erozyonun belirlenmesi ile ilgili süreçler aşağıda 

sırasıyla ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Yer kontrol noktalarının işaretlenmesi 

Hava fotoğrafları çekilmeden önce her iki deneme alanının 

koordinatlarını hassas şekilde hava fotoğraflarına taşımak amacıyla; köşe 

noktaları (yer kontrol noktaları), metal disk (20×20 cm) ile işaretlenecek ve 

kinematik GPS ile koordinatlandırılmıştır (Şekil 17). Arazide uçuş öncesi 

belirlenen yer kontrol noktalarının (YKN) koordinatları Spectra Precision 

SP80 GPS GNSS alıcısı kullanılarak belirlenmiştir. Kullanılan Kinematik 

GPS in teknik özellikleri Tablo 2.5 ‘te verilmiştir. Çalışma alanındaki İHA 

uçuşu sırasında kayıt edilen RTK GPS ve IMU verileri ile YKN koordinatları 

kullanılarak görüntülerin yeryüzü ile ilişkilendirilmesi, kamera açılarındaki 

hataların giderilmesi ve hava nirengi işlemleri yapılmıştır. Her iki lokasyonda 

da dörder YKN kullanılmıştır. 

 
Şekil 17. Yer kontrol noktaları koordinatlarının alınması işlemi 

Görüntüleme İşlemlerinde Kullanılan Ekipmanlar 

Araştırma alanına ait hava fotoğrafları tam otomatik uçuş yeteneğine 

sahip Multiopter tipi insansız hava aracı kullanılmıştır. İnsansız hava aracı, 

yer kontrol ünitesi, hava platformu ve kameradan oluşmaktadır (Şekil 18). 
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Görüntü elde etmede kullanılan Multicopter’in teknik özellikleri Tablo 2’de 

ve görüntülemede kullanılan RGB kameranın teknik özellikleri belirtilmiştir 

(Tablo 3).  

 

 

 

 

Şekil 18. Uçuşta Kullanılan IHA platformu (TEKNOMER Geo-V2 Multikopter), yer 

kontrol birimi ve kamera 
 

Tablo 2. Multikopterin teknik özellikleri 

Multikopter Model TEKNOMER Geo V2 

Platform Hexa 

Üretim Yerli 

Otopilot Yazılımı Mission Planner 

Güç (Batarya) Elektrik (Li-Po Pil)   

Gövde Genişliği (Motordan motora) 72 cm 

Motor 6 adet 

Boş Ağırlık (Kamera ve Batarya Hariç) 3,5 kg 

Güvenli Taşıma Kapasitesi (Faydalı Yük) 4 kg 

Uçuş Süresi (Yüksüz)  35 dk 

Bazı Kameralar ile Uçuş Süresi  20-30 dk (GoPro / Termal / 30x zoom) 

Uçuş Modu Manuel / Otomatik 

Otomatik kalkış ve İniş Dikey 

Programlanabilir uçuş Var 

Maksimum Yatay Hız 80 km/saat 

Maksimum Rüzgar Dayanım Hızı 45 km/saat 

Çalışma Sıcaklığı (Kamera hariç) -10°C  /  +45°C 

Anti Titreşim Sistemi Var 

Kumanda Menzili; Maksimum / Güvenli  10 km / 5 km 

Telemetri Menzili < 10 km 

Görüntü Aktarma Menzili  < 5 km 

Ortofoto / Nokta bulutu üretimi yazılımı Pix4D 
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             Uçuş Planının Yapılması 

Uçuş planı oluşturulurken ilk olarak haritası üretilecek uygulama 

bölgesinin genişliğine karar verilmesi gerekmektedir. Bunun için uçuş 

yüksekliği, bindirme oranları ve uçuş hızı gibi bilgiler kullanılır. Uçuş planı 

Mission Planner yazılımı ile hazırlanmıştır (Şekil 19). Bu yazılımda uçuş 

planı, proje kapsamında belirlenen Yer Örnekleme Aralığı (GSD) 

çözünürlüğü ile kamera özelliklerine bağlı olarak (odak uzaklığı, sensor 

boyutu) otomatik olarak elde edilmektedir (Şekil 19). 

Topçu deresi mikro havzası ve Tarsus ve Kahramanmaraş 

lokasyonları deneme parselerinin  sayısal yükseklik modellerinin elde 

edilmesi amacıyla  80 m yükseklikte, %80 (üst) %60 (yan) bindirme oranıyla, 

8m/s hızla uçuş gerçekleştirilmiştir. Topçu mikro havazası görüntüleme yersel 

çözünürlük (FOV) 1,88 cm olarak belirlenmiştir. (Akgül ve ark., 2016). 

Ormanlık sahadaki uçuşta irtifa yüksekliğine (75-750 m), yanal ve öne doğru 

görüntü bindirme oranlarına (% 70-90) bağlı olarak 2,4 cm ile 24 cm arasında 

yersel görüntü çözünürlüğüne sahip hava fotoğrafları elde etmişlerdir.  

Tablo 3. İnsansız Hava Aracına monte edilen fotoğraf makinasının teknik özellikleri 

Kullanılan Sensör Canon IXUS 160 

Görüntü Sensörü 

 

Tür; 1/2.3 tipi CCD; Pixel; 20 M, Renk Filtresi 

Türü; Ana Renk 

Görüntü İşlemcisi iSAPS teknolojisine sahip DIGIC 4+ 

Lens Odak Uzunluğu; 5 – 40 mm (35 mm eşdeğeri: 28 – 

224 mm): Zum; Optik 8x, ZoomPlus 16x, Dijital 

Yaklaşık 4x 

Maksimum f/sayısı; f/3,2 – f/6,9 

Flaş Menzili 50 cm – 3,0 m (W) / 1,3 – 1,5 m (T) 

Ekran 6,8 cm (2,7 inç) LCD (TFT), Yaklaşık 230.000 nokta 

Pozlama Telafisi 1/3 kademeli olarak +/- 2 EV; Geliştirilmiş 

otomatik dinamik aralık düzeltme için i-Contrast 

ISO Hassasiyeti OTOMATİK, 100, 200, 400, 800, 1600 
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Boyutlar (GxYxD) 95,2 x 54,3 x 22,1 mm 

Ağırlık Yaklaşık 127 g (pil ve hafıza kartı dahil) 

Çalışma Ortamı 0 – 40°C, %10 – 90 nem 

 

  

  
Şekil 19. İnsansız hava aracı ile uçuş planı ve erçekleştirilen uçuş monitör görüntüsü

  

İnsansız hava araçları ile görüntü alınması 

Araştırma alanın test alanındaki yapay oluşturulan oyuntu kanalları 

üzerindeki uçuşları 30 m yükseklikten 10 Şubat 2017 tarihinde, tarla oyuntu 

uçuş planı ise yüksek gerilim hattından dolayı 60 m yükseklikten 24 Nisan 

2017’de yapılmıştır. Planlanan uçuş planı parametrelerine uygun uçuşu takip 

edebilmek ve gerekli müdahaleleri yapabilmek adına İHA üzerinde bulunan 

telemetri/radyo bağlantısı vasıtası ile uçağın anlık hareketleri bilgisayar 

üzerinden takip edilebilmektedir. Bunun yanında uçuş sırasındaki rüzgâr hızı, 

İHA’nın hava ve yer hızı, anlık uçak dönüklüğü ve batarya durumunun takibi 

yapılabilmektedir. Uçuşu gerçekleştirecek İHA’da tam otomatik uçabilme 

donanımı olmasına ek olarak kalkışta, inişte ve uçuş sırasında 

karşılaşılabilecek olan herhangi bir aksilik durumunda İHA’ya müdahale 

edebilmek adına manuel kumanda bağlantısı da vardır. Uçuşun 

gerçekleştirilmesi esnasında monitör görüntüsü Şekil 20’da gösterilmiştir. 
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Şekil 20. İHA ile Uçuşun gerçekleştirilmesi  ve görüntü alınması 

 

İnsansız Hava Araçlarıyla Alınan Hava Fotoğraflarından Sayısal 

Yükseklik Modelinin Üretilmesi ve Topografik Özelliklerin Belirlenmesi 

İnsansız hava aracından alınan görüntülerden ortofoto, SYM’ler 

Pix4D yazılımı ile üretilmiştir. Bu araştırmada kullanılan Pix4D yazılımı, 

fotogrametrik değerlendirme için yüklenen tüm görüntülerde nokta 

eşleştirmesi yapmak için binary kod sistemini kullanır. Bu sistem sayesinde 

yazılıma eklenen her yeni yer kontrol noktasının bir resimde işaretlenmesinin 

ardından geriye kalan görüntüler arasından hangilerinde olduğunu bulur. Yer 

kontrol noktalarının coğrafi konumlandırılmalarındaki doğrulukları bu sistem 

ile artmaktadır (Pix4D, 2017). 

Alınan görüntülerin yapılan uygulamanın Pix4D yazılımı içerisine 

aktarılması için öncelikle “New Project” ile yeni proje oluşturuldu. 

Sonrasında, İHA ile yapılan uçuştan elde edilen tüm görüntüler ile İHA 

üzerinde bulunan sensörler yardımıyla elde edilen koordinatlar yazılıma 

aktarılarak görüntülerin alındığı andaki lokasyonuna getirilmesi sağlanmıştır. 

Burada dikkat edilecek nokta, görüntüler ile görüntülerin elde edildiği 

koordinatların bulunduğu nokta dosyasının aynı isimde olmaları ve yazılımda 

kullanılan koordinat sisteminin doğru seçilmesidir. Bu işlemler sonrasında 

projede kullanılan ve RTK GPS olarak ölçülen yer kontrol noktaları yazılıma 

aktarılmıştır. Bahsedilen tüm bu işlemler yani yazılıma girilen tüm bu veriler 

ve değerler sonrasında değerlendirme ve sonuç ürünleri otomatik olarak 

oluşturulmaktadır 

İHA ile elde edilen görüntülerin Pix4D yazılımı ile 

değerlendirilmesindeki iş akışı adımları aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir 

(Gençerk, 2016). Görüntü işleme ve değerlendirme süreci Şekil  21 ‘de 

gösterilmektedir. 
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✓ İHA ile görüntülerinin RAW ve JPEG formatlarında elde edilmesi, 

✓ Resim çekme anına ait RTK GPS gözlemlerinin değerlendirilmesi,  

✓ Bozuk ve gereksiz görüntülerin tespiti ve ayrıştırılması,  

✓ Havai nirengi ve dengeleme işlemlerinin yapılması,  

✓ Yapılan işlemler sonucunda elde edilen noktaların kalitesinin 

kontrolü,  

✓ Nokta bulutu üretimi,  

✓ Renkli gerçek ortofoto üretimidir.  

✓ Yüzey modeli (DSM) üretimi,  

 
Şekil 21. Görüntü İşleme ve Değerlendirme süreci  (Gençerk, 2016) 

 

İHA üzerinde takılı görüntü alıcı olarak kullanılan kameranın 

kalibrasyon değerleri Tablo 4.’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Kamera kalibrasyon değerleri 

 

 

Şekil 22’ de Pix4D yazılımının ara yüzü, görüntüler ile yer kontrol 

noktalarının (YKN) konumu ve yer kontrol noktalarının bulunduğu 

fotoğraflarla ilgili örnek gösterilmiştir. 
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Şekil 22. YKN Pix4D’de ekran görüntüsü ve parametreleri 

 

Yazılım ara yüzünün üst kısmında araçların olduğu yazılım menüsü 

Şekil 23’te gösterilmektedir. Sağ tarafındaki kısımda proje özeti 

bulunmaktadır. Burada girilen koordinat sistemi, yapılan veya yapılacak 

değerlendirme işlemleri, aktarılan görüntü verilerinin adedi ve jeolokasyonu 

ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 
Şekil 23. Yüklenen hava fotoğraflarında YKN’nin işaretlenmesi 

 

Pix4D yazılımının ara yüzü, görüntüler ile yer kontrol noktalarının 

(YKN) konumu ve yer kontrol noktasının işaretlenmesi ile ilgili örnek 

gösterilmiştir (Şekil 24). 
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Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.4. YKN Pix4D’de ekran 

görüntüsü ve parametreleri 

 

Pix4D yazılım ara yüzünün üst kısmında araçların olduğu yazılım 

menüsü bulunmaktadır. Sağ tarafındaki kısımda proje özeti bulunmaktadır. 

Burada girilen koordinat sistemi, yapılan veya yapılacak değerlendirme 

işlemleri, aktarılan görüntü verilerinin adedi ve jeolokasyonu ile ilgili bilgiler 

yer almaktadır (Şekil 25). Elde edilen ortomozaik ve SYM görüntüleri Şekil 

26Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’da gösterilmiştir.  
 

 
Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.5. Yüklenen hava 

fotoğraflarında YKN’nin işaretlenmesi 
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Şekil 26. Görüntü işleme sonucu elde edilen Ortomozaik ve SYM görüntüleri 

İnsansız Hava Araçları ile Alınan Görüntülerden Oyuntu 

Hacimlerinin Tahmin Edilmesi 

Yapay oyuntu kanallarının hacimlerinin alçak irtifa insansız hava 

aracı ile elde edilen görüntüler Pix4D yazılımı ile nokta bulutu yöntemi (Şekil 

27)  kullanılarak ortofoto üretilmiş (Şekil 28 ve 29). Daha sonra kazı dolgu 

modeli ile oyuntu kanallarının hacimleri tahmin edilmiştir (Şekil 30 ve 31). 

 
Şekil 27. Pix4D yazılımının fotoğraf işleme uygulaması ara yüzü 
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Şekil 28. Pix4D yazılımın ortofoto ve sayısal yükseklik modelinin oluşturulması için 

nokta bulutunun kullanılması 

 

 
Şekil 29.  İHA ile elde edilen hava fotoğraflarından Pix4D yazılımı ile oluşturulmuş 

örnek ortofoto. 
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Şekil 30. Pix4D yazılımı nokta bulutu model ile etek arazide kazı dolgu hesabı ara 

yüz görünümü 

 
Şekil 31. Pix4D yazılımı nokta bulutu model ile yamaç arazide kazı dolgu hesabı ara 

yüz görünümü 

 

Oyuntu Kanalları Hacim Tahminlerinin Doğrulanması  

Oyuntu kanallarının hacimlerinin hesaplanması ve tahmin edilmesi 

amacıyla oluşturulan yapay kanalların bulunduğu alanın insansız hava aracı 

görüntülerinden üretilen ortofoto ve sayısal yükseklik modelleri Şekil 32’de 

görülmektedir. Buna göre etek arazilerde (düz eğim) beş ve yamaç arazide 

(dik eğim) dört olmak üzere oluşturulmuş dokuz yapay kanalın GPS 

ölçümlerinden hesaplanan ve Pix4D ile tahmin edilen değerleri ile RMSE hata 

payı Tablo 4 ve 5’ da verilmiştir.  
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Şekil 32.Yapay olarak oluşturulmuş test alanlarının İHA görüntülerinden üretilmiş 

ortofoto ve sayısal yükseklik modelleri a) etek arazi (hafif) ve b) yamaç araziden (dik 

eğim)  

Buna göre farklı derinlik ve genişlikte açılan yapay kanalların trapez 

kesitlerde hesaplanan hacmi etek arazideki kanalarda 0.66-2.34 m3, yamaç 

arazide 1.09-2.19 m3 arasında değişirken Pix4D ile iHA görüntülerinden 

tahmin edilen hacimleri etek arazide 0.55-2.40 m3,1.1- 2.0 m3 arasındadır. 

Tablolarda görüleceği üzere her iki fizyoğrafyada da trapez kesitlerde 

hesaplanan kanal hacimleri Pix4D ile İHA görüntülerinden tahmin edilen 

değerlere oldukça yakındır. Trapez kesitte GPS ile ölçülen değerlerden 

hesaplanan hacim değerleri ve Pix4D ile tahmin edilen değerlerden aşağıdaki 

eşitlik [2] ile RMSE hesaplanmıştır.  

2

1

N

i i

i

y y

RMSE
N

=

 
− 

 
=


                                                [2] 

Eşitlikte; RMSE: Kareler ortalamasının hatası, yi: Pix4D ile tahmin 

edilen hacim, yj: Trapez kesit ile hesaplanan değerleri temsil etmektedir. 

Deneysel olarak hesaplanan kanal hacimleri ile ve Pix4D ile İHA 

görüntülerinden tahmin edilen kanal hacimlerinin doğruluklarını 

karşılaştırmak amacıyla hesaplanan RMSE değerleri tablo 4 ve 5Hata! 

Başvuru kaynağı bulunamadı.’de verilmiştir. Buna göre etek arazideki hafif 

eğimli test alanındaki kanalların GPS ölçümlerinden hesaplanan ve Pix4D ile 

tahmin edilen hacimlerinin RMSE değerinin 0.12,  yamaç arazideki dik eğimli 

test alanındaki kanal hacimlerinin RMSE değerleri ise 0.10 bulunmuştur. Bu 

oran kabul edilebilir hata sınırları içerisinde bulunmakta Bandara ve ark. 

(2011) Sri Lanka‘da da LİDAR nokta bulutu kullanarak yaptıkları çalışmanın 

RMSE ile yapılan doğruluk değerlendirme sonuçları ile uyumluluk 
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göstermektedir. Elde edilen veriler incelendiğinde kanal kesit hacminin 

artmasıyla hata oranın doğru orantılı olarak artmadığı gözlemlenmiştir.  Etek 

arazideki test alanından elde edilen RMSE değerlerinin, yamaç arazideki test 

alanından elde edilen RMSE değerlerine çok yakın olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Etek arazide (hafif eğim) oluşturulan yapay kanalların GPS ölçümleri ile 

hesaplanan ve Pix4D ile tahmin edilen hacimleri ve RMSE değerleri 

                        GPS Pix4D  RMSE Hata Payı 

Kanal m3 m3 Yi-yi Karesi 

1 2.30 2.4 -0.10 0.01 

2 2.34 2.18 0.16 0.03 

3 1.75 1.6 0.15 0.02 

4 1.07 0.99 0.08 0.01 

5 0.66 0.55 0.11 0.01 

Kareler Ortalaması 
   

0.02 

RMSE       0.12 

 

Tablo 5. Yamaç arazide (dik eğim) oluşturulan yapay kanalların ölçülen ve Pix4D ile 

tahmin edilen hacimleri ve RMSE değerleri 

                               GPS Pix4D RMSE Hata Payı 

Kanal m3              m3 Yi-yi Karesi 

1 1.91 1.99 -0.08 0.01 

2 2.19 2.0 0.19 0.03 

3 1.97 1.95 0.02 0.00 

4 1.09 1.1 -0.01 0.00 

Kareler Ortalaması       0.01 

RMSE       0.10 

 

SONUÇ 

Belirli bir havzada gerçekleşen toprak kaybının en önemli nedeni olan 

oyuntu erozyonu, havzada neden olduğu büyük miktardaki toprak kaybının 

yanında altyapının tahribatına ve arazide gerçekleşen yüzey akış ve sediment 

taşınması ile ilişkili olarak havzalardaki hidrolojik dengeye de olumsuz etki 

yapmaktadır. Tahribatın büyüklüğü nedeniyle, oyuntu erozyonu ilgili 

çalışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. Oyuntu erozyonunun zaman 

içerisindeki değişiminin izlenmesi, oyuntu erozyonunun dinamiklerinin 

anlaşılması, önlenmesini ve kontrolü açısından son derece önemli bir adımdır. 

Yüksek doğruluklu saha araştırmalarında geleneksel olarak uygulanan 

yöntemler (yer tabanlı ölçüm yöntemleri) zaman alıcı ve emek yoğundur. 

Zaman içerisinde, daha geniş zamansal ve mekânsal ölçeklerde, oyuntu 

erozyonu ile ilgili morfolojik özelliklerin zamansal değişiklikleri ölçmek için, 

yüksek çözünürlüklü uydu uzaktan algılama görüntüleri kullanılmaya 
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başlanmıştır. Bunun yanında, klasik havadan optik fotoğrafçılık, stereo 

görüntü çiftleriyle oyuntulardaki üç boyutlu değişimleri tahmin etmek için 

etkili bir şekilde kullanılmıştır. Ancak, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları 

ile çok daha detaylı (metre veya desimetre düzeyindeki) analizler yapmak 

mümkün değil idi. Bu nedenle, uzaktan algılama görüntülerinin 

çözünürlüğünü arttırabilmek için çeşitli alçak irtifa uzaktan algılama 

platformları (sıcak hava balonları, uçurtmalar ve zeplinler) kullanılmaya 

başlanmıştır. İnsansız hava araçları ile elde edilen görüntülerin işlenmesi ile 

düşük maliyetli, basit bir işlem ile hızlı görüntü almak mümkün hale 

gelmiştir.  

  



Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 60 

 

KAYNAKÇA 

 

Akim, 2022. Akım Hidrometre. http://www.akim.com.tr/urunler/yuzey-sulari-

c-19/mel-u-8 (08.12.222) 

Azami, M.,  Gündoğan, R., Yakupoğlu, T. 2017.  “Farklı kaynaklardan 

üretilmiş sayısal yükseklik modelleri kullanılarak oyuntu 

erozyonunun bazı topografik karakteristiklerinin belirlenmesi”. 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 5 (1), 9-21 

Bandara, K., Samarakoon, L., Shrestha, R. P., Kamiya, Y. 2011. Automated 

generation of digital terrain model using point clouds of digital 

surface model in forest area. Remote Sensing, 3, 845–858. 

Bingner, R. L., Wells, R. R., Momm, H. G., Theurer, F. D., Frees, L.D., 2010. 

“Development and application of gully erosion components within the 

USDA AnnAGNPS watershed model for precision conservation. 10th 

International Conference on Precision Agriculture. 

Bocco G, and Valenzuela CR. 1993. Integrating satellite remote sensing and 

Geographic Information Systems technologies in gully erosion 

research. Remote Sensing Reviews 7: 233-240. 

Bonilla, F. (2008). Terrestrial Laser Scanning Study of Gully Erosion at West 

Bijou Creek, Arapahoe County, Colorado: An Investigation on Field 

Acquisition and Data Processing. RESESS Summer 2008. 

Cavalli , M., Tarolli  ,P.,  Marchi  ,L.,  Fontana, .GD. 2008.The effectiveness 

of airborne LiDAR data in the recognition of channel-bed 

morphology. Catena 73: p.249–260. 

Daba, S.,  Wolfgang Rieger,, W., Strauss, P. 2003. Assessment of gully erosion 

in eastern Ethiopia using photogrammetric techniques. Catena, 50,: 2–

4,  p. 273-291 

Dartiguenave, C. 2007. ESRI Inc. Arc Hydro: GIS in Water 

ResourcesSeminar/Workshop Gainesville, Florida – November 15. 

Datta, P. S. and Schack-Kirchner, H. 2010. “Erosion relevant topographical 

parameters derived from different DEMs—A comparative study from 

the Indian lesser Himalayas”. Remote Sensing, 2, 1941–1961. 

Gorrıe. RM. (1935), The Use And Misuse Of Land, Oxford Forestry 

Memoirs, 37-47, 66-74 

Hall, M.J. 1970. A critique of methods of simulating rainfall. Water 

Resources Research 6: 1104–14. 

Hudson NW. 1993. Field measurement of soil erosion and runoff. FAO Soils 

Bulletin, 68. Food and Agriculture Organization, Rome, Italy. 

http://www.akim.com.tr/urunler/yuzey-sulari-c-19/mel-u-8
http://www.akim.com.tr/urunler/yuzey-sulari-c-19/mel-u-8
https://www.sciencedirect.com/journal/catena/vol/50/issue/2
https://www.sciencedirect.com/journal/catena/vol/50/issue/2


61 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

 
Hudzietz, B.P and Saripallian, S. 2011. Experimental evaluation of 3d terrain 

mapping with an autonomous helicopter. International Archives of 

The Photogrammetry, Remote Sensing And Spatial Information 

Sciences, Vol. Xxxvııı-1/C22 UAV-G 2011, Conference On 

Unmanned Aerial Vehicle In Geomatics, Zurich, Switzerland. 

Kimbrow, D.R., & Lee, K.G. (2013). Erosion monitoring along the Coosa 

River below Logan Martin Dam near Vincent, Alabama, using 

terrestrial light detection and ranging (T-LiDAR) 

technology. Scientific Investigations Report. 

King, C.,   Baghdadi, N. Lecomte, V.. Cerdan O. 2005. The application of 

remote-sensing data to monitoring and modelling of soil erosion. 

Catena 62 (2005) 79 – 93. 

Langran KJ. 1983. Potential for monitoring soil erosion features and soil 

erosion modelling components from remotely sensed data, 

Proceedings of IGARSS'83. IEEE, San Francisco, California: pp. 2.1-

2.4.Pix4D,2017.  

Leberl, F. 1973. Interpolation in square grid DTM. ITC Journal, 75. 

Martin, C.,  Pohl, M.,  Alewell ,, C., Körner, C., Rixen, C. 2010. Interrill 

erosion at disturbed alpine sites: Effects of plant functional diversity 

and vegetation cover. Basic and Applied Ecology. Volume 11: 7,p. 

619-626. 

 Martínez-Casasnovas, JA.,  Fernández, CA,  Ramos. M. C.2003. Sediment 

production in large gullies of the Mediterranean area (NE Spain) from 

high resolutions DEMs and GIS analysis. Earth Surface Processes and 

Landforms 28(5):443 – 456. 

Ries J.B., Marzolf, I.  2003. Monitoring of gully erosion in the Central Ebro 

Basin by large-scale aerial photography taken from a remotely 

controlled blimp, Catena, 50:309- 328. 

Frankenberger, J.R.  Huang, C. Nouwakpo, K 2008. Low-Altıtude Dıgıtal 

Photogrammetry Technıque To Assess Ephemeral Gully Erosıon. 

IGARSS 2008  

Marzolff, I. and   Poesen, J. 2009. The potential of 3D gully monitoring with 

GIS using high-resolution aerial photography and a digital 

photogrammetry system Geomorphology 111(1-2):48-60 

Millington AC, and Townshend JRG. 1984. Remote sensing applications in 

African erosion and sedimentation studies. In: Walling DE, Foster 

SSD, and Wurzel P (Editors), Challenges in African Hydrology and 

https://www.sciencedirect.com/journal/basic-and-applied-ecology
https://www.sciencedirect.com/journal/basic-and-applied-ecology/vol/11/issue/7
https://www.researchgate.net/profile/Jose-A-Martinez-Casasnovas?_sg%5B0%5D=1DCCGAVMwKEis5ragK7Hivy2hJYXK-WzIjgWEK606D-SLwF1DBtkj28wpgdX4S0US-fmSQc.7xXgM2wuOC__6zyjWU3Aa1iAsM2E8tKZedpTut8fHXGRAZRvifjtNqELho-s0NG0s4F0p0DVKYs3XH19h2A6DQ&_sg%5B1%5D=0TiauT4XDeUlAAHBTkQCFgPguivoEpqkU7FP0Ugy4_OazXYS2Ql1f5B3mW9V6hxofwTpI1w.rawyxItnRDqYRJr2obnUkYbyJH-dwz1cWfV4FiLdg7DhjkaUq4skahXGF31mdNFGpYO6HjYM8XTeu9j6Rar3mA
https://www.researchgate.net/profile/Clara-Anton-Fernandez?_sg%5B0%5D=1DCCGAVMwKEis5ragK7Hivy2hJYXK-WzIjgWEK606D-SLwF1DBtkj28wpgdX4S0US-fmSQc.7xXgM2wuOC__6zyjWU3Aa1iAsM2E8tKZedpTut8fHXGRAZRvifjtNqELho-s0NG0s4F0p0DVKYs3XH19h2A6DQ&_sg%5B1%5D=0TiauT4XDeUlAAHBTkQCFgPguivoEpqkU7FP0Ugy4_OazXYS2Ql1f5B3mW9V6hxofwTpI1w.rawyxItnRDqYRJr2obnUkYbyJH-dwz1cWfV4FiLdg7DhjkaUq4skahXGF31mdNFGpYO6HjYM8XTeu9j6Rar3mA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/MC-Ramos-17796495?_sg%5B0%5D=1DCCGAVMwKEis5ragK7Hivy2hJYXK-WzIjgWEK606D-SLwF1DBtkj28wpgdX4S0US-fmSQc.7xXgM2wuOC__6zyjWU3Aa1iAsM2E8tKZedpTut8fHXGRAZRvifjtNqELho-s0NG0s4F0p0DVKYs3XH19h2A6DQ&_sg%5B1%5D=0TiauT4XDeUlAAHBTkQCFgPguivoEpqkU7FP0Ugy4_OazXYS2Ql1f5B3mW9V6hxofwTpI1w.rawyxItnRDqYRJr2obnUkYbyJH-dwz1cWfV4FiLdg7DhjkaUq4skahXGF31mdNFGpYO6HjYM8XTeu9j6Rar3mA
https://www.researchgate.net/journal/Earth-Surface-Processes-and-Landforms-1096-9837
https://www.researchgate.net/journal/Earth-Surface-Processes-and-Landforms-1096-9837
https://www.researchgate.net/profile/Irene-Marzolff?_sg=ThJWN_TAkaSDowykXybUcXz5rQ7z6W3TssFt1oVosYgqVvR1S-3r90Ln1h2ddiBuI4Jl7p8._XZsmGhwgv6E_NvgnyP5sS5hu9O-3OfLhdYWYVN6VZY9DyVK78dAcyoGzYtqsG3PEQ_2Te9YmCTxnublgfH4pA
https://www.researchgate.net/profile/J-Poesen?_sg=ThJWN_TAkaSDowykXybUcXz5rQ7z6W3TssFt1oVosYgqVvR1S-3r90Ln1h2ddiBuI4Jl7p8._XZsmGhwgv6E_NvgnyP5sS5hu9O-3OfLhdYWYVN6VZY9DyVK78dAcyoGzYtqsG3PEQ_2Te9YmCTxnublgfH4pA
https://www.researchgate.net/publication/222200015_The_potential_of_3D_gully_monitoring_with_GIS_using_high-resolution_aerial_photography_and_a_digital_photogrammetry_system?_sg%5B0%5D=LYXJXQVH-SYbbCRRRdIvJf3bJL-CwHxyXp7ZsM8DtGTzslZ3tMAbNPgCdmUCtOUtECX-OuqwbNVw7mo.p87JnSb594HI1ixuCvG07TRV8ZKa_nNdkmOAqLSgrm_Bpp2dfo5Vdq5IgFGybPRJBOwFkeQB1mizw9KDdxCDNA&_sg%5B1%5D=kBnngJ4NM8sbGVhocsgg7Wy5syNctLoIt9jql77omDaOUx5V0PpWKacnk3NROvd6aIMHTwvNtVDMPWAiaO1jlQ_hmoU.p87JnSb594HI1ixuCvG07TRV8ZKa_nNdkmOAqLSgrm_Bpp2dfo5Vdq5IgFGybPRJBOwFkeQB1mizw9KDdxCDNA&_sg%5B2%5D=5fqHQ6mCHwekkbJuf65xzCfumUgXwsobP2cGALH0mNPjzJjvnyf73zU8RKuDyC2Ch16lbjjh1D15ngcQ_g.p87JnSb594HI1ixuCvG07TRV8ZKa_nNdkmOAqLSgrm_Bpp2dfo5Vdq5IgFGybPRJBOwFkeQB1mizw9KDdxCDNA&_sgd%5Bpr%5D=1
https://www.researchgate.net/publication/222200015_The_potential_of_3D_gully_monitoring_with_GIS_using_high-resolution_aerial_photography_and_a_digital_photogrammetry_system?_sg%5B0%5D=LYXJXQVH-SYbbCRRRdIvJf3bJL-CwHxyXp7ZsM8DtGTzslZ3tMAbNPgCdmUCtOUtECX-OuqwbNVw7mo.p87JnSb594HI1ixuCvG07TRV8ZKa_nNdkmOAqLSgrm_Bpp2dfo5Vdq5IgFGybPRJBOwFkeQB1mizw9KDdxCDNA&_sg%5B1%5D=kBnngJ4NM8sbGVhocsgg7Wy5syNctLoIt9jql77omDaOUx5V0PpWKacnk3NROvd6aIMHTwvNtVDMPWAiaO1jlQ_hmoU.p87JnSb594HI1ixuCvG07TRV8ZKa_nNdkmOAqLSgrm_Bpp2dfo5Vdq5IgFGybPRJBOwFkeQB1mizw9KDdxCDNA&_sg%5B2%5D=5fqHQ6mCHwekkbJuf65xzCfumUgXwsobP2cGALH0mNPjzJjvnyf73zU8RKuDyC2Ch16lbjjh1D15ngcQ_g.p87JnSb594HI1ixuCvG07TRV8ZKa_nNdkmOAqLSgrm_Bpp2dfo5Vdq5IgFGybPRJBOwFkeQB1mizw9KDdxCDNA&_sgd%5Bpr%5D=1
https://www.researchgate.net/publication/222200015_The_potential_of_3D_gully_monitoring_with_GIS_using_high-resolution_aerial_photography_and_a_digital_photogrammetry_system?_sg%5B0%5D=LYXJXQVH-SYbbCRRRdIvJf3bJL-CwHxyXp7ZsM8DtGTzslZ3tMAbNPgCdmUCtOUtECX-OuqwbNVw7mo.p87JnSb594HI1ixuCvG07TRV8ZKa_nNdkmOAqLSgrm_Bpp2dfo5Vdq5IgFGybPRJBOwFkeQB1mizw9KDdxCDNA&_sg%5B1%5D=kBnngJ4NM8sbGVhocsgg7Wy5syNctLoIt9jql77omDaOUx5V0PpWKacnk3NROvd6aIMHTwvNtVDMPWAiaO1jlQ_hmoU.p87JnSb594HI1ixuCvG07TRV8ZKa_nNdkmOAqLSgrm_Bpp2dfo5Vdq5IgFGybPRJBOwFkeQB1mizw9KDdxCDNA&_sg%5B2%5D=5fqHQ6mCHwekkbJuf65xzCfumUgXwsobP2cGALH0mNPjzJjvnyf73zU8RKuDyC2Ch16lbjjh1D15ngcQ_g.p87JnSb594HI1ixuCvG07TRV8ZKa_nNdkmOAqLSgrm_Bpp2dfo5Vdq5IgFGybPRJBOwFkeQB1mizw9KDdxCDNA&_sgd%5Bpr%5D=1
https://www.researchgate.net/journal/Geomorphology-0169-555X


Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 62 

 
Water Resources: Proceedings of the Harare symposium. IAHS 

Publication No. 144. IAHS Press: pp. 373-384 

Parker, C., Bingner, R.L., Thorne, C.,  Wells, R.R., 2010.Automated Mappıng 

Of The Potentıal For Ephemeral Gully Formatıon In Agrıcultural 

Watersheds. 2nd Joint Federal Interagency Conference, Las Vegas, 

Nv, June 27-July 1, 2010 

Perroy, R.L. Bodo Bookhagen, Gregory P. Asner, Oliver A. Chadwick, 

2010.Comparison of gully erosion estimates using airborne and 

ground-based LiDAR on Santa Cruz Island, 

California,Geomorphology, 118:3–4, p. 288-300. 

Peucker, T. K., and Douglas, D. H. 1975. “Detection of surface-specific 

points by local parallel processing of discrete terrain elevation data”. 

Computer Graphics and image processing, 4(4), 375-387. 

Phillips, J.M., Webb, B.W., Walling, D.E. and Leeks, G.J.L. 1999. Estimating 

the suspended sediment loads of rivers in the LOIS study area using 

infrequent samples. Hydrological Processes 13: 1035–50. 

Rast, M., Painter, T.H. 201. Earth Observation Imaging Spectroscopy for 

Terrestrial Systems: An Overview of Its History, Techniques, and 

Applications of Its Missions. Surv Geophys 40, 303–331  

Stroosnijder L. 2003. Measurement of erosion: is it possible? In: Gabriels D, 

and Cornelis W (Editors), Proceedings of the International 

Symposium on 25 Years of Assessment of Erosion. Ghent University, 

Ghent, Belgium: pp. 53-59. 

Stroosnijder L. 2005. Measurement of erosion: is it possible? Catena 64 (2-3): 

162-173 

Stubner, K. 1959. Luftbild und Bodenerosion, Verlag Technik, Berlin.  

Tatem, A.J., Goetz, S.J., Hay, S.I. 2008. Fifty Years of Earth-observation 

Satellites". American Scientist. 96 (5): 390–398.  

USDA, 1979. Field manual for research in agricultural hydrology. United 

States Department of Agriculture, Agricultural Handbook 224 

Uysal, M., Toprak, A.S.,  Polat, N. 2015. İnsansız Hava Araçları İle Sayısal 

Arazi Modeli Üretimi”. TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, 21-23 

Mayıs 2015/Konya. 

Vandekerckhove, L. Poesen, J., Govers, G.  Medium-term gully headcut 

retreat rates in Southeast Spain determined from aerial photographs 

and ground measurements  

Vrieling A. 2006.  Satellite remote sensing for water erosion assessment: a 

review .Catena 65: 2-18. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2690060
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2690060


63 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

 
Vrieling A, Rodrigues SC, Bartholomeus H, and Sterk G. International 

Journal of Remote Sensing Automatic identification of erosion gullies 

with ASTER imagery in the Brazilian Cerrados. International Journal 

of Remote Sensing.28:12, p. 2723-27738.  

Walling, D.E., Webb, B.W. and Woodward, J.C. 1992. Some sampling 

considerations in the design of effective strategies for monitoring 

sediment-associated transport. International Association of 

Hydrological Sciences Publication 210: 279–88. 

Yakupoglu ,T.  Rodrigo-Comino, J.  Artemi Cerdà, A.  2019.  Potential 

Benefits of Polymers in Soil Erosion Control for Agronomical Plans: 

A Laboratory Experiment. Agronomy, 9: 276 p.1-15. 

doi:10.3390/agronomy9060276 

Yüksel A, Gündoğan R ve Akay AE 2008. “Using the Remote Sensing and 

GIS Technology for Erosion Risk Mapping of Kartalkaya Dam 

Watershed in Kahramanmaraş” Turkey. Sensors, 8: 4851-4865.  

Zachar, D. 1982.  Developments in Soil Science 10: Soil Erosion. Elsevıer 

Scıentıfıc Publıshıng Company, NewYork, 548 p. 

Zevenbergen, L. W., and Thorne, C. R. 1987. “Quantitative analysis of land 

surface topography”. Earth surface processes and landforms, 12(1), 

47-56.  

 Zinck, AJ., Jaime Lopez, J.,  Metternichtj, GI., j, Shresthal, D P., Wzquez-

Selem, L. 2001. Mapping and modelling mass movements and gullies 

in mountainous areas using remote sensing and GIS techniques. JAG l 

3: 1, p.43-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 64 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 

EKOLOJİK VE GENETİK FAKTÖRLERİN GENOM 

EVRİMİNE ETKİLERİ 

Prof. Dr. Nesrin ÖRÇEN1 

 

 

  

 
1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. nesrin.orcen@ege.edu.tr. 

https://orcid.org/0000-0003-0641-7424 

 

mailto:nesrin.orcen@ege.edu.tr


Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

 
GİRİŞ 

Bir organizmanın tüm kalıtsal özelliklerini taşıyan bir kromozom seti 

olarak genom tanımlanabilir. Kapalı tohumlu bitkilere ait türlerin genom 

boyutlarında (GS) dikkate değer farklılıklar bulunmaktadır. Zamanla birçok 

ekolojide açık tohumlu bitkiler büyük ölçekli evrimsel süreçlerde kapalı 

tohumlulara dönüşmesi ve kapalı tohumluların içindeki tür sayısındaki büyük 

farklılık, bilim adamlarında kapalı tohumluların çeşitliliğinin şaşırtıcı 

yükselişine katkıda bulunmuş olabilecek faktörleri (örneğin poliploidi, gelişim 

sistemleri, çiçek yapısı evrimi) araştırma merakı uyandırmıştır. Bu derlemede, 

tohumlu bitkilerin genlerini etkileyen genomik ve ekolojik faktörleri üzerinde 

durulmuştur, bu durum genomik verilerdeki son değişikliler ile verilmeye 

çalışılmıştır. Kapalı ve açık tohumlular genomik yapısı ve evrim süreçleri 

karşılaştırıldığında, kapalı tohumluların genomlarının, özellikle otsu türler 

arasında daha dinamik ve çeşitli olduğu ortaya çıkmıştır. Açık tohumlular 

tipik olarak, diğer vasküler bitkilerin genomlarını şekillendiren ve genom 

dinamizmini baskılamak için alternatif mekanizmalara sahip (örneğin, 

epigenikler ve transpoziye edilebilir aktiviteye sahip) bir dizi işlemin 

(örneğin, poliploidi) azaltılmış frekanslarına sahiptir. Ayrıca, kapalı 

tohumlularda birkaç karakterin varlığı (örneğin, otsu yapı, kısa yaşam süresi), 

yeni ekolojilerden faydalanmalarını ve genetik kayma gücünün, seleksiyon 

baskısının daha ağır olduğu küçük popülasyon boyutlarıyla yaşamalarını 

sağlamaya yönlendirmiştir. Bu süreçler birlikte, genetik sapma oranlarının 

artması ve birçok kapalı tohumlu bitkiler açık tohumlu bitkilere kıyasla daha 

hızlı değişim ve varyasyonların oluşmasına neden olmuştur. 

Genomları şekillendiren faktörler 

Kapalı tohumlular (Angymnosperm) genomlarının daha hızlı 

kromozom ve genom evrimi yaşadığı ve özellikle kozalaklılardan daha fazla 

genetik olarak çeşitlilik gösterdiği açıktır (Leitch and Leitch, 2012). 

Angymnosperm genomlarının daha büyük dinamizmini tetiklemiş olmasının 

altında yatan nedenlerin, biyolojilerindeki temel farklılıkların bir sonucu 

olması ve iki geniş kategoriye girmesi olasıdır: 

• Genomik faktörler: poliploidi sıklığı, epigenetik süreçler, dizi 

homojenizasyonu ve (retro) transpozisyon. 

• Ekolojik faktörler: popülasyon büyüklüğünü ve besin 

kullanılabilirliğini etkileyen ıslah ve büyüme ve besin elementlerinin bulunuş 

şekli. 
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Genomik faktörler 

Genom büyüklüğü (Beaulieu ve diğerleri, 2010), kromozomların 

yapısal çeşitliliği (Levin ve Wilson, 1976) ve nükleer, plastid ve 

mitokondriyal dizilerin moleküler evrimi (Smith ve Donoghue, 2008) üzerine 

yapılan araştırmaların tümü, otsu olan kapalı tohumlularda genom 

büyüklüğünün daha yüksek oranlara sahip olduğunu göstermektedir. Ekolojik 

faktörler (örneğin, küçük popülasyon, kısa yasam süreleri), bu verileri otsu ve 

odunsu kapalı tohumlular için açıklayabilirken, kromozomal değişiklik 

oranları açık tohumlularda (gymnosperm), kapalı tohumlu ağaçsıların 

gösterdikleri oranlara göre daha düşük kalmaktadır. 

 Her grubun genomlarının çeşitliliğini karakterize eden özelliklere 

sahip olduğu açıktır. Örneğin, yüksek derecede poliploidiye sahip olanlar, 

genel olarak stabil genom yapılardır bunun 'genom küçültme' ile ilişkili 

olmadığı anlamına gelir. Düşük poliploidiye sahip vasküler bitkiler kendi 

epigenetik mekanizmalarını sessizlik (retro) transpozonlarına dönüştürmüş 

olabilirler. Kapalı tohumlular en dinamik genomlara ve genom çeşitliliğine 

sahiptirler; DNAnın zaman içindeki kayıplar arasındaki dengeyi yansıtan 

geniş genom büyüklüğü yelpazesi ile karşılaşılmaktadır. 

Poliploidi muhtemel tüm organizma gruplarında ortaya çıksa da 

(bunlar mayotik ve mitotik hataların bir ürünüdür; Ramsey ve Schemske, 

1998), kapalı tohumlu bitkilerde poliploidi oluşumu daha fazla ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca, kapalı tohumlular sıklıkla kendine döllenirler ve 

poliploidler potansiyel olarak tek türden oluşan bitkilerden kaynaklandığından 

kapalı tohumlularda polipoloidlerin daha sabit olmaları küvetle muhtemeldir. 

Açık tohumlulara kıyasla kapalı tohumlularda yüksek poliploidi 

sıklığı, diploid atalarına göre potansiyel avantajlar sunar. Kapalı 

tohumlulardaki yüksek poliploidi sıklığının, örneğin heterozigotluğu 

sabitleyerek (akrabalık depresyonuna karşı) hafifletici, gen kopyalarından 

genetik yeniliğin evrimi (yeni işlevsellik ve alt işlevsellik) veya düzenleyici 

ve biyokimyasal yolların entegrasyonu ve tümü transgresif karakterler 

oluşturma potansiyeline sahip yeni moleküler komplekslerin oluşumu gibi 

avantajları vardır (Soltis ve Soltis, 2000; Chen, 2007; Leitch ve Leitch , 2008; 

Kejnovsky ve diğerleri, 2009). Bununla birlikte, poliploidinin potansiyel 

dezavantajları da vardır; mayozda uygunsuz kromozom eşleşmesinden ve 

ayrışmasından kaynaklanan fertilite kayıpları ve genom boyutunda artıştan 

kaynaklı dezavantajlar.  Doğal ve sentetik kapalı tohumlu poliploidlerin 

oluşumlarından sonraki erken nesillerdeki çalışmalar, bireylerin nispeten 

düşük fertilite ve önemli ölçüde değiştirilmiş karyotiplere sahip olabileceğini 
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göstermiştir (örneğin, kromozomal translokasyonlar, delesyonlar ve 

duplikasyonlar oluşumu; Lim ve diğerleri, 2006; Gaeta ve diğerleri, 2007) . 

Sentetik poliploidlerde tekrarların değişen kopya sayıları gözlenebilmektedir 

(Petit ve ark.,2010; Renny-Byfield ve diğerleri, 2011). Bu varyantlardan 

seleksiyon, kromozom eşleşmesinin ve ayrışmasının düzenli olduğunu ve 

fertil bireylerin oluşumunu desteklemektedir. Ek olarak, seleksiyon ve kayma 

de genom boyutunun evrimi üzerinde etkili olamaktır. Birçok taksonda C-

değerlerinin geniş ölçekli araştırmaları, kapalı tohumlularda poliploidiye ortak 

bir tepkinin 'genom küçültme' olduğunu göstermiştir, bu sayede DNA 

poliploidden elimine olmakta, böylece genom boyutu beklenenden önemli 

ölçüde daha az olmaktadır (Leitch & Bennett, 2004). Bu veriler, C 

değerlerinin kromozom sayısına oranla arttığı düşünülen kapalı tohumlular ile 

zıtlık göstermektedir, bu grup genom yapısının uzun süre boyunca istikrarlı 

kalıtım gösteridiği belirtilmektedir (Barker ve Wolf, 2010). Halen, Ephedra 

poliploidleri için karşılaştırılabilir bir veri bulunmadığından, bu açık 

tohumlulara ait cinsin, kapalı tohumlular gibi küçülme yapan bir genomdan 

oluşup oluşmadığı veya poliploidiye cevabında monilofitlere daha benzer olup 

olmadığı bilinmemektedir (Leitch ve Leitch, 2012). 

Poliploidiye ek olarak, (retro) transpozisyon, genom boyutunda bir 

artışa neden olmaktadır; bununla birlikte, DNA miktarını artıran bu 

mekanizmalar, genomu küçültme işlevi gören süreçlerle etkisiz hale 

getirilebilmektedir (örneğin, indel üreten replikasyon veya rekombinasyona 

dayalı hatalar, kardeş kromatitler veya kromozomlar arasında eşit olmayan 

rekombinasyon; Grover & Wendel, 2010). Toplu olarak bu karşıt süreçler, 

kapalı tohumlu bitkilerde genomunun son derece dinamik doğasına katkıda 

bulunmaktadır; öyle ki, bir 'diploid' bağlamında bile, birkaç milyon yıl içinde 

genomun gen olmayan bileşeninin neredeyse tamamı değişebilmektedir (Ma 

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

Poliploidi ve stres ile tetiklenebilen (Retro) transpozon mobilitesi 

(Grandbastien ve ark. 2005; Petit ve ark. 2010) epigenetik işlemlerle 

düzenlenebilmektedir. Epigenetik mekanizmalar, aynı zamanda genomu 

homojenleştirmek için hareket eden rekombinasyona dayalı mekanizmaların 

sıklığını etkilediği tahmin edilebilen DNA düzenlenmesinde de rol 

oynamaktadır. Kondanse haldeki rDNA'nın, bazı kapalı tohumlularda aktif 

olarak kopyalanan rDNA'dan sekans homojenizasyonuna karşı daha az hassas 

olduğu iddia edilmiştir (Kovarik ve ark., 2008). Kapalı ve açık tohumlular 

arasında ortaya çıkan epigenetik mekanizmalardaki temel farklılıklar, (retro) 

transpozonun ve rekombinasyon olaylarının dinamiklerini ve sıklığını 



Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 70 

 
etkileyebildiğinden, evrim süreçleri dinamiklerini etkileyebilmektedir. Ayrıca, 

intrakromozomal homojenizasyon ile karşılaştırıldığında interkromozomal 

homojenizasyon sıklığı değişebilir olduğundan, açık tohumlular de daha 

yüksek yapılandırılmış genom için katkıda bulunabilmektedir (Leitch ve 

Leitch 2012). 

Ekolojik faktörler 

Kapalı tohumluları açık tohumlulardan ayıran en önemli özelliklerden 

biri kısa yaşam döngüsü ve otsu habitatlarıdır. Bununla birlikte, birçok kapalı 

tohumlularda popülasyonun büyüklüğü ve besin alına bilirliği etkileri 

nedeniyle daha dinamik genomlara sahip olmuş olabilirler. 

Donoghue ve Scheiner (1992), yaşam döngüsündeki kısalmanın, dişi 

ve erkek gametofitin gelişiminde yapılan modifikasyonlarla kısmen elde 

edildiğini, daha hızlı bir döngüye ve besleyici doku kaynağının değişmesine 

yol açtığını iddia etmektedirler. Açık tohumlularda, gametofit gelişimi yavaş 

olabilmektedir; haploid dişi gametofit, zigot için besleyici doku sağlamak 

üzere döllenmeden önce olgunlaşırken, döllenmeden döllenmeye kadar geçen 

süre çok uzun olabilir. Örneğin, Pinus'ta 1 yıl sürer (Sporne, 1974) ve 

Ginkgo'da 4-5 ay (Nakao ve diğerleri, 2001), Ephedra'da 10 ila 36 saat kadar 

az bir sürede bu işlem gerçekleşebilmektedir. Ek olarak aynı zamanda, 

embriyonun olgunlaşması da yavaş olabilmektedir, örneğin Ginkgo'da 

embriyonun olgunlaşması için 8 ay daha ek bir zaman gerekmektedir 

(Donoghue ve Scheiner, 1992). 

Buna karşılık, kapalı tohumlulardaki zigot, tipik olarak iki haploid 

maternal gametofitik çekirdeğin erkek çekirdeğin biriyle (zigotu oluşturmak 

için yumurta hücresiyle birleşir) füzyonundan kaynaklanan bir triploid doku 

olan endosperm tarafından beslenmektedir. Endospermin varlığı ve hızlı bir 

erken embriyo gelişimi oranı potansiyeli, bazı kapalı tohumluların, 1 yıl 

içinde tamamlanabilen hızlı yaşam döngülerini sağlamıştır. Örnek olarak, A. 

thaliana gibi türler yaşam döngüsünü sadece 6 haftada 

tamamlayabilmektedirler (Leitch ve Leitch 2012).  

Kapalı tohumlu bitkilerde bulunan hızlı ve etkili embriyo büyümesine 

ek olarak, bunlar aynı zamanda tüm ağaçlar veya çalı formunda olan açık 

tohumlu bitkilerinden daha geniş bir morfolojik form yelpazesi 

sergilemektedirler. Aslında, daha önce de belirtildiği gibi, kapalı 

tohumlulardaki kısa ömürlülük, otsu habitatın evrimsel sonucundur (açık 

tohumlularda, monilofitlerde ve lycofitlerde yoktur). Hızlı bir yaşam 

döngüsünün ve otsu veya çalı formu habitatında evriminin ilk dönemlerinde 
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kapalı tohumluların oluşumunda önemli olduğu görülmektedir (Taylor ve 

Hickey, 1996; Friis ve ark. 2010). Kapalı tohumlu bitkilere ait ağaçsı formları 

bu dönemde çok nadir görülürken, diğer bitki organları, özellikle de çiçekler 

için çok sayıda fosil bulunmaktadır (Friis et al., 2010). 

Kapalı tohumlularda otsu alışkanlıkla ilişkili olarak, açık 

tohumlularda gözlenenden daha yüksek bir akrabalı üreme sıklığı vardır ve bu 

da küçük yaşayabilir popülasyonların kurulmasını ve sürdürülmesini 

desteklemektedir. Aslında, ağaç türleri (hem kapalı tohumlularda hem de açık 

tohumlularda), genellikle ağırlıklı olarak yabancı döllenen türlerin çok daha 

büyük popülasyon büyüklükleriyle karakterize edildiği görülmektedir (Petit 

ve Hampe, 2006). Scofield ve Schultz (2006) tarafından, tohum hattında 

herhangi bir açılma olmadığı için ağaçlarda akrabalığa karşı seleksiyon 

olabileceği öne sürülmüştür. Ağaçlarda, otsu bitkilere göre daha fazla hücre 

bölünmesi ve dolayısıyla birikmiş mutasyonlar oluşacağından, bu daha 

yüksek bir genetik çeşitlilik, daha fazla kendileme depresyonu, kendine 

uyumsuzluk ve seleksiyona yol açacaktır. Uzun mesafeli tohumların 

dağılması ve rüzgarla tozlaşma da ağaçlarda sıklıkla gözlenen büyük 

popülasyon boyutlarını teşvik etme olasılığı vardır. Örneğin, Robledo-

Arnuncio (2011), P. sylvestris popülasyonunda, 100 km mesafedeki 

popülasyonlar arasında % 4'ün üzerinde gen akışı olduğunu göstermiştir.  

Buna karşılık, böcekler, polenleri uygun türlere transfer edebildiklerinden, 

düşük yoğunlukta meydana gelen otsu kapalı tohumlular küçük popülasyon 

büyüklüklerinin korunmasında önemli bir rol oynayabilmektedir. Ayrıca, 

kapalı tohumlularda bildirilen epigenetik olarak kontrol edilen gelişimsel veya 

fizyolojik plastisite, farklı ekolojik ortamlarda küçük canlı popülasyonların 

kurulmasını sağlayabilir. Kuşkusuz, orkidelerin popülasyonları arasında farklı 

epigenetik profiller gözlenir ve zamanla kayma ve seleksiyonun 

farklılaşmalara neden olacağı öngörülebilinmektedir (Paun ve ark., 2010, 

2011). 

Bu faktörlerin kombinasyonları, açık tohumlularda görülen küçük 

popülasyon boyutlarının açık tohumlu bitkilere kıyasla daha yüksek yaygın 

olmalarına katkıda bulunmuş olabilmektedir ve bu da daha dinamik kapalı 

tohumluların genom evriminde önemli bir rol oynamış olabilmektedir. Lynch 

(2010), küçük, etkili popülasyon boyutlarıyla, genetik kayma ve seleksiyon 

gücünün ağır bastığını, nesiller arasında daha aslının aynı şekilde kopyalayan 

DNA süreçlerin evrimini önlediğini ve daha hızlı genetik sapma oranlarıyla 

sonuçlandığını savunuyorlar. Böyle bir argüman, DNA'yı heterokromatize 

eden ve kapalı tohumlulardaki retroelementleri susturan bir mekanizma olan 
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RDDM'nin, nispeten yüksek retrotranspozisyon sıklığı göz önüne alındığında 

neden oldukça etkisiz olduğunu açıklamaktadır. Belki de bu mekanizma ile 

seleksiyon gücü, küçük popülasyonlardaki genetik kayma gücünden daha ağır 

basmaktadır. Böyle bir hipotez, Levin & Wilson'ın (1976) otsu ve odunsu 

kapalı ve açık tohumlular arasındaki farklı kromozom evrimi oranlarına 

ilişkin verileriyle tutarlıdır. Gerçekten de, bu yazarlar otsu kapalı 

tohumlularda gözlemlenen yüksek kromozom değişim oranlarının, bunların 

kayma ve seleksiyonun ikili baskılarının olasılığından daha yüksek olan 

küçük izole popülasyonlarda ortaya çıkmalarından kaynaklandığını öne 

sürmüşlerdir. Buna karşılık, açık tohumluların ve kapalı tohumluların ağaç 

formlarında gözlemlenen yavaş kromozom değişim oranları, geniş popülasyon 

boyutlarına sahip uzun ömürlü odunsu bitkilerden oluştukları için ortaya 

çıkmıştır. 

Kapalı ve açık tohumlular arasındaki farklar, genom boyutlarının 

çeşitliliği ve dağılımında belirgindir. Kapalı tohumlular, genom boyutlarında 

yaklaşık 2400 katlık bir farklılığa sahiptir, bu da açık tohumlular de 

bulunandan (16 kat fark) çok daha fazladır. Buna rağmen, yeterli veri bulunan 

kapalı tohumlu türlerinin %50'si 1C = 2.5 pg veya daha az küçük bir genom 

boyutuna sahiptir ve hepsinin modal genom boyutu sadece 1C = 0.5 pg'dir. Bu 

nedenle, çoğu kapalı tohumlular için büyük genomlara karşı güçlü bir 

seleksiyon olması muhtemeldir. Bu seçim, kısmen, asimile edilebilen ve DNA 

sentezi için gerekli olan mevcut fosfat ve nitrat miktarlarının 

sınırlandırılmasıyla dayatılan kısıtlamalar yoluyla ortaya çıkabilmektedir 

(Leitch ve Leitch, 2008). Ek olarak, genom boyutu, hücre döngüsü süresi ve 

minimum yaşam süresi (bir neslin tohumundan bir sonrakinin tohumuna kadar 

geçen minimum süre) arasında bir korelasyon olduğu düşünüldüğünde, bu, 

genom boyutlarına bir üst sınır getirebilmektedir (Bennett, 1987). 

Buna karşılık, açık tohumlu bitkiler için şimdiye kadar bildirilen en 

küçük genom (Gnetum ula'da 1C = 2.25 pg), kapalı tohumlular modal genom 

boyutundan dört kat daha büyüktür. Tek yıllık ve kısa ömürlü açık 

tohumluların yokluğu ve besin mevcudiyetinden ziyade mevcut su (çoğu tür 

kuru kumlu veya yüksek irtifa-enlem habitatlarında yaşayanlar) ile sınırlı 

olması muhtemel bir ekoloji birlikte veya bağımsız olarak hareket 

edebilmektedir. Küçük genom boyutları için seleksiyon baskısı fazladır. 

Küçük genomluların, suyu sınırlı olmayan alanlarda, ancak özellikle düşük 

seviyede kullanılabilir besin maddelerine sahip topraklarda yetişen bitkilerde 

çalışmaların olması önemli verilerin oluşturulmasında yardımcı olabilecektir 

(Leitch ve Leitch 2012). 
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Genomik çalışmaların geleceği 

Yeni ve üçüncü nesil dizileme teknolojilerindeki son gelişmeler, çok 

çeşitli organizmalar üzerinde yapılan araştırmalarla devrim yaratacak ve 

geçmişte genetik çalışmaların çoğunda kullanılan bir kaç  model 

organizmanın çok ötesine taşınacaktır. Bu yeni çalışmalarla, karşılaştırmalı 

genomik, çok farklı gruplar arasında büyük ölçekli karşılaştırmalara ve farklı 

ekolojik ortamlarda genom evrimi ile ilgili hipotezlerin test edilmesine olanak 

tanıyacak şekilde olgunlaşacaktır. 

Yakın geleceğin odak noktası, özellikle verilerin sınırlı olduğu açık 

tohumlu familyalar üzerinde yoğunlaşacaktır. Şimdiye kadar, sadece 

Coniferales'a odaklanmak, açık tohumluların genetiği hakkında yanıltıcı bir 

izlenim vermiştir; örneğin, Efedra'da düzenli olarak poliploidi ile 

karşılaşılmaktadır (Leitch ve Leitch 2012). Ayrıntılı hücre biyolojisi ve 

genetik çalışmalara öncülük etmek bakımından bir açık tohumlular için de bir 

model organizmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Kısa yaşam sürelerine ve serada 

büyümeye uygun, küçük genom boyutuna sahip bir bitki familyası bu amaç 

için uygun materyaller olarak önerilebilirler (Leitch ve Leitch 2012). 

Ayrıca, özellikle Coniferalar dışında, açık tohumlularda da daha 

detaylı ve derinlemesine genomik çalışmalarının, kapalı tohumlu bitkiler 

arasındaki ilişkileri çözmede de detaylı veriler üretecektir. Coniferalar ve 

kapalı tohumlular arasındaki epigenetik mekanizmalarda yakın zamanda 

gözlemlenen farklılıklar zaten temel olabilmekte iken diğer gymnosperm 

gruplarıyla karşılaştırmada bazı güçlü ve yeni filogenetik araçlar 

sağlayabilecektir. 

Ekolojik verilerle ilgili olarak, altta yatan hücresel süreçlerin 

genomların şekillenmesinde kayma ve seçeleksiyonun nasıl birlikte hareket 

ettiğini daha iyi anlamaya ihtiyaç vardır. İklim değişikliğinin farklı vasküler 

bitki gruplarını nasıl etkileyeceğini ve farklı ekolojik ortamlarda nasıl tepki 

verecekleri tahminde, böyle bir anlayış gerekli olacaktır. 
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GİRİŞ 

Çevreyi ve doğayı oluĢturan evren sürekli bir geliĢim ve değiĢim 

içerisindedir. Avrupa‟da sanayi devriminden sonra tüm dünyayı etkisi altına 

alan ve hızı giderek artan kentleĢme ile ülkeler hızlı bir kentleĢme sürecine 

girmiĢlerdir. Ekolojiden uzak politikalarla planlanan kentler zamanla küresel 

ısınmaya sebep olmuĢ ve günümüzde buna bağlı olarak gerçekleĢen iklim 

değiĢikliğini meydana getirmiĢtir (Abacıoğlu GitmiĢ, 2020). Ġklim değiĢikliği 

eylem planına göre, Türkiye‟nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve 

yağıĢlar açısından daha belirsiz bir iklim rejimine sahip olacağı ve özellikle su 

kaynakları açısından belirgin bir oranda azalma yaĢanacağı, kuraklık, 

çölleĢme ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi bir takım olumsuz 

etkilerden önemli ölçüde etkileneceği öngörülmektedir (ĠDEP, 2011). 

Küresel ısınmanın beraberinde getirdiği temel sorunlar kuraklık, 

çölleĢme ve erozyondur (Koçer et al., 2009; Yazgan et al., 2013). Bu durum 

aynı zamanda, kentlerin aldığı yağıĢ miktarları ve su döngüsünde bozulmalara 

yol açmaktadır (Yüce et al., 2019). Son zamanlarda tüm dünyada yaĢanılan 

kuraklık, her alanda olduğu gibi yeĢil alanları da etkisi altına almıĢtır (Yazgan 

et al., 2013). Kentlerin su kaynaklarının bir kısmı kent peyzajlarının 

sulanmasında kullanılmaktadır. Bu alanların su tüketiminin yüksek boyutlara 

ulaĢması, planlamacı ve araĢtırmacıları bu konuda suyun etkin kullanımı 

yönünde bir takım yeni alternatiflere yöneltmiĢtir. Bu noktada küresel ısınma 

ve iklim değiĢikliğine bağlı olarak suyun akılcı kullanımı, kuraklığa dayanıklı 

ve su tüketimini en az seviyede tutmayı amaçlayan doğal türlerden yapılan 

bitkisel uygulamalar ön plana çıkmaktadır (Çorbacı et al., 2011; Kısakürek et 

al., 2020). Bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan su sıkıntısı konusunda 

kaynakları minimum seviyelerde kullanmayı hedefleyen kurakçıl peyzaj 

uygulamaları anlam kazanmaya baĢlamıĢtır. Doğal bitki örtüsü ile uyumlu 

kurakçıl ve ekolojik peyzaj karakteristiklerine sahip uygulamalar çağımızda 

ön plana çıkmaktadır (Yazgan ve ark., 2013). Peyzaj planlama çalıĢmalarının 

en önemli elementlerinden birisi olan bitkiler; çiçek, meyve, dal, yaprak renk 

ve Ģekilleri, mevsimsel renk değiĢimleri ve doku özellikleri ile kullanıldıkları 

mekânlara estetik değerler katmaktadır. Buna ek olarak, bitkilerin; hava 

kirliliğini önleme, gürültüyü maskeleme, rüzgâr, toz ve gaz etkilerini azaltma, 

kent formuna dinamik etki verme, ulaĢım akslarını belirleme, erozyonu 

önleme, iklim koĢullarını iyileĢtirme gibi fonksiyonel özellikleri ile de yaĢam 

kalitesini arttırmaktadırlar (KurĢun, 2014). 

Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ile oldukça fazla miktarda bitki 

çeĢitliliğine ev sahipliği yapmakta hatta birçok doğal türün üretimi, 
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yetiĢtiriciliği için son derece uygun ekolojik bölge ve iklime sahiptir. 

AraĢtırma alanının yer aldığı Ġç Anadolu Bölgesi Davis (1973)‟e göre 

Türkiye‟deki üç büyük floristik bölgeden Ġran-Turan Flora Bölgesine 

girmektedir. Bu bölge tahrip edilmiĢ orman alanları, çalılıklar ve step 

formasyonu ile kaplı bir vejetasyona sahiptir. Ġç Anadolu Bölgesi‟nin doğal 

bitki örtüsünde bulunan doğal türler yerine baĢka iklime ait bitkilerin 

kullanılması bu bölgenin aĢırı kurak ve soğuk iklimi sebebiyle   ekolojik 

uyumsuzlukla sonuçlanmaktadır. ÇalıĢma alanlarının kurakçıl peyzaj tasarım 

ilkeleri dâhilinde değerlendirilmesi ve bitkisel tasarımda doğal bitki örtüsüne 

sahip türlerin seçilmesi su kaynaklarının korunmasına fayda sağlamaktadır.  

Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‟de yarı kurak iklimin görüldüğü Ġç 

Anadolu Bölgesinde Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerini kapsayan 

coğrafi alanın doğal florasını oluĢturan ağaç ve çalı türlerinin kurakçıl peyzaj 

tasarımında kullanım potansiyellerini araĢtırarak seçilen türlerin genel botanik 

ve ekolojik özellikleri ile, estetik ve fonksiyonel özellikleri dikkate alınarak 

peyzaj tasarımında kullanım olanakları belirlenmiĢtir. Ayrıca doğal bitki 

türlerinin iĢlevselliğinin kurakçıl peyzajda önemini belirtmek, Uygulanan 

bitkisel tasarım çalıĢmalarında suyun akılcı kullanımı, kuraklığa dayanıklı 

bölge ekolojisine uygun doğal bitkilerin kullanımı amaçlanmıĢtır.  
 

1. MATERYAL VE YÖNTEM 

AraĢtırma materyalini Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri 

kapsamında doğal olarak yetiĢen kuraklığa dayanıklı ağaç ve çalı türleri 

oluĢturmaktadır. Ġç Anadolu Bölgesi‟nin etrafı yüksek dağlarla çevrili 

olduğundan dolayı denizlerin nemli havası bu bölgenin içine rahat bir Ģekilde 

nüfuz edememektedir. Bu nedenle bölgede genellikle yazların sıcak ve kurak, 

kıĢların soğuk ve kar yağıĢlı olduğu karasal iklim koĢulları hâkimdir. Bölgede, 

doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artmasıyla birlikte iklimin karasallık 

derecesi de artmaktadır. Bu bağlamda Ġç Anadolu Bölgesi‟nde yarı karasal ve 

yarı kurak iklim koĢullarının daha etkili olduğu söylenebilir. YağıĢ etkinliği 

açısından bir değerlendirme yapıldığında bölgenin büyük bir bölümünde yarı 

kurak iklim koĢullarının hâkim olduğu söylenebilir. Bölgenin çevresinde ise 

yarı kurak-yarı nemli iklim Ģartları hüküm sürer (Anonim, 2013). 

Ġç Anadolu Bölgesi içerisinde belirtilen Konya, Karaman, Niğde ve 

Aksaray illeri, Köppen iklim sınıflandırmasına göre yarı kurak step (soğuk) 

iklim kuĢağında bulunmaktadır (ġekil 1). Son 6 aylık meteorolojik kuraklık 

haritasına göre ise hafif kurak, orta kurak, Ģiddetli kurak, normal civarı ve 

hafif nemli indisinde yer almaktadır (MGM, 2022). 



81 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

 

 
Şekil 1. Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray Ġlleri, Köppen Ġklim Sınıflandırması 

(MGM, 2022). 
 

Ġç Anadolu bölgesinin alçak kesimlerinde yaz döneminde hüküm 

süren kuraklık ve karasallığa bağlı olarak bozkır vejetasyonunda biyomasın 

düĢük olması, toprakların organik madde yönünden fakir olmasına neden 

olmuĢtur (Atalay, 2015). Bölgeye özgü endemik çok sayıda bitki türü bulunur. 

Bölgede yaygın bazı çalı türleri; Prunus spinosa, Jasminum fruticans, Rosa 

sulphurea, Crataegus orientalis, Lonicera etrusca ve Clematis vitalba‟dır 

(Çetik, 1971; Anonim, 2013). Bunların dıĢında ağaççıklardan Amygdalus 

orientalis (yabanî badem), Paliurus spina-christi (karaçalı), Rhus coriaria 

(sumak), Capparis sicula (kebere), Antraphaxis billardileri‟de yayılıĢ 

göstermektedir. Peyzaj tasarımına ve bölgenin iklim yapısına bağlı olarak 

kullanılabilmesi için seçilen bitkilerin mevsimsel yaĢam döngüsü göz önünde 

bulundurularak kuraklığa toleranslı, düĢük bakım gerektiren ve süs bitkisi 

olma potansiyeline sahip doğal bitkiler olması önemlidir. ÇalıĢma kapsamında 

tercih edilen bitki materyalleri, ülkemizde doğal olarak Ġç Anadolu 

Bölgesi‟nde yetiĢen ağaç ve çalı türlerinin, dendrolojik özellikleri ile peyzaj 

tasarımında kullanılabilecek kurakçıl peyzaja uygun bitki türleridir. Bu 

çalıĢmada kullanılacak olan bitki türleri Davis (1982)‟in Türkiye Florası 

kitabından ve bitkilerin güncel Latince ve Türkçe isimleri Güner ve ark. 

(2012)‟nın Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) kitabından, bu bölgeyi 



Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 82 

 
ele alan literatür çalıĢmalarından ve bölgedeki araĢtırmalarımızdan tespit 

edilmiĢtir.  

AraĢtırma kapsamında kullanılan yöntem ise, daha önceki yıllarda 

yapılan arazi çalıĢmaları da dikkate alınarak kuraklığa uygun Ġç Anadolu‟da 

doğal olarak yetiĢen ağaç ve çalı türlerinin morfolojik yapılarından 

yararlanarak doğal yapısını bozmadan, kurakçıl peyzaj tasarımına entegre 

olabilen bitki türlerinin araĢtırılmasından oluĢmaktadır. Bu çalıĢmada ilk 

olarak Ġç Anadolu Bölgesinin iklim durumu ve bölgede yapılan flora 

çalıĢmaları incelenmiĢ ve bu çalıĢmalardaki illerin (Konya, Karaman, Niğde, 

Aksaray) ağaç ve çalı türlerinin listesi çıkartılmıĢtır. Daha sonra bu listede yer 

alan türlerin kurakçıl peyzaj tasarımında kullanım olanakları araĢtırılmıĢtır. 

Mayıs-Ekim ayları arasında seçilen bu türleri, fotoğraflama ve teĢhis için 

örneklerinin toplanması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırmalar sırasında 

bitkilerin fonksiyonel özellikleri (erozyon önleme, perdeleme, karayolu kenarı 

ve refüj bitkilendirmesi, maden alanı yeniden ağaçlandırma, kaya bahçesi 

kullanımı) ve estetik özellikleri (çiçek güzelliği, yaprak güzelliği, meyve 

etkisi, form güzelliği, gövde güzelliği, gölge etkisi, sonbaharda yaprak 

renkliliği, kıĢ etkisi) tespit edilmiĢtir. Suyun akılcı kullanımı doğrultusunda 

kuraklığa dayanıklı peyzaj için kurakçıl peyzaj ilkeleri (1. Planlama ve 

projelendirme, 2. Toprak hazırlığı, 3. Uygun bitki seçimi, 4. Çimin uygun ve 

iĢlevsiz alanlarla sınırlandırılması, 5. Etkin sulama, 6. Malç kullanımı, 7. 

Uygun bakım) göz önünde bulundurulmuĢtur. Alanda tespit edilen türlerin 

teĢhisinde ve bu bitkilerin peyzaj mimarlığında kullanım olanaklarının 

belirlenmesinde çeĢitli araĢtırmalardan (Bozkurt ve Akkemik, 2019; Bozkurt, 

2021; Irmak, 2003; Kılıç ve ark., 2016) yararlanılmıĢtır. 

2. BULGULAR  

AraĢtırma alanı kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından değerlendirildiğinde 

kurakçıl peyzajın ilkelerinden biri olan malçlama, su tasarrufu açısından 

bakım ve onarım aĢamasında yer almaktadır. ġekil 2‟deki malçlama örneğinde 

de görüldüğü gibi buharlaĢmayı azaltıp toprağın neminin korunması için 

zemin kurumuĢ kabuklarla kaplanarak malçlama etkisi oluĢturulmuĢtur. 

Ayrıca kullanılan küçük boyutlu renkli çakıl taĢları fon oluĢturarak estetik ve 

fonksiyonel açıdan kullanılıp malçlama iĢlevini yerine getirmektedir. Bu 

yöntemle Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray bölgelerinde peyzaj 

tasarımlarında doğal olarak yetiĢen ağaç ve çalıların toprakta nemi sağlayarak 

su tasarrufuna katkı sağlamasına yardımcı olur ve aynı zamanda yabani ot 
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temizliği, gübreleme gibi bakım ihtiyaçlarını en aza indirerek zamandan, 

iĢçilikten ve sudan tasarruf ederek ekonomik açıdan olumlu yönde yapar. 

 

 
Şekil 2. KurumuĢ Kabuklarla ve TaĢlarla OluĢturulmuĢ Malçlama Örnekleri (C. 

Sağlam 2022, Selçuklu-Konya). 
 

Malçlama ilkesinde olduğu gibi bir diğer önemli ilke suya en az 

gereksinim duyan bölgeye uygun doğal bitkilerin seçimidir. Bitki türü seçimi 

kurakçıl peyzaj düzenlemelerinin en önemli parçasıdır. Bitkilendirmelerde tür 

seçimi çevresel faktörlere ve ekolojik faktörlere bağlı olmalıdır. Doğal 

türlerden yapılan bitkilendirmeler, ekolojik koĢullarla uyumlu olmasının yanı 

sıra az su istekleri ile kurakçıl peyzaj düzenlemesini destekleyecektir. 

Düzenlemenin yapıldığı alanın aldığı yağıĢlar doğal bitki türleri için yeterlidir 

ve gübreleme ihtiyacına gerek kalmamaktadır (BarıĢ, 2007; Çorbacı et al., 

2011). 

AraĢtırılan alanın iklim durumu ve arazi yapısı göz önünde 

bulundurularak kuraklığa toleranslı ve erozyon önlemede kullanılacak bitkiler 

baĢta olmak üzere alanda perdeleme açısından kullanılabilir uygun bitkiler, 

karayolu kenarı ve refüj bitkilendirmesinde kullanılabilecek bitkiler, kaya 
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bahçelerinde kullanılabilecek bitkiler olarak ele alınırlar. Yapılan araĢtırmalara 

göre, zor Ģartlara karĢı dayanıklı ve kendini yenileyebilen aynı zamanda kurak 

alanlarda yetiĢen türler hem erozyonu önlemede hem de yeĢil alanların 

onarımını sağlaması için kullanılabilir. Örneğin; Juniperus excelsa ve 

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus alanda bu amaçla kullanılabilecek en 

önemli türlerdendir. Bu tarz fonksiyonel özelliklerinin yanında tespit edilen 

bitkilerin çiçek, yaprak, form güzelliği, meyve, gölge etkisi, sonbaharda 

yaprak renkliliği ve kıĢ manzarası oluĢturabilme gibi özelliklerine bakılarak 

estetik özellikleri de belirlenmiĢtir. Ġlgi çekici gösteriĢli olmalarından dolayı 

vurgu amaçlı, gruplar halinde veya soliter olarak kullanılabilirler. 

Yarı kurak iklime sahip ve su kaynaklarının sınırlı olduğu Ġç Anadolu 

Bölgesinin Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri kapsamında peyzaj 

mimarlığı çalıĢmalarında kullanılabilecek kuraklığa dayanıklı, kurakçıl 

peyzaja uygun, doğal ortamında en az 20 farklı ağaç ve çalı formlu bitki türü 

tespit edilmiĢtir (Resim 1). Seçilen bu türlerin estetik ve fonksiyonel 

özellikleri açısından peyzaj tasarım ve uygulamalarında kullanılabilecekleri 

belirlenmiĢtir. 

Kurakçıl peyzaj tasarımının 7 temel prensibi içinde bulunan, „suya en 

az gereksinim duyan ve kuraklığa dayanıklı uygun bitki türlerinin seçimi‟ 

ilkesi doğrultusunda bölgenin doğal bitkisel elemanları incelendiğinde ağaç ve 

çalı türleri 2 grup altında toplanmıĢ peyzajda kullanıldıkları yerler ve bitki 

özellikleri belirlenmiĢtir (Tablo 1).  

Tablo 1. Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray Ġllerinde Doğal Olarak YetiĢen, Peyzaj 

Mimarlığı Açısından Kullanım Olanakları (Fonksiyonel ve Estetik) Olan Bazı Ağaç 

ve Çalı Türlerinin Listesi. 

Tür Adı Türkçe 

ismi 

Form

u 

Çiçeklenm

e Zamanı 

Fonksiyone

l Özellikler 

Estetik 

Özellikler 

Bassia prostrata 

(L.) A.J.Scott, 

Yatık 

ateĢtopu 

Çalı Haziran-

Ağustos 

9  

Berberis 

crataegina DC. 

Karamuk Çalı Mayıs-

Haziran 

1,3,4,5,9 a,b,c,ç,d 

Cedrus libani 

A.Rich. 

Katranağac

ı 

Ağaç Eylül-

Kasım 

2,5 c,d 

Cotoneaster 

nummularius 

Fisch. & 

C.A.Mey. 

Dağ 

muĢmulası 

Çalı Nisan-

Haziran 

1,4,5,6 a,b,ç 

Crataegus 

monogyna Jacq. 

var. monogyna 

YemiĢen Çalı-

Ağaç 

Nisan-

Haziran 

2,3,6,7 a,b,c,ç,g 
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Crataegus 

orientalis Pall. ex 

M.Bieb. subsp. 

orientalis 

Alıç Çalı-

Ağaç 

Mayıs-

Temmuz 

1,2,3,5,10 a,b,c,ç,d,f 

Fraxinus 

angustifolia 

Vahl, Enum. 

subsp. 

angustifolia 

Sivri 

diĢbudak 

Ağaç Mart-Nisan 2,10 c,d,e,f 

Genista 

involucrata 

Spach. 

Top borcak Çalı Haziran 4,7 a,b 

Jasminum 

fruticans L. 

Boruk Çalı Mayıs 4,9 a,b 

Juniperus 

communis var. 

saxatilis Pall. 

Bodur 

ardıç 

Çalı Haziran-

Ağustos 

1,2,4,5,6,7,8 ç,d,f 

Juniperus 

excelsa M.Bieb. 

subsp. excelsa 

Boz ardıç Ağaç-

Çalı 

- 1,2,9,10 ç,d,e 

Juniperus 

foetidissima 

Willd. 

Kokar 

ardıç 

Ağaç Mart 4,8,9 b,ç 

Juniperus 

oxycedrus L. 

subsp. oxycedrus 

Katran 

ardıcı 

Ağaç-

Çalı 

Mart-Nisan 1,3,4,6,8 b,ç,d,e 

Lycium 

anatolicum 

A.Baytop&R.Mil

l 

Tekedikeni Çalı Nisan-

Kasım 

1,9 a,b 

Pinus nigra 

J.F.Arnold subsp. 

pallasiana 

Karaçam Ağaç - 1,2,3,5,9 d,e,g 

Quercus cerris L. SaçlımeĢe Ağaç Haziran 1,3,6 a,b,c,ç,d,e,

f 

Quercus 

pubescens Willd. 

Tüylü meĢe Ağaç Nisan-

Mayıs 

1 b,c,ç,d,e,f 

Quercus 

vulcanica Boiss. 

& Heldr. ex 

Kotschy. 

Kasnak 

meĢesi 

Ağaç Ağustos-

Eylül 

1,2 b,c,ç,d,e,f 

Rhus coriaria L. Sumak Çalı Haziran-

Temmuz 

3,4,6,9 a,b,ç,d,e,f 

Tamarix 

parviflora DC. 

Deli ılgın Çalı-

Ağaç 

Mart-

Haziran 

2,3,4,7,9,10 a,b,ç,d 
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Tablo 1- ÇalıĢma alanında incelenen bitki türlerinin morfolojisi ve kullanımı: 

Fonksiyonel kullanımları; 1-Erozyon önleme, çığ ve toprak kaymasından 

koruma, 2- Gruplar halinde veya soliter olarak kullanılabilme, 3- Kötü 

görüntüleri perdelemek ses ve rüzgarı önlemek için çit oluĢturma, 4- Kaya 

bahçelerinde kullanılabilirlik, 5- Karayolu kenarı ve refüj 

bitkilendirilmesinde, 6- Karayolu Ģev stabilizasyonu, otopark 

bitkilendirmesinde, 7- Eğimli alanlarda, 8- Yer kaplamalarında, 9- Peyzaj 

onarım ve ıslah çalıĢmalarında kullanılabilirlik, 10- Park ve bahçelerde, yol 

kenarlarında süs bitkisi olarak kullanma. Estetik özellikleri; a- Çiçek etkisi, 

b- Meyve etkisi, c- Sonbaharda yaprakların renkliliği, ç- Yaprak güzelliği, d- 

Form güzelliği, e- Gölge etkisi, f- KıĢ manzarası, g- Dekoratiflik. 

 

 

                       

                  

 1  2 

 6  5 

 3 

 3 

 6 
 4 
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Resim 1. AraĢtırma Bölgesinde Tespit Edilen Bitkiler; 1- Bassia prostrata 

(Ramazan ACAR‟dan), 2- Berberis crataegina, 3- Cedrus libani, 4- Cotoneaster nummularius, 

5- Crataegus monogyna, 6- Crataegus orientalis subsp. orientalis, 7- Fraxinus angustifolia 

subsp. angustifolia (URL, 1), 8- Genista involucrata (Akkemik, 2018), 9- Jasminum fruticans, 

10- Juniperus communis, 11- Juniperus excelsa, 12- Juniperus foetidissima, 13- Juniperus 

oxycedrus  , 14- Lycium anatolicum (Acar ve ark., 2022), 15- Pinus nigra subsp. pallasiana, 

16- Quercus cerris , 17- Quercus pubescens (Akkemik, 2018), 18- Quercus vulcanica, 19- Rhus 

coriaria , 20- Tamarix parviflora  (Ramazan ACAR‟dan). 

 

  19 

  17   18 

  20 
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  16 

  16 
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SONUÇ 

Türkiye, coğrafi konumu ve arazi yapısı ile zengin doğal bitki 

çeĢitliliğine sahiptir. Ülkemiz doğal bitki örtüsü bakımından zengin olmasına 

karĢın peyzaj düzenlemelerinde egzotik bitki kullanımı oldukça fazladır. 

DıĢarıdan getirilen egzotik türlerin ortam koĢullarına duyarlılıkları daha fazla, 

sulama, gübreleme ve ilaçlama istek ve masrafları daha yüksek olmakla 

birlikte doğal bitki örtümüze, yaban yaĢam alanına ve ülke ekonomisine 

olumsuz etkiler yaptığı bilimsel araĢtırmalarla tespit edilmiĢtir. Bitkilendirme, 

peyzaj tasarımında en önemli yere sahiptir. Dünyadaki peyzaj düzenleme 

örnekleri incelendiğinde su tüketimi ve gereksinimi en az olan bitkilere 

öncelikle yer verilmektedir. Bu düzenlemelerde kurakçıl türlere yönelen 

kurakçıl peyzaj (Xeriscaping) yaklaĢımı dikkat çekmektedir. Suyun 

hayatımızdaki yeri kurakçıl peyzaj yaklaĢımının önemini daha çok açığa 

çıkarmaktadır. Bitkilendirme çalıĢmalarında kullanılan bitki materyallerinin 

özellikleri kullanıldıkları çalıĢmalara göre farklılık göstermektedir. Bu 

çalıĢmalar, erozyona hassas alanların stabilizasyonu, yeĢil yolların 

oluĢturulması, tuzlu alkali toprakların stabilizasyonu, kurak bölgelerin 

iyileĢtirilmesi vb. durumlar için bitki materyalinin önemi artmıĢtır. Doğal tür 

ve genotiplerin hastalık ve zararlılar ile tuz, düĢük ve yüksek sıcaklık ve 

kuraklık gibi çevresel stres faktörlerine dayanıklılıkları fazladır.  

Yarı kurak iklime sahip ve su kaynaklarının sınırlı olduğu Ġç Anadolu 

Bölgesinin Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri kapsamında peyzaj 

mimarlığı çalıĢmalarında kullanılabilecek kuraklığa dayanıklı, kurakçıl 

peyzaja uygun, doğal ortamında 20 farklı ağaç ve çalı formlu bitki türü tespit 

edilmiĢtir. Seçilen bu türlerin estetik ve fonksiyonel özellikleri açısından 

peyzaj tasarım ve uygulamalarında kullanılabilecekleri belirlenmiĢtir. Ayrıca 

kurakçıl peyzaj düzenlemelerinde malçlama ön plana çıkmaktadır. Zeminde 

oluĢan buharlaĢmayı ve yabancı otların çıkmasını önlemek için taĢ ve 

kurumuĢ kabuk gibi malzemelerle kaplanması kurakçıl peyzaj tasarımında 

önem arz etmektedir.  

Bulunduğu ortama ekolojik olarak uyum sağlamıĢ, ilaçlama 

gerektirmeyen, sulama ve bakım masrafları nerdeyse yok denecek kadar az 

olan bu doğal bitki türlerinin peyzaj tasarımlarında özellikle kurakçıl peyzaj 

tasarımında uygun bir Ģekilde kullanılması ülke ekonomisinde olduğu gibi su 

sorununda da tasarrufu yakalayarak ekolojik dengenin korunmasında çevresel 

katkı sağlayacaktır. Bölgeye uygun doğal bitki kullanımının önemi göz önüne 

alındığında egzotik bitki kullanımının yerine doğal bitki kullanımının tercih 

edilmesi ticari yönden de olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
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GİRİŞ 

Endokrinoloji sözcüğü eski Yunanca’da endom; içinde ve krinein; 

ayırma sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Endokrinoloji geniş 

anlamda canlı organizmada kimyasal olarak koordinasyonun (eşgüdüm) 

sağlanmasını ifade etmektedir. Ama geniş bir tanımı yapılacak olunursa; 

canlıda bulunan kanalsız bezler tarafından salgılanan özel salgılar aracılığıyla 

koordinasyonun sağlanmasıdır. Canlıdaki kanalsız bezler, endokrin bezler 

olarak anılırlar. Tüm omurgalılarda bulunurken, omurgasız hayvanların bir 

kısmında bulunmaktadır. Bu bezlerin her iki grupta da ortak özelliği, 

hücrelerinin salgı yeteneğinde olmasıdır. Bu hücreler hormon adı verilen 

ürünleri salgılarlar. Hormon Latince kökenlidir ve uyarıcı anlamına 

gelmektedir. Hormonlar genellikle endokrin bezler de üretilirler ve belli doku 

veya organlara etki amacıyla, kan doku tarafından taşınırlar. Hormonlar 

normal bir organizmada gerekli durumlarda ve yeteri kadar salgılanır. Eğer 

zamana ve miktara uyumsuz salgılama olursa, bu durumda canlı da bazı 

patolojilerin oluşması kaçınılmazdır (Geldiay, 1981). Metabolizmadaki bu 

ayarlama, hücre düzeyinde oluşur. Hormonlar, hücre içinde özel enzimleri 

etkilerler ya da hücre zarını etkileyerek geçirgenlik değişimlerini kontrol 

ederler. 

Bir organizmanın organları arasındaki eşgüdümün sağlanmasında iki 

sistem önemli rol oynar. Bunlar sinir ve endokrin sistemlerdir (Hartenstein, 

2006). Bu iki sistemin birbirleri ile ilişkileri ve ortak yönleri bulunmaktadır. 

Her iki sistemde eşgüdüm de rol alırlar ve eşgüdümde yer alan kimyasalları 

üretme yeteneğindelerdir (Mak ve Ruvkun, 2004). Sinir sisteminde yer alan 

hücreler tarafından oluşturulan salgılar, yerel ya da taşındıkları alanlarda etkili 

olurlar. Sinir sisteminin yerel olmayan, ancak uzak mesafelere etkili olan 

salgıları, nörosekresyon olarak anılmaktadır (Geldiay, 1981). Hücreler 

tarafından sentezlenen nörosekresyon, ya doğrudan hücreden ya da belli 

alanlarda toplanarak, kan dokuya aktarılır. Bu yönüyle sinir sistemi, endokrin 

bezlerle benzerlik gösterir. Bu iki sistem ayrıca birbirleri üzerinde etkilidirler. 

İç ve dış faktörlerin uyarıcı rol oynadığı sinir sistemini, birçok endokrin bez 

hormonu da uyarır. Tam tersi, endokrin organlarda sinir sistemi etkisindedir 

(Buckmann, 1984). Hem omurgalı hem de omurgasız hayvanlarda eşgüdümün 

sağlanmasında her iki sistem ortaklaşa çalışırlar. Yalnızca bir sistemin kontrol 

ettiği biyolojik bir olay yok gibidir. Aslında sinir sisteminde de hormon 

salgılayan bir endokrin sistemin bulunduğu ortaya konulmuştur. Bu sisteme 

nöroendokrin sistem denilmektedir (Lafont, 1991). Organizmada daha hızlı 

gerçekleşmesi gereken eşgüdüm sinir sistemi tarafından kontrol edilir, yavaş 
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gerçekleşen olgularda ise, hormonlar devreye girerler. Hormonların kan doku 

ile hedef organa ulaşmaları, ancak hücreler arası sıvı ile olanaklıdır. Bu süreç 

ise zaman alıcı bir süreçtir (Geldiay, 1981). 

ÇOK HÜCRELİ CANLILARDA EŞGÜDÜM HABERCİLERİ 

Çok hücreli organizmalarda eşgüdüm habercileri, kimyasal bir yapıda 

olup, hem internal hem de eksternal salgıları içermektedir. Zira internal 

sekresyonlar, organlar arası eşgüdüm sağlarken, eksternal salgılar 

popülasyondaki bireyler arasında eşgüdümü sağlamaktadır (Downer ve 

Laufer, 1983). Sinir sistemine sahip olan tüm hayvanlarda nöroendokrin 

kontrol mekanizmaları bulunmaktadır (Hartenstein, 2006). Eşgüdüm de yer 

alan habercileri; hormonlar, nörohormonlar, para hormonlar, fitohormonlar, 

nörohumorlar ve feromonlar olarak sıralayabiliriz. Hormonlar, endokrin 

bezlerce sentez edilip, kan doku ile taşınarak, organların eş güdümünde rol 

oynarlar. Crutacea'da yer alan bazı endokrin bezler e; corpora cardiaca 

,corpora allata, thorasik bez, Y organı, androjenik bezi  örnek olarak 

verebiliriz. Nörohormonlar ise sinir hormonlarıdır. Platyhelmint’lerden insana 

kadar tüm omurgalı ve omurgasız canlılarda üretilen bir eşgüdüm habercisidir 

(Geldiay, 1981). Omurgasızlarda salgı işlevi gören hücrelere nörosekresyon, 

hücresi üretilen salgıya nörohormon adı verilmektedir. Nörosekresyon 

hücrelerinde üretilen nörohormonlar, sinir hücrelerinin aksonların da ilerler ve 

genişlemiş olan akson uçlarında birikirler. Bu birikimler, eğer hemolenfe 

direkt olarak verilirse bu akson ucu ve civarı nörohemal organ olarak 

adlandırılır. Corpora  cardiaca,sinüs bezi  nörohemal organa örnektir. 

Nörohormonlar belirli organlara ya direkt ya da dolaylı etki yapabilirler 

(Lafont, 2000). Nörohumorlar transmitter geçişlerde rol oynarlar. Bunlarda 

sinirlerin akson uçları tarafından salınırlar. Salınımları anidir ve kısa süren 

görevleri sonunda, enzimlerce parçalanırlar. Bu yönleriyle nörohormonlar dan 

farklıdırlar (Hartenstein, 2006, Geldiay, 1981) Feromonlar, canlının dış 

ortamına salınan kimyasallardır. Popülasyonda, bireyler arasındaki 

davranışları, uyarmaları ve gelişmelerin eş güdümünde rol oynarlar. Ancak 

feromonlar hem hormon hem de feromon görevi yapabilirler. Örneğin 

Isoptera’ larda corpora allata bezinden salgılanan hormon, hem kendileri için 

hormon görevi yaparken, aynı zamanda üzerinde bulunan parazitlerin üreme 

organlarını dejenere ederek üremelerine engel olurlar (Lüscher, 1951). 

Feromon salgılayan ekzokrin bezlerin çalışması, endokrin bezlerin kontrolü 

altındadır. Etkileri iki yolla gerçekleştirilir. Direkt olarak etki eden birinci 

yolda merkezi sinir sistemi uyarılır ve hızlı ve geri dönüşümlü değişiklikler 
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oluşur. Örneğin Arthropod’larda cinsel çekim böyle gerçekleştirilir. İkinci 

yolda ise, indirek bir etki söz konusudur. Bu etki geri dönüşümsüzdür. 

Genellikle, canlının davranışı değiştirilebilir. Arı popülasyonunda ikinci bir 

kraliçe arının var olmaması örnek gösterilebilir (Geldiay, 1981).  

Su Ürünleri sektöründe yetiştiricilik sistemlerine bakıldığında, 

omurgasız hayvan yetiştiriciliği söz konusu olursa, en çok Crustacean 

yetiştiriciliğinin yapıldığı görülecektir.  Bu nedenle bu derleme çalışmada, 

Crustacea endokrin sistemi kısaca ele alınacaktır. 

CRUSTACEA’LARDA ENDOKRİN SİSTEM 

Daha ilkel sayılabilecek omurgasızlarda gerçek anlamda endokrin bez 

bulunmamaktadır. Ancak Arthropoda grubunda gerçek anlamda endokrin bez 

bulunmaktadır. Bu bağlamda Annelid ve Mollusk guruplarında ise gerçek bir 

endokrin sistem yoktur. Ancak sinir sistemi gelişmiş olan tüm omurgalılarda 

nörosekresyon hücreleri vardır. Hormon üretebilen nöronlara nörosekretuar 

hücreler (NSH) adı verilmektedir (Hartenstein, 2006). NHS’ler ve Hedef 

organ birlikte nöroendokrin sistemi oluştururlar. Bu hayvanlarda eşgüdüm 

nörosekresyon ile sağlanmaktadır.  

Bazı türlerinin insan beslenmesinde önemli yer tuttuğu Crustacea 

yaklaşık 45000 tür ile Arthropoda filumunun önemli bir grubudur. Çoğunluğu 

suda serbest olarak yaşarken, karasal örnekleri de mevcuttur. Karidesler, 

yengeçler, istakozlar, odun bitleri iyi bilinen gruplardır (Green ve Gordon, 

2022). Crutacea’larda endokrin sistemi üç başlık altında incelemek olasıdır; 

 A-Endokrin bezler; epitel dokudan köken alan, salgılarını direk kana 

veren gerçek endokrin bezlerdir.       

 B-Nörohemal organlar; NSH’ler tarafından salgılanan, salgıları 

biriktiren ve hedef organ veya dokuya salgılayan organlardır. 

 C-Nörosekresyon hücreleri; Salgıları akson ucundan salgılanırlar. 

Sinir ganglionlarında gruplar oluştururlar. 

Crutacea’larda NSH’lerin en yoğun bulunduğu alanlar göz sapı 

içerisinde yer almaktadır. Bu alanlardan en iyi bilineni X organı olarak 

isimlendirilen merkezdir. X organı göz sapı olmayan türlerde başta bulunan 

serebral ganglion içerisinde bulunurlar. Göz sapında bulunan sinir 

dokusunun, nöroendokrin salgılaması yönüyle, omurgalılarda bulunan 

hipotalamusa benzetilebilir. Göz sapının başlıca salgıları şunlardır; 

 1-Mandibular organ inhibe edici hormon (MOIH), 

 2-Gonad inhibe edici hormon GIH), 

 3-Crutacean hiperglisemik hormon (CHH), 
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 4-Kabuk değişimi  inhibe edici hormon (MIH). 

Bunlar dışında göz sapından ayrıca, biyojenik aminler ve opioidler de 

salgılanır (Pamuru, 2019). Crustacea’larda nörosekresyon hücreleri sadece X 

organında bulunmaz, aynı zamanda serabral, subözofagial ve torasik 

ganglionlar ile tritoserabral komissürde de bulunurlar (şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Crustacea’larda endokrin sistem (Geldiay, 1981). 

Göz sapı içerisinde yer alan diğer bir nörohemal organ da sinüs 

bezidir (Geldiay,1981). Göz sapı sinir dokusu, nöral hücre kümesi ve sinüs 

bezi olmak üzere nörohemal - X organ- sinüs bezi kompleksi olarak 

isimlendirilir (Pamuru, 2019). Özellikle X organı ve optik ganglionda yer alan 

NSH’lerin aksonları sinüs bezinde son bulurlar. Salgılar sinüs bezinde toplanır 

ve hedef dokuya etki etmek üzere hemolenf sıvısına verilir. Yine diğer bir 

nörohemal organda postkomissürel organıdır (şekil 1). Bu organda, 

subözofagal ganglion, tritoserebral ganglion ve sirkumözofagial konnektif 

NSH’lerin salgıları depo edilmektedir (Pamura, 2019, Geldiay, 1981). 

Perikardial organ ise, subözofagial ganglion NSH’lerin salgıları için depo 
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organıdır (şekil 1). Pigmentasyon, karbonhidrat düzeyi, ozmoregülasyon, 

büyüme ve üremeyi etkileyen değişik nöropeptidler bu organlardan salınırlar 

(Hartenstein, 2006). Crustacea’larda endokrin bezler e bakılacak olunursa; üç 

adet gerçek anlamda endokrin bez olduğu anlaşılır. Bunlar Y organı, 

androjenik bez ve ovaryum dişilerde endokrin bez olarak görev yapar. Bu 

bezler, epitel kökenli olup salgılarını hemolenfe verirler. Y organı kabuk 

değiştirme hormonu (MH) salgılar. Y organı hemolenfte bulunan 

nörohormonlar tarafından kontrol edilir. Özellikle sinüs bezinden salınan 

peptit yapısında ekdizon üretimini kısıtlayan hormon (MIH) dikkat çekicidir 

(Nakatsuii ve Sonobe, 2004; Hartenstein, 2006). Y ve X organları birbirine 

antagonistiktirler. Diğer endokrin bez ise, testisin hemen yanında vas 

deferense yakın bir konumda bulunan androjenik bezdir ve eşey hormonları 

salgılar. Dev tatlı su karidesi olarak bilinen Macrobrachium rosenbergii 

erkeklerinde yapılan bir araştırmada, olgunlaşmamış karideslerin 

andrektomisi sonucunda; Bu bireylerde ovaryum, gonoporlar ve kanalların 

gelişimi ile tam cinsiyet dönüşümü gözlenmiştir (Sagi ve Cohen, 1990). Aynı 

şekilde olgunlaşmamış dişilere androjenik bez implantasyonu sonucu, 

testisler, sperm kanalları ve erkek gonoporların  gelişmesi sağlanmıştır 

(Nagamine ve ark., 1980). Cinsiyet değişimine uğramış M.rosenbergii 

bireylerinin, normal bireylerde döl ürettikleri saptanmıştır (Sagi ve Cohen, 

1990). Androjenik bez aynı zamanda, sekonder eşey karakterleri üzerinde de 

etkilidir. Ovaryum dişilerde endokrin bir bez olarak görev yapabilir. 

Crutacean dişi eşey hormonu (CFSH) ve epidermal büyüme faktörü reseptörü 

(EGFR) gibi hormon ve faktörler endokrin salgılara örnektir. EGFR hücre 

düzeyinde, göç, çoğalma ve farklılaşmanın regülasyonunda görev alan 

pleiotropik glikoprotein yapısındadır. 

SONUÇ 

Su Ürünleri, değişik balık türleri, kabuklu ürünler, yumuşakçalar ve 

süs balıkları olmak üzere birçok omurgalı ve omurgasız hayvanların 

yetiştiriciliğinin yapıldığı global bir sektördür. Yetiştirilen Crustacean’lar ve 

yengeçler, kaliteli ve değerli protein kaynaklarıdır. Diğer hayvansal protein 

Kaynaklarına göre, daha pahalıdır. Bu nedenle su ürünleri sektöründe ayrı ve 

önemli bir yere sahiptirler. FAO’nun 2020 verilerine göre 2018 yılında 

kabuklu üretimi 9.4 milyon ton olup tahmini değeri 69.3 milyar dolardır. 

Crutacean’larda üreme biyolojisi ve eşey farklılaşması yetiştiricilikte en iyi 

bilinmesi gereken konuların başında gelir. Decapotlar, yetiştiricilik 

sistemlerinde farklı büyüme aşamalarında, farklı büyüme oranları gösterirler. 
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Örneğin; Tatlı su karideslerinde ve kerevitlerde erkek bireyler hızlı ve dişilere 

göre çok büyürler. Bunun için yetiştiricilikte erkek bireyler tercih edilir. Buna 

karşın deniz karidesleri ve yengeçlerde, tam aksi, dişiler hızlı ve çok büyürler. 

Bu nedenle eşeysel manipülasyon önem kazanmaktadır. Anaç kabuklularda 

üremeyi sağlamak için, konvansiyonel bir yöntem olan, göz sapı ablasyon 

tekniği uygulanmaktadır. Bu yöntemin olumsuz yönlerinden birisi de, niteliği 

iyi olmayan tohum üretimidir. Ayrıca anaçlarda ölüme neden olunmaktadır. 

Yurt içi ve yurt dışında, konuyla ilgili yapılan çalışmalar, Crustacean 

endokrinolojisinde moleküler yaklaşımlar ve vitellogenin düzenlenmesi 

üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Yetiştiriciliği yapılan türün biyolojik yapısının çok iyi bilinmesi 

başarının anahtarlarından birisidir. Biyolojik yapı içerisinde yer alan, endokrin 

sistemin ayrıntılı olarak kavranılması uygulamalarda, doğru yaklaşımları 

getirecektir. 
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GİRİŞ 

Enkapsülasyon iĢlemi aktif bir maddenin etrafını uygun bir kaplama 

materyali ile sararak kaplanmasını sağlayan bir teknolojidir. Enkapsülasyon 

yöntemi son zamanlarda kimya, kozmetik, gıda, farmokoloji ve boya gibi çok 

fazla değiĢik alanda uygulanmaya baĢlamıĢtır (Koç ve ark., 2010; Kandasamy 

ve Naveen, 2022). Ancak enkapsülasyon iĢlemi gıda sektöründe çoğunlukla 

sıvı damlacıkların, katı partiküllerin veya gaz bileĢenlerin gıda saflığını 

koruyarak duvar materyalleri ile kaplanmasıdır (Gökmen ve ark., 2012). Bu 

yöntemler genellikle gıdaların raf ömrünü uzatmak, ürünlerin sahip oldukları 

özelliklerini daha fazla geliĢtirmek, oksidasyou önleyerek daha uzun süre 

kullanılmasını sağlamak, depolama ve taĢıma sırasında kolaylık sağlamak 

amacı ile kullanılmaktadır. Polifenoller, enzimler, antioksidanlar, mikro 

besinler gibi fonksiyonel bileĢenler, kapsülleme yoluyla ıĢık, pH, oksijen, ısı, 

nem ve diğer koĢullara karĢı korumaktadır (Bamidele ve Emmambux,2021, 

Kandasamy ve Naveen, 2022). Gıda ürünleri içerisinde genellikle enzimler, 

biyoaktif bileĢikler, aromalar, vitaminler ve uçucu yağlar enkapsüle 

edilmektedir (Açu ve ark., 2014). Gıda aroması, gıda maddesinin duyusal bir 

özelliğidir. Kimyasal olarak tat ve aromanın birleĢimidir. Tatlar ve aromalar, 

gıda maddesinin en önemli özellikleridir. Tüketicilerin taleplerine göre 

gıdanın içinde doğal olarak bulunabilirler, iĢleme sırasında geliĢebilirler veya 

iĢleme sırasında eklenebilirler (Renu ve Zehra, 2015; Atak ve ark., 2017). 

Aromalar ve tatlar, tüketicilerin daha fazla kullanımı veya tüketim ihtiyacını 

değiĢtirebilen bir gıda maddesi hakkında ilk izlenimi vermektedir. Aromalar, 

ekonomik açıdan uygunlukları ve tüketiciler tarafından sıklıkla tercih 

edilmelerinden dolayı gıda sektöründe önemli bir yer tutmaktadır (Atak ve 

ark., 2017). Aroma, birçok uçucu ve kokulu organik molekülden 

oluĢmaktadır. Çoğu gaz veya sıvı halde bulunan aromalar, enkapsülasyon 

yöntemleri ve uygun duvar materyalleri kullanılarak toz forma 

dönüĢtürülmektedir. Bu da aromalar üzerinde çevre etkilere karĢı koruma 

sağlamaktadır ve raf ömrünün uzamasına yardımcı olmaktadır (Zuidam ve 

Heinrich, 2010). Aroma bileĢiklerinin mevcudiyetini artırmak ve aroma 

bozulmasını sınırlamak için kapsülleme en etkili ve yaygın olarak uygulanan 

yaklaĢımdır (Sanchez-Reinoso ve ark., 2017; Saifullah ve ark. 2019). Bugüne 

kadar, aroma bileĢiklerinin kapsüllenmesi için çeĢitli kapsülleme tekniklerinin 

yeni ve umut verici olduğu rapor edilmiĢtir. Mikrokapsül, mikro emülsiyon, 

nano emülsiyon, nano kapsül, nano fiber, nano tüp, katı lipid nanoparçacık, 

inklüzyon kompleksi ve boncuk kapsülleme Ģeklindeki bu teknikler, 

geleneksel yöntemlere göre çok sayıda fayda sunmaktadır (Saifullah ve ark. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfpe.14059?casa_token=I_VU2EI9Y7wAAAAA%3AKpux02O4Z8oPS9XEFqgssG4lvUZuS-tInOKuR_VQHKiD5ULWC-jXt4n0LcL1dG5xI5l3FJ9OHTBvBOixuw#jfpe14059-bib-0014
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2019). Enkapsülasyon iĢlemi uygulanırken bazı yöntemler kullanılmaktadır. 

Bunlar; püskürterek kurutma, püskürterek soğutma, dondurarak kurutma, 

koaservasyon yöntemi, akıĢkan yatakta kaplama, cocrystallization, lipozom, 

ekstrüzyon, emülsifikasyon yöntemleri kullanılmaktadır (Zhu, 2017; 

Bamidele ve Emmambux,2021; Kandasamy ve Naveen, 2022). Aktif 

maddenin sahip olduğu özelliklere göre farklı formlarda duvar materyalleri 

kullanılabilmektedir. Duvar materyalleri tatları maskelemeleri, enterik 

kaplama sağlamaları, kontrollü salınım yapmaları, ürün üzerinde stablilite 

sağlamaları gibi avantajları bulunmaktadır. Enkapsülasyon iĢleminde 

kullanılan duvar materyali olarak da karbonhidratlar, proteinler, lipitler ve 

gamlar kullanılmaktadır (Atak ve ark., 2017).  

Bu araĢtırmada, enkapsülasyon iĢlemi yapılırken kullanılan kaplama 

materyallerini, enkapsülasyon yöntemlerini, aroma bileĢiklerine yapılan 

enkapsülasyon uygulamalarındaki son geliĢmeleri ve yenilikleri 

kapsamaktadır.  

1. KAPLAMA MATERYALİ BİLEŞENLERİ 

Kaplama veya matris malzemesi duvar, zar, taĢıyıcı, kabuk veya 

kapsül olarak adlandırılmaktadır. Parçacıkların boyutuna göre matris kaplama 

üç tipte olabilir. Bunlar; 0.1 mm'den büyük boylarda makro kaplamalı tozlar, 

0.1-100 μm aralığında olan matriks mikropartikülleri veya mikrokapsüller ve 

0.1 μm'den küçük boyutlarda nanopartiküller veya nanokapsüllerdir (Gupta ve 

ark., 2016). 

Makro kaplama, kokuları stabilize etmek veya sıvıdan serbest akıĢlı 

katı toza dönüĢtürmek için kullanılırken mikrokapsülleme ve nano-

kapsüllemede ise parçacık, minyatür bir kapsülün (mikrokapsül veya 

nanokapsül) içine hapsedilmektedir. Kapsülleme, duvar malzemesi olarak 

nitelendirilebilmesi için çözünürlüğü, inert doğası, emülsiyon yapıcılık 

yeteneği, film oluĢturma kabiliyeti, gözeneklilik ve en önemlisi çekirdek 

malzemenin tutulması gibi belirli özellikler taĢımalıdır (Kumar ve ark., 2017). 

Kapsülleme iĢlemlerinde kapsül içindeki madde bir gaz, sıvı veya katı olabilir 

ve kapsülün duvarı (tek veya çok katlı), proteinler veya polisakkaritler gibi bir 

mum, plastik veya biyopolimer gibi çeĢitli malzemelerden olabilir. Kapsüller, 

küresel, dikdörtgen veya düzensiz gibi çeĢitli Ģekillere sahip veya agregatlar 

olabilir. En çok kullanılan matris malzemeleri Ģunlardır: Karbonhidratlar, 

protein, lipitler ve gamlardır (Gupta ve ark. 2016; Misra ve ark., 2022). 

Aroma nanoenkapsülasyonu için en uygun materyalin seçimi esas 

olarak aktif bileĢiklerin özelliklerine, istenen salınım hızına ve paketlenmiĢ 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfpe.14059?casa_token=I_VU2EI9Y7wAAAAA%3AKpux02O4Z8oPS9XEFqgssG4lvUZuS-tInOKuR_VQHKiD5ULWC-jXt4n0LcL1dG5xI5l3FJ9OHTBvBOixuw#jfpe14059-bib-0014
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gıdaların organoleptik özelliklerine bağlıdır. Nano-kapsülleme teknolojilerini 

seçerken, nano kapsüle içerdiği etkin maddenin yüzdesi olarak tanımlanan 

kapsülleme verimliliği, hammadde ve iĢleme maliyetleri gibi diğer faktörler 

göz önünde bulundurulmalıdır (Wang ve ark., 2015). Son yıllarda, çevre dostu 

malzemelerin sosyal taleplerindeki artıĢ göz önüne alındığında, 

nanokapsüllerin hazırlanmasında biyopolimerler ve biyokompozitlerin 

kullanımına ilgi artmıĢtır. Bu biyomalzemeler, biyolojik uyumlulukları, düĢük 

toksisiteleri ve biyolojik olarak bozunabilir özellikleri nedeniyle aromaların 

nanoenkapsülasyonu kullanılarak daha faydalı olabilr (Abreu ve ark., 2012, 

Wang ve ark., 2015). 

Nanoenkapsülasyon için ideal malzemenin, yüksek katı içeriklerde 

düĢük viskozite ve higroskopik karakter gibi dıĢ etkenlere karĢı aromaların 

korunmasını sağlayabilecek bazı gereksinimleri vardır. Diğer önemli 

gereklilikler, aktif bileĢik ve çözücülerle düĢük reaktiviteleri, düĢük maliyetli 

olmaları, gıdaların organoleptik özellikleri üzerinde etkili olmaları ve iyi film 

oluĢturma ve emülsifikasyon özellikleridir (Blanco-Padilla ve ark., 2014). 
 

1.1. Karbonhidratlar 

Karbohidratlar, enkapsülasyon için duvar malzemesi olarak yaygın 

kullanım alanına sahiptir. Besin maddesinin duvar malzemesine yapısal 

destek sağlayan amorf camsı katılar oluĢturma yeteneklerinden dolayı 

enkapsülasyon iĢlemlerinde tercih edilmektedir. Aktif maddeleri bağlama 

kabiliyetleri, gıdalardaki çeĢitliliği, düĢük maliyeti ve yaygın kullanımı ile 

tanımlanmaktadır. Böylece kapsülleme için tercih edilen bir seçenek haline 

gelmektedir (Madene ve ark., 2006; Augustin ve Hemar, 2009). Hidrolize 

niĢastalar sulu çözünürlüğü geliĢtirir, yüksek katı oranlarda düĢük 

viskozitelere ve aynı zamanda kolay kurumaktadırlar. Son birkaç yılda, 

selüloz, niĢasta bazlı materyaller (siklodekstrinler, maltodekstrinler, oktenil 

süksinik anhidrit veya gözenekli niĢasta) ve sakızlar gibi bitkisel 

kaynaklardan elde edilen polisakkaritler, gıda endüstrisindeki uçucu 

bileĢikleri kapsüllemek için yaygın olarak kullanılmaktadır (Wang ve ark., 

2015). Daha az araĢtırılmıĢ olmasına rağmen maltodekstrine ilginç bir 

alternatif inülindir. Zincirin sonunda glikoza (2-1) bağlı fruktoz birimlerinden 

oluĢan bir prebiyotiktir (Sakoui ve ark., 2022). Duvar Ģekillendirme 

kabiliyetlerinin yanında, mineral emilimi sağlamakta ve kolon kanseri riskini 

azaltmaktadır (Robert ve ark., 2015).  

Son birkaç yıl içinde, kitosan ve aljinat gibi doğal polisakkaritler, 

nanopartiküllerin formülasyonunda polimer matrisleri olarak önerilmiĢtir. Tat 
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veya aroma düĢük konsantrasyonlarda bile yakalanabilir. Kitosan, kabuklular 

ve böceklerin dıĢ iskeletlerinde bulunan kitin alkali deasetilasyonu ile elde 

edilen iki monomerik yapı birimi (N-asetil-glukosamin ve d-glukosamin) ile 

oluĢturulan lineer bir polisakkarittir. Kitosan, biyolojik olarak parçalanabilir 

doğası, kolay eriĢilebilirliği ve yüzey fonksiyonel gruplarının (amino grupları) 

mevcudiyeti nedeniyle birçok araĢtırmacının en bariz tercihi haline gelmiĢtir 

(Negi ve Kesari, 2022). 

1.2. Proteinler 

Proteinler, amino asit bileĢiklerinin bir araya gelmesi ile oluĢan ve 

doğal biyomoleküllerdir. Proteinler hem hayvansal kökenli (jelatin, peynir altı 

suyu proteini veya kazein) hem de bitkisel kökenli (soya, buğday veya 

bezelye) olabilirler (Sudheendra ve Patel, 2022). Aktif maddelerin 

kapsüllenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Çünkü, çeĢitli kimyasal grupların 

etkileĢimi ile iliĢkilendirilebilen amfifilik özelliklere sahiptirler (Madene ve 

ark., 2006). Proteinler; suda iyi çözünmeleri, sindirim iĢlemi sırasında daha 

yüksek biyoaktif peptidler üretme yeteneği gibi geliĢmiĢ iĢlevsel nitelikler, 

moleküler zincir esnekliğine sahip olmaları ve iyi derecede viskoz 

olmalarından dolayı enkapsülasyon iĢlemlerinde emülsiyonu en iyi derece 

stabilize etmektedirler (Madene ve ark., 2006; Shakoury ve ark., 2022). 

Proteinlerin mükemmel fonksiyonel özellikleri, püskürterek kurutma ile 

mikro-kapsülleme için iyi bir kaplama malzemesi olmasını sağlamaktadır. 

Püskürterek kurutma yoluyla gıda bileĢenlerini kapsüllemek için en yaygın 

kullanılan proteinler süt (veya peynir altı suyu) proteinleri ve jelatinlerdir. 

Sodyum kazeinatın, misel kazeine göre daha iyi kapsülleme özelliklerine 

sahip olduğu gösterilmiĢtir (Vega ve ark., 2005; Shakoury ve ark., 2022). 

Proteinler ve protein içeren izolatlar (örn., Peynir altı suyu, soya, 

kazein, jelatin) amfifilik özelliklere sahip olduklarından dolayı onlara 

mükemmel bir emülsifikasyon yeteneği sağlamaktadır. Bu özelliklerinden 

dolayı hidrofobik aktif bileĢenlerin çözünmesi için elveriĢli hale gelmelerini 

sağlamıĢtır. Bunlara ek olarak film oluĢturma yeteneklerinin iyi olmasından 

dolayı matriks malzemesi olarak kullanılmaktadır (Madene ve ark., 2006, 

Augustin ve Hemar, 2009; Shakoury ve ark., 2022). 

1.3. Lipitler 

Lipit esaslı malzemeler hidrofobiktir, yani suda çözünme özelliği 

göstermezler. Yağlar; yağ asitleri ve alkolleri, gliserolleri, fosfolipitleri ve bal 

mumlarını içeren geniĢ bir çeĢitliliğe sahiptir (Zuidam ve Nedovic, 2010; 

Sudheendra ve Patel, 2022). Ayrıca kurkuminin biyo iletkenliğini arttırmak 
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için yapılan kapsülleme iĢleminde kısa, orta ve uzun zincirli triaçilgliseroller 

gibi farklı lipid molekülleri ile uygulanmıĢtır (Ahmed ve ark., 2012). 

Lipid bazlı nanokapsüller, yüksek kapsülleme verimliliği, düĢük 

toksisite ve endüstriyel üretime daha kolay ölçeklenme olasılığı gibi 

özelliklerinden dolayı polisakkarit ve proteinlerden elde edilenlere göre bazı 

avantajlı yönleri vardır (Fathi ve ark., 2012). Uçucu yağlar gibi polar olmayan 

maddelerin, emülsifiye edici suda çözünür polimer çözeltileri içinde 

dağıtılmasıyla oluĢturulan nanoemülsiyonlar, 200 nm'den küçük damlacık 

boyutlarına sahip kararlı kolloidal sistemlerdir. Son yapıya ve istenen 

iĢlevselliklere bağlı olarak yüksek veya düĢük enerjili yöntemler kullanılarak 

hazırlanabilmektedirler (Fathi ve ark., 2012; Blanco-Padilla ve ark., 2014). 

1.4. Gamlar 

Enkapsülasyon iĢlemlerinde kullanılan en popüler duvar 

malzemelerinden birisi de arap sakızıdır. Arap sakızı genellikle akasya sakızı 

olarak da bilinmektedir Akasya ağacının 1350'den fazla türü olmasına 

rağmen, sakız üretimi için sadece birkaç tür kullanılmaktadır. Sakız akasyası 

esas olarak d-glukuronik asit, l-ramnoz, d-galaktoz ve küçük miktarda protein 

içeren l-arabinozdan oluĢan bir polimerdir (Gupta ve ark., 2016; Hudiyanti ve 

ark., 2022). Arap sakızları; çok iyi derece film oluĢturma kabiliyetlerinin 

olmasından, sulu çözünürlük oluĢturma yeteneklerinden, düĢük vizkoziteye 

sahip olmalarından, uçucu olan bileĢikleri iyi derece tutmalarından ve 

emülsifiye edici özelliklerinin olmasından dolayı genel olarak tercih 

edilmektedir. Ayrıca gamlar protein içinde küçük fraksiyonda bulunmaktadır 

(Madene ve ark., 2006; Hudiyanti ve ark., 2022). Bu gibi avantajlarının 

yanında bazı dezavantajlarında bulunmaktadır. Genel olarak yüksek maliyetli 

olmaları kullanımını kısıtlayan bir etkendir. Sınırlı sayıda mevcudiyetlerinin 

olması (300 g/bitki/yıl) ve kirliliklerinin varlığı gibi de kısıtlayıcı etkenler 

vardır (Poshadri ve Kuna 2010). 

Maltodekstrin / protein kombinasyonlarına benzer Ģekilde, ancak daha 

da popüler olanı gamların karbonhidratlar ile yapmıĢ olduğu 

kombinasyonlardır. Daha spesifik olarak belirtmek gerekirse maltodekstrinler 

ile yapmıĢ oldukları birleĢmelerdir. Maltodekstrimlerin düĢük maliyetli 

olmaları ve çeĢitliliğinin fazla olması nedeni ile arap sakızı ile yapılacak olan 

duvar malzemesi formülasyonunda büyük bir yenilik sağlamaktadır 

(Labuschagne, 2018).  

Maltodekstrin ve arap zamkı sık sık meyve sularının infüzyon 

ekstreleri ve çeĢitli ürünlerle püskürtme yoluyla mikro-kapsülleme için 
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taĢıyıcı materyal olarak kullanılmıĢtır (Daza ve ark., 2016). Antosiyanin 

açısından zengin siyah soya fasulyesi ekstraktının maltodekstrin, arap sakızı 

ve yağsız süt tozu kullanılarak püskürtülerek kurutulması ile yapılan 

enkapsülasyon sonucunda iyi fiziksel toz özellikleri, termal, kimyasal, 

mikrobik ve renk kararlılığı ile antosiyanin açısından zengin tozlar üretmek 

için etkili bir teknik olarak MD (maltodekstrin), GA (arap sakızı) ve SMP 

(yağsız süt tozu) ile 140 ° C'de sprey kurutmanın doğru bir tercih oldu 

doğrulanmıĢtır.  Elde edilen çözünme / salma profilleri, esas olarak GA 

kullanılarak elde edilen farklı pH koĢullarında antosiyaninlerin uzun süreli 

salınım göstermiĢtir (Kalusevic ve ark., 2017). Maltodekstrin bazlı 

mikropartiküller bazı uygulamalar da bile olsa uygun sonuç göstererek, suda 

en hızlı ve tam salınım göstermiĢtir. Bu çalıĢmada arap sakızı bazlı mikro 

partiküller en güçlü inhibisyon etkisi göstermiĢtir. Bu çalıĢmada açıklanan 

süreç gıda endüstrisinde uygulanabilir. Ayrıca, hammadde ve taĢıyıcılar 

olarak kullanılan malzemeler nispeten ucuz ve kolay bulunabilir özelliktedir 

ve bu da tarif edilen iĢlemlerin daha ucuz yoldan yapılmasını sağlamaktadır. 

Bu mikropartiküllerin, biyoaktif potansiyelleri ile doğal renklendiricilere 

sahip olabilmeleri için birçok gıda ürününde kullanılması, bu tür ekstraktların 

ve mikro-kapsüllemenin kullanımında yeni fırsatlar sunmaktadır (Kalusevic 

ve ark., 2017). 

2. AROMALARIN KAPSÜLLENMESİ 

Gıdaların saklanması sırasında aroma salımı sorunları, tüketici gıda 

tercihlerinde ve gıda ürünlerinin depolama stabilitesinde kritik bir rol 

oynamaktadır. Aroma bileĢiklerinin çoğu uçucudur ve özellikle ortam 

sıcaklığı ve bağıl nemin etkilerinin bir sonucu olarak katı gıda matrisine 

eğilimlidir (Bortnowska ve Goluch, 2018;Wang ve ark., 2019). Bu nedenle, 

kapsülleme, bir toz gıda sistemindeki çekirdek malzemeleri buharlaĢmaya, 

oksidasyona veya bileĢenler arasındaki etkileĢime karĢı korumanın en yaygın 

kullanılan yöntemdir. Bu malzemelerin iĢleme ve depolama sırasında 

kimyasal ve fiziksel stabilitesini geliĢtirmesi beklenmektedir (Saifullah ve 

ark., 2019).Lezzet salımının daha iyi kontrolü için uygun bir yapı elde etmek 

amacıyla duvar malzemeleri genellikle doğal veya modifiye edilmiĢ 

polisakkaritler, proteinler, lipitler veya diğer polimerlerden yapılmaktadır. Bu 

nedenle, kapsülleme, lezzet ve koku endüstrisinde hem lezzeti hem de 

aromayı korumak için yaygın bir uygulamadır (Saifullah ve ark., 2019). 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643821000104#bib4
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2.1. Püskürterek Kurutma 

Püskürterek kurutma, aromayı kapsüllemek için en eski yöntem 

olmakla birlikte en sık kullanılanlar arasındadır. En çok tercih edilmesinde 

büyük etken gerek hızlı yapılabilmesi gerekse ucuz ve tekrarlanabilir bir 

yöntem olmasından dolayıdır (Christelle ve Elisabeth, 2013; Maroof ve ark., 

2022). Ayrıca geniĢ bir malzeme yelpazesini iĢleme kabiliyetinin olmasından 

ve iĢlenmiĢ ürünlerde iyi bir stabilite sağlamasından dolayı daha fazla tercih 

edilmektedir (Labuschagne, 2018). Püskürtmeli kurutma yöntemi kuru aroma 

üretiminde önemli bir ticari hal haline gelmiĢtir ve yaklaĢık %80-90 

kapsüllenmiĢ aroma bu yöntem ile yapılmaktadır. Tatlandırıcıların, uçucu 

maddelerin, kokuların kapsüllenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Kandasamy ve Naveen, 2022). Bu yöntem son zamanlarda yağların 

kapsüllenmesinde sıklıkla çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır (Botrel ve ark., 

2014). Ancak, püskürterek kurutma genellikle fenolik bileĢikler gibi ısıya 

duyarlı malzemeler için uygun değildir (Patel ve ark., 2009; Maroof ve ark., 

2022).  

Püskürterek kurutma iĢleminin esasında aromanın sulu bir solüsyonda 

dağılması sağlanmaktadır. Ardından sıvı ürün atomizer yardımıyla çok küçük 

damlacıklar halinde sıcak bir odanın içine bırakılmaktadır (Maroof ve ark., 

2022). Sıcak bölgede önceden belirlenmiĢ bir sıcaklıkta (160-220° C) sıcak 

hava akımı ile ısıtma yapılmaktadır. Damlacıklar kısa bir süre içerisinde 

100°C 'ye yükselmektedir. Bu aĢamada damlacıkta bir film tabaka 

oluĢmaktadır. Yapı içerisindeki su yüksek sıcaklıktan dolayı hızlı buharlaĢma 

yaparak yapıdan uzaklaĢmaktadır. Ancak sürenin kısa olmasından dolayı 

ürüne bir zarar vermemektedir. Ortamda sadece istenen iki madde bırakılmıĢ 

olmaktadır. Kaplama yapacak materyal aktif maddeyi içine almaktadır 

(Labuschagne, 2018). Yüzeyde kuruma içindeki katkı maddelerinin 

konsantrasyonu damlacıkta artmaya devam etmektedir. DıĢarıda önemli 

oranda nihai ürün, ince aroma damlaları dispersiyonu içeren ve partikül 

büyüklüğüne sahip olan kuru partiküllerin toz formunda ortaya çıkmaktadır. 

Kısaca bu proses, bir sıvı karıĢımın (çözelti veya emülsiyon), genellikle 

havayı sıcak bir kurutma ortamına püskürterek kurutulmuĢ bir parçacık 

formuna dönüĢtürülmesi olarak tarif edilmektedir (Desai & Jin Park, 2005; 

Labuschagne, 2018; Maroof ve ark., 2022). 

Püskürterek kurutma tekniği; sürekli üretim, kolay kullanım, ucuz 

(depolama ve taĢıma maliyetlerinin azaltılması), kısa zamanda üretim, geniĢ 

taĢıyıcı malzeme ve ekipman seçimi ve kimyasal ve/veya mikrobiyolojik 

bozulmaların önlenmesi gibi birçok avantajı vardır (Li ve ark., 2018; Coelho 
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ve ark., 2022). Püskürterek kurutma iĢleminde birbirinden farklı duvar 

malzemeleri kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde genellikle en fazla kullanılanı 

arap sakızıdır. Bu duvar materyali yüksek çözünürlük özelliğinin yanı sıra iyi 

bir emülsiyon yapabilmektedir ve oldukça düĢük de bir viskoziteye sahip 

olmasından dolayı daha fazla tercih edilmektedir (Carneiro ve ark., 2013 ve 

Aytemur, 2017). Birçok avantajının bulunmasının yanı sıra tedarik 

aĢamasında karĢılaĢılan sorunlar ve son zamanlarda sürekli bir fiyat artıĢının 

olması gibi dezavantajları da bulunmaktadır (Carneiro ve ark., 2013 ve 

Aytemur, 2017). Püskürtmeli kurutmada yaygın olarak kullanılan diğer bir 

malzeme ise maltodekstrindir. Uygun fiyatlı olmaları ve daha iyi suda 

çözünürlüğe sahiptirler. Enkapsülasyon iĢlemi sırasında çevrelediği 

malzemenin çevre ile olan oksijen temasını en iyi Ģekilde kesmekte ve 

verimliliği arttırmaktadır (Gharsallaoui ve ark., 2007; Schlindweinn ve ark., 

2022). Maltodekstrinin maliyetlerinin uygun olması, kendine özgü bir tadının 

ve aromaya sahip olmadıklarından, oksidasyon etkilerine karĢı iyi bir 

koruyucu görev üstlenmelerinden ve yeterince düĢük viskoziteye sahip 

olmaları gibi avantajları bulunmaktadır (Todorovic ve ark., 2022). Ayrıca 

birden fazla duvar malzemesinin kullanılması, tek bir polimerin 

kullanılmasına göre daha iyi bariyer özellikleri sağlamaktadır (Veiga ve ark., 

2019; Altay ve ark., 2022). 

Ġyi bir kalite ve verimli bir püskürtmeli kurutma yapabilmek içinde 

kapsüllenen madde ve kapsülleyen matrisin belirli özellikleri olmalıdır; 

 Matris suda çözünebilir olmalıdır  

 Aktif bileĢenleri korumalıdır 

 Moleküler ağırlık, kristallik özelliklerine sahip olmalıdır 

 CamlaĢma ve iyi film yapma özelliklerine sahip olmalıdır 

 Besleme emülsiyonu düĢük viskoziteli ve yüksek katı maddeler 

içermelidir 

 Kapsülleme matrisi geçici emülsiyon üretmelidir 

 Kapsülleme matrisinin, bir matrisin içinde iyi bir kurutma 

kapasitesine sahip olması gerekir (Gharsallaoui ve ark., 2007; 

Todorovic ve ark., 2022). 
 

 2.2 Püskürterek Soğutma 

Püskürterek soğutma iĢlemi çekirdek materyalinin matriks içinde 

kapsüllenmesi iĢlemidir. Bu yöntemin tekniği kısaca gıda içerisinde bulunan 

partiküllerin soğuk hava ile muamele edilerek katılaĢtırılmasına 
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dayanmaktadır (Zuidam ve Shimoni, 2010; Pavani ve ark., 2022). Bu 

yöntemde parçacıklar yağ matrisi içerisinde gömülü olarak bulunur. Bu 

karıĢımda nebülizasyon iĢlemi ile yapılmaktadır. Daha sonrasında düĢük 

sıcaklıktaki hava yardımı ile ortamda bulunan sıcaklık düĢürülmeye çalıĢılır 

ve ortamdaki sıcaklık azalmaya baĢladıkça malzemede katılaĢmaya 

baĢlamaktadır. Diğer önemli bir nokta ise püskürterek soğutma iĢlemi düĢük 

derecedeki sıcaklıklarda yapılacak olan enkapsüle iĢlemlerinde yapılması 

uygun bir yöntemdir (Pavani ve ark., 2022). Püskürterek soğutmada stearik 

yağ asitleri ve hidrojen bitkisel yağlar gibi yağ bazlı hidrofobik taĢıyıcılar 

kullanılmakta  ve bu da gastrointestinal kanaldan geçiĢ sırasında avantaj 

sağlamaktadır (Arslan-Tontul ve ErbaĢ, 2017; Pavani ve ark., 2022). 

Püskürterek kurutma iĢlemi çekirdek veya kabuk tipi mikrokapsül içeren 

gerçek kapsüllemeden farklıdır. Matris kapsülleme iĢleminde, aktif bileĢenin 

kayda değer bir kısmı mikrokapsüllerin yüzeyinde ya da yağ matrisinden 

dıĢarı çıkıntı yapar ve böylece çevreye doğrudan eriĢime sahiptir. Bu prosesin 

dezavantajı yağ matrisine maddenin kuvvetli bir Ģekilde bağlanmasıdır. 

Ayrıca yağ matrisinin eritilmesi veya iĢlem sırasında hasar görmesi 

durumunda bileĢenin salınmasını engelleyebilmektedir (Gupta ve ark., 2016). 

Püskürterek soğutma iĢleminde kullanılan matrisler kapsülleme iĢlemi ile 

üretilen parçacıklar genellikle aroma ve tatlandırıcı kalitelerini uzun süre 

koruyamamaktadır ve sahip oldukları içerikleri gıdaya dahil olduktan birkaç 

dakika sonra hemen serbest bırakamazlar. Püskürtmeli soğutma iĢlemlerinde 

su buharlaĢtırılmaz. Ayrıca raf ömrü ve kapsülleme verimliliği düĢüktür 

(Madene ve ark., 2006; Coelho ve ark., 2022). Püskürterek soğutma iĢlemi 

sırasında, aktif madde ve yumuĢak taĢıyıcıdan oluĢan bir karıĢım, düĢük 

sıcaklıklarda (taĢıyıcı erime noktasının altında) tutulan bir odada atomize 

edilir. Damlacıklar, atomlaĢtırma aĢaması sırasında üretilir ve katı lipit 

mikropartiküllerinin üretimine katılan soğuk hava ile temas halinde hızla 

katılaĢırlar (Okuro ve ark., 2013; Pavani ve ark., 2022).  

2.3 Dondurarak Kurutma 

Dondurarak kurutma ürünün çözücüsünün (su) veya süspansiyon 

ortamının bir kısmının dondurulması ve çözücü fraksiyonun uzaklaĢtırılması 

ile numunenin dehidre edilmesine dayanan bir kurutma iĢlemidir (Fang ve 

Bhandari, 2012; Arenas-Jal, 2020). Dondurarak kurutma iĢlemi; dondurma, 

temel kurutma aĢaması ve ikinci kurutma aĢaması olmak üzere üç aĢamadan 

meydana gelmektedir. Dondurma aĢamasında gıdada bulunan suyun buz 

kristalleri haline dönüĢtürülmesi aĢamasıdır. Bu durumda gerçekleĢtirilen 
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dondurarak kurutma ile yapılan enkapsülasyonda, kaspülleme iĢleminde 

numuneye emülsifikasyonun bir ön aĢaması uygulanır. Çünkü aktif ajanın 

camsı bir kaplama matrisine tutulması gerekmektedir (Turasan ve ark., 2015; 

Buljeta ve ark., 2022). Bu teknik, düĢük sıcaklıklarda ve vakum altında 

gerçekleĢtirildiğinden, ısıya duyarlı ve oksidasyona yatkın bileĢiklerin yanı 

sıra gıdaların ve diğer biyolojik malzemelerin uzun süreli korunmasına izin 

vermektedir. Bu yöntemin daha yüksek birim maliyeti ve iĢlem süresi gibi 

dezavantajları vardır. Bu sorunlara rağmen, dondurarak kurutma, yüksek 

değerli gıda ürünleri elde etmek için yaygın olarak kullanılır ve çoğu 

araĢtırma çalıĢmasında kapsülleme için standart bir yöntem olarak kabul 

edilmektedir (Bhatta ve ark., 2020; Buljeta ve ark., 2022). 

Dondurarak kurutma tekniği veya liyofilizasyon sulu solüsyonlarda 

kararsız ve sıcaklığa karĢı hassas malzemelerin kurutulması için en yararlı 

yöntemdir. Bu yöntem genellikle suda çözünebilir esanslar ve doğal 

aromaların enkapsüle iĢleminde kullanılmaktadır. Özellikle turunçgil aroma 

tozları ile sıcaklığa duyarlı gıda ürünleri, balık yağı aroması üretiminde daha 

fazla kullanılmaktadır.  Bu iĢlem, çözelti yüzeyinin amorf katıya 

katılaĢtırılması ve aromaların seçici olarak difüzyonu iĢlemini içermektedir 

(Ishwarya ve ark. 2015). 

Dondurarak kurutma yönteminde daha fazla fenolik bileĢikler, 

antioksidanlar, tokoferoller, karotenoidler, askorbik asitler içeren maddeler 

gibi daha çok ısıya duyarlı olan malzemelerin ve gıdaların kurutulması için 

yaygın olarak kullanılan yöntemdir (Buljeta ve ark., 2022). Bu yöntem ayrıca 

gıdalar dıĢında ilaç endüstrisinde de çeĢitli uygulamalar için kullanılmıĢtır. 

Diğer yöntemlere göre daha maliyetli olması ve zaman alan bir süreç 

olmasından dolayı bu alanda kullanılabilirliği düĢük durumdadır (Madene ve 

ark., 2006; Akdeniz, 2016; Buljeta ve ark., 2022). 

Dondurarak kurutma yöntemi ile elde edilen aroma oksidasyona karĢı 

daha dirençli bir ürün elde etmeyi sağlamaktadır. Ayrıca bu yöntem ile elde 

edilen ürünlerin rengini, kokusunu ve lezzetini etkili bir Ģekilde sabit 

tutmaktadır. Ürünlerin depolamada ve nakliye iĢleminde oluĢabilecek 

aksaklıklara karĢı daha dayanıklı hale getirmektedir. Özellikle ısıya duyarlı 

olan bileĢiklerin dondurularak kapsüllenmesinde çok büyük avantaj 

sağlamaktadır (Turasan ve ark., 2015; Bhatta ve ark., 2020). Aroma kaybının 

daha az olması ve çözünen maddenin gıdadaki hareketi az olmasından dolayı 

bu yöntemin avantajları arasındadır. Dezavantajları ise yüksek maliyetli 

olması ve iĢlem aĢamalarının uzun sürmesidir (Barbosa ve ark., 2015; Bhatta 

ve ark., 2020).  Dondurarak kurutma iĢleminde besin profilini korumasının 
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yanı sıra lezzet kaybını ve uçucu bileĢiklerin bozulmasını da önlemektedir 

(Liapis ve Bruttini,  2020). 

2.4. Emülsifikasyon 

Emülsiyonlar çok çeĢitli gıda ve farmasötik ürünlerinde 

kullanılmaktadır. Emülsifikasyon teknolojisi, yağların 

mikroenkapsülasyonunda önemli bir adımdır. Genellikle doğrudan sıvı halde 

kullanılabilen veya kurutulabilen (sprey veya dondurarak kurutma) sulu 

çözeltilerdeki biyoaktiflerin kapsüllenmesi için uygulanmaktadır. Bu nedenle, 

mikroenkapsülasyon sürecinin bir parçasıdır. Ġki veya daha fazla birbirine 

karıĢmayan ince bir dispersiyondur. Örneğin, püskürtmeli ve dondurarak 

kurutma mikro-kapsüllemede, çekirdek ve duvar malzemeleri son kurutmadan 

önce emülsiyon teknikleriyle hazırlanabilir (Zuidam ve Shimoni, 2010; 

Arenas-Jal ve ark., 2020). Emülsiyon tekniklerinde, mikropartiküllerin veya 

nanopartiküllerin oluĢumu, emülsifikasyon için kullanılan çekirdek fazın 

doğasına bağlıdır. Çekirdek faz hidrofobik ise, su içinde yağ (o/w) olarak 

adlandırılmaktadır. Çekirdek faz sulu olduğunda, yağ içinde su (w/o) olarak 

adlandırılmaktadır (Borah, 2022). Emülsiyon damlacıkları, ekstrüzyon iĢlemi 

sırasında matris içinede dahil edilebilir veya koaservasyon iĢlemi için 

Ģablonlar olarak hareket edebilirler. Emülsiyon en az iki karıĢmayan sıvı 

genellikle yağ ve sudan oluĢmaktadır (Fang ve Bhandari, 2010; Arenas-Jal ve 

ark., 2020). Yüksek kapsülleme verimliliği, daha fazla tekrarlanabilirlik, daha 

az fiziksel stres, dar boyut dağılımı ve basit ve uygun ölçeklendirme 

prosedürü ile hem hidrofilik hem de lipofilik gıda bileĢenlerini kapsüllemek 

için etkili bir yöntemdir (Yadav ve ark., 2015; Borah, 2022). Emülsifikasyon 

iĢlemi, organik çözücülerin buharlaĢtırılmasına ve ekstraksiyonuna 

dayanmaktadır. Bu yöntemde, bir taĢıyıcı madde olarak bir polimer ve bir 

aktif bileĢik, harici bir sulu fazda emülsifiye edilir. Bu yöntemin dikkate değer 

bir avantajı, çok çeĢitli aktif bileĢiklerin ve kapsülleme maddelerinin olası 

kullanımıdır. Bununla birlikte, iĢlemin yüksek maliyeti ve kapsüllemenin 

nispeten düĢük etkinliği bu tekniğin dezavantajlarıdır (Anusha-Siddiqui ve 

ark., 2022) 

2.5. Koaservayon 

Koaservasyon yöntemi en eski ve en yaygın olarak kullanılan 

kapsülleme tekniklerinden biridir. Koaservasyon ayrıca faz ayırma tekniği 

olarak da adlandırılır. Bu teknik, hidrofilik moleküllerin kapsüllenmesi için 

kullanılır. KarĢılıklı yüklerin iki biyopolimeri arasındaki elekrostatik çekimini 

içermektedir ve dar bir pH aralığında koaservat oluĢumu gerçekleĢmektedir 



Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 116 

 
(Zuidam ve Shimoni, 2010; Bohar, 2022). Bu teknikte sıvı faz polimer 

bakımından zengin fazdan ayrılır. Koaservasyon süreci basit koaservasyon ve 

karmaĢık koaservasyon olarak sınıflandırılmaktadır (Altay, 2020; Bohar, 

2022). Basit koaservasyon ile balık, fesleğen, limon otu ve çay ağaçı yağı 

üzerinde yapılmıĢ çalıĢmalar vardır (Sutaphanit ve Chitprasert 2014, Bakry ve 

ark. 2016). Basit koaservasyon, maliyetinin uygun olması ve esnek iĢlemlerin 

olmasından dolayı karmaĢık koaservasyona göre avantajları vardır. Faz 

ayrıĢmasını sağlamak için basit koaservasyonda ucuz inorganik tuzlar 

kullanılmaktadır. Buna karĢın karmaĢık koaservasyon küçük bir pH 

değiĢimine bile duyarlıdır. Ayrıca karmaĢık koaservasyonda nispeten pahalı 

hidrokolloidler kullanılmaktadır (Sutaphanit ve Chitprasert, 2014; Bohar, 

2022). KarmaĢık koaservasyon iki veya daha fazla zıt yüklü polimerin dahil 

olduğu bir iĢlemdir. Bu yöntem ile keten tohumu, zeytin, ayçiceği, nane, 

kafur, lavanta ve vanilya için mikrokapsülleme iĢlemi yapılmıĢtır (Wang ve 

ark., 2014, Yang ve ark., 2014). 

KarmaĢık koaservasyonda, koaservat adı verilen bir polimer açısından 

zengin bir kaplama çözeltisi oluĢturmak için katyonik ve anyonik polimerler 

kullanılır; genellikle, kullanılan polimerler doğaları gereği proteinli ve 

polisakarit moleküllerdir. KarmaĢık koaservasyon tekniği, daha iyi kontrollü 

salım özelliklerine sahiptir ve yüksek kapsülleme verimliliği ile çekirdek 

materyalin yüksek yüklenmesine sahip diğer tekniklere göre bir avantaja 

sahiptir. Bu teknikle kapsüllemenin yağın oksidatif stabilitesini arttırdığı 

bildirilmiĢtir (Bohar, 2022). 

2.6. Lipozom 

Lipozomlar, su ve lipit fazına sahip olduklarından dolayı hem suda 

hem de yağda çözünmektedirler. Amfifilik materyallerin kapsülasyonu ve 

kontrollü salınımında lipozom teknolojisi kullanılmaktadır (Altay, 2020). Son 

yıllarda, lipozom teknolojisine gıda endüstrisinde çok ilgi duyulmuĢtur. Bir 

lipozom (lipit vezikül), sulu veya sıvı bir bölmeyi çevreleyen lipit çift 

katmanlarından oluĢur. Lipozomlar bir veya daha fazla lipit ve/veya fosfolipit 

çift katmanından oluĢmakta ve yapılarında proteinler veya karbonhidratlar 

gibi baĢka moleküller içermektedirler (Mandaji ve ark., 2022). Lipit çift 

katmanı, lipitlerin hidrofilik kısmının sulu faza doğru yönlendirildiği ve 

hidrofobik grupların diğer lipit moleküllerinin hidrofobik olanları ile birleĢtiği 

Ģekilde düzenlenmesiyle meydana gelmektedir. Lipozomların geçirgenlik, 

stabilite, yüzey aktivitesi ve afinite gibi fiziksel özellikleri, gereksinimlere 

bağlı olarak boyut ve lipit kompozisyon varyasyonları ile değiĢtirilebilir 
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(Gupta ve ark. 2016; Bohar, 2022). Lipozom iki tabakalı Ģekerlere ve büyük 

polar moleküllere nüfuz etmesine izin vermez, ancak küçük lipofilik 

moleküller bunu yapabilmektedirler. Hem lipit hem de sulu fazlara sahip 

olmasından ötürü, lipozomlar suda çözünebilen, lipitte çözünebilen ve 

amfifilik malzemelerin tutulması, dağıtımı ve bırakılmasında kullanılabilir. 

Bu, tüm kapsülleme sistemlerinin sahip olmadığı önemli bir avantajdır. Bu 

yüzden genellikle, fosfolipitler dıĢ tabakayı oluĢturur ve partikülün boyutu, 

çap olarak 25 nm ila birkaç mikrometre arasında değiĢebilmektedir. 

Lipozomlar; biyoaktif bileĢikleri ve vitaminlerin kapsüllenmesinde  

kullanılmaktadır (Gupta ve ark. 2016; Bohar, 2022). 

Spesifik olarak, nanolipozomlar , eĢmerkezli olarak düzenlenmiĢ ve 

sulu bir çekirdek içeren bir veya daha fazla fosfolipid çift katmanından oluĢan 

küresel veziküllerdir. Hem hidrofilik hem de hidrofobik bileĢikleri 

kapsülleme, onları mide sıvısından koruma (pH 5) ve bağırsakta uygun 

emilimlerini (pH 7) desteklemeleri nedeniyle en umut verici lipid bazlı 

nanotaĢıyıcılar olarak kabul edilirler. Ayrıca nanolipozomlar, toksik olmayan, 

biyouyumlu, biyolojik olarak parçalanabilen ve immünojenik olmayan gıda 

sınıfı bileĢenler olarak bilinen doğal fosfolipitlerden üretilmekte ve daha 

küçük boyutları sayesinde kayma, çökelme ve topaklaĢmaya karĢı 

lipozomlardan daha yüksek bir stabilite gösterirler. Bununla birlikte, yukarıda 

belirtilen avantajlara rağmen, nanolipozomlar, fosfolipid zarlarını bozabilecek 

ve erken bir biyoaktif sızıntıya neden olabilecek hidroliz ve oksidasyona karĢı 

hassastır (Sarabandi ve ark., 2019; Hamadou ve ark., 2020; Chaves ve ark., 

2022).  

Lipozomlar ve nanolipozomlarda kapsüllenebilen gıda maddesi türler;  

 Yağlar, baharatlar ve tatlandırıcılar gibi aroma maddeleri 

 Asitler, alkaliler 

 Esansiyel yağlar, amino asitler, vitaminler ve mineraller 

 Redoks ajanları (ağartma, olgunlaĢtırma) ve renklendiriciler 

 Enzimler veya mikroorganizmalar 

 Antioksidanlar, antimikrobiyaller ve koruyucu maddeler 

 Ġstenmeyen tat ve kokuları olan maddeler (David ve ark., 2022). 
 

2.7. Ekstrüzyon 

Ekstrüzyon teknolojisi, bir malzemenin çeĢitli koĢullar altında 

(yüksek ve düĢük sıcaklık, yüksek ve düĢük nem ve yüksek ve düĢük hız) 

farklı çaplara sahip bir delikten, belirli bir oranda farklı tipler elde etmek için 
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akmaya zorlanmasını gerektiren bir iĢlem olarak tanımlanabilir (Bamidele ve 

Emmambux, 2021). Ekstrüzyon, farklı biyoaktif bileĢiklerin kapsüllenmesi 

için fiziksel-mekanik bir süreçtir. Bu yöntemde nihai parçacık boyutu 50 ile 

2000 μm arasında değiĢir. Genel olarak, ekstrüzyon, yüksek üretim kapasiteli 

ve kapsülleme iĢlemi sırasında organik çözücüler, yüksek sıcaklıklar veya pH 

koĢulları gerektirmeyen, uygun maliyetli bir yöntemdir. Bununla birlikte, 

ekstrüzyonun yüksek viskoziteli çözeltilerde bazı zorlukları vardır ve bu 

yöntemin kapsülleme performansı, püskürtmeli kurutma gibi diğer 

yöntemlerden daha düĢüktür (Anusha-Siddiqui ve ark., 2022). Ekstrüzyon 

yoluyla aromaların kapsüllenmesi, camsı karbonhidrat matrislerinde uçucu ve 

kararsız aromalar için kullanılmıĢtır. Bu matrisler camsı halde çok iyi bariyer 

özelliklerine sahiptirler ve ekstrüzyon bu tür matrislerdeki aromaların 

kapsüllenmesi için uygun bir yöntemdir (Harrington ve ark., 2023). Bununla 

birlikte gözenekler, çatlaklar, iĢlem sırasında veya sonrasında oluĢan ince 

duvarlar ve diğer iĢlem parametreleri gibi yapısal kusurlar ekstrüde edilmiĢ 

karbonhidratlardan gelen tat difüzyonunu artırabilmektedir (Madene ve ark. 

2006). Uçucu bir bileĢik, yüksek sıcaklıkta bir matris polimeri içinde 

dağıtılmakta (100-120°C) ve bu karıĢım daha sonra bir kalıptan geçirilmekte, 

bundan sonra ekstrüde edilen kütlenin sertleĢmesinden sonra aktif maddeleri 

hapseden bir kurutucu sıvı içine daldırılmasıyla sağlanmaktadır (Talegaonkar 

ve ark., 2016). SusuzlaĢtırma ve sertleĢtirme iĢlemi için kullanılan en yaygın 

sıvı, izopropil alkoldür. SertleĢmiĢ malzemenin telleri veya filamanları küçük 

parçalara ayrılmakta ve kurutulmaktadır (Bohar, 2022). Ekstrüzyon 

yönteminin ana avantajı, aromaların oksidasyona karĢı kararlılığını 

korumaktadır (Talegaonkar ve ark.2016). 

2.8. Akışkan Yataklı Kaplama 

AkıĢkan yataklı kaplama, gıda ve ilaç sektöründe sürekli büyüyen 

uygulamaları bulunan en etkili kaplama yöntemlerinden biridir. Kontrollü bir 

hızda asılı bir katı parçacık yatağından geçirilen ĢartlandırılmıĢ havanın 

(genellikle ısıtılmıĢ gazın) uygulanmasını içeren bir iĢlemdir. KurutulmuĢ 

düĢük yoğunluklu partikülleri askıda tutmak zordur, bu da verimin düĢmesine 

neden olabilir. Ayrıca, akıĢkan yataklı kurutmayı püskürterek kurutma veya 

dondurarak kurutma gibi diğer tekniklerle birleĢtirmek daha iyidir. Bununla 

birlikte, bu teknik, azaltılmıĢ nem içeriğine sahip formüle edilmiĢ 

probiyotikler nedeniyle tercih edilen bir kapsülleme yöntemidir (Misra ve 

ark., 2022). AkıĢkan yataklı kaplama, ―havalı süspansiyon kaplama‖ veya 

―sprey kaplama‖ gibi diğer terimlere sahiptir. Çekirdek materyali katı 
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partiküllerini belirli bir sıcaklık ve nem altında bir hava akımı yardımı ile 

süspanse edilmekte ve daha sonrasında kaplama malzemesinin 

püskürtülmesiyle gerçekleĢtirilmektedir (Altay, 2020). AkıĢkan yataklı 

kaplama için kullanılan katı parçacıklar, kaplama malzemesinin atomize 

olduğu, sıcaklık ve nem kontrollü yüksek hızlı hava odasında askıya 

alınmaktadır. Kaplama malzemesinin miktarı, hazne parçacıklarındaki sürenin 

uzunluğuna bağlıdır. Bu teknik, gıda endüstrisi için idealdir. Çok yönlülüğü, 

nispeten yüksek parti boyutu ve basitliği nedeniyle, hidrojene bitkisel yağ, yağ 

asidi, emülgatörler ve mumlar gibi sıcakta eriyen kaplamalar için de 

uygulanabilir (Trilokia ve ark., 2022) 

 AkıĢkan yatak kapsüllemede kullanılan duvar malzemeleri genellikle 

niĢasta ve selüloz türevlerinin, proteinlerin, dekstrinlerin ve reçinelerin sulu 

çözeltileridir. Kapsülleme için kullanılan sulu çözeltiden suyun buharlaĢması, 

çözeltinin sıcaklığı, püskürtme havası ve haznedeki temel malzeme gibi 

birçok faktöre bağlıdır (Petkova ve ark., 2022). BuharlaĢmanın bağlı olduğu 

diğer faktörler, kaplama malzemesinin çözeltisindeki su içeriği, dağılma hızı, 

haznenin giriĢ ve çıkıĢının nemi ve hava akıĢıdır. AkıĢkan yataklı kapsülleme, 

çok daha iyileĢtirilmiĢ gıdalarda ve kuru karıĢımlarda bulunan birçok bileĢen 

için kullanılır. Bu teknik, laktik, sitrik ve askorbik asit gibi birçok gıda katkı 

maddesinin yanı sıra hamur iĢleri için sodyum bikarbonat gibi mayalayıcı 

maddeleri kapsar. AkıĢkan yataklı kaplamanın ve gıdada kapsülleme için 

diğer tekniklerin uygulanabilirliği ve avantajları iyi bilinmektedir. Ayrıca 

probiyotik bakteriler için yaygın olarak kullanılmaktadır (Zaghari ve ark., 

2020; Petkovave ark., 2022). 

2.9. Kristalizasyon 

Kristalizasyon, çekirdek materyalleri tutmak için sakaroz kullanan bir 

kapsülleme iĢlemidir. Bu yöntemde, kristalleĢmeyi önlemek için yüksek bir 

sıcaklıkta muhafaza edilen doymuĢ sakkaroz Ģurubu, çekirdek miktarını 

önceden belirlemek için eklenmektedir. ġurup, dönüĢüm ve kristalleĢmenin 

baĢladığı sıcaklığa ulaĢtığında önemli miktarda ısı yayılır (Gupta ver 

ark.2016). 

Kristalizasyon, diğer çeĢitli lezzet kapsülleme iĢlemleriyle 

karĢılaĢtırıldığında nispeten basit bir prosedürdür. Ekonomik ve esnek bir 

alternatif sunmaktadır. Farklı çalıĢmalardan elde edilebilecek çok sayıda ürün 

olduğu sonucuna varılabilir. Portakal kabuğu yağı, bal, mate özü, kakule 

oleoresin, mercanköĢk özü vb. içeren kristalleĢtirme iĢlemi ile 

kapsüllenmektedir (Chezanoglou ve  Goula, 2021). Kristalize ürünler; 
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fonksiyonel gıdalar, Ģekerleme, çikolata, Ģeker ürünleri, aromalı çay ve çeĢitli 

hazır içecek tozlarının üretiminde biyoaktif bileĢiklerin kaynağı olarak 

kullanılabilir (Chezanoglou ve  Goula, 2021). Kristalize tozlar, Ģeker bazlı 

içerik maddeleri olarak kullanılabilir ve kapsüllenmiĢ aktif bileĢiklerin acı 

tadını maskeler. Ayrıca Ģekerleme ve ilaç endüstrilerinde önemli avantajlar 

sağlayan doğrudan tabletleme özellikleri sunmaktadırlar (Bajaj ve Singhal, 

2021). Yeni ürünlere olan talep arttıkça yeni uygulamaların geliĢtirilmesini de 

beraberinde getirmektedir. Özel ürünler için yeni kristalleĢtirme iĢlemleri 

istenen ürün kalitesini sağlayabilir. Örneğin kristal boyutu, boyut dağılımı, 

tekrarlanabilirlik açısından etkili olmaktadır (Ambrus ve ark. 2013, 

Chezanoglou ve  Goula, 2021).  

Aromaların enkapsülasyonuna yönelik güncel çalıĢmalar ve 

kapsülleme etkinlikleri, proses verimi ve aromanın etkisi Tablo 1’de 

özetlenmiĢtir.  
 

Tablo 1. Aroma BileĢenleri ve Ekstraktları Üzerine Enkapsüle ÇalıĢmaları 

Metot Çekirdek 

Materyal 

Kaplama 

Materyal 

Bulgular 

 

Referans 

Püskürterek 

Kurutma 

ġerbetçiotu 

aroması 

Capsul Aroma arttırıcı ve 

stabilize edici 

etkiler 

göstermiĢtir 

 

Su ve ark., 

(2023) 

Püskürterek 

Kurutma 

Kakao 

Aroması 

Maltodekstrin 

(MD) 

Proses verimini 

%58 arttırmıĢtır 

 

Sanchez-

Reinoso ve ark., 

(2017) 

Püskürterek 

Kurutma 

Vanilya Özü Modifiye 

Pirinç 

NiĢastası 

Proses verimini 

%86 oranında 

arttırmıĢtır 

 

Ocampo-Salinas 

ve ark., (2020) 

Püskürterek 

Kurutma 

Zerdeçal 

aroması 

Beta- 

siklodekstrin 

Maskeleme 

özelliklerini ve 

kapsülleme 

etkinliğini ortaya 

koymuĢtur 

 

Laokuldilok ve 

ark., (2016) 

Püskürterek 

Kurutma 

Çilek aroması Maltodekstrin 

Arap sakızı 

Proses verimini 

%44-86 oranında 

arttırmıĢtır 

 

Balcı-Torun ve 

Özdemir, (2021) 

Püskürterek 

Kurutma 

Sade yağ 

aroması 

Guar gam 

Peynir altı 

suyu proteini 

 

Proses verimini 

%53 arttırmıĢtır 

Duhan ve ark., 

(2021) 

Püskürterek 

Soğutma 

Zencefil Oleik asit ve 

palmitik asit 

%96 ve %75 

civarında uçucu 

bileĢikleri 

Oriani ve ark., 

(2016) 
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tutulmasını 

sağlamıĢtır 

 

Püskürterek 

Kurutma 

Emülsiyon 

Portakal 

aroması 

Çarkıfelek 

meyvesi 

Maltodekstrin 

Modifiye 

NiĢasta 

Kapsülleme 

verimliliği %92 

bulunmuĢtur 

Carneiro ve ark., 

(2022) 

Püskürterek 

Kurutma 

KuĢkonmaz 

Suyu Aroması 

Maltodekstrin Zayıf aroma 

profiline sahip 

olduğu için 

kuĢkonmaz 

konsantresi 

haline 

getirilmiĢtir 

Siicama ve ark., 

(2021) 

Emülsifikasyon D-limonen Sodyum aljinat D-limonenin 

verimliliği %50-

77 arasında 

bulmuĢlardır 

 

Levic ve ark., 

(2015) 

Emülsifikasyon 

 

Püskürterek 

Kurutma 

 

Liyofilizasyon 

Balık yağı Soya proteini Kapsülleme 

verimliliği 

araĢtırılmıĢ en 

yüksek 

püskürterek 

kurutmada tespit 

etmiĢlerdir 

 

Di Giorgio ve 

ar., (2022) 

Koaservasyon Vanilya yağı Kitosan Vanilya yağının 

termostabilitenin 

iyileĢtirdiğini ve 

uzun süreli 

etkisinin 

olduğunu tespit 

etmiĢlerdir 

 

Yang ve ark., 

(2014) 

Koaservasyon 

Püskürterek 

Kurutma 

KavrulmuĢ 

kahve yağı 

aromaası 

Jelatin ve Arap 

sakızı 

NiĢasta 

 

Kahve aroma 

yoğunluğunun 

farklı enkapsüle 

iĢlemleriyle 

karĢılaĢtırılmıĢtır 

 

Böger ve ark., 

(2021) 

Dondurarak 

Kurutma 

Trüf aroması Siklodekstrin Trüf mantarı 

ürünlerinin uçucu 

stabilitesini 

geliĢtirebileceğini 

ve daha uzun 

depolama süreleri 

sağlamıĢtır 

Phong ve ark., 

(2022) 

Dondurarak 

Kurutma  

 

Püskürterek 

Kurutma 

Çilek aroması Maltodekstrin 

Siklodekstrin 

Kapsülleme 

verimliliği 

Dondurarak 

kurutma: %87-88 

Püskürterek  

Pellicer ve ark., 

(2019) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfpe.14059#jfpe14059-bib-0091
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kurutma: %60- 

66 arasında tespit 

edilmiĢtir 

AkıĢkan Yatak 

Kaplama 

Püskürterek 

Kurutma 

Portakal Yağı Maltodekstrin Oksidasyona 

karĢı geliĢtirilmiĢ 

ve daha iyi aroma 

tutma özelliği 

sergilemiĢtir 

Reineccius ve 

ark., (2022) 

AkıĢkan Yatak 

Kaplama 

Tarçın  Jelatin 

Modifiye 

niĢasta 

Maksimum 

kapsülleme 

verimliliği %95 

olarak 

göstermiĢtir 

Sun ve ark., 

(2013) 

 

SONUÇ 

Gıda bileĢenlerinin stabilizasyonu ve yeni yaklaĢımların geliĢtirilmesi 

için gıda bileĢiminin besinsel özelliklerini ve sağlığa yönelik faydalarının 

geliĢtirebileceği öngörülmektedir. Yüksek üretkenlik sağlayan ve aynı 

zamanda nihai gıda ürünlerinin yeterli kalitesini karĢılayan uygun çözümler 

bulma ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu sebeple enkapsülasyon yöntemleri 

kullanılarak ürünün raf ömrünü ve hammaddenin kalitesini arttırmaktadır. 

Tatlar ve aromalar, bir gıda ürününün tadını ve kalitesini temsil eden 

en önemli biyoaktif gıda bileĢenleridir. Kapsülleme, aromaların stabil bir 

formda olmalarını sağlamakta ve aromaları çok çeĢitli gıda ürünlerine uygun 

hale getirmektedir. Son zamanlarda, püskürterek soğutma yönteminin aroma 

bileĢenleri üzerine kapsülleme verimliliği, geliĢmiĢ stabilite ve aroma salma 

profili üzerinde daha iyi kontrol sağlamaktadır. Ayrıca gıda aromalarında 

kullanılmaya baĢlanan enkapsülasyon iĢleminde büyük faydalar görülmeye 

baĢlanmıĢtır. Enkapsülasyon yöntemlerinde taĢıyıcı malzemelerin 

kombinasyonu kullanılarak aroma tutma ve salma özellikleri üzerinde 

avantajlı bir etki sağlamaktadır. Bu sebeple, tat ve aroma kapsülleme 

konusundaki son geliĢmeler, bu araĢtırmada tartıĢıldığı gibi dikkate değer bir 

katkıdır. Gelecekteki çalıĢmalar; büyük ölçekli uygulamalara yönelik talepler, 

mevcut üretim teknolojilerinin iyileĢtirilmesi, yeni iĢleme koĢulları ve yeni 

taĢıyıcı materyallerin seçilmesi arasındaki boĢluğun üstesinden gelmeye 

odaklanmalıdır. Ġlaveten aroma salma mekanizmaları ve bunların farklı gıda 

veya biyolojik sistemlerdeki uygulama etkinliği üzerinde durulabilir.  

Sonuç olarak tüketici eğilimleri doğrultusunda, çalıĢılması hedeflenen 

yeni ürünler ve buna bağlı olarak yeni yöntem ve sistemlerin geliĢtirilmeye 

devam edilmesi beklenmektedir.  
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1. GĠRĠġ 

Enerji kaynakları, Birleşmiş Milletler sınıflandırmasına göre 

yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak iki büyük sınıfta 

incelenir. Yenilenebilir enerji kaynakları; belli bir zaman içinde kendisini 

kısmen veya tamamen yeniden oluşturan veya veriminin sınırsız olduğu 

düşünülen kaynaklar olarak tanımlanabilir. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, 

biomas, hidrolik enerji, gel-git ve dalga enerjisi, okyanus akıntıları, jeotermal 

enerji ve hayvan gücü yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır. Bununla 

birlikte geçmişte de var olup teknolojik güçlükler nedeni ile son zamanlarda 

yararlanılabilen, şist petrolü, katran, bataklık kömürü gibi yeni enerji 

kaynakları da bu başlık altında toplanır. Yenilenemeyen enerji kaynakları ise; 

kömür, petrol, doğal gaz ve uranyum gibi yeniden oluşumu için milyonlarca 

yıl gereken fosil kökenli yakıtlardır (Kılıç ve Öztürk, 1983; Taşdemiroğlu, 

1990) 

Ülkemiz 36° ve 42° kuzey enlemleri arasında “güneĢ kuĢağı” adı 

verilen bölgede yer almaktadır. Yıllık toplam güneş ısınımı, Doğu Karadeniz 

kıyı bölgesinde en düşük, Akdeniz kıyı bölgesinde ise en yüksek değerini alır. 

Ülkemiz için toplam yıllık güneşlenme süresi ortalama 2608 saattir. Günlük 

güneşlenme süresi, ilkbahar ortalaması 7,35 saattir. Bu değer yaz için 12,05, 

sonbahar için 7,77 ve kış için 3,90 saattir. Bu olumlu verilere karsın, 

Türkiye’de düz yüzeyli güneş enerjisi toplayıcıları dışındaki teknolojiler 

yaygın olarak kullanılmamaktadır. Düz yüzeyli toplayıcılardan ise genelde 

konutlarda sıcak su sağlanması amacıyla yararlanılmaktadır (Abuşka, 2020). 

2. HERHANGĠ BĠR YÜZEYE GELEN GÜNEġ IġINIMININ 

BELĠRLENMESĠ 

Güneş enerjisi, bol ve tükenmeyen; çevreyi kirletici duman, zararlı 

gaz, radyasyon gibi artıklardan uzak yani temiz; gereksinim duyulan her yerde 

yararlanılabilen; yerel uygulamalarda iyi sonuç veren; ekonomik açıdan 

oldukça uygun; yüksek teknolojiye gereksinim göstermeyen bir enerji kaynağı 

olması gibi üstünlüklere sahiptir. Bunun yanı sıra birim düzleme gelen güneş 

ışınımının az olmasından dolayı büyük toplayıcı alanlara gereksinim duyması, 

geceleri ve bulutlu gündüz saatlerinde depolama gerektirmesi ve 

gölgelenmeden fazla etkilenmesi gibi olumsuz yönleri de söz konusudur. 

Yeryüzüne gelen güneş ısınımı çok sayıda değişken tarafından 

belirlenir. Bu değişkenler güneş katsayısı, dünya-güneş uzaklığı, deklinasyon 

açısı ve saat açısı gibi astronomik etkenler; bölgenin enlemi ile boylamı ve 

deniz seviyesinden yükseklik gibi coğrafik etkenler; yüzeyin azimut açısı, 
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düzlem eğimi, güneş yükseklik açısı ve güneş azimut açısı gibi geometrik 

etkenler, gelen ısınımı hava molekülleri ile toz parçacıklarının dağıtması ve 

atmosferdeki su buharı, ozon ile karbondioksitin yutması gibi fiziksel 

etkenler; bulutların etkisi ve çevrenin yansıtması gibi meteorolojik etkenler 

olarak sıralanabilir (Kılıç ve Öztürk, 1983). 

Daha önce de belirtildiği gibi dünya-güneş uzaklığı yıl boyunca 

değişmektedir. Bu nedenle atmosfer dışına gelen güneş ısınım yoğunluğu da 

mevsimlere göre farklı olmaktadır. Ancak ortalama bir dünya-güneş uzaklığı 

göz önüne alınarak, atmosfer dışında, güneş ısınlarına dik bir düzleme gelen 

ısınım miktarının değişmediği varsayılır. Bu miktar “güneş katsayısı” olarak 

belirtilir (Duffie ve Beckman, 2013). Güneş katsayısının belirlenmesi için çok 

sayıda araştırma yapılmış olup, Türkiye standartları için 1353 W/m2 olarak 

kabul edilmektedir (Doğan, 2011). 

Güneş katsayısı ve daha önce tanımlanan güneş açıları kullanılarak, 

atmosfer dışında ve yeryüzünde, yatay ve eğik düzlemlere gelen anlık, günlük 

ve bir zaman aralığındaki güneş ısınım miktarı bulunabilmektedir (Buker ve 

Riffat, 2015). Meteoroloji istasyonlarından alınan, yatay düzleme gelen aylık 

ortalama ısınım miktarı, atmosferin ısınımı geçirme özelliği, ısınımı alan 

düzlemin eğimi göz önüne alınarak da toplam güneş ısınım miktarı 

belirlenebilmektedir. 

Bir düzlem üzerine gelen güneş ışınımının en fazla olabilmesi için, 

Sekil 1a da görüldüğü gibi düzlemin ısınlara dik bir şekilde güneşi izlemesi 

gerekir. 

 

Sekil 1. Dik ve eğik yüzeylerin aldığı enerji. 
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Gün boyunca güneşi izleyen sistemlerin uygulaması zor ve maliyeti 

yüksek olduğundan, güneş ışınımını alıcı düzlem değişmez bir eğim ve azimut 

açısı göz önüne alınarak konumlandırılmaktadır. Güneş ısınımı güneye dönük 

düzlemler için en fazla olduğundan, uygun eğim verilirken bu konu üzerinde 

durulmaktadır (Duffie ve Beckman, 2013). 

Yerel öğlede en fazla güneş ışınımı alan düzlem eğimi; 

            


Eşitliğiyle belirlenebilir. Eşitlikte; , , ; sırasıyla derece olarak 

eğim, enlem ve deklinasyon açılarıdır Deklinasyon açısı kıs aylarında negatif, 

yaz aylarında pozitif değerler aldığından, uygun düzlem eğimi kış aylarında 

enlem derecesinden büyük, yaz aylarında ise enlem derecesinden küçüktür 

(Duffie ve Beckman, 2013). 

Bir kural olarak düzleme, kış uygulamasında enlem derecesine 20-30° 

eklenerek, yaz uygulamasında 20-30° çıkarılarak eğim verilmelidir (Al-Waeli 

ve ark., 2017). Yapılan araştırmalar Türkiye koşulları için kış 

uygulamalarında yörenin enlem derecesinden 10-15° büyük, yaz 

uygulamalarında ise 10-15° küçük eğim seçilmesinin uygun olduğunu 

göstermiştir (Kılıç ve Öztürk, 1983; Ahn ve ark, 2015). Örneğin Erzurum’un 

enlem derecesi 40° olduğundan bu değer kış uygulamasında 50-55°, yaz 

uygulamasında 25-30° olmaktadır.  açısı ise en düşük 17° (21 Haziran’da), 

en yüksek 63° (22 Aralık’ta) değerini almaktadır. 

Düzlem eğiminin yaz ve kış uygulamaları için değiştirilerek 

düzenlenmesi istenmiyorsa; sabit bir eğim düşünülebilir. Bu durumda ısıtma 

sistemlerinde 50-60°, sıcak su sistemlerinde 35-45° ve soğutma sistemlerinde 

15-25°’lik eğim yeterli olmaktadır (Kılıç ve Öztürk, 1983). 

3. GÜNEġ ENERJĠLĠ UYGULAMALAR VE TARIMSAL 

ALANDAKĠ ÖNEMĠ 

Dünya üzerinde yararlanılan enerji kaynaklarının çoğunda günesin 

etkisi söz konusudur. Bu etki dolaylı şekilde, bitkisel ve hayvansal artıklar 

üzerinde bioması, atmosfer üzerinde rüzgârı, yapılar üzerinde ise pasif 

enerjiyi oluşturmaktadır. Güneş ışınımının doğrudan etkisi ise ısıl ve 

fotovoltaik uygulamalarla enerji elde edilmesi seklinde olmaktadır. 

Ülkemizde özellikle 1973’teki enerji krizinden sonra çalışmalar 

yoğunlaşmış, ilk aşamada güneş enerjisi ile sıcak su sağlanan sistemler 

yaygınlaşmıştır. Ev kullanımı için sıcak su elde edilmesi genellikle düz 
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yüzeyli güneş enerjisi toplayıcılarıyla olmakta, bu sistemler ise özellikle 

Türkiye’nin batı ve güney sahilleriyle orta Anadolu’da yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Güneş ışınımının, teknolojik dönüşüm sistemleri ile yararlanılabilir 

enerjiye dönüştürülmesinde kullanılan yöntemlerden; ısıl uygulamalar daha 

yaygındır. Güneş enerjisini depolamaktan amaç, ısı ya da elektrik enerjisi 

üretmektir. Elektrik enerjisi, güneş enerji santralleri ve fotovoltaik 

uygulamalarla üretilmekte, ısı enerjisi sağlanması ise, doğrudan ya da 

termokimyasal (ortamdan ısı alıcı tepkimeler) yöntemler ile olmaktadır.  

Isının doğrudan depolanması duyulur ve gizli ısı seklinde olup, 

duyulur ısı depolanmasında düşük sıcaklık (<110 °C) ve yüksek sıcaklık 

(>250 °C) uygulamaları söz konusudur (Taşdemiroğlu 1990). Düşük sıcaklık 

uygulamalarında düz yüzeyli toplayıcılar kullanılmaktadır.  

Düşük sıcaklık uygulamalarından, kullanma suyu elde edilmesi, konut 

ve sera ısıtılması diğer uygulamalara göre daha ekonomik ve yaygındır 

(Amori ve Al-Najjar, 2012). Güneş enerjisi ile konut, hayvan barınağı ve sera 

gibi tarımsal işletme yapılarının ısıtılması ve havalandırılması, konut, süthane 

ve sağım ünitelerine sıcak su sağlanması, ürün depolarında biriken nemin 

buharlaştırılarak tarım ürünlerinin kurutulması, tarım arazileri ve seralarının 

sulama ve pompaj sistemlerinin çalıştırılması gibi olanaklar bulunmaktadır. 

4. GÜNEġ ENERJĠSĠ TOPLAYICILARI 

Güneş enerjisi toplayıcıları, bir yüzeye gelen ışık enerjisini sıvı ya da 

hava gibi akışkanlar aracılığı ile ısı enerjisine dönüştüren bir tür ısı değiştirici 

(eşanjör) olarak tanımlanabilir. Toplayıcılar, kullanılan ısı iletici akışkan ile 

planlama sekli göz önüne alınarak gruplandırılır. Toplayıcılardan akışkanı su 

veya katkı maddeli su olanlar sıvılı; hava olanlar ise havalı tip olarak 

adlandırılırlar. Planlama sekli açısından toplayıcılar, ise yoğunlaştırıcı 

(odaklayıcı, yoğuşturucu) ve basit (yastık, düz yüzeyli ve açık tipler) 

toplayıcılar olarak ayrılırlar. 

Ev kullanımı için sıcak su sağlanması, yüzme havuzlarının ısıtılması, 

basit endüstriyel işlemler ve ısıtma sistemleri için gerekli sıcak suyun elde 

edilmesinde düz yüzeyli güneş enerjisi toplayıcılarından yararlanılır. 

Düz yüzeyli toplayıcılar genellikle 20-95 °C arasında değişen orta ve 

düşük sıcaklıkta su elde edilmesi amacıyla kullanılır. Özel olarak planlanan 

bazı düz yüzeyli toplayıcılarda bu sıcaklık 100°C’nin üzerine de çıkarılabilir. 

Düz yüzeyli toplayıcılar, içinde dolaştırılan akışkana göre, havalı ve sıvılı tip 

olmak üzere iki grupta toplanabilir (Şekil 2). Her iki tip de farklı teknoloji ve 
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kullanım amacı gerektirmektedir. Havalı toplayıcıların çoğunlukla konut 

ısıtılması ve kurutma işlemlerinde kullanılmasına karsın, sıvılı toplayıcılardan 

daha büyük yapıların ısıtılması ve soğutulması ile kullanma sıcak suyu elde 

edilmesinde yararlanılmaktadır (Taşdemiroglu, 1990). 

 

ġekil 2. Farklı tipteki toplayıcıların şematik kesiti 

5. GÜNEġ ENERJĠLĠ SU ISITMA SĠSTEMLERĠNĠN 

PLANLAMA ĠLKELERĠ 

Güneş enerjili bir su ısıtma sisteminin planlanmasında aşağıda 

sıralanan asamalar göz önüne alınır (Kılıç ve Öztürk, 1983; Öz ve ark, 2007): 

-Üretilmek istenen sıcak su miktarı ve sıcaklık derecesi ile buna bağlı 

olarak gereksinilen enerji değerinin belirlenmesi, 

-Toplayıcı eğimi, alanı ve birden fazla toplayıcı söz konusu ise 

bağlantı şekillerinin seçimi, 
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-Sıcak su deposunun ve eğer kullanılması uygun görülmüşse 

genleşme deposunun hacimlerinin saptanması, 

-Kapalı devreli sistem söz konusu ise ısı taşıyıcı akışkanın seçimi, 

-Zorlanmış dolaşımlı (pompalı) sistemlerde, koşulları sağlayacak 

pompa debisi ve gücünün belirlenmesidir. 

Kişi basına günlük sıcak su tüketimi konutlarda 50 L, otel pansiyon 

gibi işletmelerde 75 L, hastanelerde 100 L alınarak sistem planlanabilir 

(Okuroğlu, 2008). Bu değerler okullarda öğrenci basına 5 L ve iş yerlerinde 

kişi basına 15 L olmaktadır (Kılıç ve Öztürk, 1983). 

Yukarıdaki açıklamalara göre; günlük sıcak su gereksinimi My ise 

aylık sıcak su gereksinimi için enerji miktarı (Qai), 

          (     )         (2) 

eşitliği ile belirlenir (Kılıç ve Öztürk, 1983; Abuşka, 2020). Eşitlikte; 

My: Sıcak su gereksinimi (L) 

Cp: Suyun ortalama sıcaklık ve sabit basınçta özgül ısısı (4186 j/kg), 

Ty: Projelenen (istenen) su sıcaklığı (°C) 

Ts: Aylık şebeke suyu sıcaklığı (°C) 
(1) 

ni: Aydaki gün sayısıdır 
(1) Aylık şebeke suyu sıcaklığı olarak Devlet Meteoroloji İsleri Genel 

Müdürlüğü tarafından ölçülen 100 cm derinlikteki toprak sıcaklığı 

alınmaktadır. 

Bir sıcak su sisteminin planlanmasındaki en önemli konulardan biri 

de gerekli toplayıcı alanının belirlenmesidir. Bunun için sıcak su elde edilecek 

dönemin en kritik ayı temel alınarak; 

   
  

    
       (3) 

Eşitlikte; 

AT: Gerekli toplayıcı alanı (m2) 

Qa: Kritik ayda sıcak su eldesi için gerekli ısı miktarı (J), 

Ia: Birim toplayıcı yüzeyine gelen ısınım miktarı (J/m
2) 

μ : Toplayıcı verimidir (%50-75). 

Toplayıcı alanı belirlenirken, 1 m2 toplayıcı basına yaz kullanımı için 

60 L, yıllık kullanım için 45-60 L sıcak su tüketimi de temel alınabilir. Bu 
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şekilde günlük sıcak su gereksinimini karşılayacak toplayıcı alanı kabaca 

belirlenmiş olur. Bulunan toplam alan standartta verilen ortalama toplayıcı 

alanına (1.60 m2) bölünerek toplayıcı sayısı saptanmış olur. Güneş enerjisi 

toplayıcı verimleri Şekil 3’te verilen grafik yardımı ile bulunur. 

 
ġekil 3. Toplayıcı verim grafiği 

 

6. HESAPLAMA ÖRNEĞĠ 

Örnek olarak Erzurum yöresinde soğuk iklim koşullarında, yedi (7) 

kişilik bir çiftçi ailesinin yaşadığı kırsal konut seçilmiştir.  

Yöreye ilişkin meteorolojik veriler Tablo 1’de, projede planlanan 

özellikler Tablo 2’de, Mayıs ayı için yapılan hesaplamalar Tablo 3’te ve 

sistemi verimlilik oranları Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 1. Erzurum (39° 55ʹ) yöresine ait aylık güneşlenme ve sıcaklık değerleri 

Parametre Enerji(Yatay) 

kJ/m
2
gün 

Enerji(Enlem) 

kJ/m
2
gün 

Enerji(Enlem-

15) 

kJ/m
2
gün 

Sıcaklık 

(hava) °C 

Sıcaklık 

(Ģebeke) 

°C 

Ocak 5693 9511 8431           -8.3   2.7 

Şubat 8414 11846 11009 -7.0 1.5 

Mart 12139 14291 14040 -3.0 1.1 

Nisan 15572 15555 16158 5.1 3.2 

Mayıs 18502 16711 17975 10.9 7.5 

Haziran 20386 17657 19281 15.0 11.8 

Temmuz 20595 18146 19704 19.1 14.8 

Ağustos 18753 17979 18963 19.6 16.8 

Eylül 15070 16773 16807 14.9 16.1 

Ekim 10842 14710 13835 8.6 12.5 

Kasım 7577 12575 11177 2.0 8.5 

Aralık 6070 11206 9699 -5.1 5.3 
 

Tablo 2. Proje Bilgileri 

Bölge Erzurum Pasinler ilçesi, 40° kuzey enlemi 

KiĢi sayısı 7 

ĠĢletme durumu Kırsal konut, Nisan – Ekim (yaz dönemi) 

Sistem tipi Doğal dolaşımlı – açık devirli (ek ısıtıcı yok) 

Proje çıkıĢ suyu sıcaklığı 50 °C 

Toplayıcı tipi Düz yüzeyli - borulu 

Birim toplayıcı alanı 1.6 m2 

Depo hacmi 1m2 toplayıcı alanı için 70 L 

KiĢi baĢına sıcak su tüketimi 50 L 

Toplayıcı konumlandırma 25°C – güneye dönük 

 

Tablo 3. Hesaplamalar 

Parametre  Değer  Hesap yöntemi 

Günlük sıcak su gereksinimi 

(My) 

350 L 50*7 

Isı yükü (Mayıs ayı örneği) 

(Qa) 

1.93 x 109 J 350 * 4186 * (50 – 7.5) * 31 

Gerekli toplayıcı alanı  5.833 m2 350/60 (Birim toplayıcı başına 

60 L) 

Toplayıcı Sayısı 4 adet 5.833/1.6 (3.64    4 alınır) 

Net toplayıcı alanı (AT) 6.4 m2 4*1.6 

Depo hacmi (VD) 448 L 6.4*70 
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Tablo 4. Planlanan 6.4 m2 sistemin verimlilik oranları 

Aylar Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

Qa (J) 2.06 

109 

1.93 

109 

1.68 109 1.60 109 1.51 109 1.49 

109 

1.70 

109 

x  4,86 5,03 5,34 5,52 5,81 6,03 5,87 

y 0,90  1,11 1,32 1,46 1,49 1,30 0,97 

f 0,47  0.59 0,69 0,72 0,74 0,64 0,47 

Yararlanma oranları irdelendiğinde, 4 toplayıcıdan oluşan sistemle 50 

0C sıcaklıkta 350 litre su Nisan-Ekim döneminde en düşük %47, en yüksek 

%74 oranında karşılanmakta olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 144 

 

KAYNAKLAR 

Abuşka, M., (2020) Güneş Enerjili Su Isıtma Sistem Projelendirmesi Ders 

Notları, http://akhisarmyo.cbu.edu.tr/db_images/file/gunes-enerjisi-3-

1285TR.pdf   (Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020). 

 Ahn, J.G., Kim, J.H., Kim, J.T., (2015). A Study on Experimental 

Performance of Air-Type PV/T Collector with HRV, Energy 

Procedia, 78: 3007-3012. 

Al-Waeli, A.H.A., Sopian, K., Kazem, H.A.ve Chaichan, M.T., (2017). 

Photovoltaic/Thermal (PV/T) Systems: Status and Future Prospects. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 77(2017), 109-130. 

Amori, K.E., Al-Najjar, H.M.T., (2012). Analysis of Thermal and Electrical 

Performance of a Hybrid (PV/T) Air Based Solar Collector for Iraq. 

Applied Energy, 98(2012), 384-395. 

Buker, M.S. ve Riffat, S.B., (2015). Building Integrated Solar Thermal 

Collectors – A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

51(2015), 327-346. 

Doğan, İ., (2011). Güneş Enerjisi Uygulamaları. Ankara: EMO YAYIN NO: 

2011/1 

Duffie, J.A. ve Beckman, W.A., (2013). Solar Engineering of Thermal. 

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Kılıç, A., Öztürk, A., 1983, Güneş Enerjisi, Kipaş Dağıtımcılık, İstanbul. 

Okuroğlu, M., (2008). İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması. Atatürk 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 202, Erzurum. 

Öz, E.S., Özbaş, E. ve Dündar, R., (2007). Vakum tüplü güneşli su ısıtma 

sistemi ile standart düz kollektörlü güneşli su ısıtma sistemlerinin 

performans ve verimlerinin deneysel olarak karşılaştırılması. VIII. 

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir. 

Taşdemiroğlu, E., (1990). Solar energy R&D, technology and economics in 

Turkey, Energy, 15 (1): 67-72. 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhisarmyo.cbu.edu.tr/db_images/file/gunes-enerjisi-3-1285TR.pdf
http://akhisarmyo.cbu.edu.tr/db_images/file/gunes-enerjisi-3-1285TR.pdf


145 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 8 

ATIKSUDA ÇOK YÖNLÜ YENĠDEN KULLANIM SĠSTEMĠNĠN 

TARIMSAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Arş. Gör. Hasan ER
1
,
2
 

Ziraat Yük. Müh. Derya TOHUMCU
3 

Prof. Dr. Yasemin KUŞLU
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, ORCID: 0000-0002-

7880-8697, hasaner@bingol.edu.tr 
2 Bingöl Üniversitesi, Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uyg. ve Arş. Merkezi / 

Rektörlük,  Orcid: 0000-0002-7880-86979, hasaner@bingol.edu.tr 
3 Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü, ORCID: 0000-0002-2452-3055, 

derya.tohumcu@tarimorman.gov.tr 
4 Sorumlu Yazar, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 

ORCID: 0000-0003-4008-1004, ykuslu@atauni.edu.tr 

mailto:hasaner@bingol.edu.tr
mailto:hasaner@bingol.edu.tr
mailto:derya.tohumcu@tarimorman.gov.tr
mailto:ykuslu@atauni.edu.tr


Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 | Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar 

 
1. GĠRĠġ 

Yaşadığımız yüzyılın ikinci yarısından itibaren en fazla konuşulacak 

konu hiç şüphesiz “su” dur. Bu konu ile ilgili dar kapsamlı planlamalardan 

dünya ölçeğindeki projeksiyonlara kadar yapılan tüm çalışmalar ilgi 

uyandırmakta ve kabul görmektedir.  

Suyun küresel ölçekten mikro ölçeğe kadar yönetimi konusunda yeni 

fikirler ortaya atılmakta ve uygulanmaktadır. Günümüzde tüm dünya ülkeleri, 

suyun en gerekli ve kıt kaynaklardan biri olduğunun ve geleneksel (yaygın) su 

yönetimi ile sürdürülebilirlik arasında bir çelişkinin var olduğunun farkına 

varmaktadır. Bu durum, gerek Birleşmiş Milletlerin ve gerekse ülkelerin 

kendi su yönetim planlarını ve yönergelerini gözden geçirmek zorunluluğunu 

ortaya çıkarmıştır. Milenyumun ilk on yılından önce var olan tüm kabullerin 

düzenlenmesi gerektiği açıktır. Eylem planlarında, yapılacak yeni 

düzenlemelerin etkili olması için özellikle yeniden kullanım teknolojilerine 

ilişkin geribildirimlerin paylaşılması istenmiş, dünya çapındaki su 

etkinliklerinde verilerin paylaşılmasının önemi vurgulanmıştır (WWAP, 

2012).  Başka bir gereklilik ise suyun yeniden kullanım standartlarının 

olmadığı veya göz ardı edildiği ülkelere yardımcı olabilecek yönergelerin 

hazırlanmasıdır.  

Yapılan çalışmalarda terminolojik farklılıklara da rastlanmaktadır. 

Örneğin “geri dönüĢtürülmüĢ atıksu” ile “geri kazanılmıĢ atıksu” terimleri 

eş anlama gelmesine rağmen, kullanımı ülkelere ve kurumlara göre farklılık 

gösterebilmektedir. Benzer durum “su geri dönüĢümü” ve “suyun yeniden 

kullanımı” terimleri de aynı anlama gelmekte ancak, kullanılış tercihleri 

farklı olabilmektedir. Bu çalışmada “geri dönüştürülmüş atıksu” ve “suyun 

yeniden kullanımı” ifadeleri kullanılmıştır.   

2. ATIKSU GERÇEĞĠ 

Yeraltı ve yüzey sularının coğrafik konumları yönüyle dünya üzerinde 

eşit dağılmamış olması nedeniyle istenilen mekânda istenilen miktar ve 

nitelikte suyun sağlanmasında çok fazla engelin olduğu açıktır (Oskay ve ark., 

2022). Dünyada ülkelerden en küçük oluşumlara kadar her birimin 

“sürdürülebilir çevre” konusunda performans ortaya koyması beklenmektedir. 

Böyle bir konudaki motivasyon bazen dünyanın geleceği konusunda 

sorumluluk ve farkındalık oluşturma amacından bazı durumlarda ise dünya 

veya ülke ölçeğinde uygulanan yaptırımlardan kaynaklanmaktadır (Kukul ve 

ark., 2007; Korkut ve ark., 2021) Örneğin bir tekstil fabrikası tarafından 

kullanılmış temiz su, atıksuya dönüşmekte ve alıcı ortamlara deşarj edilmesi 
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her ülkenin kendi yasal mevzuatlarıyla kontrol ve güvence altına alınmaktadır. 

Fabrika ise yasal mevzuatta belirlenen deşarj koşullarını sağlamakla 

yükümlüdür. Aksi halde yasal yaptırımlara maruz kalmaktadır. Ancak aynı 

fabrika daha yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ederek, fabrika çıkış 

suyunu ileri arıtma teknolojileri kullanarak “sürdürülebilir çevre yönetimi” 

performansı ortaya koyabilir. Elbette bunun kamu tarafından desteklenmesi ve 

o fabrika ürünlerinin son kullanıcıları (tüketiciler) için bir karşılık bulması 

gerekmektedir. İçerik bilgilendirme mesajları (kamu spotu vb.) veya 

hazırlanan ticari amaçlı reklamlar yaygın medya aracılığı ile paylaşılmaktadır. 

Yüksek çevre sorumluluğu bilinciyle hareket edilmesinin tüketicilerde 

bulduğu karşılık ise tüketicilerin çevre duyarlılığı ile yakından ilişkilidir 

(GattaRuiz-Rosa ve ark., 2016; Hussain ve ark., 2019).  

Sürdürülebilir çevre senaryosu çatısı altında yapılan araştırmalar, 

geleneksel su yönetimi uygulamalarının oldukça zayıf kaldığını işaret 

etmektedir (Gatta ve ark., 2016; Reznik ve ark., 2017; Er ve ark., 2021). 

Geliştirilmesi gereken tarafların en önemli kısmını atıksuların yönetimi ve 

geleneksel yönetim ile bütünleşmesi oluşturmaktadır.  

Yeni su yönetimi biçimi aramak bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bunun başlıca sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Atıksuyun yeni kullanım alanlarının yaygınlaşması 

 Yeni arıtım teknolojilerinin geliştirilmesi 

 Farklı uygulama yöntemlerinin ortaya çıkması 

 Ülkelerde atıksu kullanım standartlarının güncellenmesi 
 

Günümüzde arıtma teknolojileri, atıksuların kullanım amacına uygun 

kaliteye eriştirmeye yetebilmektedir. Çevresel açıdan sürdürülebilirlik ve 

verimliliği vurgulamak için “amaca uygunluk” kavramı ortaya atılmıştır.  

Örneğin rekreasyon (eğlen-dinlen) alanlarının sulanmasında kullanılacak geri 

dönüştürülmüş atıksuda istenen kalite özellikleri ile yangın söndürmede 

kullanılacak olan arasında fark olabilir. Hatta tarımsal sulamada kullanılacak 

suyun kalite parametreleri uygulanan sulama yöntemine göre değişiklik 

gösterebilir (Capra, ve Scicolone, 2007).   
 

3. DÖNÜġTÜRÜLMÜġ ATIKSUYUN YENĠDEN KULLANIMI 

Su kaynaklarının korunması ve etkin bir şekilde kullanımı büyük 

önem taşımaktadır. Gerek kentsel, gerekse evsel atık sular arıtılarak geri 

kazanılabilmektedir. Bu amaçla farklı özellikte arıtma sistemlerinden 

yararlanılmaktadır. Kullanılacak arıtma sisteminin seçilmesinde iki faktör 
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dikkate alınmalıdır: atıksuyun kullanım amacı ve atıksuyun kaynağı (Gatta 

ve ark, 2016).  

Herhangi bir yöntemle geri dönüştürülmüş ve kalite özellikleri 

iyileştirilmiş atıksu, dört farklı şekilde yeniden kullanım işlemlerinde 

kullanılmaktadır. 

 

*Yaygın yeniden kullanım: Bu işlem, dönüştürülmüş atıksuyun deşarj 

noktasından daha düşük kotlardan alınarak istenen amaç için kullanılması 

şeklinde tanımlanabilir. İçme-kullanma suyu, endüstriyel veya tarımsal amaçlı 

yeniden kullanım söz konusu olabilir.  

*İçme suyu olarak yeniden kullanım: Burada, geri dönüştürülmüş 

atıksuyun ileri teknolojilerin kullanıldığı arıtım işlemlerinden geçirilmesi ile 

doğrudan içme suyu arıtma tesisine bağlanması söz konusudur. 

*Dolaylı içme suyu olarak yeniden kullanım: Bu tür kullanımda 

dönüştürülmüş atıksu, başka bir arıtma ortamına (örn. yeraltı sistemi) deşarj 

edilerek içme suyu arıtma tesisine bağlanmaktadır. 

*Kullanma suyu olarak yeniden kullanım: Bu yaklaşımda içilebilir 

özelliği olmayan ve geri dönüştürülmüş atıksuların istenen amaçla kullanımı 

söz konudur.  
 

4. ATIKSULARIN YENĠDEN KULLANIMININ ÖNEMĠ 

Dönüştürülmüş atıksuyun yeniden kullanımının en önemli yararı su 

kaynağını hacim olarak artırmaktır. Bunun dolaylı ve doğrudan farklı yolları 

vardır. 

Tarımsal amaçlı kullanım yönünden bakıldığında, arıtma derecesine 

bağlı olarak, bitki besin elementlerini içeriyor olması dönüştürülmüş 

atıksuyun tarımsal amaçlı kullanılmasını oldukça anlamlı kılar (Kiziloglu ve 

ark., 2008; Al-Khamisi ve ark., 2017; Can ve Dulkadiroğlu, 2021). Temiz su 

kaynaklarının %70’inin fazlasının tarımsal amaçlı kullanılıyor olması 

nedeniyle taşıdığı anlam daha da artmaktadır.    

Atıksuyun yeniden kullanımına enerji yükünün azaltılması 

açısından ise, özellikle enerjide dışa bağımlı ülkelerde çok önem 

kazanmaktadır. Atıksuyun yeniden kullanımı ile daha az enerji harcandığı 

yapılan araştırmalar ile ispatlanmıştır.  

Dönüştürülmüş atıksu yeniden kullanıldığında, alıcı ortamlara deşarj 

edilen su hacmi düşeceğinden, çevresel kirlilik yükünün azaltılması 

sağlanacaktır. 
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Atıksuyun dönüştürülerek yeniden kullanımı konusunda yukarıda 

değinilen temel faydalar; su-enerji döngüsü, kentleşme-su talebi ve çevre-halk 

sağlığının korunması ana kategorileri ışığında daha geniş ele alınmalıdır.  
 

4.1. Su-Enerji Döngüsü 

Bu başlık altında sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği kavramları 

değerlendirilecektir.  

Sürdürülebilirlik en genel şekliyle; “herhangi bir kaynaktan başka 

canlıların kullanımına olanak verecek şekilde, onların geleceğini tehlikeye 

sokmadan yararlanılması” olarak ifade edilebilir.  

Kaynakları kullanırken yeni nesillerin hakkını teslim etmek temel 

amaç olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, geri dönüşüme uğramış atıksuyun 

yeniden kullanımı sürdürülebilir su yönetiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Çünkü suyun kendi çevresinde kalmasına ve güncel su gereksinimini 

karşılarken, gelecekteki kullanımlar için de korunmasını sağlar. Atıksuyun 

dönüştürülmesi için ek enerji gerekmesine rağmen, içme-kullanma suyunun 

kaynağından alınması, iletilmesi ve amacına uygun şekilde arıtılması için 

gereken enerjiden daha azdır. Yapılan araştırmalarda 1kWh güç başına 0.060-

0.075 $ bir tasarruftan bahsedilmektedir (Schroeder ve ark., 2012). Bu 

tasarruf, su talebini dengelemek ve enerji üretimi için su sağlanmasını 

içermektedir. Gelişmiş ülkelerde su enerji ilişkisi için; verimlilik, su temelli 

enerji üretimi, enerji tasarruflu akıllı su yönetimi, atıksuyun bir kaynak olarak 

kullanılması ve bunların tamamının toplum tarafından kabul görmesini 

kapsayan bütünleşik bakış açısı ile ele alınmaktadır. Bu amaçla başta politika 

yapıcılar olmak üzere, karar verici makamlar, yatırımcı kurum ve kuruluşlar, 

planlayıcılar ve son olarak da tüketicilerden oluşan geniş bir yelpazenin bir 

araya gelerek projeksiyonlar oluşturmaları gerekmektedir.  
 

4.2. KentleĢme-Su Talebi  

Birleşmiş Milletler tarafından 15 Kasım 2022 tarihi itibariyle dünya 

nüfusunun sekiz milyara ulaştığı duyuruldu. Nüfusun 2050 yılında 9.7 milyar 

olacağı öngörülmektedir. Bu durum içme ve kullanma suyu ile diğer kentsel 

su taleplerini (peyzaj alanlarını sulama, yangın ve sanayi suyu vb.) 

artırmaktadır. Nüfus baskısı, beslenme gereksinimini de artırmakta 

olduğundan, tarımsal su talebinin de artmasına neden olmaktadır.  

Kentleşmenin yaygınlaşmasından hidrolojik çevrim olumsuz 

etkilenmektedir. Bunun en önemli nedeni iklim değişikliğine bağlı sıcaklık ve 

yağış eğilimindeki farklılaşmadır. İklim değişikliğinde genellikle sıcaklık 
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gidişi artış yönünde kendini göstermektedir. Bu durum özellikle akarsu 

havzaları, durgun su yüzeyleri ve içdenizlerden olan buharlaşmanın daha fazla 

olması demektir. Kentleşme ile birlikte toprağın kullanılış şeklinin değişmesi 

(geçirimsiz yüzeylerin artması gibi) ile yüzey akışa geçen yağış miktarı 

artmaktadır.  

İklim değişikliğinin etki yaptığı diğer bir meteorolojik faktör yağış 

trendi olup, genellikle aşırı hava olaylarının salınımındaki değişim ve 

mevsimselliğin belirginleşmesi şeklinde ortaya çıkar. Kentleşmenin artması, 

yağış olaylarındaki aşırılıklara daha güvensiz yaşam ortamlarının oluşmasını 

tetiklemektedir. 

Yukarıda sayılan etkenleri incelendiğinde atıksuyun artan su talebine 

karşı devreye sokulması gerektiği anlaşılmaktadır. 
 

4.3. Çevre Koruma-Halk Sağlığı 

Atıksuyun dönüştürülerek yeniden kullanımı konusunda, özellikle de 

tarımsal amaçlı kullanıma yönelik katı standartlar söz konusudur (ÇOB, 2010; 

ÇŞB, 2022). Standartlar gelişmiş ülkelerde yoğun denetimler altında 

uygulanmakla birlikte; atıksularda bulunan temel bitki besin elementlerinin 

(Azot, Fosfor vb.) giderimi yeni bir tartışma konusu olmaya başlamıştır 

(Jaramillo ve Restrepo, 2017). Çünkü Azot ve Fosfor giderimi atıksu 

arıtımında yüksek maliyetli işlemler olmasına karşın, tarımsal üretimde çok 

önemlidir (Ganjegunte ve ark., 2017). Ortaya atılan yeni fikirler arasında; 

yılın belli dönemlerinde atıksu deşarjlarının tarım arazilerine kaydırılması da 

vardır. Bu şekilde yüksek maliyetli gübreleme gereksinimi karşılanırken, 

arıtma maliyetinin de azaltılması istenmektedir. 

Çevresel koruma kapsamında yüksek maliyetli ileri teknoloji arıtma 

sistemleri yerine kısıtlı arazilerde ilk arıtma işlemlerinin yapılması, ileri 

sürülen yeni fikirlerden başka biridir. Bu amaçla atıksu uygulamasında 

sakınca olmayan ekili araziler, ağaçlandırma ve rekreasyon alanları, golf 

sahaları ve yapay sulak alanlarının kullanılabileceği tartışılmaktadır.  

Çevre koruma ve halk sağlığı açısından güvenilirlik ve 

sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Bu kavramları karşılayabilmek için 

“amaca uygunluk” seçenekleri ortaya atılmıştır. Atıksu, gelişen teknolojik 

sistemler ile istenilen kalitede geri dönüştürülebilmektedir (Şekil 1). Amacına 

uygun geri dönüşüm, atıksu maliyetlerinde büyük avantaj sağlar.  
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Şekil 1. Atıksuda amaca uygun kullanım sistemi 

 

Geri dönüşen atıksuyun kullanım amacı ve maliyeti arasındaki 

ilişkileri konu eden çok sayıda araştırma vardır. Bu çalışmaların hemen 

hepsinde amaca uygun arıtılmış atıksuyun içme suyu üzerindeki baskıyı 

azalttığı, su tedarik maliyetlerini düşürdüğü sonucuna varılmıştır. Kullanım 

amacı yeterli arıtım, maliyet-fayda dengesi oluşuncaya kadar devam 

ettirilebilir. Daha sonraki arıtım işlemleri, su kalitesinin gelecekteki 

dönüştürme-yeniden kullanım potansiyeli ile birlikte ele alınmalıdır. 
 

5. GELENEKSEL VE ÇOK YÖNLÜ SU YÖNETĠMĠ 

Geleneksel su yönetimi, doğal koşullara bağlı olan, çoğunlukla suyun 

kot farkı nedeniyle akışına ve alıcı ortamlara ulaşmasına dayalı, dünyada 

yaygın olarak kullanılan bir su yönetim şeklidir. Bu tür yönetimde su 

sağlanması iletilmesi ve tüketim noktalarına ulaştırılması temel hedeftir. Bu 

yönetimde tek dönüşüm mekanizması; kullanılan suyun atıksuya 

dönüşümünden sonra işleme tabi tutularak su alıcı ortamlara deşarj 

edilmesidir. Yağış suyunun yönetimi bu yaklaşımda dikkate alınmadığından, 

kentsel havzalardan su kaynağı ve alıcı ortamlara daha fazla yağış suyu deşarj 

edilmektedir (Şekil 2). 
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ġekil 2. Geleneksel su yönetimi 

 

Geleneksel su yönetiminde yağış suları bir sorun olarak görülmekte, 

kentsel havzalardan su kaynağı ve alıcı ortamlara daha fazla yağış suyu deşarj 

edilmektedir. Bu yaklaşım çevresel sürdürülebilirlik açısından sakıncalı 

durumlar doğurmasının yanı sıra; akış suyunun kullanımı planlanmadığı için 

su kullanım verimi düşüktür.  

Temiz su talebini azaltmak için “çok yönlü su yönetimi” iyi bir 

fırsattır. Zira bu yaklaşımda, su döngüsündeki yağış suyu katkısı çok iyi 

değerlendirilmektedir. Yağış sırasında ve sonrasında su koruma ve su 

kullanma-depolama uygulamaları sisteme eklenmiş; böylece su verimliliği 

artırılmıştır (Şekil 3).  

Çok yönlü su yönetimi yaklaşımı, mikrodan makro ölçeğe kadar geniş 

ve uyarlanabilir portföyü olan bir yaklaşımdır. Bölgesel ölçekte 

uygulanabildiği gibi çok küçük (örneğin bahçe alanı veya şehirlerde refüj 

yüzeyleri vb.) birimlere de uygulanabilir özelliktedir. Bu yaklaşım her birimin 

kendi gerçeği içinde ele alınmasını ve elde edilen bulguların ışığında 

projeksiyonların hazırlanmasının kapsamaktadır.  
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ġekil 3. Çok yönlü su yönetimi 

 

Yüzey ve yeraltı sularının hâlihazırdaki varlığı coğrafik olarak sınırlı 

olduğundan, her mekân için tatlı su kaynağı girdisi olarak “yağıĢ suyu” 

karşımıza çıkmaktadır. Çok yönlü su yönetiminde çok önemli olan yağış 

suyundan yararlanma yolları farklı teknikler gerektirmektedir. Bu tekniklerin 

basit veya ileri düzey oluşu, suyun kullanım amacı ve istenen miktar ve nitelik 

ile ilişkilidir. Örneğin küçük bir kırsal konutun çatı alanı veya aile tipi bir 

tarım işletmesinin bahçesi dar kapsamlı yağış suyu toplama alanıdır. Kentsel 

alanlarda ise tüm geçirimsiz yüzeyler su toplama alanları olarak 

değerlendirilmelidir. Yağış suyunun akıllı yönetimi kapsamında yağış suyu 

hasadı, azaltılmış yüzey akış, ileri düzey teknikle yeraltı suyuna deşarj ve 

daha fazla yüzey akış kontrolünü ve arıtımını kapsamaktadır. Çok yönlü su 

yönetiminde; tarım alanlarında hendekler, kentlerde sarnıçlar ve gözenekli 

kaldırımların kullanımı ile yeraltı sularını besleyen en önemli kaynak olarak 

yağış suyu görülmektedir. 

Çok yönlü su yönetiminin diğer bileşenleri içinde; su tasarrufu, 

atıksuyun yeniden kullanımı, dönüştürülmüş atıksuyun (gri su) yeniden 

kullanımı, içme suyu ile diğer kullanım şebekelerinin ayrılması, yangın suyu 

şebekesinin ayrılması, amaca uygun arıtım sistemleri, yeşil çatılar, çok amaçlı 

altyapı sistemleri ve düşük etkili ıslah sistemleri (yapay sulak alanlar vb.) 

sayılabilir.  

Su yönetimindeki bu yeni yaklaşım gelişmiş ülkelerdeki yerel 

yönetimlerin en önemli başarı ölçütlerinden birisi durumuna gelmiştir. Bu 
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yaklaşımdan amaç; kronik kuraklıkları yönetmek, aşırı hava olaylarının 

etkilerini azaltmak,  atıksuları yasal standartlarda ele almak, atıksu yükünü 

azaltmak, enerji tüketimini düşürmek, maliyet dengelemesi yapmak ve 

yukarıda sayılan durumlarla ilgili stratejiler geliştirerek canlı yaşam kalitesini 

yükseltmektir. 

Dünyada alternatif suları taşıyan boruların mor renkte planlanması 

kabul görmüştür. Bu renk ıslah edilmiş atıksu anlamında kullanılan gri su için 

de geçerlidir. İçme suyu ile diğer sular arasındaki kalite farkını ortaya 

koymada bu yaklaşım benimsenmiştir. Burada su müşterisi ile su yöneticisi 

arasında uyulması gereken standartlar ve kurallar için anlaşmalar 

yapılmaktadır. Hizmet koşulları, ücretler, yeni veya güçlendirilmiş şebeke 

sistemlerinin finansmanı, eğitim gereksinimi, sistem güvenliği ve 

sürdürülebilirliğinin korunması, talep dengesinin sağlanması için zamanlama 

programları (en çok tarımsal sulama için kullanılmaktadır) ve diğer tedarik ve 

kullanım koşullarına ait özel ve genel hususlar müşteri ile hizmet kurumu 

arasında karşılıklı imzalarla güvence altına alınmaktadır. 

Geri kazanılmış atıksuların tarımsal kullanımı sırasında mutlaka 

bilgilendirme levhaları (Şekil 4) görünür noktalara konulmalıdır. Levhalar 

uyarı şeklinde olabileceği gibi öneri de içerebilir. 

 
ġekil 4. Atıksuyun yeniden kullanıldığı alanlarda uyarı levhaları örnekleri 

 

Çok yönlü su yönetiminde, geri dönüşen suların kaynak olarak 

değerlendirilmesi için kullanıcılar ile kurumların eğitim hizmeti alması ön 

koşullardan birisidir. Aksi takdirde atıksu, ortadan kaldırılması gereken bir 

atık türü olarak görülmektedir. Eğitim gören su kullanıcıları istedikleri zaman, 

istedikleri kaliteye dönüştürülmüş atıksu kullanmaya özendirilir. Bu düşünce 

özellikle su kaynağı bulmada sıkıntı yaşayan bölgelerde akıllı su yönetiminin 

bir parçasıdır.  
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Sonuç olarak “geri dönüştürülmüş su birçok devlet tarafından israf 

edilmeyecek kadar değerli bir kaynak durumuna gelmiştir” denilebilir. Talep 

olduğunda, bu suların verimli ve etkili kullanımı kritik önem taşır. Depolama 

ve artan gereksinim durumunda yeniden kullanım, su verimliliğini üst düzeye 

çıkarabilir. Talep oranında depolama hacminin belirlenmesi, tarımsal 

sulamaların belirli gün ve saatlerle sınırlandırma, toprak neminin alıcılarla 

takip edilerek sulama zamanlamasının planlaması, üretilen bitki ve üretim 

yapılan toprak dikkate alınarak istenen su kalitesinin ortaya konması, tarımsal 

su tedarik sistemlerinin bileşenleridir. Bu konularda daha fazla bilimsel veri 

elde etmek, araştırmalar yapmak, araştırmalar desteklemek gelecek nesillere 

bir borçtur.  
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GİRİŞ 

Sukkulent bitkilerle ilgili çeşitli tanımlamalar vardır. Sukkulent 

bitkiler su depolamaya uyarlanmış etli dokularla karakterize edilirler. 

Kaktüsler sukkulent bitki grubunda yer almakta olup suyu gövdelerinde 

depolarlar. 15. yüzyılda Avrupa'ya tanıtılmış (Howard veTouw, 1981) ve kısa 

sürede Avrupa bahçelerinde yaygınlaşmıştır (Anderson, 2001). Kaktüs ticareti 

yıllar içinde önemli bir pazar haline gelmiş ve böylece birçok türü dünya 

çapına yayılmıştır. Kaktüsler süs bitkilerinin yanı sıra kuraklığa dayanıklı 

bitki ve çit bitkisi olarak da kullanılmaktadır (Walters ve ark., 2011). Ayrıca 

gelişmekte olan ülkelerde tarımsal amaçla da kullanılırlar (Nefzaoui, 2007). 

Kaktüsler, Amerika'nın kurak bölgelerine özgü, yaprak dökmeyen, sukkulent 

bitkilerdir. (Nyffeler, 2002). Diğer sukkulent bitkiler ise suyu yapraklarında 

depolarlar (Kamali-Servastani ve ark., 2012). Sukkulent bitkilerin çoğu 

Aizoaceae, Asclepiadaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae ve Cactaceae 

familyasından olmak üzere 60’dan fazla familyaya sahiptir (Albers ve ark., 

2002; Charles, 2014). Cactaceae familyası dört alt familya, 127 cins ve 

2000'den fazla türden oluşur (Christenhusz ve Byng, 2016). Bu familyadaki 

türler süs bitkisi, peyzaj bitkisi ve tıbbi bitki olarak ekonomik açıdan 

önemlidir (Kaplan ve ark., 2017; Ochoa ve ark., 2017) 

Kaktüsler ve sukkulentler bitkiler aleminde çok çeşitli olup bazı ilginç 

bitkileri temsil etmektedirler. Kaktüsler bazen hoş kokulu büyük çiçeklere, 

süs formlarına ve dikenlere sahip olabilmektedir. Sukkulentler ise genellikle 

hasat sonrasında çiçek salkımlarında uzun süreli bir koku ömrüne sahiptirler. 

Kaktüsler ve sukkulentler süs potansiyellerinin yanı sıra, genellikle kuraklığa, 

sıcağa veya soğuğa dayanıklı olup minimum besin ihtiyacına sahiptirler. 

Kaktüs ve sukkulentler saksı bitkisi ve peyzajda kullanım potansiyeli olan 

bitkilerdir (Erwin, 2009). 

Bu kadar çok bitki çeşitliliğine ve kullanım alanına sahip olan bu 

bitkilerimiz süs bitkileri sektörü içinde de önemli bir yere sahiptir. 

Bitkilerimizin iç mekan saksılı bitkilere oranla hastalık ve zararlıları hakkında 

bugüne kadar detaylı bir araştırmaya denk gelinmemiştir. Bu durumdan yola 

çıkarak sukkulent bitkilerin genelinde ve kaktüs özelinde sık görülen bazı 

hastalık ve zararlıların belirti ve mücadele yöntemlerine kısaca değinilmiştir. 

  

1. ABİYOTİK HASTALIKLAR 

1.1.  Don ve Soğuk Zararı 

Her bitki türünün kendine özgü sıcaklık isteği vardır. Bu sıcaklık 

değerinden aşağı veya yukarı doğru gelişmeler olduğunda bitkinin yaşamsal 



Biyolojik Çeşitliliğin Teknoloji ve Çevreyle Etkileşimi Temelinde Güncel Bazı 
Araştırmalar | 162 

faaliyetlerinde olumsuz gelişmeler gözlenebilmektedir (Agrios, 2005). Birçok 

sukkulent grubu bitkinin kökeni sıcak iklime sahip bölgelerde yer almaktadır. 

Bu nedenle, donma derecesinin altına birkaç saat maruz kaldıklarında don 

zararı meydana gelmektedir. Don zararına maruz kalan bitki kısımları siyah 

renk oluşması şeklinde belirti vermektedir. Birkaç hafta sonra etkilenen bitki 

kısımları kuruyarak kırılgan bir hal almaktadır( Kelly and Olsen, 2011). Don 

zararı kaktüs tipi sukkulent bitkilerinde ise kenar kısımlarında saman sarısı 

kloroz renk değişimi şeklinde görülmektedir. ( Kelly and Olsen, 2011). (Şekil 

1.1) 

Şekil 1.1. Sukkulentlerde meydana gelen don zararı a) (Anonim, 2022) b) ( Kelly 

and Olsen, 2011). 

Hastalık Yönetimi 

Yetiştiriciliği yapılan sukkulent bitkisinin sıcaklık gereksinimlerinin 

iyi bilinmesi ve bulunduğu çevrenin uygun sıcaklık aralığında tutulması 

önemlidir. Optimum gelişim sıcaklığının altına olduğu günlerde bitkinin 

pamuklu veya elyaf bir örtü ile örtülmesi don zararına karşı korumada 

yardımcı olacaktır. Plastik örtüler, hem yalıtımı düşük olmasından dolayı hem 

de soğuğu doğrudan bitkiye iletmesi yönünden tavsiye edilmemektedir (Kelly 

and Olsen, 2011). Soğuk ve/veya don zararına uğramış bitki kısımları, 

bitkinin yeni taze sürgünler vermesinden sonra budama yoluyla 

uzaklaştırılmalıdır. Budama yapılan bitkilere hemen su verilmemelidir. 

Bitkiler direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde aydınlık ve kısmi 

güneş gören bir yere alınmalıdır (Anonim, 2022a). 

A B 
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1.2. Güneş Zararı 

Yüksek ışık şiddeti bazen kuraklık ve yüksek sıcaklığa sebep olduğu 

gibi bilhassa etli yapıdaki bitkilerde güneş yanıklığına neden olabilmektedir 

(Agrios, 2005). Güneş yanıklığı özellikle evde gölgede yetiştirilen bitkilerde 

ve seralarda yaygın olarak görülen bir abiyotik sorundur. Güneşte yanmış 

bitkilerde kloroz meydana gelir. Hasar ilerledikçe epidermis koyu sarı veya 

kahverengi bir renk alır ve zarar görmüş alanlarda ölüm meydana gelir. 

Kaktüs tipi ve sütunlu yapılı sukkulentler güneş zararına karşı ciddi hassasiyet 

gösterirler( Kelly and Olsen, 2011) ( Şekil 1.2). 

 

  

Şekil 1.2. Sukkulentlerde meydana gelen güneş zararı a) ( Kelly and Olsen, 2011) 

b) ). (Filipovic, 2020) 

 

Hastalık Yönetimi 

Üretim alanlarındaki sukkulent bitkilerinin, daha önce gelişim 

gösterdiği yöneye yerleştirilmesiyle güneş yanığı en aza indirilebilir. Yeni 

alınan bitkilerin üzerine gölgelik (%30) veya tülbent koymak güneş yanığını 

azaltılabilmektedir. Güneş radyasyonunun daha az yoğun olduğu kış 

sonlarında ekim yapmak ve yeni bitkilerin çevresinde çakıl veya inorganik 

malç kullanmak da güneş yanığının oluşumunu önlemekte kullanılmaktadır. 

Yaklaşık 5 - 10 cm derinliğinde bir malç uygulaması, topraktaki nemi 

muhafaza etmeye ve yansıyan ışık ve ısıyı azaltmaya yardımcı olacaktır. 

Ancak malç uygulaması çürüklüğe neden olan mikroorganizmalar için nemli 

bir ortam oluşturacağından, kullanırken dikkatli olunmalıdır (Kelly and Olsen, 

2011). 
 

A B 
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1.3. Yetersiz Drenaj ve Aşırı Sulama 

Sukkulent yetiştiriciliğinin en ciddi abiyotik sorunlarının başında aşırı 

sulama gelmektedir. İyi drenajı olan toprağa sahip olmak ve dengeli sulama 

sağlıklı sukkulent yetiştirmek için çok önemlidir. Çünkü sukkulent 

grubundaki bitkiler genellikle su alınımı doğrudan temas yoluyla değil, 

çevresindeki havadan su alarak karşılamaktadırlar. Bu nedenle yetiştirdiği 

toprak materyalinde çok fazla su ve nem ihtiyacına gereksinim 

duymamaktadırlar. Sürekli olarak ıslak ve nemli topraklarda bulunan bitkiler 

çok fazla su alırlar. Bu durum köklerdeki ve yapraklardaki hücrelerin 

parçalanmasına ve çürümeye sebep olmaktadır. Bu da yeşil aksamda 

yumuşak, sulu ve klorotik bir görünüm şekilde kendini göstermektedir. Bu da 

bitkinin ölümüne neden olmaktadır (Tuttle, 2022) (Şekil 1.3) 
 

 

Şekil 1.3. Sukkulent bitkilerindeki iyi drenaja sahip olmayan topraklarda yetişen 

ve aşırı sulamaya maruz kalması sonucu meydana gelen zarar (Ayala,2019) 

 

Ayrıca bitkiler topraktaki aşırı nem ve ıslaklık nedeniyle toprak 

kaynaklı patojenlere karşı daha fazla hassasiyet göstermektedirler. 
 

Hastalık Yönetimi 

Özellikle ağır bünyeli topraklarda Cactus spp., Agave spp., ve Yucca 

spp. cinsine ait olan sukkulent bitkilerin yetiştirilmesinde sulamaya çok dikkat 

edilmelidir. Genel olarak, sukulentleri iyi drene edilmiş topraklarda, yaz 

aylarında 10 - 14 gün aralıklarla sulamak, bitki sağlığını korumak için 

yeterlidir. Toprak materyaline %25 kadar pomza eklenmesi toprağın yapısını 
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iyileştirmede ve drenajın yönetimine katkı sağlamaktadır. Bakımı sırasında iyi 

fermente edilmiş kompost veya baltık torfu içeren materyal tercih edilmelidir. 

Yüksek tuz içeriğinden dolayı taze veya iyi fermente edilmemiş gübre 

materyali kullanılmamalıdır ( Kelly and Olsen, 2011).   
 

1.4. Sukkulent Uyuz Hastalığı 

Sukkulent grubu bitkilerde görülen fizyolojik bozukluktur. Bazı 

sukkulent türlerinde pas renkli gövde kısmında yeşil alanlar belirir. 

Bazılarında ise siğil şeklinde görülmektedir. Uyuzun bir ödem şekli olduğu, 

düşük sıcaklıklarda, aşırı sulama ve yetersiz havalandırma kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir (Anonim, 2022c) (Şekil 1.4). 

 

  

Şekil 1.4. Sukkulentler meydana gelen uyuz belirtisi a) (Northcott, 2011)  

b)(Anonim,2017) 

 Hastalık Yönetimi 

Sukkulent bitkilerin yetiştirilmesinde sulamaya çok dikkat 

edilmelidir. Genel olarak iyi drene edilmiş topraklarda yetiştirmek yeterlidir 

(Anonim, 2022c). 
 

2. BİYOTİK HASTALIKLAR 

2.1. Bakteriyel Etmenler 

2.1.1 Sukkulent Bakteriyel Yumuşak Çürüklük Hastalığı  

(Etmen: Pectobacterium carotovorum) 

Sukkulent bitkilerini etkileyen yaygın hastalıkların başında yumuşak 

çürüklüğe de sebep olan bakteriyel etmen Pectobacterium carotovorum gelir. 

Bu hastalık etmeni geniş bir konukçu aralığına sahiptir. Gram negatif bir 

bakteri olan Pectobacterium carotovorum dört farklı alt türe sahiptir. Bunlar 

P. carotovorum subsp carotovorum, P. carotovorum subsp brasiliense, P. 
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carotovorum subsp odoriferum, and P. carotovorum subsp  actinidiae (Li et 

al., 2019). Tip 2 sekresyon sistemine sahip olan bu bakteriler, bitki hücreleri 

arasında yer alan pektini hidrolize eden pektolitik enzimi üretirler. Bu da 

bitkilerde yumuşak çürük olarak adlandırılan belirtiye neden olmaktadır (Toth 

et al., 2003). Bu bakteri sukkulent bitkilerinde doğal açıklıklardan ve 

yaralardan giriş yapabilmektedir. Yüksek nem içeren koşullarda bitkinin 

sağlıklı olan kısımlarına hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Hastalıklı bitki 

dokusu suda ıslanmış, yumuşak ve siyah renk değişimi şeklinde belirti 

göstermektedir. Bitkide kötü koku meydana gelebilmektedir (Ayala,2019).  
 

  

Şekil 2.1. Pectobacterium carotovorum etmenine bağlı meydana gelen 

hastalık belirtileri a) (DuBord,2022) b)(Anonim, 2022b) 
 

Hastalık Yönetimi 

Üretimi yapılacak olan bitkilerin temiz olması gerekmektedir. 

Bitkilerin aşırı nemden etkilenip kolay çürümemesi için ağır topraklarda derin 

dikimden sakınılmalıdır. Hasta bitkilerin hastalık belirtisi gösteren kısımları 2 

cm kadar ilerisinden kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Daha sonra %1 içerikli 

bakır içeren birleşiklerin kullanılması tavsiye edilmektedir (Ayala,2019).  
 

2.1.2 Sukkulent Bakteriyel Yanıklık Hastalığı  

(Etmen: Pectobacterium cacticida) 

Bu etmen ilk olarak Erwinia cacticida isminde 1991 yılında 

bakteriyel nekroz belirtilileri gösteren saguro kaktüslerinden izole edilmiştir 

(Alcornet al., 1991). Hastalığın ilk semptomları gövde ve dallarda meydana 

gelen açık renkli, suda ıslanmış küçük noktalar şeklinde görülmektedir. Doku 

A B 
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altında enfeksiyondan etkilenmiş bölgeler kahverengi ve siyah renkte görüntü 

almaktadır. Hastalığın ileri aşamalarında kanser belirtileri ve koyu renkli 

eksudat çıkışı meydana gelmektedir. ( Kelly and Olsen, 2011) (Şekil 2.2.). 

Hastalık; bulaşık toprak, bitki materyali ve vektör böcekler yoluyla 

taşınabilmektedir ( Kelly and Olsen, 2011).  

 

Hastalık Yönetimi 

Erken dönemde hastalık belirtisi görülen kısımlar 2-3 cm ilerisinden 

kesilerek alınmalıdır. Kesilen kısma %1’lik bakırlı bileşik kullanılması 

tavsiye edilmektedir. İleri hastalık dönemindeki bitki materyalinin çevreden 

uzaklaştırılarak uygun bir şekilde imha edilmesi gerekmektedir (Kelly and 

Olsen, 2011).  
 

2.2. Fungal Etmenler 

2.2.1 Sukkulent Antraknozu 

(Etmen: Colletotrichum (Gleosporium) spp.) 

Ascomycota şubesine ait Glomerellaceae familyasına bağlı olan 

Colletotrichum cinsi funguslar sukkulent bitkilerinde antraknoz etmenine 

neden olmaktadır. Etmen bitki artıklarından toprağa daha sonra topraktan yeni 

bitki materyaline geçebilmektedir. Ayrıca bitkiden bitkiye geçişi yağmur suyu 

ve çiğ ile de olabilmektedir. 25-30oC, %95 oransal nemde epidemi meydana 

getirebilmektedir (Siddiqui and Ali, 2014). Bu funguslar bitki hücre duvarını 

parçalayan polygalacturonase ve pectatelyse enzimleri salgılama yoluyla 

enfeksiyon oluşturmaktadır (Rodríguez-López et al., 2009). Bitkilerde ilk 

  

Şekil 2.2. Pectobacterium cacticida etmenine bağlı meydana gelen hastalık belirtileri 

( Kelly and Olsen, 2011) 
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belirtileri yeşil aksam üzerinde görülen esmer veya siyah renkli yuvarlağa 

yakın lekelerdir. Bu lekeler zamanla birleşir büyürler ve düzensiz bir şekil 

alabilirler. Ayrıca büyük daire ve düzensiz çöküntü halinde lekeler 

oluşturabilmektedirler. İleri zamanda bitkide ölüme neden olabilmektedir 

(Kelly and Olsen, 2011; Anonim, 2022c) ( Şekil 2.2).  

Şekil 2.3. Collectotrichum spp. etmenine bağlı meydana gelen hastalık belirtileri a) 

(Filipovic, 2019) b) (Anonim, 2017) 

Hastalık Yönetimi 

Hastalıklı bitki kısımların fark edildiği anda kesilerek imha 

edilmelidir. Daha sonra bakırlı içerikli birleşikler, maneb veya thiophanate-

methyl etkili maddeli fungisitler kullanılması önerilmektedir (Kelly and 

Olsen, 2011). Hastalık belirtisi ilerlemiş olan bitkiler sökülerek imha 

edilmelidir. Bulaşık olduğu şüphelenilen toprak materyali ve saksılar 

mümkünse uzaklaştırılmalı veya dezenfekte edilmelidir (Anonim, 2022c). 

2.2.2 Sukkulent Kuru Çürüklük Hastalığı 

(Etmen: Phyllosticta concava, Mycosphaerella (Pseudocercospora) 

opuntiae) 

Ascomycota şubesine ait olan Phyllosticta cinsi funguslar piknikyum 

içerisinde pikniospor oluşturarak bulaşma sağlar (Sümer, 2006). Bu üreme 

yapılarında üretilen sporlar, rüzgarla savrulan yağmur veya damlayan su ile 

kolayca yayılır ve bitkileri enfekte eder. Bitkilerin alt kısımları nem daha 

yüksek olduğundan ve nem genellikle yağmurdan sonra devam ettiğinden 

daha fazla enfeksiyon gösterirler ( Kelly and Olsen, 2011). Belirti olarak 

piknidyum üreme yapıları bitki dokusuna yerleşerek önce küçük siyah 

A B 
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dairesel noktalar oluşturur, daha sonra boyutları 2 veya 3 cm çapa ulaşana 

kadar artar (Kelly and Olsen, 2011; Anonim, 2022c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastalık Yönetimi 

Hastalık belirtisinin görüldüğü bitki kısımları kesilmelidir veya ileri 

aşamalarında bitkinin tamamı imha edilmelidir. Herhangi bir kimyasal 

mücadele yöntemi yoktur. 
 

2.2.3 Sukkulent Fungal Yanıklık Hastalığı 

(Etmen: Hendersonia opuntiae) 

Bu hastalık genellikle Opuntia spp. cinsi sukkulentlerde yaygın olarak 

görülmektedir ve ciddi soruna neden olmaktadır. İlk başta noktalar şeklinde 

belirgin bölgelere ayrılır, Daha sonra bitkinin enfeksiyonlu kısmı kırmızımsı 

kahverengiye dönene ve sonunda bitki ölümü gerçekleşinceye kadar 

genişlemeye devam etmektedir. Hastalıklı bölgesinin merkezinde grimsi 

kahverengi ve çatlak şeklinde yapılar mevcuttur (Northcott, 2011). 

 

 

 

Şekil 2.4. Phyllosticta concava, Mycosphaerella 

(Pseudocercospora)opuntiae etmenine bağlı meydana gelen hastalık 

belirtileri ( Kelly and Olsen, 2011) 
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Şekil 2.5. Hendersonia opuntiae etmenine bağlı meydana gelen hastalık 

belirtileri (Northcott, 2011) 

Hastalık Yönetimi 

Hastalık belirtisinin görüldüğü bitki kısımları kesilmelidir veya ileri 

aşamalarında bitkinin tamamı imha edilmelidir. Herhangi bir kimyasal 

mücadele yöntemi yoktur. 
 

2.2.4 Sukkulent Siyah Çürüklük Hastalığı 

(Etmen: Drechslera cactivora) 

İlk belirtileri sarı renkli lekeler şeklindedir. Fungus, genç dönemdeki 

sukkulent fidelerini kolayca enfekte edebilmekte ve kotiledonların hızla 

çürümesine ve bitkinin ölümüne neden olabilmektedir. Daha yaşlı bitkilere 

yaralar ve stoma yoluyla bulaşabilmektedir. Büyüme noktalarından başlayıp 

üst kısma doğru çürüme şeklinde belirtiye neden olmaktadır. Bazen toprak 

yüzeyine yakın kök boğazı bölgesinde çürümeler görülebilmektedir. Hastalık 

belirti gösterdikten sonra 3-4 gün içerisinde bitkiyi tamamen çürüterek 

ölümüne neden olabilmektedir. (Northcott, 2011). 
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Şekil 2.6. Drechslera cactivora. etmenine bağlı meydana gelen hastalık 

belirtileri (Northcott, 2011) 

 

Hastalık Yönetimi 

Fungusun sporları su yoluyla bulaşabilmektedir. Bu nedenle bitkilerin 

üstten sulanmaması gerekmektedir. Ortamın çok nemli olmasından 

kaçınılmalıdır. Hastalığı koruyucu önem olarak bakırlı birleşikler ile 

ilaçlanması önerilmektedir. Enfeksiyon görülmesi halinde hastalığın ilk 

döneminde Chlorothalonil, Captan, Mancozeb ve Daconil etki maddeli 

fungisitler ile iki hafta aralıklarla ilaçlama yapılması, hastalığı ilerlemiş olan 

bitkilerin ise ortamdan uzaklaştırılması ve imha edilmesi önerilmektedir 

(Northcott, 2011).  
 

2.2.5 Sukkulent Kök-Kökboğazı Çürüklüğü ve Solgunluk 

Hastalığı 

(Etmen: Fusarium oxysporium) 

Fusarium cinsi fungusların topraklardaki baskın rolleri zararsız ya da 

hatta faydalı bitki endofitleri veya toprak saprofitleri olabilse de, F. 

oxysporum kompleksi içindeki birçok ırk, özellikle tarımsal ortamlarda 

bitkiler için patojenik olabilmektedirler. (Gordon and Martyn, 1997). Bu 

etmen bitki kök bölgesine giriş yapar ve yavaş bir şekilde ilerleyerek bitkinin 

tamamını etkileyebilmektedir. Schlumbergera, Rhipsalidopsis cinsi başta 

olmak üzere birçok sukkulent türü F. oxysporum’ a karşı hassastır. Etmenden 

etkilenen bitkilerde gelişim geriliği görülmektedir. Yeşil aksamda kırmızı ve 

mor renkte renk değişimleri meydana gelmektedir. Kök kısmında tamamen 

kahverengi renkte çürümeler meydana gelmektedir. Bitkinin ksilem 

dokusunda turuncu-kahverengi renk değişimi ve nekroz belirtisi 

görülmektedir. Ortamın yüksek nem içeriğine sahip olması halinde fungus 

miselyumu ilerleme gösterir. Toprak üstü bitki kısmında kırmızımsı-
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kahverengi, somon rengi veya mor renkte sporlar görülür (Northcott, 2011) 

(Şekil 2.6) 

Hastalık Yönetimi 

 Kullanılan toprak materyali hastalıktan ari olmalıdır. Sıcaklık ve nem 

mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Çok fazla azot içerikli gübre 

vermekten kaçınılmalıdır. Hastalık belirtileri görülmesi durumundan 

enfeksiyonlu bitki ve toprağı ortamdan uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 

Eğer hastalık çok ilerlemediyse hastalıklı kısımlar kesilerek alınmalıdır. 

Thiophanate methyl ve Mancozeb etkili fungisitler sukkulentlerde görülen 

fusarium hastalıklarına karşı etki göstermektedir (Northcott, 2011). 

2.2.6 Sukkulentlerde Kök Çürüklüğü Hastalığı 

(Etmen: Pythium spp., Phytothora spp.) 

Pythium spp.,ve Phytothora spp kök ve kök boğazı bölgesinde 

enfeksiyona neden olan çökerten etmenleridir. Phythium debaryanum etmeni 

fideleri ve genç bitkileri ciddi olarak etkilediği bilinmektedir. Tipik olarak 

kök boğazında incelme ve bitkinin etkilenen kısmında yumuşamaya neden 

olur. Bitkilerin köklerinden hızla ilerleyen turuncu-kahverengimsi belirtiye 

neden olmaktadır. Phytothora cactorum etmeninde ise bitki köklerinde ve kök 

boğazında yumuşama meydana gelir. Hastalık etmeninden etkilenen bitki 

Şekil 2.7. Fusarium oxysporium etmenine bağlı meydana gelen hastalık belirtileri 

(Northcott, 2011) 
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dokuları kahverengiye dönmektedir. Bu belirti Pectobacterium carotovorum 

etmeni ile karışabilmektedir. Ancak Pectobacterium carotovorum etmeninde 

bitkide kötü koku meydana gelmektedir (Northcott, 2011) (Şekil 2.7). 
 

Hastalık Yönetimi 

Temiz toprak ve temiz bitki materyali kullanılmalıdır. Hava 

sıcaklığının düşük olduğu zamanlar sulamanın azaltılması gerekmektedir. 

Yılda iki kere koruyucu olarak propamocarb veya foselty-al etki maddeli 

fungisitlerle içirme uygulaması yönerilmektedir. Hastalık belirtilerinin 

görülmesi durumunda metalxyl veya thiophanate methyl etki maddeli 

fungisitlerin içirme yoluyla uygulanması tavsiye edilmektedir (Northcott, 

2011). 
 

2.2.7 Sukkulentlerde Kurşuni Küf 

(Etmen: Botrytis cinerea) 

Bu hastalık daha çok sulu ve yumuşak yapılı olan sukkulentleri 

etkilemektedir. Etmen genellikle yaşlı yapraklarda ve çiçek saplarında başlar 

ve tedavi edilmezse bütün bitkiye yayılabilmektedir. İlk olarak suda ıslanmış 

noktalar şeklinde belirti gösterir. Soğuk ve nemli koşullarda hızlı bir şekilde 

epidemiye neden olur. İleri aşamada hastalıklı bitkilerde grimsi-yeşil renkli 

sporlar görülür (Northcott, 2011) (Şekil 2.8).  

 

  

Şekil 2.8. Pythium spp.,ve Phytothora spp etmenine bağlı meydana gelen hastalık 

belirtileri (Northcott, 2011) 
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Şekil 2.9. Botrytis cinerea etmenine bağlı meydana gelen hastalık 

belirtileri (Northcott, 2011) 
 

Hastalık Yönetimi 

Bitkilerin aydınlık ve iyi hava alan bir yerde bulundurulması 

gerekmektedir. Ortam neminin düşük tutulması, yaşlı ve ölü bitki kısımlarının 

alınması hastalık için koruyucu önlemdir. Hastalık enfeksiyonunun görülmesi 

halinde ortamdaki nemin azaltılması, hastalıklı bitki kısımlarının ortamdan 

uzaklaştırılması, Captan içerikli fungisitlerin bitki yüzeyine uygulanması 

tavsiye edilmektedir (Northcott, 2011). 
 

2.3. Viral Etmenler 

2.3.1 Kaktüs X Hastalığı  

(Etmen: Cactus Virus X) 

Cereus spp., Saguro spp., Opuntia spp., Zygocactus spp. ve 

Hylocereus spp. cinsine ait sukkulent bitkilerinde görülmektedir. Bitkilerde 

gelişim geriliği, gövde ve yaprak kısımlarında beneklenme, dikenlerde 

deformasyon ve bazen nekroz şeklinde belirtiler görülebilmektedir (Methews, 

2022)  
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Şekil 2.10. Cactus Virus X etmenine bağlı meydana gelen hastalık 

belirtileri  (Methews, 2022) 
 

Hastalık Yönetimi 

Virüs etmeni, yaprak bitleri gibi böcekler yoluyla ve budama 

sırasında kullanılan aletler yoluyla bulaşabilmektedir. Herhangi bir tedavisi 

yoktur. Hastalıklı bitki materyalinin ortamdan uzaklaştırılarak imha edilmesi 

ve vektör zararlılar ile mücadele edilmesi tavsiye edilmektedir. 
 

2.3.2 Sammon’s Opuntia Hastalığı 

(Etmen: Sammon’s Opuntia tobamovirus) 

Bu virüs etmeni genel olarak Opuntia cinsi sukkulentlerde 

görülmektedir. Genel olarak gövde ve yaprak kısımlarında açık sarı halka 

şeklindeki mozaik desenine neden olmaktadır. Herhangi bir vektörü 

bilinmemesine rağmen bitki özsuyu ile bulaştığı bilinmektedir ( Kelly and 

Olsen, 2011). 
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Şekil 2.11. Sammon’s Opuntia tobamovirus  etmenine bağlı meydana 

gelen hastalık belirtileri ( Kelly and Olsen, 2011) 

Hastalık Yönetimi 

Herhangi bir mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Hastalıklı bitkiler 

imha edilmelidir. Enfekteli bitkiler üretim materyali olarak kullanılmamalıdır. 
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