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ÖNSÖZ 

Küresel olarak Dünyayı tehdit eden en önemli çevresel sorun olan iklim 

değişikliği üzülerek söylemek gerekirse iklim krizine dönüşmüştür. Hergeçen 

gün daha da kronik bir pozisyon almaktadır. İklim değişikliği, Dünya 

genelinde risk altında bulunan ülkelerin ve diğer aday ülkelerin tarımsal 

üretimi, orman kaynakları ve kırsal ekonomileri için büyük tehditler 

oluşturmaktadır. Bu tehditlerin yalnızca çiftçiler ve orman arazisi sahipleri 

için değil, tüm insanlık için önemli sonuçları olacaktır. Tarım sektöründe 

faaliyet gösteren arazi ve işletme sahipleri, değişen iklimin ve bunun iklim 

değişikliği üzerindeki etkilerinin baskısını şimdiden hissettirmeye başlamıştır.  

Bu riskler devam edip arttıkça, üreticiler uyum sağlama zorluklarıyla karşı 

karşıya kalacaktır. 

İklim krizi ve benzer çevresel sorunların artışıyla tarımsal üretimin kalitesi ve 

miktarında yaşanabilecek olası sorunlara karşı hazırlıklımıyız? Artan küresel 

nüfus ve değişen beslenme biçimleri gıda talebini artırmaktadır. Dünyanın pek 

çok yerinde bitkisel üretim verimleri aynı düzeye gelirken, okyanusların, 

denizlerin ve tatlı su kaynaklarının sağlığı azalırken ve toprak, su ve biyolojik 

çeşitlilik dahil olmak üzere doğal kaynaklar tehlikeli bir şekilde azalırken, 

ihtiyaç duyulan üretimi aksatmamak ve istenilen düzeye ulaştırmak için 

mücadele edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre,  Dünyanın tahmini 9 

milyar insanı beslemek için 2050 yılına kadar yaklaşık yüzde 70 daha fazla 

gıda üretmesi gerekeceğinden, gıda güvenliği sorunu daha da zorlaşacaktır. 

Sağlıklı ve güvenli gıda üretiminde başarıyı yakalamak  ve toplam tarımsal 

üretimdeki önemli artışı sağlayabilmek için, tarım sektöründeki yeni 

teknolojilerin, yeniliklerin ve süreçlerin iyileştirilmesine (yeni geliştirilmiş 

tohum çeşitleri, çiftlik hayvanlarında genetik iyileştirme çalışmaları, yapay 

zeka ile çalışan robotik yenilikler vb.) bağlı olabilir.  
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Artan tarımsal verimlilik, kıt kaynakların daha verimli bir şekilde 

dağıtılmasını ifade eder. Üretimin nasıl iyileştirileceğini öğrenmek, verimli 

çiftçiliğin çok önemli bir yönüdür. Verilen/verilecek eğitimlerle yeni 

yöntemler ve teknikler, çiftçilere üretimi artırma ve tarımsal işletmelerin uzun 

vadeli sürdürülebilirliğini koruma şansını beraberinde getirecektir. Kısaca, 

İklim değişikliğinin etkilerinin, tarım uygulamaları ve teknolojisindeki 

değişiklikler gibi tarımsal üretimi ve kalitesini etkileyen diğer gelişen 

faktörlerle birlikte dikkate alınması çevre ve tarım dostu sürdürülebilir 

üretimin en büyük göstergesi olacaktır. Yapılacak iklim dostu faaliyetlerle 

ekosistemdeki bütün canlıların gelecek yaşamını iyileştirme şansına sahip 

olacağız.    

 

Aralık, 2022 

Doç. Dr. M. Fırat BARAN 

Doç. Dr. Ahmet ÇELİK 

Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK 
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GİRİŞ  

Son yıllarda dünya genelinde ekstrem iklim olayları yaşanmaya 

başlamıştır. Anormal sıcaklar bazen anormal soğuklar olağan dışı 

yağmurlar vb. birçok doğa olayı bizlere bazı şeyleri haber verir gibidir. 

İşte bütün bu doğa olaylarındaki alışıla gelmişliğin dışına çıkılması 

tarımsal üretimi de son derece olumsuz etkilemektedir. Önümüzdeki 

yıllarda da bu gidişin devam edeceği yönündeki şüphe ve korkular bilim 

insanlarının en fazla çözüm aradığı konular arasına girmiştir. Dünyamız 

4,5 milyar yaşındadır. Bu uzun süre içerisinde yerkürede çeşitli 

değişiklikler gerçekleşmiştir. Gerek atmosfer gerekse topraklarda ve 

sularda gerçekleşen birçok olumsuz değişim bunlar ile yerküre 

arasındaki etkileşimi de bozmuştur.  Bu değişikliklerin büyük bir 

bölümü özellikle son onlu yıllarda insanların etkileri sonucu ortaya 

çıkmaya başlamıştır.  

İklim kavramı tanım olarak dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan 

ve uzun yıllara dayalı gözlemler sonucu karar verilen atmosfer 

olaylarının tamamıdır (Türkeş ve ark., 2000). Bazı yörelerde tarımı 

yapılan ürünlerin aşırı sıcaklar nedeniyle veya su yetersizliği nedeniyle 

yapılamaz olması bunun en güzel kanıtıdır. Tarım sektörü esasında az 

gelir elde edilmesine rağmen yine de insanların kanaat ettiği ve 

sürdürdüğü önemli bir iş alanı olarak da değerlendirilmelidir. Özellikle 

az gelişmiş ülkelerde insanların hem iş hem de aş kapısı olan bu sektör 

insanlığın sürebilmesi için de çok önemli bir endüstridir.  

Yağmur suları yanında yer üstü ve yer altı suları tarım topraklarının 

vazgeçilmez ve çok önemli girdisidir. Susuz tarım mümkün değildir. 
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Yağışın son yıllarda daha az olması veya farklı mevsimlerde toprağa 

gelen yağış miktarının dengesiz olması da bir çeşit doğal afettir. 

Kuraklık denilen afet öncelikle canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir. 

Daha sonra ise tarımsal üretimi, çevreyi, ekonomiyi, suları vb. birçok 

doğal varlığı tehdit etmeye devam etmektedir (GTHB, 2008). Her bitki 

türünün ve her toprak tipinin kuraklığa toleransı farklıdır. Küresel iklim 

değişikliği tarımsal alanlarda öncelikli olarak su kaynaklarının azalması 

ve dolayısıyla bitkisel üretimde aksamalar ve verim düşüklüğü 

sonuçlarını doğuracaktır. Azalan su miktarı demek canlı yaşamı ve 

özellikle bitkisel üretim için yeterli suyun bulunmayışı demektir. 

Tarımsal üretimin susuz yapılması mümkün değildir. Aşırı sıcaklık 

sadece su kaynaklarını olumsuz etkilemekle kalmayacak beraberinde 

bu alanlarda çeşitli hastalık ve zararlıların da ortaya çıkarak 

çoğalmasına neden olacaktır. Tohum çimlenemeyecek fotosentez 

gerçekleşemeyecek döllenme olmayacak meyve tutumu olmadan 

meyveler yanıp dökülecektir. Küresel iklim değişikliği doğal afetleri 

de beraberinde getirecek, çığ, seller, fırtınalar, aşırı kar yağmur vb. 

olaylarda artışlar gözlenecektir. Küresel ısınmanın bir diğer olumsuz 

etkisi deniz suyu seviyesinde artışlara neden olması olasılığıdır. İklim 

değişikliğine bağlı olarak yerleşim yanlarının yansıra tarım alanlarının 

da sular altında kalması mümkündür. Tarım alanlarının tuzlu deniz 

suları ile dolması bu toprakların yeniden kullanılabilirliğini 

sınırlayacaktır. Özellikle denize yakın nehirlerin oluşturduğu ve bütün 

dünyada en verimli tarım topraklarını oluşturan Allüviyal topraklar bu 

girişimden en büyük zararı görecektir.  

İklim değişikliğine bağlı olarak küresel ısınmanın bitki fizyolojisi, 

morfolojisi ve fenolojisi üzerinde doğrudan etkilere sahip olması 
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beklenmektedir. Dolaylı etkiler olarak da toprak verimliliğinin ve 

topraktaki yarayışlı su miktarlarının azalması, bitki hastalık ve 

zararlıların ortaya çıkma sıklığının artması ve sel ve kuraklık 

olaylarının artması olarak sıralanabilir. İklim değişikliği ülkelerin 

sosyo-ekonomik sistemlerini de etkileyecektir. Artan insan nüfusunun 

gıda ihtiyacını karşılamada birçok ülke zorlanacak ve üretim maliyetleri 

artacaktır. Dünya ülkelerinin bu olası değişimlere karşı hazırlıklı 

olmaları ve tarımsal politikalarını bu yönde değiştirmeleri 

gerekmektedir (Şekil 1). 

   

Şekil 1. İklim değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkileri 

Tarım sektörü küresel iklim değişmelerinden etkilenirken bu sektörün 

de küresel iklim değişmeleri üzerine olan olumsuz etkileri az değildir. 

Bu olayların başında da sera gazı salınımları, aşırı karbon dioksitin 

atmosfere salınımı, fazlaca su gübre ve kimyasalların kullanımı toplu 
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halde doğal dengeyi bozabilecek girişimlerdir. Sera etkisi olarak 

adlandırılan olay,   atmosferdeki gazların gelen güneş ışınlarını yeterince 

engellemeyip geçirmesi ve buna karşılık da yerküreden atmosfere 

salınan uzun dalga boylu ışınların geri atmosfere yansımasında 

atmosferin bu ışınlara karşı daha az geçirgen olması nedeniyle 

yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan bu doğal süreç 

sera etkisi olarak adlandırılmaktadır. Bu yansıyan ışınlar başta  CO2, 

CH4 ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından 

tutulmaktadır. Bu gazların atmosferdeki artışı yerkürenin de 

sıcaklığının artmasına yol açacaktır. Bu durum da dünyanın ısınmasına 

neden olur.  İşte ışınların bu gazlar tarafından tutulmasına da sera etkisi 

denilmektedir. Güneş ile yer küre arasındaki bu dengesiz diyebileceğimiz ışın 

alış verişi dünya iklimini de değiştirecektir. Bütün bu olumsuzlukların temeli 

maalesef insanoğludur. Evrendeki yaşayan canlılar içerisinde bulunma 

yüzdesi çok düşük olmasına rağmen ( %0.01) uygarlıkların oluşmasını 

takiben insanoğlu yeryüzündeki birçok canlı türünü kendi menfaatleri 

için acımasızca yok etmiş ve tüketmiştir. Bunun içine bitkilerden 

balıklara kadar çok geniş bir canlı popülasyonu dâhildir. Bu hızlı ve 

acımasız yok etme süreci hız kesmeden daha hızlı bir şekilde 

günümüzde de devam etmektedir (Wild Mammals–Study, 2018). 

İklimdeki değişikliklerin temelinde aşırı şekilde üretilen ve kullanılan 

petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıtları gelmektedir. Bunların neden 

olduğu küresel ısınma ne yazık ki bütün canlı yaşamını tehdit eder 

boyutlara ulaşmıştır (Gordeljevic, 2017). Özellikle sıcak bölgelerde 

görülen bazı hastalıkların artık kuzey yarıküre gibi daha soğuk yerlerde 

de görünüyor olması sıcak hava dalgalarının bu yarımküreyi de 

etkilediğinin en belirgin göstergesi olmaktadır. Bu durumun yaşanıyor 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Su_buhar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gaz
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olması yakın yıllarda küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin insan ve 

canlı sağlığını daha fazla tehdit edeceğinin habercisi niteliğindedir. 

Turbalıklar dünya genelinde karbondioksitin yoğun depolandığı 

alanlardır. Turbalıkların yakılması, tarım alanı açmak amacıyla yok 

edilmesi buralarda hapsedilen karbondioksitin atmosfere salınması 

demektir. Dünya üzerinde ormanlardan bile fazla alan işgal eden 

turbalıklar bütün ormanların depoladığı karbon miktarından daha fazla 

karbonu ( yıllık 150-200 milyon ton ) depolamaktadırlar. Söz konusu 

oran atmosferde bulunan bütün karbonun 2/3’üne karşılık gelmektedir. 

Turbalıkların yok edilmesi karbondioksit deposu olan bu alanların 

karbondioksit üreten alanlar haline dönmesi kaçınılmazdır. 

1.TARIMSAL ÜRETİM VE KURAKLIK  

İnsan faaliyetleri, özellikle dünya nüfusunun artışına paralel olarak son 

yıllarda doğanın tahribine yönelik olarak büyük bir hız kazanmıştır. Bu 

olumsuz faaliyetler mevsimler arasındaki doğal iklim farklılıklarını 

ortadan kaldırarak hızlı bir şekilde bütün dünyada anormal iklim 

olayları olarak küresel ısınma konusunu gündeme getirmiştir. İklim 

değişikliğine yol açan ve dolayısı ile anormal sıcakların yaşanmasının 

temelinde insanoğlunun faaliyetlerinin olduğu kesinleşmiş olmasına ve 

bu gerçek Hükûmetler arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) son 

toplantısında kabul edilmesine rağmen ülkeler yine bildikleri olumsuz 

uygulamalara artarak devam etmekte ve alınan bu kararlar sadece kağıt 

üzerinde kalmaya devam edilmektedir.  

Kadıoğlu (2008)’e göre Türkiye’deki yıllık toplam yağış miktarı 400 

mm’nin altında olan bölgeler kurak bölge olarak kabul edilmektedir.  
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Dünya üzerinde suyun, yağışların, su kaynaklarının az veya yetersiz 

veya kıt olması bu tür kurak alanların en başta gelen sorunlarındandır. 

Yerküredeki kurak alanların miktarı bütün karaların % 16’sı 

düzeyindedir. Yeteri kadar yağışı düşmediği bölgelerde yeni sulama 

teknolojileri kullanılmalı veya kuru tarım sistemlerine geçilmelidir. 

Ülkemizde 112 milyar/m3 kullanılabilir su potansiyeli bulunmaktadır. 

Bu miktarın 95 milyar m3/yılı Türkiye topraklarından doğan yüzey 

suları, 14 milyar m3/yılı yeraltı suları ve 3 milyar m3/ yılı yurt dışından 

giriş yapan sular oluşturmaktadır. Ülkemizdeki su potansiyelinin 

sadece 42 milyar m3/yılın kullanılabilmektedir. Bu su varlığının da 29,6 

milyar m3/yılı tarımda, 6,2 milyar m3/yılı içme ve kullanımda, geriye 

kalan 4,3 milyar m3/yılı da endüstride harcanmaktadır. Dünyadaki su 

tüketimine baktığımız zaman ise toplam su tüketiminin ortalama 

%70’inin tarımsal sulamada, %22’sinin sanayide ve %8’inin de içme 

ve kullanma suyu amaçlı olduğu tahmin edilmektedir.  Bu oranlar 

ülkelerin gelişmişlik durumlarına göre önemli farlılıklar göstermekte ve 

gelişmiş ülkelerde oranların sırasıyla %30, %59 ve %11 olduğu, az 

gelişmiş ülkelerde ise oranların %82, %10 ve %8 olarak değiştiği 

belirlenmiştir. Tarımda kullanılan su miktarının az olduğu ülkelerin 

genellikle yağışlı iklim kuşağında yer alması ve sulamada basınçlı su 

sitemlerini kullanmaları nedeni ile bu oran oldukça düşüktür. Bu 

ülkelerde sanayide kullanılan su miktarı daha fazladır. 

Türkiye topraklarının tarım arazisi olan miktarı yaklaşık 28 milyon ha’ 

dır. Bu miktarın yaklaşık 16,7 milyon hektarı sulamaya uygun olmasına 

rağmen sulanabilen alan miktarı 5,1 milyon hektardır. Ülkemizde 

tarımsal amaçlı kullanılan sulama suyunun büyük bir bölümü olan 
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yüzde 88’i de maalesef düzensiz yapılan sulama ile tüketilmektedir. 

Ülkemizde genellikle kullanılan sulama yöntemi vahşi sulama 

dediğimiz salma sulama yöntemidir. Kanaletler yolu ile yapılan 

sulamada da özellikle yaz aylarında yoğun buharlaşma nedeniyle çok 

fazla su kaybı söz konusudur. En ideal sulama yöntemi damla sulama 

yöntemi olup bu yolla sulanan arazi sayıları da her geçen yıl gerek su 

yokluğu nedeniyle gerekse de suyun pahalı bir kaynak olması nedeniyle 

artış eğilimindedir. Ülkemiz artık kuraklık periyoduna girmiştir. Dünya 

üzerinde var olan farklı afetlerden büyük bir bölümünün asıl kaynağı 

meteorolojik olaylardır. Söz konusu doğal afet türleri içerisinde en 

tehlikeli olanlardan birisi de dünyamızın hızla yüz yüze kalmak üzere 

olduğu kuraklık olgusudur. Kuraklık olayı yerel değil çok geniş alanları 

yavaş yavaş etkilemekte ve ortaya çıkması çok sinsi gerçekleşmektedir. 

Ortaya çıktıktan sonra da kuraklık ile mücadele ne yazık ki yine hızlı 

bir şekilde gerçekleşememektedir. Kuraklık doğadaki özellikle canlı 

popülasyonunu çok geniş bir yelpazede etkilediği için bu durumdan 

zarar gören canlı sayısı da çok fazla olmaktadır. Kuraklık bütün iklim 

kuşaklarında görülen bir doğa olayı olmakla birlikte bölgelerin buna 

karşı reaksiyonları ve hassasiyetleri de farklı olabilmektedir  

(Kapluhan, 2013).  

Ülkemiz toprak varlığının %31’inde aktif olarak tarımsal faaliyetler 

yürütülmesine karşın son yıllarda çeşitli nedenlere bağlı olarak bu tarım 

alanlarının azaldığı belirlenmiştir. Bu azalmanın nedenleri olarak; 

tarımsal üretimden vazgeçilmesi, çoraklaşma, ekonomik olarak 

yeterince gelir elde edilememesi ve kentleşmenin tarımsal alanlara 

doğru yayılması nedeni ile üreticilerin arazilerini terk etmesi sayılabilir 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ  | 16 

 

(Kapluhan, 2013; Başoğlu ve Telatar, 2013, Türkeş, 2020). Türkiye 

iklimsel değişimlerden önemli derecede etkilenebilecek riskli ülkeler 

arasında yer almaktadır. Ülkemizde iklimsel değişiklik kaynaklı çeşitli 

doğal afetlerin (orman yangınları, seller, fırtınalar, sıcak hava dalgalı 

gibi) artması beklenmektedir (Davarcıoğlu, 2018). Bu etkilerin yaygın 

bir şekilde görüleceği bölgelerin başında Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu Akdeniz Havzası gelmektedir. Gelecek yıllarda bu 

havzadaki sıcaklık artışı ve yağış miktarının azalması ile şu anda bile 

yetersiz olan su kaynaklarının daha da azalacağı ve bu durumun 

bölgedeki birçok ülkede önemli sorunlara neden olacağı 

bildirilmektedir.  

Kuraklık vakası tarımsal üretimde ve tarımsal üretim sonrası bu 

ürünlerin katma değerli ürünlere dönüşmesinde de önemli bir engel 

olmayı sürdürecektir. Tarımsal üretimde su kullanımı çok yoğun 

olmakla beraber tarımsal ürünlere katma değer kazandırmak için de 

yapılan işlemlerde çok daha fazla su kullanılmaktadır. Bitkisel üretim 

esnasında 1 kg buğday üretebilmek için 1.800 litre,  aynı miktarda soya 

için 2.100 litre, mısır için 1.220 litre, çeltik için ise 2.500 litre su 

kullanılmaktadır. Yine tarımsal ürünlerin endüstriyel işlem görmeleri 

halinde de 1 kg buğday ekmeği için 1.600 litre, bir bardak bira için 74 

litre, 1 kg patates cipsi için 1 ton, 1 kg pancar şekeri için 920 litre, bir 

bardak çay için 30 litre, bir fincan kahve için 130 litre, 1 kg domates 

salçası için 710 litre kaliteli suya gereksinim duyulmaktadır. Tarımsal 

üretim sonucu elde edilen pamuk da tekstil sektörünün ana ham 

maddesi olup işlenmesi ve yeni ürünler elde edilmesinde çok yüksek 

miktarlarda su tüketilmektedir. Örneğin 1 kg pamuklu kumaş için 10 
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ton, hafif bir pamuklu tişört üretiminde 2.5 ton su kullanılmaktadır. 

İşlenmiş meyveler için de durum farklı değildir. Meyve suyu 

üretiminde, şarap üretiminde vb. tonlarca temiz suya gereksinim 

bulunmaktadır. Hayvancılık da tarımsal üretim içinde değerlendirilen 

ve yoğun su tüketen bir sektördür. Bir kg piliç eti üretimi için 4.330 

litre, 1 kg sığır eti için 15.400 litre, 1 kg yumurta için 200 litre, 1 kg 

çikolata için 17.000 litre, 1 kg büyükbaş hayvan derisi için 17.000 litre 

su gerekmektedir.  Ülkemiz gerçekten çok yakın bir gelecekte su kıtlığı 

sorununu ziyadesiyle yaşamaya başlayacaktır. Bu nedenle çok geç 

olmadan radikal bazı önlemlerin alınması zorunludur. Kaldı ki yeraltı 

ve yüzey sularımızın her geçen sene daha fazla kirlendiğini ve kaliteli 

su kaynaklarının hızla azaldığını düşündüğümüzde bu konunun ne 

kadar acil olduğu anlaşılacaktır.  

Tarımsal kuraklık,  dünyanın çoğu bölgelerinde ve  Anadolu’da belirgin 

bir şekilde son on yıldan daha uzun süredir devam etmektedir. Tarımsal 

kuraklıkta sosyoekonomik etkiler hasattan sonra kendisini 

göstermektedir. Bu nedenle Türkiye’deki bu etkiler toplumda artık 

görünmeye başlamıştır. Küresel ısınmanın tarım üzerine etkileri, aşırı 

sıcaklar nedeniyle kurak bölgelerde verim düşüklüğü şeklinde 

olmaktadır. Sulu tarım yapılan bölgelerde ise bitkilerin sıcaklık 

stresine girmelerine neden olmakta ve yeterli sulama yapılsa dahi 

verimlerinde düşmeye neden olmaktadır. Sulu tarım yapılan 

bölgelerde, aşırı sıcaklık nedeniyle sulama sayısı artmakta, bu 

durum da doğal olarak yeraltı ve yerüstü sularının aşırı 

tüketilmesine sebep olmaktadır (Erem Kaya ve Atsan, 2008). 

Kuraklık olayı ürün kayıplarına neden olacağı gibi üretim miktarı da 
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düşeceğinden ürün fiyatlarının da yükselmesi doğal sonuçtur. 

Bunun sonucunda tüketiciler bu işten zarar göreceği gibi ihracat 

yapan üreticiler de daha az ve daha kalitesiz ürünleri pazara 

sunacakları için ekonomik olarak da kayıplara uğrayacaklardır. 

Dünyanın çoğu bölgelerinde olduğu gibi ülkemizde de en fazla su 

kullanan sektör tarım sektörüdür. Nüfusa bağlı olarak artan gıda 

ihtiyacı ile iklim değişikliği nedeniyle azalması beklenen su 

potansiyeli olmak üzere iki büyük sorunla karşı karşıyadır. Gerek 

dünya nüfusunun artışı ve gerekse gıdaya olan talebin çoğalması 

tarımsal üretimde suya olan gereksinimi de artırmaktadır. Azalan su 

kaynaklarını dikkate aldığımızda bu durum global gıda krizini de 

gündeme taşımaktadır. (Çakmak ve Aküzüm, 2009).  

Dolayısı ile çölleşmeye yatkın olan bölgeleri de bu toplama dâhil 

ettiğimizde çok farklı canlı türlerinin yaşama alanını kısıtlayan onların 

hayatını devam ettirmesine ortam olan alanların toplamı 20 milyon km2 

e ulaşmaktadır.  Dünya üzerinde çölleşme her yıl yaklaşık 60.000 km2 

alanı teslim almaktadır. İklimdeki değişiklikler, atmosfer ve okyanusta 

yaşanan olaylar ve bunların birbirlerine olan olası etkileri geniş ve 

karmaşık bir sistem olarak süregelmektedir. Biz tarımcılar açısından 

stratosferik ozon (O3) konsantrasyonundaki kayıplar, CO2, metan 

(CH4), azot ve kükürt oksitlerin (NOx, SOx) artışı, bu gazların 

doğrudan ve dolaylı etkileridir. Bunların içinde de küresel ısınmanın 

asıl sorumlusu yoğun CO2
 salınımıdır. Dünyamızın neredeyse 48 

milyon kilometre karelik alanı (%35-36) çölleşme ile yüz yüzedir. Bu 

oranın büyük bölümü Afrika, Asya ve Güney Amerika’da bulunmakla 

beraber genel olarak verimli tarım toprakları çeşitli nedenlerle hızla 
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çoraklaşma yolunda ilerlemektedir. Kuraklık sadece topraklarımızı 

değil geleceğimizi de tehdit eden önemli bir korku haline gelmiştir. 

Çünkü bu tehdidin yaratacağı olumsuzluklar özellikle tarımla uğraşan 

kesimin gelir düzeyinin azalmasına neden olmanın yanı sıra 

sosyoekonomik ve de psikolojik sorunların da gündeme gelmesine 

neden olacaktır. Kuraklık, meteorolojik kuraklık olarak başlar, tarımsal, 

hidrolojik kuraklık olarak gelişir ve sosyoekonomik kuraklık olarak 

devam eder. Kuraklığın etkileri en fazla, suya talebin en çok olduğu 

zamanlar hissedilir, ama o zaman da herhangi bir önlem almak için artık 

çok geçtir (Kadıoğlu, 2008). Doğa olayları denilen olayların artması 

yanında endüstriyel kirlenmenin de hızla yoğunlaşması atmosfere 

salınan karbon dioksit, azot oksit vb. zehirli gazların atmosferdeki su 

buharı ile birleşerek yeniden topraklara ve bitkilere geri dönmesi de 

tarım alanlarını, toprakları ve canlıları olumsuz etkilemektedir. 

Atmosferdeki karbondioksit gazının artışına neden olarak hızla yok 

olan yeşil alanlar, orman alanları, aşırı fosil yakıt kullanımı, biokütlenin 

yakılması, aşırı ve yoğun hayvancılık faaliyetleri, sera tarımı vb. 

faaliyetlerdir. Sonuç olarak 18. yüzyılın sonlarından günümüze kadar 

olan zaman diliminde atmosferdeki CO2 derişimi neredeyse iki katına 

çıkarak 420 ppm düzeylerine ulaşmıştır. Karbondioksit derişiminde 

gerçekleşen bu artış oransal olarak % 33 lere karşılık gelmekle beraber 

bunun karşılılığı olarak dünya sıcaklığı ortalama 0.3-0.6 oC kadar 

yükselmiştir.  Artışın bu hızla devam etmesi durumunda atmosferdeki 

karbondioksit gazı konsantrasyonunun 500 ppm’li değerlere çıkacağı 

öngörülmektedir (IPCC, 1996).  Yerkürenin bu hızla ısınması 

önümüzdeki onlu yıllarda şu an yaşadığımız yılların daha fazlası doğal 
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olayları yaşayabileceğimizin bir habercisi niteliğindedir. Pearch ve 

Bjorkman (1983)’ a göre CO2 düzeyindeki bu hızlı artış bitki 

büyümesini hızlandırmakta ve diğer çevre faktörlerinin etkisi ile 

bitkilerin fotosentez oranını % 30 ile % 100 arasında artırmaktadır. 

Kuraklık olayı tarımın diğer kolları üzerine de etkilidir. Örneğin 

hayvansal üretim üzerine de olumsuz etkileri olacaktır. Yine aşırı 

sıcaklık çayır mera alanlarının ve yem bitkileri üretiminin de 

azalmasına sebep olmakta ve gelecekte de olacaktır. Hayvansal 

üretim yapan işletme sahiplerinin girdileri doğal olarak artmaya 

başlayacağı için üretim maliyetleri artacak bu da sonuçta tüketiciye 

yüksek maliyet olarak yansıyacaktır. Bütün bunların yanında 

sıcaklıkların artması hayvanları strese sokmakta ve bu durum da et, 

süt ve döl verimlerini düşürmektedir. İklim değişikliği, sanayisi 

tarıma dayalı olan ve hammaddelerini tarım sektöründen sağlayan 

ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyecektir. Tarımsal üretimde 

meydana gelen ürün kayıpları bu ülkelerde hammadde tedarikini 

zorlaştıracak ve hammadde maliyetini artıracaktır. İşlenen ürüne 

yansıyan bu maliyet artışı sonuçta tüketicinin bu ürünü almasını 

zorlaştıracaktır. 

2. GELECEKTEKİ PROJEKSİYONLAR VE ÖNLEMLER 

21 YY.’ın sonunda yağış miktarının %15-31 arasında artacağı ve 

sıcaklık derecelerinin ise 3-6 oC arasında artacağı tahmin 

edilmektedir (Rupakumar ve ark., 2003). CO2 miktarındaki artış 

muhtemelen bazı bitkilerin gelişimini artıracaktır fakat artan 

sıcaklık ve yağış miktarındaki dengesizler bitkisel üretimi önemli 

bir şekilde olumsuz etkileyecektir. IPCC raporlarına göre 2080-
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2100 yılları itibari ile sıcaklık derecelerindeki artışlar, bitkisel 

üretimi %10-40 arasında düşürecektir. Bu kayıpları azaltacak basit 

önlemlerden birisi, bitki çeşitlerindeki ve ekim/dikim zamanlarında 

yapılacak değişikliklerdir. Aksi takdirde artan sıcaklık değerlerine 

bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişimleri, bitkisel üretimin 

mevsimsel ve yıllık düzeyde önemli sapmalar göstermesine neden 

olacaktır. Meyve ağaçları, tahıllar, tıbbi ve aromatik bitkilerin 

miktar ve kalitesindeki en küçük değişiklikler bunların fiyat ve 

marka değerlerini de olumsuz etkileyecektir. Patojen ve zararlı 

böcek popülasyonlarındaki değişim sıcaklık ve nem değerlerine çok 

bağlıdır. Bu parametrelerdeki artışlar önemli verim kayıplarına 

neden olan popülasyon değişimleri ile sonuçlanabilecektir. 

Gelecekteki iklim değişikliğine nasıl hazırlanabiliriz? Bu, ziraat 

mühendisi, ekolojist ve politika yapıcıların önündeki önemli bir 

sorudur. Olası cevap, alternatif tarım uygulamalarını benimseyerek 

değişiklikleri uyarlama yeteneğidir. Bitki çeşitlerindeki 

değişiklikler, iyileştirilmiş su yönetimi ve sulama sistemleri, iklim 

değişkenliğine daha dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi, ekim 

tarihlerindeki ve toprak işleme sistemlerindeki değişiklikler gibi 

adaptasyon uygulamaları,  iklimdeki değişimlerin faydalı 

etkilerinden yararlanmada ve olumsuz etkilerin de azaltılmasında 

önemli olacaktır. Bu adaptasyonların kapsamı, özellikle dünyadaki 

gelişmekte olan ülkelerde bu tür önlemlerin ne ölçüde alına 

bilirliğine bağlıdır. Son araştırmalar, iklim değişikliği 

senaryolarında tarımsal üretim maliyetlerinin artmasının bazı 

gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir ekonomik yük olacağını 
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göstermektedir. Diğer önemli faktörler, teknik bilgi ve teknolojiye 

erişim, iklim değişikliği hızı ile toprak özellikleri, bitki genetiği ve 

su yarayışlılığı gibi biyofiziksel kısıtlamalar olacaktır.  

Bu konu ile ilişkili ana sorun, iklim değişikliğinin etkilerini 

çevreleyen belirsizlik ve bilinmeyen zaman dilimleridir. 

Değişikliklerden en çok hangi ülkelerin etkileneceği hala belirsizdir 

ve bu durum, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için harekete 

geçme girişimlerini engellemektedir. İklim değişikliğinin bir 

yandan olumlu bir yandan da olumsuz etkileri olacaktır. Dünyanın 

bazı bölgelerinin tarımsal üretim açısından bu değişimden 

yararlanma, diğer bölgelerin ise tam tersi zarar görme durumu 

ortaya çıkacaktır. Ekonomik (bitkisel üretim, gelir ve riskler gibi) ve 

çevresel parametreler (yeraltı suyu seviyesi, arazi bozulması ve 

biyolojik çeşitlilik gibi) sürdürülebilirliğin birer parçasıdır. Bu 

durum, şu anda atmosferde devam eden CO2 artışına eşlik eden 

küresel ısınmanın derecesini belirleme ihtiyacını güçlendirmektedir. 

Bu nedenle, en kısa sürede dünya ülkelerinin bu acil konuya çözüm 

bulmak için bir araya gelme zorunlulukları bulunmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemiz iklim özellikleri bakımından Akdeniz ikliminden karasal 

iklime kadar kurak iklimden aşırı yağışlıya kadar çok farklı iklim 

olaylarının etkisinde olan üç tarafı denizlerle çevrili bir kara parçasıdır. 

Bu nedenle küresel çaptaki iklim değişiklerinin de ülkemizin bu farklı 

bölgelerindeki etkileri farklı farklı olacaktır. Bu durumdan en hızlı ve 

en fazla etkilenecek bölgele başında yeterli suya sahip olmayan bölgeler 
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(Güney doğu, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri) gelmektedir   

(Türkeş, 1996). Dünya genelindeki iklim değişiklikleri ülkelerin 

ekolojik dengelerini bozduğu gibi özellikle tarımsal verimliliği ve 

üretkenliği de azaltacaktır. Bazı ekosistemler doğal yapıları gereği bu 

değişime hızlı cevap verirken bazı ekosistemler ise kolay cevap 

veremediği gibi belki de tahribat yönüne gidecektir. Fauna ve florada 

meydana gelebilecek bu olumlu veya olumsuz değişmeler çok farklı 

canlı türlerinin de yok olmasına veya yeni türlerin ortaya çıkmasına 

sebep olacaktır. Dünya oldukça kirlenmiş olan yalıtkan bir atmosfer 

tarafından sera gazlarından korunmaya çalışmaktadır. Ancak sera 

gazlarının seviyesindeki sürekli artışın bir sonucu olarak, atmosfer 

sıcaklığında kademeli bir artış kaçınılmazdır. İşte bu artış iklim 

değişikliğine neden olan ve dünyadaki doğal olayların 

sürdürülebilirliğini tehdit eden başlıca konulardan birisi haline 

gelmektedir. Ayrıca çevre ve iklim değişikliğinin insanların yaşana 

bilirliğini, sağlığını ve ekonomisini tehdit ettiği son yıllarda belirgin 

olarak yaşanmaktadır. Yükselen deniz yüzeyleri, artan sıcaklıklar, 

asitleşen sular karides vb. deniz organizmaları için yaşamı 

zorlaştırmaktadır.  Örneğin kalsifikasyon yoluyla kabuklarını 

oluşturmak için istiridye veya mercanlar bu durumdan fazlasıyla 

etkilenmektedir. Bütün bu olumsuz gelişmelerde insan nüfus artışının 

önemli bir faktör olduğu açıktır. Küresel ısınmaya katkıda bulunan 

insanoğlu, araçlarına güç sağlamak için daha fazla fosil yakıt 

kullanmaktadır. Mekanize yaşam tarzları dünyadan daha fazla petrol, 

gaz, kömür ve diğer yakıtların tüketilmesine nedendir. Bu tür yakıtların 

fazlaca tüketilmesi atmosferdeki karbondioksit dengesinin artmasına ve 
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küresel ısınmanın başlangıcı olan sera etkisi olayının devreye girmesine 

neden olacaktır. İnsanoğlunun ormanları yakıp kesmesi, fosil 

yakıtlarını sınırsızca kullanması, aşırı ve bilinçsiz gübreleme vb. 

antropojenik faaliyetler azot içeren, florlu gazlar ve artan hayvancılık 

vb. faaliyetler sonucu ortaya çıkan karbon dioksit küresel ısınmaya en 

büyük katkı koyan faktörlerdir. Bu olumsuzluklar bir kez 

yayıldıklarında atmosferde, birkaç on yıl boyunca devam edecekler. 

Tarım, küresel iklim açısından olağanüstü risk altındadır 

(Paripooranaselvi ve Joslin, 2022). İklim değişiklikleri ile ilintili olarak 

birçok özellik bu durumdan (besin maddesi ve besin döngüsü, atık 

kalitesi, akarsu debileri ve akışları, toprak erozyonu, hava kalitesi ve 

iklimi) olumsuz etkilenecektir. Bunların olumsuz etkilenmeleri ise 

doğrudan veya dolaylı yollarla insanlara hayvanlara bitkilere topraklara 

ve sulara yansıyacak, özellikle tarımsal üretimi ve bu üretimden ortaya 

çıkan ürünleri ve dolayısı ile tüketicileri etkileyecektir.   İklim 

değişiklikleri ve onunla bağlantılı tüm değişiklikler doğadaki madde 

ve besin döngüsünü, atık kalitesini, akarsu rejimini ve akışını, toprak 

erozyonunu, hava kalitesini ve iklimi kontrol ederek özellikle tarımsal 

üretimi ve bu üretimden ortaya çıkan ürünleri ve dolayısı ile tüketicileri 

etkileyecektir. Ülkemiz, gerek kişi başına düşen su miktar ı  ve  

gerekse de kul lanı lan su miktarı bakımından, dünya ortalamasıyla 

karşılaştırıldığında şimdiye kadar yanlış olarak bilinen kanının aksine, 

ülkemizin sınırlı su kaynaklarına sahip ülkeler arasında bulunduğu 

görülmektedir. Su potansiyeli bakımından zaten fakir olan ülkemizde 

gerekli önlemleri almak zorundayız. Bu önlemler tarımsal sulamadan 

tutun da evlerde endüstride kullanılan sulara, arıtılmış atık sulardan 

nehirlerin ve yer altı sularının korunması kirletilmemesine, aşırı su 
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tüketen bitkiler yerine kurağa ve çoraklaşmaya dayanıklı türlerin 

seçimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Artık en kısa sürede 

ülkemiz şartlarında kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesi 

zorunlu hâle gelmiştir. Gelecekte meydana gelecek iklim değişikliği 

olaylarında, sıcaklık, aşırı yağış, donlar, zararlıların çoğalması ve 

yangınlar ormanlarımızın var olan sorunlarını daha da arttıracaktır. 

Ülkemizde ormanlık araziler bazen heyelan, bazen arazi açmaları, 

bazen yangınlar, bazen yerleşim alanlarının işgali nedeniyle hızla 

tükenmektedir. Aşırı sıcaklar ve su yokluğu en verimli tarım arazilerde 

zaten büyük bir sorun olarak var olan çoraklaşma sorununu aşırı 

düzeyde artıracaktır. Çoraklaşma ile beraber hem verimli tarım alanları 

elden çıkmaya başlayacak ve hem de olağan üretim desenlerini bu 

alanlarda uygulamak sürdürmek olanaksız hale gelecektir. Bu nedenle 

bu tip marjinal tarım alanları için gerekli önlemlerin ve bitkisel üretim 

desenlerinin oluşturulması gereklidir. Yerküredeki aşırı sıcaklık 

artışları topraktaki suyun buharlaşması yanında bitkilerin bünyesinde 

bulunan suyun da terleme yoluyla hızla atılmasına neden olacak ve 

bunun sonucunda bitkilerde stres başlayacaktır. Bu nedenle acil olarak 

ülkemiz şartlarında kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesi 

zorunlu hâle gelmiştir.  Aksi halde üretimin belki de durma noktasına 

gelmesi, aşırı gübre ve ilaç kullanımının artması, aşırı tuzlu ve 

sodyumlu suların bitkisel üretimde kullanımın zorunlu olması gibi 

olumsuzluklar ön plana çıkacaktır. Son 10-20 yıla baktığımızda 

neredeyse bütün ürünlerde belirgin verim azalmaları meydana 

gelmektedir. Özellikle hububat eriminin % 40- 50 oranlarında azaldığı 

TAGEM tarafından bildirilmektedir. Ürün artışının olduğu bitki 
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türlerinde ise aşırı gübre ve pestisid kullanımını göz ardı etmemek 

gerekmektedir. Son onlu yıllarda kış mevsimi başlıyor olmasına 

rağmen ülkemizde birçok bölge halen yaz mevsimi sıcaklarını ve 

yağışın olmadığı alışılmamış bir sonbahar mevsimini yaşamaktadır. Bu 

gecikmeler hem bazı ürünlerde verim azalmalarına ve hem de kışlık 

bitki türlerinin ekiminde gecikmeler yol açmaktadır.  Bu olumsuz 

gelişmeler sadece bitkisel üretimi etkilemekle kalmayacak buna bağlı 

olarak tarımla ilgilenen insanları,  onların gelirlerini,  işgüçlerini ve 

işsizlik nedeniyle psikolojilerini ve toplum huzurunu da etkileyecek 

kırsaldan kente iş bulmak amacıyla göçler başlayacaktır.  İklim 

değişikliğe bağlı olumsuz gelişmeler sadece bitkisel üretimi 

etkilemekle kalmayacak buna bağlı olarak tarımla ilgilenen insanları,  

onların gelirlerini,  işgüçlerini ve işsizlik nedeniyle psikolojilerini ve 

toplum huzurunu da etkileyecek, kırsaldan kente iş bulmak amacıyla 

göçler başlayacaktır. Ülkemizdeki hayvancılık sektörünün de mutlaka 

hayvancılığı bilinçli bir şekilde yapması şarttır. Hayvancılık ne kadar 

önemli ise de atmosferin ve dolayısı ile dünyanın korunması da o derece 

önemlidir. Bu bağlamda hayvancılık üretim tesislerinin etrafa saldıkları 

hem metan gazı miktarı hem de yeraltı sularına ulaştırdıkları nitrat 

miktarının kontrol altına alınması zorunludur. Özellikle metan gazı 

salınımı iklim değişikliği üzerinde etkili olan olumsuz bir 

faktördür. Termal suları seraları ısıtmada kullanırken tarım alanlarına 

zarar vermeleri, maden endüstrisinin ormanlarda ve tarım alanlarında 

faaliyet gösterirken doğaya zarar vermesinin mutlaka önüne geçilmeli, 

ovalarda kum ocakları, arıtılmamış katı ve sıvı atıkların yan dere ve 

akarsulara deşarjı ve çok daha fazla olumsuzluğa kamu ve özel 

kurumlar olarak kesinlikle izin verilmemelidir. Üniversitelerde, kamu 
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araştırma kurumlarında,  özel kuruluşların ARGE birimlerinde yapılan 

bilimsel çalışmaların mutlaka dikkate alınması ve uygulamaya 

geçirilmesi zorunludur. Başta topraklarımız olmak üzere, sularımızı, 

doğal yaşam alanlarını, ormanları, endemik bitkileri vb. canlı 

materyallerimizi mutlaka korumak zorundayız. Erozyon ile 

topraklarımızın kaybına izin vermemeliyiz. Gerekli önlemleri acilen 

almak durumundayız. Çoğu gelişmiş toplumlarda olduğu gibi C ayak 

izi bilinci toplumun her kesimi tarafından öğrenilmeli ve bu konuda 

gerekli duyarlılık oluşturulmalıdır. Karbon ayak izi sadece tarımda 

değil endüstride de önemli bir parametre olarak dikkate alınmalıdır. Su 

kullanımını minimize etmenin yöntemlerini araştırmak ve arıtılmış 

suların tekrar kullanımına öncelik verilmek zorundadır. Artık 

ülkemizde mutlaka havza esaslı planlamalar yapılarak iklim 

değişikliğine uyumlu tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi 

desteklenmelidir. Malçlama, kompost kullanımı, zeolit, perlit vb. su 

tutucuların kullanılması, malçlama, su hasatı gibi uygulamaların 

kesinlikle dikkate alınması gerekmektedir. Çiftçiler, üreticiler ve 

hatta tüketiciler iklim değişikliğinden israfa kadar her konuda kamu 

spotları ile yapılacak toplantılarla mutlaka bilgilendirilmelidir.  Toprağı 

koruyucu işleme teknikleri ile sürmek, dengeli ve bilinçli sulama, 

gübreleme, ilaçlama gibi kültürel faaliyetler optimize edilmelidir.  

Çayır ve mera alanları rotasyon sistemine göre kullanılmalı ve bu özel 

görev üstlenen alanların (karbon yutak alanları) devamlılığı sağlanmalı 

ve miktarları arttırılmalıdır. Tükenebilir kaynaklar olan tarım 

topraklarımızın gerekli planlamalar çerçevesinde kullanımı kontrol 

altına alınmalı ve isteyenin istediği şekilde bu değerli toprakları 
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kullanması önlenmelidir. Önemli bir karbon depolama alanı olan 

toprakların usulüne uygun ekilmesi, işlenmesi, yem bitkileri ve toprağa 

fazlaca organik madde kazandıran yeşil gübre bitkilerinin ekilmesi 

halinde hem topraklarda karbon depolanması sağlanacak hem de 

topraklarımızın birçok özelliğini iyileştirecek olan organik madde 

toprağa kazandırılmış olacaktır. Doğaya yapılacak bu ve benzeri 

olumlu müdahalelerin büyük bir bölümünün geriye dönüşü hızlı 

olmakla beraber elden çıkan topraklar için aynı şeyleri söylemek olası 

değildir. Bir bölgenin veya yanan bir alanın yeniden eski haline 

dönebilmesi, yeni dikilen fidanların yok olan yaşlı ağaçların durumuna 

ulaşabilmesi, kirlenmiş, tuzlanmış ve alkali hale gelmiş vb. toprakların 

yeniden tarım alanlarına ve üretime dâhil edilmesi çok çok zordur. Bu 

alanların fiziksel, kimyasal, verimlilik ve biyolojik özelliklerinin tekrar 

eski haline dönebilmesi uzun yıllar alacaktır.  Kuraklığın ayak 

seslerinin duyulduğu bu yıllarda suyun her damlasının ne kadar önemli 

olduğu konusunda gerekli önlemleri almak zorunludur. Su tasarrufu 

için mutlaka kapalı sulama sistemlerine geçmek ve suyun 

buharlaşmasını veya toprağa gereksiz yere infiltre olmasına engel 

olmak şarttır. Tarım arazilerinin daha fazla parçalanmasına izin 

verilmemelidir. Özellikle su kaynakları civarında klasik tarım 

yöntemleri yerine doğaya ve çevreye daha duyarlı olan organik tarım 

sistemlerine geçilmesi teşvik edilmelidir. Enerji kaynaklarımız da 

güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, çok kontrollü olunması şartı ile jeotermal 

enerji, biokütle enerjisi ve hidro elektrik enerjisi gibi çevre dostu 

kaynaklardan elde etmemiz gerekmektedir.    
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Ezcümle, iklim ögelerinin karmaşık etkileşimi, değişen sulama 

teknikleri, bölgesel faktörler ve bitkisel ürünlerdeki farklılıklar 

nedeniyle, tüm bu faktörlerin ayrıntılı etkilerinin daha fazla 

araştırılması gerekmektedir. Bu konuda yapılacak ileri düzeydeki 

çalışmaların, mekânsal ve zamansal ölçeklerde daha sağlıklı iklim 

değişikliği tahminlerini ve tarımsal üretimi sürdürmek için uygun 

seçenekler öneren tarımsal üretim sistemlerini araştırması 

gerekmektedir. Seçilen lokasyonlarda iklim değişikliğinin tarım 

üzerindeki etkileri hakkında bir veri tabanının hazırlanmasına ve zararlı 

popülasyon dinamikleri için modellerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

İklim değişikliği uzun vadede birçok tarımsal üründe verim azalışlarına 

neden olacaktır. Kısa vadede etkileri daha az olabilir. Bununla beraber 

artan iklimsel değişimler tarımsal üretimde kısa vadede bile önemli 

sapmalara neden olabilir. Adaptasyon stratejileri bu olumsuz etkileri en 

az düzeye indirebilir. Bunun için daha fazla bilimsel araştırmalara, 

politikalara ve mali desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. 
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GİRİŞ 

Gıda sektöründeki teknolojik gelişmelerin ve bilimsel araştırmaların 

sonuçları doğrultusunda bu alandaki üretimlerde kullanılan işlemler ve 

kullanılan malzemeler ile ilgili farklı uygulamalar yaygınlaşmaktadır. 

Ayrıca yeni nesilde oluşan sağlıklı beslenme bilinci de bu durumu 

desteklemekte ve üreticilere yapabilecekleri yeni ürünler hakkında yön 

vermektedir (Al-Sayed ve Ahmed, 2013; Kilincceker ve Kurt, 2016). 

Bununla birlikte, gıda üretiminde kullanılan birçok işlemin yanı sıra 

antimikrobiyal veya antioksidan özellikte bazı koruyucu malzemelerin 

insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği ile ilgili bazı sonuçlar dile 

getirilmektedir (Goodman ve ark., 1990; Knekt ve ark., 1999; Çalışır ve 

Çalışkan, 2003; Karatepe ve Ekerbiçer, 2017; Hallaç ve ark., 2022). 

Bu nedenlere bağlı olarak gıda işletmeleri ürettikleri son ürünlerin 

kalitelerini geliştirmenin yanı sıra insan sağlığını olumsuz 

etkilemeyecek, hatta olumlu etkileri olabilecek nitelikte olmasına önem 

vermektedirler. Böylece tüketicilerin dikkatini daha fazla çekerek 

satışlarını ve elde ettikleri kâr oranlarını artırmayı hedeflemektedirler 

(Çalışır ve Çalışkan, 2003; Karatepe ve Ekerbiçer, 2017). 

Gıda sektöründe bahsedilen özellikleri sağlayabilecek birçok protein, 

gam, organik asit, diyet lif veya farklı koruyucu madde örnek olarak 

gösterilebilirken, son zamanlardaki yeni eğilim bitkisel malzemelerden 

elde edilen unların, ekstraktların veya sıvıların kullanımıdır. Bahsedilen 

bu kaynakların daha az işlem görmüş olması, ucuz bir şekilde ve kolay 

elde edilebilir olması avantajları olarak gösterilmektedir (Kilincceker 
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ve Kurt, 2016; Karatepe ve Ekerbiçer, 2017; Kılınççeker, 2015; Akarca 

ve Başpınar, 2019; Hallaç ve ark., 2022). 

Bunlara ilaveten farklı meyve veya sebzelerden işleme sonrası arta 

kalan kabukların ve çekirdeklerin değerlendirilmesi ile hem ekonomik 

fayda sağlanabileceği hem de bunların yapılarındaki fonksiyonel 

özellikteki bileşenlerden dolayı insan sağlığını korumada katkı 

sağlanabileceği de vurgulanmaktadır. Sonuç olarak obezite, diyabet, 

çölyak veya kanser gibi çağımızın önemli hastalıklarının belirli 

düzeyde azaltılabileceği belirtilmektedir (Laufenberg ve ark., 2003; 

Balasundram ve ark., 2006). Bahsedilen çalışmalara üzüm çekirdeği, 

biber tohumu, karpuz kabuğu veya turunçgil atıkları ile ilgili çalışmalar 

örnek olarak verilebilirken, son zamanlarda sıkça duyulan 

araştırmalardan bazıları da nar meyvesi veya nardan atık olarak elde 

edilen kabuk ve çekirdeği (Şekil 1) ile ilgili denemelerdir (Guo ve ark., 

2003; Hoye ve Ross, 2011; Al-Sayed ve Ahmed 2013; Demir ve Olcay, 

2020; Hallaç ve ark., 2022). 

 

Şekil 1. Nar Meyvesine Ait Bazı Görseller 
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Yapılan bu çalışmada, narın endüstriyel olarak işlenmesi sonucunda 

geriye kalan ve atık olarak nitelendirilen nar kabuğu ve çekirdeğinin 

gıda sanayiinde kullanım olanaklarının ve bu konuda yapılan 

çalışmaların kısaca derlemesi, bu sayede gelecekte yapılabilecek 

çalışmalara bir ön bilgi kaynağı oluşturulması amaçlanmıştır. 

NAR VE ATIKLARININ GIDA SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMİ 

Ortalama besin öğeleri içeriği Tablo 1’de verilen nar meyvesi son 

zamanlarda hem dünyada hem de Türkiye’de yaygın bir şekilde 

yetiştirilmeye başlanmıştır. Özellikle tarım ile alakalı kurumların bu 

meyve ile ilgili verdiği destekler de bu duruma yön vermiştir. Konu ile 

ilgili uzmanlar eşliğinde planlı ekim yaygınlaştırılmakta, bunun 

sonucunda nar suyu, nar ekşisi, nar çekirdeği unu ve yağı gibi alternatif 

ürünler ortaya çıkarılarak tüketicilerin beğenisine sunulmaya 

çalışılmaktadır (Kurt ve Şahin 2013; Özmert-Ergin, 2019). 

Tablo 1. Nar Meyvesinin Ortalama Besin Öğeleri Miktarları (Anonim, 2018) 

Bileşen 100 g nar için 

Su 77.93 g 

Enerji 83.00 kcal 

Protein 1.67 g 

Yağ 1.17 g 

Karbonhidrat 18.70 g 

Diyet lifi 4.00 g 

Toplam şeker 13.67 g 

Potasyum(K) 236 mg 

Fosfor (P) 36 mg 

Magnezyum (Mg) 12 mg 

Kalsiyum (Ca) 10 mg 

Vitamin C 10.2 mg 
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Ayrıca, sektörel olarak bakıldığında; Tablo 2’de görüleceği üzere 

üretim esnasında önemli düzeyde atık kısımların çıktığı narın hem 

meyve olarak yenilebilir kısımlarının hem de kabuk gibi diğer 

kısımlarının farklı alanlarda değerlendirilmesinin ekonomik açıdan 

önemli olacağı düşünülmektedir (Yılmaz ve Usta, 2010; Başer, 2011). 

Tablo 2. Nar Meyvesinin Kısımlarının Ortalama Miktarları (Başer, 2011) 

Meyve Kısımı (taze) 50 kg % oran 

Etli tohum ağırlığı 27.2 kg  54.4 

Posa ağırlığı 5.83 kg 11.66 

Kabuk ağırlığı  22.16 kg 44.32 

Usare ağırlığı  20.83 kg 41.66 

 

Nar antioksidan içeriği yüksek olan, çeşitli fenolik bileşikleri, organik 

asitleri, mineralleri ve antosiyaninleri yapısında bulunduran sağlık için 

değerli bir tarımsal kaynaktır. Özellikle yapısında bulunan fenolik 

bileşiklerin hem antimikrobiyal hem de antioksidan özellik göstermesi 

önemli bir üstünlük olarak belirtilmektedir. Bu sayede gıdalarda katkı 

olarak kullanılabileceği ve daha önce bahsedilen birçok hastalığa iyi 

gelebileceği de farklı çalışmalarda özellikle vurgulanmıştır (Viuda-

Martos ve ark., 2010; Karabiyikli ve Kisla, 2012; Shirode ve ark., 2014; 

Mphahlele ve ark., 2016; Akarca ve Başpınar, 2019). 

Nar meyvesinin farklı kısımlarında biyoaktif madde türleri değişim 

gösterirken (Tablo 3), antioksidan ve antimikrobiyal madde 

miktarlarının da değişim gösterebildiği, en fazla fenolik madde 

miktarının kabuk kısmında, sonra ise çekirdek kısmında olduğu tespit 

edilmiştir. Her iki kısımda fenolik madde içeriğinin nar suyundan 
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yüksek olduğu da vurgulanmıştır. Tanen ve flavonoid içeriğinin ise 

benzer olduğu belirtilmiştir. (Surveswaran ve ark., 2007; Orak ve ark., 

2012; Özmert-Ergin, 2019). 

Tablo 3. Nar Meyvesinin Farklı Kısımlarının Biyoaktif Madde İçerikleri (Yılmaz ve 

Usta, 2010; Okumuş ve ark., 2015) 

Meyvenin Kısımları  Biyoaktif İçerik  

Nar Kabuğu  Punikalaginler, gallik asit, kateşinler, 

flavonoller, antosiyanidinler  

Nar Suyu  Antosiyanin, askorbik asit, ellagik asit, 

gallik asit, kateşin, amino asitler, demir 

Nar Çekirdeği  Punisik asit, konjuge linoleik asit, 

linolenik asit, oleik asit  

Nar Yağı  Punisik asit, ellagik asit, steroller  

 

Atık yönetmeliğine göre; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran 

gerçek/tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan 

madde/malzeme atık olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2015).  

Bu tanım gıda sektörü için düşünüldüğünde ürün üretiminin birçok 

aşamasında atık madde oluşabilmektedir. Atık yönetmeliğine göre bu 

atıkların yeniden değerlendirilmesi prosesin sürdürülebilirliği ve insan 

sağlığını koruma açısından önem arz etmektedir (Özkan ve ark., 2022).  

Bu çalışmaya konu olan nar dünyada ve Türkiye’de ekimi artış gösteren 

ve atık olarak önemli miktarda kabuk ve çekirdek oluşumuna sebebiyet 

veren bir meyvedir. 2022 yılı verilerine göre ülkemizdeki meyve 

üretimi toplam 25.849.253 ton olup bunun % 2.5’i yani 643.368 tonu 

nardır (Anonim, 2022).  



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ  | 40 

 

Oldukça yüksek miktarda üretimi olan bu meyveden ortaya çıkan kabuk 

ve çekirdek gibi atık kısımların farklı sektörlerde değerlendirilmesi 

ekonomi ve ekoloji açısından önemli bir konudur (Kara, 2013). 

Buna rağmen nar kabuğu ve nar çekirdeğinin gıda sanayiinde kullanımı 

beraberinde bu konular ile ilgi yeni araştırmalar birçok denemeye konu 

olsa da, hala adı geçen malzemelerle ilgili çalışmaların yetersiz olduğu 

gözlenmiş ve bu konu hakkında yeni araştırmaların yapılması 

gerekliliği bir çok çalışmada özellikle vurgulanmıştır (Orak ve ark., 

2012; Özmert-Ergin, 2019). 

NAR KABUĞU VE NAR ÇEKİRDEĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN 

BAZI ÇALIŞMALAR 

Önceki başlık altında bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere nar 

meyvesinin kabuk ve çekirdek kısımlarının, yapısındaki fonksiyonel 

özellikteki bileşenlere bağlı olarak, gıda sektöründe değerlendirilmeleri 

önemli bir konudur. Bu amaçla yapılan bazı çalışmalar olsa da bu 

uygulamaların yetersiz olduğu ve daha fazla araştırma yapmanın hem 

sektörel hem de bilimsel alanda birçok yarar sağlayabileceği 

anlaşılmaktadır. Bu kapsamda önceki çalışmalara aşağıdaki bazı 

örnekler verilerek bundan sonra yapılacak çalışmalar için fikir 

oluşturulabileceği düşünülmüştür. Örneğin; Viuda-Martos ve 

arkadaşları (2012) nar çekirdeklerinin pH, aw, protein, yağ, toplam lif, 

çözülemeyen ve çözülebilir lif oranlarını sırasıyla 4.4, 0.142, % 12.6, 

% 24.3, % 45.6, % 29 ve % 16.6 olarak tespit etmişlerdir. Ayrıca su 

tutma, yağ tutma ile emülsiyon kapasitesi ve emülsiyon stabilitesini de 

sırasıyla 4.5 g su/kuru lif, 5.9 g yağ/kuru lif, 37.3 mL/100mL ve 93.8 
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mL/100mL olarak belirlemişlerdir. Araştırmacılar nar çekirdeği tozu ve 

ürünlerinin gıda ürünlerine lif içerikleri ve bu liflerin fonksiyonel 

özelliklerinden dolayı teknolojik özellikleri geliştirme amacıyla 

katılabileceğini vurgulamışlardır. Buna bağlı olarak fonksiyonel ürün 

geliştirmenin yanında, sağlığa faydalı, yani fonksiyonel gıdaların 

ortaya çıkması açısından ilgi çektiğini de söylemişlerdir. 

Kakaei ve arkadaşları (2019) nar çekirdeğinin, narın işlenmesinden 

sonra kalan önemli bir bileşen olduğunu, tüm meyvenin %15-20'sini 

oluşturduğunu, bu kısmın % 36.5-42.4'ü lif, % 13.5-16.9'u lipit, % 8.5-

11.3'ü protein ve % 24.09-33.41'inin de karbonhidratlardan oluştuğunu 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar nar çekirdeğinin sahip olduğu biyoaktif 

bileşenler ve diyet lif yönüyle fonksiyonel bileşenler olarak 

kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Nar çekirdeği tozunun şimdiye 

kadar atıştırmalıklarda kullanıldığına dair çalışmanın olmadığını da 

belirtmişlerdir. 

Jalal ve arkadaşları (2018) nar kabuğu ve çekirdek tozunun 

fizikokimyasal ve fonksiyonel özellikleri üzerine yaptıkları çalışmada; 

nar kabuğunun nar çekirdeğine göre pH, nem ve titre edilebilir asitlik 

değerleri yönünden yüksek olduğunu ancak nar çekirdeğinin nar 

kabuğuna göre daha yüksek protein ve yağ içerdiğini bildirmişlerdir. 

Nem, protein, yağ ve kül oranlarını nar kabuğunda sırasıyla %12.48, 

%3.26, %1.73 ve  % 3.31, nar çekirdeğinde ise %5.81, %13.67, %29.61 

ve % 1.46 olarak saptamışlardır. Nar kabuğu tozunun 4.83, çekirdek 

tozunun da 4.55 pH değerinde, su tutma kapasitesinin nar kabuğu 

tozunda 4.84 g su/g, nar çekirdeği tozunda 4.45 g su/g toz olduğunu, 
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istatistiksel olarak pH değerlerinde farkın olmadığını (p>0.05), su tutma 

kapasitesi yönünden ise farklılık (p<0.05) olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yağ tutma kapasitesinin nar kabuğu tozunda 5.83, nar çekirdeği 

tozunda ise 5.81 g yağ/g kuru lif olduğunu, aralarında istatistiksel bir 

farkın (p>0.05) olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca emülsiyon 

kapasitesinin ve emülsiyon stabilitesinin sırasıyla nar kabuğu tozunda 

30.78 ve 37.40 mL/100mL, nar çekirdeği tozunda 90.16 ve 93.50 

mL/100mL olduğunu ve istatistiksel yönden aralarında anlamlı bir fark 

olduğunu (p<0.05) belirlemişlerdir. Araştırmacılar nar kabuğu ve 

çekirdeği tozunun gıda ürünlerinin teknolojik özelliklerinin 

geliştirilmesinde fonksiyonel bileşenler olarak potansiyelinin varlığına 

dikkat çekmişlerdir. Ayrıca bu ürünlerin sağlığa yararlı yeni ürünlerin 

ortaya çıkmasında ilgi çektiklerini de ortaya koymuşlardır. 

Nuamsetti ve arkadaşları (2012) fenolik madde miktarını nar 

kabuğunda en fazla sıcak su ekstraktında 166.83, en az asetonda 85.48, 

çekirdekli nar tanesinde ise en fazla sıcak su ekstraktında 87.32, en az 

ise asetonda 64.60 (mg GAE (Galik asit eşdeğeri)/100 g kuru ağırlık) 

olarak belirlemişlerdir. Çekirdekli nar tanelerinin antibakteriyel 

özelliğinde bakteri türünün ve solventlerin önemli seviyede (p<0.05) 

etkili olduğunu saptamışlardır. En düşük etkiyi sıcak su ekstraktının, en 

yüksek etkiyi de etanoldeki ekstraktın gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerleri yönünden en 

düşük konsantrasyonu, sıcak su ekstraktında B. cereus ve S. 

typhimurium'a 105 mg/mL seviyesinde, en fazla da, aseton ekstraktında 

S. aureus ve E. coli'ye karşı 888 mg/mL olarak belirlemişlerdir. 

Araştırmacılar nar tanelerinin yüksek antioksidan aktiviteye sahip 
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olmasının yanında antibakteriyel özelliklere de sahip olduklarını ifade 

etmişlerdir. Bu nedenle insanların ilaç olarak kullanabileceğini ileri 

sürmüşlerdir. Bu sayede maliyetin ve antibiyotik tüketiminin 

azalacağını vurgulamışlardır. Yine katma değeri yüksek, insan 

sağlığına yararlı bu ürünlerin gıda muhafazada ve eczacılıkta 

kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. 

Hallaç ve arkadaşları (2022) Siirt iline özgü Zivzik narından elde edilen 

kabuk tozunun antimikrobiyal etkisini araştırdıkları çalışmada kabuk 

tozundan hazırladıkları çözeltilerin pH aralığını 3.68-3.91, 

oksidasyon/redüksion (O/R) aralığını 187.52-199.30 mV ve elektriksel 

iletkenlik (EC) aralığını ise 0.39-0.48 µS/cm olarak belirlediklerini, 

kullanılan antibiyotiklerin ve nar kabuğu tozu konsantrasyonunun 

bakteriler üzerinde önemli (p<0.01) etkilerinin olduğunu tespit 

etmişlerdir. Araştırmacılar MİK değerlerini S. aureus, E. coli ve B. 

cereus için sırasıyla 1/64, 1/8 ve 1/128 mg/mL olarak saptamışlardır. 

Bahsedilen bakteriler üzerine en etkili konsantrasyonunun % 20 

olduğunu, bu tozun B. cereus ve E. coli üzerine penicillinden, B. cereus 

üzerine ise amoxycillin/clavulanic asit'ten daha etkili olduğunu 

bildirmişlerdir. Sonuç olarak, nar kabuğu tozunun bazı gıda 

patojenlerine karşı antibakteriyel olarak kullanılabileceği, bu sayede 

ekonomiye ve halk sağlığına önemli katkılar sunabileceğini ortaya 

koymuşlardır. 

Tomar ve arkadaşları (2020) nar kabuğu ve çekirdeğinin antifungal 

özelliklerinin kullanılan materyal ve küf çeşidine göre (p<0.01) önemli 

farklılıklar gösterdiğini, nar kabuğunun çekirdeğe göre daha yüksek 
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antifungal özellikte olduğunu belirtmişlerdir. Nar kabuğunun en az 

Geotricum candidum'a, en fazla Mucor racemous'a, nar çekirdeğinin de 

en az Botrytis cinera, en fazla Penicillium glaucum'a karşı etkili 

olduğunu bulmuşlardır. Nar kabuğunun endüstriyel bir atık oluşunun, 

hammadde maliyeti açısından ucuz ve kolay erişebilirlik sağladığını 

ifade etmişlerdir. Ayrıca nar kabuğunun biyoaktif bileşenlerinin çeşitli 

olması ve küf gelişimini engellemesinden dolayı gıda sektöründe raf 

ömrünü arttırmada, beraberinde ürün muhafazada kullanılan sentetik 

koruyuculara alternatif olarak kullanılabileceğini de bildirmişlerdir. 

Yine araştırmacılar enfeksiyonlara sebep olan bakteri, küf ve mayaların 

ticari antibiyotiklere karşı zamanla direnç göstermelerinden dolayı, bu 

mikroorganizmalara karşı mücadelede etkili bir role sahip 

olabileceklerini vurgulamışlardır. 

Okumuş ve arkadaşları (2015) son yıllarda gıda ve yem sektöründe 

yaygın olarak kullanılan sentetik antioksidanların karsinojenik 

etkilerinden dolayı kullanımlarına sınırlama ve yasaklamaların 

getirildiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle ucuz ve bol miktarda bulunan 

nar ürünlerinin özellikle gıda endüstrisinde değerlendirilmesinin çevre, 

ekonomi ve sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurgulamışlardır. 

Kalamara ve arkadaşları (2015) nar suyu eldesinden sonra geriye kalan 

nar tohumlarının çok çeşitli farmasötik ve besleyici etkileri nedeniyle 

hayvan yemi veya kozmetik ürünlerinde kullanılmalarının yerine gıda 

endüstrisinde daha faydalı uygulamalara sahip olabileceğini 

bildirmişlerdir. Nar atıklarının sahip olduğu fonksiyonel özellikleri 

sebebiyle araştırmacılar, ultrason destekli ekstraksiyonla nar tanelerinin 
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tohum yağının elde edildiğini, ardından sprey kurutma ile 

kapsüllendiğini de ortaya koymuşlardır. 

Var ve arkadaşları (2021) erik, nar, turunç ve sumak soslarının bazı 

patojenlere karşı antibakteriyel etkilerinden dolayı hazır yemek 

sistemleri ve servisleri ile ev içi tüketimlerde tavuk göğüs etlerindeki 

mikrobiyal popülasyonu azaltmada pratik bir uygulama olduğunu 

vurgulamışlardır. 

Qin ve arkadaşları (2013) domuzdan ürettikleri köftelere 20 

mgGAE/100 g seviyesi olacak şekilde nar çekirdeğinden elde edilen 

fenolik maddenin eklendikten sonra muhafaza süresinin uzamasıyla 

bakteri yükünde artış olduğunu, ancak nar çekirdeği ekstraktının 

mikrobiyolojik yükü azalttığını bildirmişlerdir. Nar kabuğunun 

antioksidan özelliğinin nar çekirdeği ve nar suyuna göre daha yüksek 

olduğunu belirlemişlerdir. Lipit oksidasyonunu önlemede kabuğun, nar 

suyu ve nar çekirdeği ekstraktından daha etkili olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Araştırmacılar nar kabuğu atıklarının ucuz, 

antioksidanca zengin olması, sağlığa olan yararları ve doğal koruyucu 

özelliklerinden dolayı et endüstrisinde kullanımının çok değerli ve 

uygulanabilir olduğu sonucuna varmışlardır. 

Okumuş (2016) nar suyu, kabuğu ve çekirdeğinin yüksek fenolik 

madde içermesine paralel olarak ekstraktlarının önemli antioksidan 

aktivite gösterdiklerini, nar kabuğunun fenolik içeriğinin nar 

çekirdeğine göre oldukça fazla olduğunu belirtmiştir. Yapay 

antioksidanların toksik ve karsinojenik etkilerine karşı sınırlama ve 
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yasaklama getirilmesine alternatif olarak ucuz, yenilebilir ve güvenilir 

olan nar ürünlerinin kullanılabileceğini söylemiştir.  

Kaur ve arkadaşları (2015) % 3 oranında nar çekirdeği tozunun tavuk 

etinde kullanımının kontrol grubuna göre pH'yı düşürdüğünü, 

mikrobiyolojik kaliteyi olumlu yönde etkilediğini ve duyusal açıdan en 

çok tercih edilenin % 3 nar çekirdeği tozu katkılı örnekler olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Habib ve arkadaşları (2018) manda etinden üretilen köftelere % 2, 4 ve 

6 oranlarında nar kabuğu tozu ilavesiyle; konsantrasyon arttıkça pH, 

emülsiyon stabilitesi, pişirme verimi, ham protein, eter ekstraktı, kül 

içeriği ve nem içeriğinin azaldığını (p<0.05), buna karşın ham lif ve 

antioksidan değerinin önemli ölçüde (p<0.05) arttığını belirlemişlerdir. 

Ayrıca duyusal olarak en beğenilenin % 4 oranında nar kabuğu tozu 

katılanlar olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Valdés ve arkadaşları (2019) nar çekirdeğinin nem, kül ve yağ 

içeriklerini sırasıyla % 4.51, 1.82 ve 16.26, toplam fenolik içeriğini 73.8 

mg GAE/g, antioksidan aktivitesini ise 0.91 mM TE (Trolox eş 

değeri)/g olarak belirlemişlerdir. Araştırmacılar, sadece balık jelatiniyle 

kaplı filmlerde S. aureus'a karşı antibakteriyel etkiyi 

belirleyemediklerini, % 10 nar çekirdeği suyu katkılı balık jelatiniyle 

kaplı filmlerin 2.6 mm, % 30 nar çekirdek suyu katkılı balık jelatin 

filmlerin ise 3.3 mm inhibisyon zonu oluşturduğunu, ancak bu 

uygulamalardan Salmonella enterica'nın etkilenmediğini ortaya 

koymuşlardır. Jelatin bazlı antimikrobiyal film ürünü üretiminde en iyi 

performansın % 10 nar çekirdeği ilavesinde olduğunu belirlemişlerdir. 
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İlaca dirençli olan bu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların 

tedavisinde bu bileşiklerin antimikrobiyal kaynağı olarak 

kullanılabileceği, gıda endüstrisinde nar çekirdeği ve diğer kısımların 

kullanımlarının artabileceği, böylece balık ve nar atıklarının önemli 

ölçüde azalacağı, bu durumun da ekonomik kazanç sağlayabileceği 

sonucuna varmışlardır. 

Bchir ve arkadaşları (2020) nar çekirdek katkılı yoğurtların pH, renk 

değerleri (L, a, b, C, h°) ve sertlik değerlerinde düşüş gözlendiğini, 

ancak asitlik, °Briks ve su salınımı seviyelerinde ise artış olduğunu 

belirlemişlerdir. Bu bulgular sayesinde yüksek antosiyanin ve 

antioksidan içeren dondurulmuş nar çekirdekleriyle zenginleştirilmiş 

yoğurt yapılabileceğini, panelistler tarafından en çok beğenilenin % 20 

nar çekirdek katkılı yoğurtların olduğunu ve nar çekirdeği kullanımının 

üründe duyusal özellikleri daha da iyileştirdiğini ortaya koymuşlardır. 

28 günlük depolamadan sonra yoğurtlarda kırmızımsı rengin daha 

hâkim olduğunu, antioksidan aktivitede ise azalmanın olduğunu 

belirleseler de, genel olarak nar tohumlarının yüksek besleyici 

özelliklere sahip yeni bir yoğurt geliştirmek için doğal bir bileşen olarak 

kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. 

Ali ve arkadaşları (2016) yaptıkları çalışmada farklı oranlarda (% 1, 2, 

3 ve 4) nar çekirdeği tozunun dondurmalara katılmasıyla; kontrol 

grubuna göre yağ, protein, karbonhidrat miktarları ile asitliğin ve 

hacminin arttığını, ancak erime zamanının kısaldığını belirlemişlerdir. 

Mikrobiyolojik özellikleri yönünden başlangıçta 6.4x103 CFU/g olan 

kontrol grubuna göre, nar çekirdeği miktarı arttıkça bakteri sayısında 
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azalmanın (5x103 CFU/g) olduğunu, aynı şekilde maya-küf sayısının 

14. günde kontrol örneğindeki 0.4x103 CFU/g seviyesine göre % 1 nar 

çekirdeği tozu içeren dondurmalarda 0.2x103 CFU/g seviyesine 

gerilediğini, hatta % 3 ve % 4 nar çekirdeği tozu içeren dondurmalarda 

maya-küf tespit edemediklerini bildirmişlerdir. Duyusal olarak en fazla 

beğenilenin % 2 nar çekirdeği tozu katkılı dondurmalar olduğunu 

saptamışlardır. Nar çekirdeği tozunun dondurmalarda tekstür ve 

vizkozite üzerine olumlu etkilerinin yanında ürünün fizikokimyasal, 

duyusal, reolojik kalitesi, antioksidan ve mikrobiyolojik yük üzerine 

olumlu etkilerinin olduğunu da belirtmişlerdir. Nar çekirdeği ile 

zenginleştirilmiş dondurmanın gelecekte tüketiciler için üretim, fiyat ve 

sağlık açısından ek faydalar sağlayacağı sonucuna varmışlardır. 

Akarca ve Başpınar (2019) gıda patojenlerine (S. aureus, P. 

aeruginosa, S. typhimurium, E. aerogenes, E. coli, L. monocytogenes 

ve B. cereus) karşı nar kabuğunun nar çekirdeğine göre daha fazla 

antibakteriyel etki gösterdiğini, bu etkide ekstraksiyonda kullanılan 

çözgenlerin MİK ve minimum bakterisidial konsantrasyonu (MBC) 

değerlerinde farklılıklar oluşturduğunu belirlemişlerdir. Araştırmacılar 

narın gıda üretiminde doğal koruyucu olarak kullanılabileceğini, hatta 

gıda sanayii dışında birçok alanda kullanım olanaklarına yönelik 

çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamışlardır.  

Keşkekoğlu ve Üren (2014) nar çekirdeği ekstraktının köftelerde 

pişirme sonrası oluşan heterosiklik aromatik amin (HCA) üzerine 

yaptıkları çalışmada; % 0.5 nar çekirdeği ekstraktı ilave edilen sığır 

köftelerde, barbeküde % 39 ve derin yağda kızartmada ise % 46 HCA 

oluşumunda azalış gözlendiğini, tavuk köftelerde derin yağda 
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kızartmada % 49 azalış olmasına karşın fırında kızartmada % 70 

oranında artış olduğunu belirlemişlerdir. Nar çekirdeği ekstraktı ilaveli 

sığır köftelerinde HCA oluşumunun fırında kızartma, barbeküde, derin 

yağda kızartma uygulamalarında düşüş, tavada kızartmada ise artış 

gösterdiğini, tavuk köftelerde HCA miktarının sadece barbeküde ve 

derin yağda kızartmada azalış gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar bu uygulamanın çeşitli et ürünlerine uygulanabileceğini 

ve HCA ile ilişkili gıda güvenliği endişelerinin önemli düzeyde 

azalabileceğini vurgulamışlardır. 

Lee ve arkadaşları (2020) et ürünlerinde bulunan potansiyel kanserojen 

maddelerin azaltılmasına yönelik doğal ürünlerin kullanıldığı 

çalışmada, nar kabuğunun et ürünlerinde, kolerektal kansere neden 

olan, HCA gibi bileşiklerin azaltılmasında önemli rolünün olduğunu 

belirtmişlerdir. Antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip olan nar 

kabuğunun lipid oksidasyonu, biyojenik amin ve maillard reaksiyonu 

bileşiklerinin oluşumunu engellemede rol oynadığını bildirmişlerdir. 

Uçak (2020) tarafından yapılan çalışmada, nar çekirdeği ekstraktı ile 

zenginleştirilmiş balık burgerlerde düşük peroksit ve TBARS değerleri 

belirlenmiş, böylece üründe oksidatif bozulmanın geciktiği ve 

mikrobiyolojik yükün azaldığı tespit edilmiştir. İstatistiksel olarak 

mikrobiyolojik yükün azalmasında nar çekirdeği ekstraktı kullanımının 

(p<0.01) önemli etki gösterdiği, özellikle de % 1 seviyesinde nar 

çekirdeği ekstraktı ilavesinin mikrobiyal bozulmayı geciktirdiği 

bildirilmiştir. Araştırmacı, kontrol grubunun depolamanın 6. gününde 

beğenilmezken, nar çekirdeği ekstraktı içeren burgerlerin ise 15. 
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gününde panelistler tarafından beğenilmediğini bildirmiştir. Yani, 

depolama süresinin uzamasında bile nar çekirdeği ekstraktı ile 

zenginleştirilmiş köftelerin duyusal özelliklerini koruduğunu 

belirlemiştir. Sonuç olarak, nar çekirdeğinin gıda endüstrisinde 

alternatif doğal koruyucu olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. 

Levent ve arkadaşları (2021) glutensiz kek üretiminde bazı bitki 

unlarını (üzüm çekirdeği, nar çekirdeği, keten tohumu, haşhaş tohumu 

ve zerdeçal) % 5 oranında kullandıkları çalışmada, bitki unlarının 

üründeki sertlik değerlerini artırdıklarını, beraberinde toplam fenolik ve 

antioksidan miktarını da yükselttiklerini bildirmişlerdir. Üzüm 

çekirdeği, nar çekirdeği, keten tohumu ve haşhaş tohumunun kekte Ca 

içeriğini, keten tohumu ve haşhaş tohumunun ise P ve Mg seviyesini 

arttırdığını belirlemişlerdir. 

Bourekoua ve arkadaşları (2018) yapmış oldukları çalışmada, nar 

çekirdeği tozunun % 8.5 nem, % 53.8 şeker, % 2.8 yağ, % 5.5 protein 

ve % 73.1 toplam karbonhidrat içerdiğini, toplam fenolik bileşik 

miktarını da 4.87 mg/g kuru ağırlık seviyesinde belirlemişlerdir. 

Ekmekte nar çekirdeği tozu kullanımı arttıkça ekmeğin özgül 

ağırlıklarının (% 6 'dan % 14'e) önemli ölçüde arttığını, kırılma 

sertliğinin ise % 5 nar çekirdeği tozu ilavesiyle % 12 oranında 

azaldığını belirlemişlerdir. Duyusal yönden % 5 nar çekirdeği tozuyla 

yapılan glutensiz ekmeğin kabul edilebilir olduğunu, en iyi fiziksel 

özelliklere ve yüksek antioksidan özelliklere sahip glutensiz ekmek için 

% 7.5 nar çekirdeği tozunun kullanıldığını tespit etmişlerdir. 

Araştırmacılar nar çekirdeklerinin zengin içerikleri nedeniyle glutensiz 
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ekmek yapımında bir katkı maddesi olarak kullanılabileceğini 

savunmuşlardır. 

Emam-Djomeh ve arkadaşları (2015) sodyum kazeinat temelli 

yenilebilir filmlere % 1, 1.5 ve 2 oranlarında nar kabuğu ekstraktının 

katılmasıyla, su tutma kapasitesi gibi fiziksel ve mekanik özelliklerinin 

değiştiğini, mikrobiyolojik olarak ise ortamdaki gram negatiflere göre 

gram pozitif bakterilerin daha çok etkilendiğini belirlemişlerdir. Etin 

içermiş olduğu mikroorganizma çeşidi ve miktarına bağlı olarak 

antimikrobiyal etkinin değişkenlik gösterdiğini saptamışlardır. Yaygın 

bir şekilde kullanılan filmlerin yerini almasalar da, kıyma ve etlerde raf 

ömrünün uzatılmasında önemli ölçüde kullanılabileceklerini 

bildirmişlerdir. Nitekim E. coli ve S. aureus için 1, 3, 9 ve 10. günlerde 

250 ppm ve üzeri konsantrasyonda S. aureus'a, 500 ppm ve üzeri 

konsantrasyonlarda ise E. coli'ye karşı antimikrobiyal etkilerinin 

olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca ekstraksiyon konsantrasyon 

seviyesinin artışına bağlı olarak şeffaflığın düştüğü, çözünürlüğün ve 

film kalınlığının arttığını saptamışlardır. Yine renk özellikleri 

yönünden konsantrasyon seviyesinin artması durumunda L ve a 

değerinde düşüş, b değerinde ise artışın olduğunu, bunun dışında su 

buharı geçirgenliğinde artış meydana geldiğini tespit etmişlerdir. 

Hayrapetyan ve arkadaşları (2012) nar kabuğu ekstraktının et 

köftelerine katılarak, farklı sıcaklıklarda L. monocytogenes'in 

inhibisyonu üzerine yaptıkları çalışmada, yüksek sıcaklıklarda 

inhibisyonun daha az belirgin olmasına rağmen 4 °C'de 46 gün 

muhafaza edilen köftelerde L. monocytogenes'in gelişimini 
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baskıladığını, 18. günde 9.2 CFU/g seviyesinde olan kontrol örneğine 

göre nar kabuğu ekstraktının ilavesiyle bu sayının 4.1 CFU/g seviyesine 

indiğini saptamışlardır. Araştırmacılar bu katkıların ürünlerde olası 

organoleptik (tat-renk gibi) özelliklerinde meydana gelen değişimlerin 

dikkate alınması gerektiğini bildirmişlerdir. Nitekim nar kabuğu 

ekstraktının sıvı halde eklenmesiyle et köftelerinin renginin pembeden 

sarıya değişim gösterdiğini gözlemlemişlerdir. Ayrıca araştırmacılar, et 

ürünlerinde doğal koruyucu olarak, nar kabuğu ekstraktlarının 

potansiyel kullanım olanaklarının olduğunu, bu ekstraktların 

zenginleştirilerek fonksiyonel olabilirlik düzeylerine katkı sağlayacak 

çalışmaların gerekliliğini ortaya koymuşlardır.  

Andrés ve arkadaşları (2017) tarafından kuzu eti köftelerinin raf 

ömrünü artırmak amacıyla domates, kırmızı üzüm, zeytin ve nardan 

elde edilen sulu ekstraktları kullanmışlardır. Nar, domates, üzüm ve 

zeytinlere ait titrasyon asitliğini % 2.80, 4.4, 10.75 ve 7.32; diyet lif 

oranını % 43.45, 46.17, 29.38, 5.96; toplam fenolik bileşikleri 134.79, 

13.78, 32.16, 85.41, antioksidan seviyesini de 0.16, 0.94, 0.05 ve 0.02 

mg/mL olarak belirlemişlerdir. L değerinin depolama süresince kırmızı 

üzüm içerenlerde değişme göstermediğini, 3. günde kontrol gruplarına 

göre tüm katkılı köftelerde düşüş olduğunu, 3. gün sonrasında sadece 

sodyum askorbat ilaveli köftelerde düşüş gözlendiğini tespit 

etmişlerdir. Tiyobarbütirik Asit (TBA) değerinde zamana bağlı artış 

olsa da, 0. günde en düşük değerin sodyum askorbat, domates, nar, 

zeytin ilaveli köfteler ve kontrol örneğinde (p<0.05); 3. günde sodyum 

askorbat, zeytin, üzüm, nar, domates ve kontrol örneklerinde (p<0.001), 

7. günde ise üzüm, zeytin, kontrol, nar, domates, askorbat ilaveli 
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köftelerde (p<0.0001) olduğunu ortaya koymuşlardır. Mikrobiyolojik 

kalitesi açısından 0. günde mezofilik bakteri sayısının en yüksek 

kontrol örneğinde 4.78, en düşük değerin ise nar suyu ekstraktlı köftede 

3.65 log/g seviyesinde  olduğunu belirlemişlerdir. Laktik asit bakteri 

(LAB) sayısını en yüksek zeytin ezmeli köftelerde 4.58 log/g olarak, en 

düşük ise nar suyu ilaveli köftelerde 3.69 log/g olarak tespit etmişlerdir. 

Depolamanın 3. gününde LAB sayısının en fazla zeytin ezmeli köftede 

5.40 log/g, en az ise nar ilaveli köftede 3.55 log/g seviyesinde tespit 

edildiğini belirtmişlerdir. Depolamanın 7. günde ise mezofilikler 

bakımından en yüksek sayıyı kontrolde 7.17 log/g, en düşük sayıyı ise 

nar ekstraktlı köftede 5.91 log/g olarak saptamışlardır. Aynı çalışmada 

LAB sayısının da en fazla kontrol grubunda 6.74 log/g, en az nar suyu 

ekstrakt ilaveli köftelerde 5.45 log/g düzeyinde olduğunu bulmuşlardır. 

Araştırmacılar üzüm ve zeytin ezmesinin doğal katkı olarak, et ve 

kıyma ürünlerinde raf ömrünü artırma amaçlı potansiyel kullanımının 

olduğunu, ayrıca nar ve domates ekstraktlarının da mikrobiyal kaliteyi 

koruyucu özelliklerinin olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sonuçta, 

araştırmacılar doğal katkı maddeleri olarak bu materyaller hakkındaki 

çalışmaların artırılması gerekliliği üzerinde durmuşlardır. 

Aliyari ve arkadaşları (2020) nar kabuğu ve yeşil fıstık kabuğu 

ekstraktının fonksiyonel sosis üretiminde kullanımı üzerine yaptıkları 

çalışmada; nar kabuğu tozu ekstraktının yeşil fıstık kabuğu ekstraktına 

göre serbest radikalleri bağlama seviyesinin yüksek olduğunu (p<0.05), 

yine sıcaklık artışında da aynı etkiyi gösterdiğini belirlemişlerdir. 

Peroksit değerleri yönünden zamana ve konsantrasyonlara bağlı olarak, 

fıstık kabuğu ekstraktı içeren sosislerin nar kabuğu ekstraktı içeren 
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sosislere göre düşük değer aldığını, TBA yönünden, süreye ve 

konsantrasyona bağlı nar kabuğu ekstraktlı sosislerin, kontrol ve fıstık 

kabuğu ekstraktlı örneklere göre önemli seviyede (p<0.05) düşük 

olduğunu saptamışlardır. Diğer taraftan toplam canlı sayısının ekstrakt 

konsantrasyon artışında azalma gösterdiğini, en az bakteriyi nar kabuğu 

ekstraktlı sosislerde p<0.05 seviyesinde anlamlı bulmuşlardır. Ayrıca 

renk özelliği olan kromanın nar kabuğu ekstraktlı sosiste fıstık kabuğu 

ekstraktlı sosise göre düşük ve anlamlı bir fark (p<0.05) gösterdiğini 

tespit etmişlerdir. Duyusal özellikleri yönünden fıstık kabuğu 

ekstraktının nar kabuğu ekstraktına göre daha iyi (p<0.05) olduğunu 

belirtmişlerdir. Sonuçta bu materyallerin ürün özelliklerini 

iyileştirmede ve fonksiyonel sosis üretiminde kullanılabilir olduklarını 

söylemişlerdir. 

Das ve arkadaşları (2021) et ürünleri gibi gıdalara nar ile ilgili 

materyallerin katılmasının oksidasyon, renk, raf ömrü ve sağlık üzerine 

etkilerini inceledikleri çalışmada; gıda endüstrisinde fonksiyonel 

özellikleri nedeniyle nar ve atıklarının değerlendirilmesinde gittikçe 

artış gözlendiğini bildirmişlerdir. Bu sebeple özellikle et ve ürünlerinde 

lipit ve protein oksidasyonunu engellemede, böylece hem raf 

ömürlerinin uzamasına hem de sağlığa olan olumlu etkilerinden dolayı 

gıda sanayisinde faydalanılması gerektiğinin önemini vurgulamışlardır. 

Ayrıca doğal, ucuz ve kolay bulunabilir olmalarından dolayı farklı 

gıdalarda kalitenin geliştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve raf 

ömrünün uzatılması gibi araştırmalarda kullanılmaları gerektiğini 

bildirmişlerdir. 
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Kanatt ve arkadaşları (2010) tarafından nar kabuğu ve çekirdeği 

ekstraktının antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri üzerine yapılan 

çalışmada; özellikle nar kabuğu ekstresinin mükemmel antioksidan 

aktivite gösterdiğini, Bütillendirilmiş Hidroksil Toluen (BHT)'e göre 

daha güçlü bir antioksidan özellikte olduğunu belirlemişlerdir. Nar 

kabuğu ekstresinin hidroksil ve süperoksit anyon radikalini 

temizlemedeki etkinliğinin de çok yüksek olduğunu, aynı zamanda iyi 

bir indirgeme gücüne ve demir şelasyon kapasitesine sahip olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Nar kabuğu ekstraktının minimum % 0.01 inhibitör 

konsantrasyonunda S. aureus ve B. cereus'a karşı iyi antimikrobiyal 

aktivite gösterdiğini, % 0.1'lik daha yüksek bir konsantrasyonda E. coli 

ve S. typhimurium'a karşı etkisizken, bu konsantrasyonda 

Pseudomonas'ın inhibe olabileceğini tespit etmişlerdir. Depolama 

süresinin uzamasına bağlı olarak toplam bakteri sayısındaki artışa 

rağmen, tavuk etlerinde kontrol grubuna göre % 0.5 ve % 0.1 oranında 

nar kabuğu ilavesinin toplam bakteri sayısını düşürdüğünü 

saptamışlardır. Nar kabuğunun tavuk eti ürünlerine katılması 

durumunda ürünün soğukta muhafazada raf ömrünü 2-3 hafta 

arttırdığını, bu ürünlerde oksidatif acılaşmanın kontrol edilmesinde 

etkili olabileceğini ve doğal koruyucu olarak gıda endüstrisinde ticari 

olarak kullanılabileceğini vurgulamışlardır. 

Son olarak, Naveena ve arkadaşları (2008) pişmiş tavuk köftelerinde 

antioksidan olarak BHT, nar suyu ve nar kabuğu ekstraktlarının 

kullanımının etkilerini araştırmışlardır. Nar kabuğu ve nar suyunun 

önemli miktarda fenolik madde içerdiğini, nar kabuğunun nar suyu ve 

BHT'ye göre pişmiş tavuk köftelerindeki lipit oksidasyonunu önemli 
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ölçüde engellediğini saptamışlardır. Pişirme verimini en fazla nar suyu 

katılan örneklerde (% 85.88), en az ise nar kabuğu ilave edilen 

köftelerde (% 84.07) belirlemişlerdir. Köfte örneklerinde pH'da önemli 

bir değişiklik olmamasına rağmen fenolik bileşiklerde belirgin 

farklılıkların olduğunu tespit etmişlerdir. Duyusal olarak en az 

beğenilenin nar suyu ilaveli köfteler olduğu, TBARS değerlerini, 

depolamanın 15. gününde, en az olarak sırasıyla nar kabuğu katkılı 

köftelerde 0.203 mg MA (malonaldehit) kg-1, nar suyu katkılı 

köftelerde 0.763 mg MA kg-1, BHT katkılı köftelerde 0.896 mg MA kg-

1 ve kontrol örneğinde ise 1.272 mg MA kg-1 olarak tespit etmişlerdir. 

Nar kabuğu tozunun 10 mg/100 g seviyesinde kullanımının oksidatif 

ransiditeyi BHT'ye göre daha etkili bir şekilde engellediğini, bu 

doğrultuda et ürünlerinde kullanılmalarının gerekliliğini ve bu konuda 

daha fazla çalışmaların yapılmasının faydalı olabileceğini 

savunmuşlardır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Tüm bahsedilenlerden anlaşılacağı gibi nar meyvesi beslenme 

açısından önemli unsurları içerirken, bu meyveden elde edilen kabuk ve 

çekirdek gibi atık kısımlar da içerdikleri fonksiyonel bileşenlerden 

dolayı değerlendirilmesi gereken materyallerdir. Özellikle gıda 

sanayisinde bu atıkların kullanımıyla gıdaların bozulmaları 

geciktirilebilir, gıda kaynaklı hastalıklar önlenebilir. Ayrıca son 

yıllarda antibiyotiklere direnç kazanan bakteriler üzerine etkilerinden 

dolayı antibiyotik kullanımının azalacağı, tedavide sentetik 

antibiyotiklerin yerine alternatif doğal ve ucuz antibiyotik olarak 

kullanılabilecekleri, milli ekonomiye değer katacakları 



57 | KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ 

 

 

 

öngörülmektedir. Diyet özellikteki lif, vitamin ve mineral gibi 

beslenme açısından önemli bileşenlerin yanı sıra, özellikle antioksidan 

ve antimikrobiyal nitelikte olan diğer biyoaktif bileşikleri sayesinde 

kullanıldıkları gıdada kaliteyi artırıp, raf ömrünü uzatabilecekleri 

anlaşılmaktadır. Ayrıca, çağımızın önemli problemi olan çölyak, 

obezite ve kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu özellik 

sergileyebilecekleri düşünülmektedir. Gıdalara duyusal nitelikleri 

bozmayacak şekilde katılmalarıyla ve yeni fonksiyonel gıdaların 

üretimiyle hem sağlık hem de gıdalardaki teknolojik özelliklerinin 

geliştirilmesine katkı sağlayacaklardır. Hatta, insan beslenmesinin 

yanında hayvan beslenmesinde bu atıkların kullanımının zoonoz 

hastalıkların önlenmesinde, hayvan sağlığı ve çevre sağlığının 

korunmasında, yem maliyetlerinin düşürülmesinde önemli faydaları 

olacaktır. Bunlar dikkate alındığında atıkların değerlendirilmesi 

kapsamında yeni iş sahalarının açılabileceği de öngörülmektedir. Bu 

doğrultuda, belirtilen deneysel sonuçlardan nar kabuğu ve nar çekirdeği 

gibi materyaller hakkında daha fazla araştırma yapmanın hem gıda 

üreticileri hem de tüketiciler açısından faydalı olacağı kanaatine 

varılmıştır. 
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GİRİŞ 

Dünya, her ne kadar bazı bilimsel araştırmalara dayalı güçlü 

varsayımlar olsa da evrende canlı yaşamına uygun koşulları 

barındırdığı bilinen tek gezegendir. İnsan faktörü değerlendirme dışı 

bırakılırsa dünyadaki doğal koşullar her zaman bir denge oluşturacak 

ve içindeki canlılara ev sahipliği yapacak yeterli kaynakları sunacak 

yapıdadır. Ancak insan kendi ihtiyaçlarını gidermek uğruna diğer 

canlılardan farklı, akıl sahibi bir varlık olarak kendi medeniyetini 

kurmak için dünyanın sahip olduğu tüm kaynakları bilinçsizce ve 

sınırsızca kullanmakta ve doğal dengeye büyük zararlar vermektedir 

(Sayğı ve ark 2018). Normalde doğal denge belirli bir sınıra kadar 

kendini yenileyebilme yeteneğine sahiptir. Ancak daha fazla kazanma 

ve tüketme isteğine sahip olan insanlar doğal dengenin kendini 

yenilemesine imkan vermeden bu kaynakları kullanmıştır. Özellikle 

buhar gücünün keşfi üretim süreçlerinde makineleşme, üretim 

süreçlerinde ortaya çıkan çoğu doğal dengeye zararlı atıklar ve artan 

nüfusun tüketim faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar doğal dengeyi 

hızlı bir biçimde olumsuz yönde etkilemiş olduğu bu gün pek çok 

bilimsel araştırmada kanıtlanan bir gerçektir. Dünyadaki yaşam 

koşullarını bir sistem olarak düşündüğümüzde sistemi oluşturan her bir 

faktörün birbirine bağımlı olduğunu, hem birbirlerini etkileyen hem de 

birbirlerinden etkilenen bir yapısı olduğu görülmektedir ki bu 

ekosistem olarak tanımlanmaktadır. Bu ekosistemin en önemli 

bileşenlerinden biri, özellikle tarımsal faaliyetlerin yapılmasında sıkı 

sıkıya bağlı olduğu hava olayları, iklim koşullarıdır. Bu gün bilimsel 

araştırmaların önemli bir bölümü doğal dengeye verilen zararların, 
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iklim koşulları üzerine etkisinin incelenmesi, araştırılması ve buna 

bağlı olarak gelecekteki yaşanacak sıkıntıları, bunların insanlığa 

maliyeti, alınması gereken önlemlerle ilgilidir. Gerçekte bu kaygılar 

bazı çevrelerce çok abartılı kabul edilse de iklim koşullarına bağlı 

olduğu bilimsel olarak kanıtlanan insanlara zarar veren doğal olaylar 

işin ciddiyetini kanıtlamış ve dünya devletleri bu sorunla ilgili ilk adımı 

1992 yılında Rio de Janeiro kentinde “Dünya Zirvesi” adlı konferansta 

atmış ve bu gerçeği kabul etmiştir. Dünya Zirvesi Konferansı, bu 

konferansta kabul edilen ve 1994 yılında uygulamaya giren Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 

çerçevesinde her yıl “Taraflar Konferansı (COP)” adı ile 

düzenlenmektedir. Bu toplantılarda insanların ihtiyaçlarını gidermek 

amacıyla doğal çevrede yapmış oldukları üretim ve tüketim faaliyetleri 

nedeniyle doğal dengeye, doğal dengenin ana bileşeni olan atmosfere 

verilen zararların önlenmesi doğal dengenin yeniden tesis edilmesi 

gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakılması için yapılması 

gereken konular değerlendirilmekte, çözüm yolları üretilmektedir. Bu 

bölümde uluslararası anlamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi ile varlığı kabul edilen küresel iklim değişikliğinin 

tarımsal üretimde ürün kalitesi üzerine etkileri incelenecektir.   

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMI 

İklim, en temel ihtiyacımız olan beslenme ihtiyacı gıdanın üretiminde 

kullanılan tarımsal kaynaklardan bir yerden bir yere hareket etmemizi 

sağlayan ulaşım altyapısına, bir bölgede hakim olan giyim kuşamdan 

insanların tatil tercihlerine kadar hayatın her alanını etkileyen bir 

olgudur. İklim, insanların geçim kaynakları, sağlığı ve varlığının devam 
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etmesi üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Çoğunlukla iklim ve hava 

durumu aynı anlamda kullanılsa da aslında farklı iki kavramdır. İklim 

değişikliğini kavramını tanımlamadan önce bu iki kavramın 

tanımlanması gerekmektedir. Hava durumu, o anda hakim olan, gelecek 

birkaç gün içinde sıcaklık ve yağış gibi tahmin edilen değişiklikleri 

içeren ve deneyimlenmekte olan atmosferik koşulları ifade etmek için 

kullanılan bir kavramdır. İklim, hava durumu diye adlandırdığımız 

atmosferik olayların uzun süreler boyunca nasıl seyrettiği buna göre de 

bir bölgede tipik olarak beklenen hava türünü ifade eder. Buna göre 

iklim değişikliği, bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen ve gelecek 

zamanlarda beklenen o bölgenin tipik sıcaklığı, yağış miktarı ve rüzğar 

durumu ile ilgili hava durumu koşullarında değişkenlik gösterdiği aralık 

değerlerinde çeşitli iç ve dış etkenlerin neden olduğu uzun vadeli bir 

değişimdir. Bu değişim özünde de atmosfer tabakasının sıcaklık 

değerleri ön plana çıkmaktadır. 

Uzun zamanlar boyunca belirli aralıklarda değişim göstererek seyreden 

atmosfer tabakasının sıcaklık değerleri son 100 yıl içerisinde insanların 

üretim tüketim süreçlerindeki değişime bağlı olarak ortaya çıkan sera 

gazı emisyonları nedeniyle değişim göstermiş ve küresel boyutta 

yaklaşık 0,5 °C ısı artışı olmuş ve bu ısınma süreci hız kesmeden devam 

etmektedir. Konu ile ilgili öngörülen projeksiyonlarda bu günden 

başlayarak küresel anlamda bir önlem alınmazsa gelecekte iklim 

koşullarının olumsuz etkilerinin insan varlığını tehdit edeceği ileri 

sürülmektedir. Stern (2007) tarafından yapılan bir araştırmaya göre 

doğal dengeye verilen zararların bu günkü mevcut koşullar sabit 

kaldığını varsayarsak ve hiçbir önlem alınmazsa küresel sıcaklıklarda 
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0.5 – 1 °C aralığında bir artışın kaçınılmaz olduğunu bildirmiştir. Stern, 

sera gazları salınım emisyonları azaltmak için herhangi bir önlem 

alınmazsa, atmosferdeki sera gazlarının konsantrasyonunun küresel 

ortalama sıcaklığın 2 °C'nin üzerinde artacağını ve 2035 yılı itibarıyla 

sanayi devrimi öncesi küresel sıcaklıkların iki katına ulaşacağı 

öngörmüştür (Şekil 1).  

Stern raporuna göre yapılan gelecek iklim projeksiyonlarında, iklim 

değişikliğine neden olan atmosfere zararlı gazların salınımına yönelik 

önlem alınmazsa gelecek yüzyılda küresel düzeyde dünya yeryüzü 

sıcaklığının 1,4°C ila 5,8°C artacağını öngörülmektedir. 

 

Şekil 1. 2060 yılı İklim değişikliğine bağlı küresel ısı artışı projeksiyonnu. 

İklimin İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında kullandığı kaynakların 

doğal çevresini birebir etkileyen ve onların kullanım şartları üzerinde 

doğrudan etkili olan bir unsur olması nedeniyle değişikliğinin, küresel 

ve bölgesel anlamda en temel ekonomik faaliyetler tarımdan karmaşık 
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sanayi faaliyetleri günlük aktivitelere kadar hemen hemen her bir 

faaliyetin üzerinde bir takım etkilerinin olması kaçınılmazdır. Özellikle 

tarımsal faaliyetler ve bu faaliyetlerin yapıldığı doğal çevreyi oluşturan 

hava, su, bitki örtüsü, hayvanlar, biyolojik çeşitlilik, denizler, 

denizlerdeki yaşam ve deniz seviyeleri kısaca insan yaşamını sağlayan 

doğal şartlar üzerinde küresel iklim değişikliği etkilerinin ortaya 

çıkması beklenmektedir. Diğer faktörlerin yanı sıra sera gazı 

emisyonlarındaki artıştan kaynaklanan küresel iklim değişikliği, 

gezegenin ortalama sıcaklığının artmasına neden oluyor. Bununla 

birlikte, artan sıcaklık tek sonuç değildir; Çeşitli iklim faktörlerinde 

önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerin özellikle 

tarım için zararlı olabilen en önemlilerinden bazıları, aşırı hava 

olaylarındaki artışlar, sıcak hava dalgası yoğunluğu ve sıklığı, şiddetli 

kuraklık olayları ve sağanak yağışlardan sonra meydana gelen sellerdir 

(IPCC, 2014). Sonuç olarak küresel iklim değişikliğinin yukarıda 

belirtilen alanlarda yapacağı olası değişikliklerin etkisinin bir 

yansıması sosyal ve ekonomik yaşamda görülmesi de kaçınılmaz bir 

durumdur (Doğan ve Tüzer, 2011) ve bu durumun ana bileşeni tarımsal 

faaliyetlerdir. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE TARIM ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Özellikle doğal şartlara bağlı olarak doğal çevrede yapılan tarımsal 

faaliyetler temelinden iklim ve iklime bağlı çevre şartlarında etkilendiği 

bilimsel bir gerçektir. Yani bir bölgedeki tarımsal faaliyetlerde üretimi 

yapılacak ürünü belirleyici bitki dokusu, ekim, dikim ve hasat 

zamanları iklime dolayısıyla hava sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ  | 72 

 

değerlerinde meydana galecek değişimlerin diğer iklime bağlı şartlar 

üzerinde zincirleme bir etkisi olacağı ve bu etkinin doğal yansıması 

tarımsal üretim faaliyetlerinde üretimi yapılan ürünlerin bitki dokusu 

üzerinde değişim yaratacaktır. Örneğin sıcaklık değerleri düşük iklim 

koşullar taşıyan bir bölgede üretimi yapılan o ekolojiye uygun bitkilerin 

normal gelişimi için sıcaklık istekleri ile sıcaklık değerleri yüksek iklim 

koşulları taşıyan bitkilerin normal gelişimi için sıcaklık istekleri 

farlıdır. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkileri bu 

alanda ve tarımı yakından ilgilendiren su kaynakları, nem, biyolojik 

çeşitlilik gibi doğal çevrede, tarımsal faaliyetlerde gerçekleştirilen 

kültürel işlemlerde, elde edilen ürün miktarı ve kalitesinde en önemlisi 

ise sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerde kendini göstermektedir. İklim 

değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkisi tarımsal üretimin 

önemli bir bileşeni meyvecilikte de benzer sonuçlara neden olacaktır. 

Bu bölümde iklim değişikliğinin meyve üretimi, verim ve meyve 

kalitesi üzerine varolan ve olası etkilerine değinilecektir. 

• İklim değişikliğinin meyve ağaçları üzerine etkileri 

Meyve bitkileri diğer tarımsal üretimde üretilen bitki dokularından çok 

yıllık olmaları yönüyle ayrılmaktadır. Doğal olarak iklim değişikliği 

etkilerine karşı tarımsal üretimde üretimi yapılan bir yıllık ya da daha 

kısa ömürlü bitki dokuları ile çok yıllık bitki dokularının tepkisi aynı 

olmayacaktır. Bir yıllıklarla karşılaştırıldığında, meyve bitkilerinin 

ekonomik anlamda değerli bir hale gelmesi için her bir çeşidin 

gelişiminde uzun bir sürece ihtiyaç duyulması iklim değişikliğinin 

getirdiği değişimlere uyum sağlamasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 

özellikle ekonomik üretim seviyesine gelene kadar uzun bir zaman 
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gerektiren meyve üretiminde kullanılan meyve bitki dokusunu iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı korunması, üretilen bitki 

dokusunda hemen bir değişim yapılması zorlaşmakta ve çoğunlukla da 

yapılan yatırımın değersiz hale getirmektedir.  

Tüm tarımsal faaliyetlerde üretimi yapılan ürünlerin bitki dokularında 

geçerli olan yetiştiricilik koşulları meyve bitkilerinin yetiştiriciliğinde 

de geçerli ve tarımsal üretimi doğrudan etkileyen önemli bir çevresel 

değişken olan iklimden meyve üretimi önemli ölçüde etkilenmektedir. 

İklim meyve üretiminde bitkilerin canlılık, taç gelişimi, meyve tutumu 

ve meyve boyutu gibi fiziksel özellikleri ile üretilen ürünün verimi, 

meyve rengi, düşük meyve suyu içeriği, azalan raf ömrü gibi kalite 

özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Medda ve ark. 2022). 

Yine meyve üretiminde iklim şartlarının yakından etkilediği biyo 

çeşitlilik, tozlaşmanın gerçekleştirilmesi açısından önemli bir 

faktördür. Tozlaşma bitkisel üretimin temel süreçlerinden biridir. 

Tozlaşma biyo çeşitliliğin önemli bileşeni böcekler özellikle arılar 

tarafından gerçekleştirilmekte ve bu aşama meyve verimi ve kalitesini 

yakından etkilemektedir (Saygı, 2020). Yapılan birçok bilimsel 

araştırmada biyo çeşitlilik üzerinde iklim değişikliğinin olumsuz 

etkileri işlenmiştir.  

İklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık ve yağışta beklenen 

değişiklikler nedeniyle, artan sulama isteği, değişen sulama düzeni ve 

su kaynaklarına ulaşım meyveler için önemli sorunlar yaratabilir. İklim 

değişikliğine bağlı olarak meyvelerde zararlılar, hastalıklar ve yabani 

otların daha sık görüleceği, bunlarla mücadelenin daha da zorlaşacağı 
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ve güneş yanığı, meyve çatlaması ve uç yanması gibi fizyolojik 

durumlarla daha çok karşılaşılacağı öngörülmektedir. 

Bu bölümde iklim değişikliğinin meyve kalitesi üzerine etkilerine 

değinilecektir. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Tarımsal üretimde nihai amaç ekonomik anlamda yüksek kalitede ve 

miktarda ürün elde etmektir. Mevcut iklim şartları altında tarımsal 

üretimde ürün kalitesi üzerinde seçilen çeşit özellikleri, yetiştiricilik 

koşulları ve çevrenin yani iklimin önemli bir etkisi olduğu bilimsel 

çalışmalarla kanıtlanmış bir gerçektir (Wall ve ark., 2011; Coêlho de 

Lima ve Alves, 2011; Morettiave ark., 2010). İklim değişikliği, farklı 

büyüme ve gelişme aşamalarında meyvelerde güneş yanığı, yetersiz 

tozlaşma, hızlı ya da geç olgunlaşma, düşük meyve tutumu ve verimi, 

renk gelişimi, şeker içeriği kuru madde miktarı ve tat-aroma gibi düşük 

meyve kalitesine neden olarak meyve ürünlerini etkiler (Sadawartive 

ark., 2021). Aslında iklim değişikliğinin meyve yetiştiriciliğinde ürün 

kalitesine etkisini sıcaklık, CO2 miktarı, kuraklık, yağış rejimi başlıkları 

sıralayabiliriz. 

• Sıcaklık Etkisi 

İklim değişikliğinin meyve yetiştiriciliğinde ürün kalitesine etki eden 

ilk faktör sıcaklıktır. Birçok meyve, sıcak ve soğuk dalgalardan ciddi 

şekilde etkilenmekte (Yıldız ve Terzi, 2007; Malhotra, 2017), yüksek 

sıcaklık, bitki morfolojisini, anatomisini ve fizyolojisini değiştirerek 

tohum çimlenmesini, bitki gelişimini, çiçek dökülmesini, polen 
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canlılığını, gametik döllenmeyi, meyve tutumunu, meyve ağırlığını, 

boyutunu ve meyve kalitesini etkiler (Gora ve ark., 2019). Meyvelerde 

kalite özellikleri fiziksel özellikler (verim, renk, ağırlık ve sertlik gibi) 

ile kimyasal özelliklerin (pH, asitlik oranı (TA), suda çözünür kuru 

madde miktarı (SÇKM), şeker miktarı ve tat-aroma) bileşiminden 

oluşan (Yıldız ve ark., 2015). İklim değişikliğinin neden olduğu 

sıcaklık değerlerindeki değişim bu kalite özellikleri üzerine etkisi 

meyve kalitesini değiştirmektedir. Renk önemli bir kalite göstergesi 

olarak meyvelerin pazarlanmasında özellikle tüketici tercihin olumlu 

yönde etkilemektedir. Özellikle çilek ve elma meyvesinin 

pazarlanmasında meyvenin kırmızı rengi çok önemlidir. Meyve rengi 

oluşumunda antosiyaninler etkilidir. Her iki meyvenin kırmızı renk 

gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. Wang ve 

Zheng (2001), bitki büyüme sıcaklığının çilekte antioksidan kapasiteye 

etkisini incelediği araştırmalarında düşük gündüz ve gecede 

sıcaklığında (18/12 derece oC) yetiştirilen bitkiler genellikle en düşük 

fenolik asit, flavonol ve antosiyaninlere sahipken gündüz sıcaklığı 

25°C'de sabit tutulurken gece sıcaklığının ise 12 °C'den 22 °C'ye 

çıkarılması fenolik asit, flavonoller ve antosiyaninlerde önemli bir 

artışa neden oldu bildirmişlerdir. Kumakura ve Shishido (1995), 

maksimum çilek veriminin 15 ila 20°C arasındaki dar bir sıcaklık 

aralığı ile ilişkili olduğunu ileri sürmüş ve günlük ortalama sıcaklık 

20°C'nin altında tutulsa bile, gündüz sıcaklığı 25°C'yi aştığında verim 

düşeceğini belirtmişlerdir. Monteverde ve De Sales (2022), bağcılık 

yetiştiriciliği alanlarındaki ısı artışı değerleri üzerine yürüttükleri 

çalışmalarında olgunluk aşamalarında yaklaşık %10'luk bir olması 
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gerekirken gelecek dönemlerde eylül ayı içinde beklene %11'lik artış 

yaşanacağı beklenmekte ve bu durumun üzümlerin olgunluk aşamasını 

olumsuz yönde etkileyecek ve bu da üretilen şarapların kalitesini 

etkileyeceğini bildirmişlerdir. Berzer bir sonucu Jones ve Davis (2011), 

Fransa'daki şarap üzüm çeşitlerinde, büyüme mevsiminin ortalama 

sıcaklığındaki derece artışı başına üzümlerin 10-15 gün daha erken 

olgunlaştığını, asitlik seviyesinin ve antosiyanin seviyesinin daha 

yüksek sıcaklık değerlerinde azaldığını bildirmiştir. Woolf ve ark. 

(1999), doğrudan güneş ışığında (35 °C) yetiştirilen avacado meyveleri, 

gölgede (20 °C) yetiştirilenlere göre meyve eti 2,5 kat daha sertti çünkü 

doğrudan güneş ışığı, büyüme sırasında hücre duvarı enzimlerinin 

(selülaz ve poligalakturonaz) aktivitesini azaltarak olgunlaşmayı 

geciktirdiği sonucu bildirmişlerdir. Narenciye yetiştiriciliği için 

optimum sıcaklık aralığının 22–34 ºC olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

aralığın üzerindeki sıcaklıklar meyve dökümüne ve meyve büyüklüğü 

gibi fiziksel kalite özelliğine olumsuz etkide bulunur daha küçük meyve 

boyutuna yol açarken SÇKM ve TA gibi organoleptik kalite 

parametreleri de etkilenir (Balfagón ve ark., 2022). Ayrıca, bu kalite 

faktörler ne kadar kötüleşirse, verimin ticari değeri o kadar düşük olur. 

• CO2 Etkisi 

İklim değişikliğinin meyve yetiştiriciliğinde ürün kalitesine etki eden 

ikinci faktör atmosferdeki karbondioksit miktarıdır. Karbondioksit 

(CO2), ısıyı emen ve yayan özelliği ile dünyanın en önemli sera gazıdır. 

Dünya atmosferinde yoğun olarak bulunan oksijen ve nitrojenin 

özelliklerinden farlı olarak CO2 gibi sera gazları dünya yüzeyinden 

yayılan ısıyı emer ve dünya yüzeyine ısının yayılmasını sağlar ki bu 
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canlı varlıkların yaşamını devam ettirmesinde önemli bir faktördür 

(Lindsey, 2022). Doğal denge içinde atmosferdeki CO2 miktarı yeterli 

düzeydeyken sanayi devrimi ile insanların ihtiyaçlarını karşılamak için 

yapmış oldukları ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan atıklar 

nedeniyle atmosferdeki CO2 miktarı hızla artmış ve bu da CO2 gazının 

özelliği nedeniyle küresel ısı artışına neden olarak iklim değişikliği 

tetiklemiştir. Atmosferdeki CO2 miktarı bitki gelişimi açısından da 

önemlidir. Swaminathan ve Kesavan (2012), yüksek emisyon seviyesi 

nedeniyle meyve büyümesi açısından en sınırlayıcı faktörlerden CO2 

seviyesidir. Karbondioksit fotosentez için önemli bir element 

olduğundan atmosferdeki artan yoğunluğu meyve verimliliğini 

belirlemede büyük etkisi olacaktır. Pritchard ve Amthor, 2005 ve 

Stöckle ve ark. (2011), yürüttükleri bir araştırmada yaprak yüzeyine 

etki eden havadaki artan CO2 yoğunluğu stoma iletkenliğini, stoma 

açıklığını ve terlemeyi azalttığı ve bu durumun yüksek su kullanımı 

nedeniyle büyüme ve fotosentez aktivitelerinde artışa neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Yüksek CO2 seviyesi, yüksek miktarda sulama ve bitki 

beslemede daha fazla gübre gerektirmekte, bu da kısa dönemde 

bitkilerde büyümeyi artırarak verim azalışına neden olmaktadır. 

Atmosferde artan CO2 miktarı sera etkisi ile yeryüzünün ısınması ve 

soğuması ile ilgili sıcaklık farkını azaltarak meyvelerin yetişmesinde 

gerekli iklim koşullarını olumsuz yönde etkilemekte bazı türlerde 

soğuklanma isteği süresini azaltmakta bu da meyve verimini, meyve 

kalitesini etkilemektedir. Özellikle soğuklanma isteği olan çekirdekli 

meyve türlerinden şeftalide yapılan bir araştırmada soğuklanma 

eksikliği nedeniyle çiçeklenme, meyve tutumu, verim ve kalitenin daha 
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sıcak iklim koşullarından önemli ölçüde etkilendiği sonucuna 

ulaşmışlardır (Klein ve ark., 2021). Ramirez ve Kallarackal (2015), ise 

iklim değişikliği koşullarında yüksek ürün verimliliği için bitki besin 

elementlerinde daha fazla nitrojen içerikli girdi kullanılması 

gerektirdiğini bildirmişlerdir. Chen ve ark. [6], yüksek CO2 

seviyelerinin, bitki başına toplam meyve sayısını, ortalama meyve taze 

ağırlığını, kuru madde içeriğini, meyve toplam şekerlerini ve şeker/asit 

oranını artırarak çileğin verimini ve meyve kalitesini büyük ölçüde 

iyileştirdiğini bildirmiştir. Buna karşı başka bir çalışmada yüksek CO2 

ve sebzelerin besin içeriğine bakan 57 makalenin 2018 meta-analizi, 

magnezyumun yanı sıra protein, çinko ve demir içeriklerinin azaldığı 

sonucuna ulaştı (Dong ve ark., 2018). Diğer araştırmalarda yapılan 

benzer analiz sonuçları benzer şekilde iklim değişikliğine bağlı çevresel 

koşullardaki değişim birlikte glikoz, fruktoz ve sükroz gibi 

karbonhidratlarda da bir artış olduğunu ve yüksek CO2'nin neden 

olduğu protein-karbonhidrat oranındaki bu değişikliklerin zaten 

kontrolden çıkmış bir obezite salgınını daha da kötüleştirebileceğini 

düşünüyor (Weigel HJ, 2014). 

• Kuraklık Etkisi 

İklim değişikliğinin meyve yetiştiriciliğinde ürün kalitesine etki eden 

üçüncü faktör kuraklıktır. Canlı varlıkların yaşamının devamı için 

hayati bir önemi olan su, bitkisel üretimin bir alt dalı olan meyve 

yetiştiriciliğinde de kritik öneme sahiptir. Kuraklık, bir bölgenin bir yıl 

boyunca beklenenden daha az yağış alması yanında sulak alanlarında, 

göllerinde ve nehirlerinde depolanan su ile yeraltı su kaynakları ve 

toprakta depolanan su miktarının azalması olarak tanımlayabiliriz. 
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Kuraklığın şiddeti, bir alanın ne kadar süre kurak kaldığına bağlı olarak 

zamanla artar. Sera gazlarının salınımındaki artışa bağlı olarak 

meydana gelen küresel sıcaklık değerlerindeki artışın sonucunda oluşan 

iklim değişikliği buharlaştırmayı hızlandırarak yüzey sularının 

azalmasına, toprakları ve bitki örtüsünü kurumasına neden olur.  

İklim değişikliğine bağlı şiddetli kuraklıklarından kaynaklanan su 

eksikliği, narenciye ağaçlarının büyümesini ve üreme süreçlerini 

olumsuz etkiler ve sonuç olarak daha düşük verime neden olduğu gibi 

meyve oluşumu ve büyümesi sırasındaki su eksiklikleri, meyve 

boyutunun ve kalitesinin azalmasına ve absisyon kayıplarının artmasına 

neden olur (Romero ve ark., 2006). Elma meyvesinde kuraklık 

nedeniyle oluşan su eksikliği meyve hücre bölünmesini kısıtlayarak 

önemli kalite özelliklerinde meyve büyüklüğünü ve olumsuz 

etkilemekte küçük meyveler oluşumunaneden olduğu gibi nişasta 

birikimini azaltarak hasattan sonra meyvenin depolama ömrünü 

kısalmasına neden olmaktadır (Warmund, 2016). Kuraklık genellikle 

anormal derecede yüksek sıcaklıklarla ilişkilendirildiğinden, kırmızı 

elmalar bu koşullar altında istenen kırmızı meyve rengi yerine 

kahverengimsi bir meyve rengi oluşur ve elma ağaçları hasat öncesinde 

meyve dökme eğiliminde bir yapı arzeder (Warmund, 2016). Sığ kök 

sistemleri olan meyve bitkilerinde çilek ve yaban mersini gibi uzun 

süreli kuraklığa karşı hassas olan çilek bitkileri, büyüme mevsiminin 

başlangıcından itibaren ciddi şekilde su stresine maruz kaldığında, 

toplam meyve veriminde yaklaşık %80 oranında azalma meydana 

gelebilir ve çilek hasadı öncesi kuraklık olgunlaşmayı hızlandırır ve 

meyve boyutunu önemli ölçüde azaltarak meyve kalitesini olumsuz 
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yönde etkiler (Warmund, 2016). Kuraklık muz meyvesinin vejetatif 

dönemindeki toprak nemi stresi muz bitkisinin yaşam döngüsünün 

uzamasına neden olurken ve zayıf salkım oluşumuna, küçük ve daha az 

meyve tutumuna neden olmaktadır. Çiçeklenme sırasındaki su stresi, 

meyve eti gelişimini engeller ve pazarlanabilir meyve değerini düşürür. 

• Yağış Rejimi Etkisi 

İklim değişikliğinin meyve yetiştiriciliğinde ürün kalitesine etki eden 

son olarak dördüncü faktör düzensizleşen yağış rejimidir. Önemli bir su 

kaynağı olan yağışların tarımsal üretimde dolayısıyla meyve 

yetiştiriciliğinde olumlu bir seyir seyrettiği sürece büyük faydaları 

vardır. Ancak iklim değişikliğinin en önemli etkilerinde biri de yağış 

rejimlerindeki değişimdir. Yüksek kalitede ürün almak için iklim 

koşullarının üretimi yapılan meyve ağacının ekolojik istemlerine uygun 

olması ön koşuldur. Bu anlamda uzun dönemde ve hasat zamanlarında 

görülen yağış miktarı, şekli ve sıklığı meyve verimi ve kalitesinin 

belirlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Dolu gibi, sert yağışlar ki 

iklim değişikliğine bağlı olarak sık sık karşılaşılan bir durumdur, meyve 

tutumu aşamasında meyvelerin dökülmesine ve hasat döneminde ise 

meyve yüzeyini yaralayarak meyvenin görünümünde bozukluklara ve 

çürümelere neden olarak verim kaybına neden olmaktadır. Uzun süreli 

yağışlar meyvelerde çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme dönemindeki 

yağışlar çiçeklenmenin gecikmesine veya çiçeklenme yerine vejetatif 

çiçek salkımlarının oluşmasına olgunlaşma ve hasat döneminde meyve 

kalitesi için olumsuzluklara neden olabilir. Olgunlaşma dönemde suya 

maruz kalma gerekende çok fazla ise meyvelerde çatlama zararı 

meydana gelir, bu da meyvelerin piyasada birinci sınıf meyve olarak 
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satılmasını engeller. İklim değişikliğinin neden olduğu ekstrem 

durumlarda %80 ile %100'e kadar ulaşabilen çatlama hasarı büyük 

verim kayıplarına neden olabilir. Peng (2000), Naval portakal çeşidinde 

Eylül-Ekim aylarındaki yağışların SÇKM üzerinde belirgin bir etkiye 

sahip olduğunu ve o dönemdeki düşük yağışlar SÇKM içeriğinin 

arttığını bildirmiştir. 

Aynı şekilde mango ve guava meyvelerinde de olgunlaşma 

dönemindeki yağışlar meyvelerin kararmasına neden olduğu, kış 

yağışlarının azalması sulama ihtiyacını arttırdığını ve düşük verime 

neden olduğu gözlemlenmiştir (Subedi, 2019). İklim değişikliğine bağlı 

yağış rejimindeki düzensiz yağan yağmurlar zararlıların oluşmasına 

uygun bir zemin hazırlayarak meyvelere zarar vermesi de düşük meyve 

verimine hem de kalitesine neden olur (Makhmale ve ark., 2016). İklim 

değişikliğine bağlı aşırı yağışlar çiçeklenme sırasında çiçeğin 

stigmasındaki poleni yıkayarak zayıf meyve tutumuna veya hiç meyve 

oluşmamasına neden olmaktadır (Sadawarti ve ark., 2021). İklim 

değişikliğine bağlı aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen seller uzun 

süre meyve alanlarında kalıcı olması meyve ağaçlarına ve dolayısıyla 

meyve verimi ve kalitesine olumsuz etkileri olmaktadır. Bu konuda 

turunçgillerde yapılan bir çalışmada kısmen azalmış terleme, fotosentez 

ve su potansiyelinin yanı sıra aerobik süreçleri engelleyen kök 

bölgesindeki oksijenin azalmasından kaynaklanan apoplast asitlenmesi 

ile açıklanan (Vincent ve ark., 2020) turunçgil ağaçlarında sel 

baskınlarının etkileri arasında bitki büyümesinin ve gelişiminin 

engellenmesi, yaprak dökülmesi ve sararması ve gövde ölümü 

semptomlar gözlemlenmiştir (Balfagón ve ark., 2022). 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

İklim değişikliğinin meyve kalitesi üzerinde etkilerinin 

değerlendirildiği bu çalışmada iklim değişikliğinin olumsuz etkileri 

incelenmiştir. İnsan varlığının devamı için tarım ve tarıma bağlı 

ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinden vazgeçilemez. İnsan 

yaşamını devam ettirmede gerekli olan besinlerin neredeyse tamamı bu 

faaliyetlerden sağlanmaktadır. Ancak bu günün koşullarında gelecek ile 

ilgili yapılan projetsiyonlarda tarım ve tarıma bağlı ekonomik 

faaliyetlerin insanlar tarafından yaratılan iklim değişikliği tehdidi ile 

karşı karşıya olduğunu ve şimdiden önlem alınmazsa bu faaliyetlerin 

maliyetinin büyük olacağı ya da insanlara büyük zararlar vereceği 

öngörülmektedir. İklim değişikliğine insan ihtiyaçlarının karşılanması 

amacı ile gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerden ortaya çıkan 

atıkların doğal dengeye zarar vermesi ve doğanın bozolan dengesini 

onarma özelliğinin de yok edilmesi neden olmuştur. Her ekonomik 

faailyet alanını etkileye iklim değişikliği tarımsal üretim faaliyetlerini 

de olumsuz yönde etkilemesi öngörülmektedir. Tarımsal faaliyetlerin 

önemli bir özelliği ise doğal şartlara bağlı yapılması, doğal dengeden 

doğrudan etkilenen ve etkileyen bir yapısı olmasıdır. 

Tarımsal faaliyetlerin bir alt dalı olan meyve yetiştiriciliği de iklim 

değişikliğinden olumsuz yönde etkilenecek alanlardan biri olarak 

değerlendirilmektedir. İklim değişikliği sıcaklık, atmosferdeki CO2 

miktarı, kuraklık ve yağış rejimindeki düzensizlikler meyve 

yetiştiricilik sürecini başından sonuna kadar her aşamasında olumsuz 

etkilere neden olmaktadır. Özellikle bu faktörlerin verim, renk, 

büyüklük, tat-aroma, sertlik, besin değerleri ve raf ömrü gibi meyve 



83 | KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ 

 

 

 

kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri meyvelerde verim kayıplarına ve 

tarımsal üretim kaynaklarının boşa tüketilmesine neden olmaktadır.  
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GİRİŞ 

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların 

kalite ve verimlerinin artırılması, bu ürünlerin uygun koşullarda 

depolanması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim 

dalı olarak tarif edilebilir. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek 

ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel veya hayvansal ürünün 

bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin 

tümüdür. Bu bağlamda tarım, hem ülkemiz için hem de dünyada asla 

ihmale gelmeyecek stratejik bir sektör olarak tanımlanabilir (Avan, 

2021a).   

Tarım, bitkisel üretim ve hayvansal üretim olmak üzere iki temel 

üretim dalından oluşmaktadır. Bitkisel üretim, toprağı işlemek, tohum 

ekmek, toprağı sulamak, bitkileri yetiştirmek, zararlılardan ve yabancı 

otlardan korumak, hasat etmek, tahıl harmanlamak, hayvan beslemek, 

ürünleri sınıflandırmak ve paketlemek gibi birçok faaliyetleri 

içermektedir. Dünyada ve ülkemizde insan nüfusuna yetebilecek 

verimli ve kaliteli bitkisel üretimin yapılması ve sürdürülebilirliği 

oldukça önemlidir (Bolat ve Avan, 2021). Bitkisel üretimde birçok 

canlı ve/veya cansız faktörler verim ve kalitede önemli kayıpların 

oluşumuna neden olmaktadır (Avan ve Kotan, 2021). Bitkisel üretimde 

verimi sınırlayan biotik ve abiotik bu faktörlerden özellikle bazı 

çevresel faktörler, iklim değişiklikleri, bitkisel üretimde hastalık ve 

zararlı miktarında artışı sağlamaktadır (Avan, 2021b).  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvanlar
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0nsan_besini&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvanlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Koruma
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitkisel_%C3%BCretim&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvansal_%C3%BCretim
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Dünyada tarımsal ürünlerin sınırlandırılmasında en önemli faktörlerden 

biri de tarımda zararlı böceklerdir. Böceklerin davranışlarında ya da 

beslenmelerinde oluşacak bir değişiklik, zaten sınırlı miktarda olan 

tarımsal ürünlerin daha da azalmasına neden olacak, insan 

beslenmesinde daha ciddi sıkıntıların oluşumuna meydan vermiştir. 

İnsanlar tarafından gıda olarak kullanılan bitkilerde 10.000'den fazla 

böcek türü zarar yapmaktadır ve bu da küresel olarak yıllık ortalama 

%13,6 ürün kaybına sebebiyet vermektedir (Benedict, 2003). Bununla 

birlikte, insan beslenmesinde çok önemli yere sahip olan pirinç, pamuk, 

yerfıstığı, şeker kamışı, sorgum, domates, biber, mango, üzüm gibi 

ürünlerde verim kayıplarının yaklaşık % 22'sinin de böcek zararlılarına 

bağlanabileceğini ortaya konmuştur (Barbosa ve Schultz, 1987). 

Her yıl büyük ekonomik zarara neden olan bu hastalık zararlı ve 

yabancı otlarla çeşitli mücadele yöntemleri kullanılarak zararları 

önlenmesi için dünyada her yıl yaklaşık 3,5 milyon ton pestisit 

kullanılmaktadır (Bayat ve ark., 2020). Bitki hastalıklarıyla 

mücadelede kullanılan kimyasalların insan sağlığı ve çevreye olan 

zararlı etkileri nedeniyle insanlar alternatif mücadele yöntemlerini 

araştırmışlardır.  Faydalı bakteri türleriyle yapılan biyolojik mücadele 

çalışmaları ve  antifungal etkilerin araştırıldığı çalışmalar, bu 

doğrultuda üzerinde çalışılan konulardan bazıları olduğu 

bildirilmiştir  (Atay ve ark., 2019; Atay ve Soylu, 2022). Geleneksel 

mücadele yöntemlerinin dışında, çevreci hastalıklarla mücadele 

stratejilerinin geliştirilmesi ile biyolojik mücadele yöntemlerine ilgi 

günden güne artmaktadır (Avan, 2022). 
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İklimde meydana gelen değişimler, daha çok atmosfer sıcaklığın da ve 

karbondioksit miktarındaki artış nedeniyle, yağış düzeninde görülen 

değişiklikler ve uzun süren kuraklıklar oluşturması nedeniyle bitkisel 

tarımı ve olası böcek zararını çok fazla etkilemektedir. Böcek 

zararlıların artmasının önemli bir nedeni de zararlıları kontrol altında 

tutan doğal düşmanlarının gelişimi, üremesi ve hayatta kalma 

kabiliyetlerinin çevresel faktörlere bağlı olarak değişmesidir (Bale ve 

ark., 2002). Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde böcekler tarım 

alanlarında zaman zaman salgın yapmakta ve büyük ekonomik 

zararlara neden olmaktadır 

Ekolojik açıdan salgın, 'belirli bir türün bolluğunda nispeten kısa bir 

süre içinde meydana gelen patlayıcı bir artış' olarak tanımlanabilir 

(Carpenter, 1940). Bu açıdan bakıldığında, zararlı etkisi olan bir 

organizmanın popülasyonundaki artırtırdır ve böyle bir organizmaya da 

'zararlı' adı verilir. Zararlı organizmaların salgınları, çok eski 

zamanlardan beri insanlar üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur 

(Carpenter, 1940). Bu bağlamda, tarihte birçok zararlı organizmanın 

örneğin sivrisinekler, karasinekler çekirge ve farelerin periyodik olarak 

salgınları hem kıtlıklara hem de insan topluluklarının yok olmasına 

varacak kadar önemli oluşumlara neden olmuştur. 

Bu çalışmada, böcek salgınlarının tanımı, böcek salgınların nedenleri 

ve böcek salgınlarına etki eden biyotik ve abiyotik faktörler ele 

alınacaktır.   
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BÖCEK EPİDEMİSİNİN TARİHÇESİ 

Böcek salgınlarının ilk kayıtları 17. yüzyılın ortalarındaki büyük 

çekirge istilalarını takiben başlamış ve bu tür çalışmalar günümüze 

kadar devam etmiştir  (Mann, 1879). Bu ilk kayıtlar Keppen (1870), 

Swinton (1883), Trinchieri (1916), Kulagin (1921), Rudy (1923), 

Rethley (1925) ve Zverazomb-Zubovskii ve ark., (1926) tarafından 

kayıt edilmiş ve genelde çekirge salgınlarını içeren bu kayıtlar böcek 

epidemileri için önemli kaynak oluşturmuştur.  Çekirgeler dışındaki ilk 

böcek epidemi kayıtları F. Krebel’s’in 1802 yılında yayınlanan Forst- 

und Jagd Katendarfiir das Jahr adlı eserinde yer almıştır (Carpenter, 

1940). 1826 yılından sonra ise birçok böceğin periyodik olarak salgın 

yaptığı ile ilgili birçok makale yayınlandığı bildirilmiştir (Carpenter, 

1940). 1855'te Assman böcek epidemilerini meteorolojik nedenlere 

bağlamış, böcek popülasyonundaki dalgalanmaların ve salgınların 

güneş lekeleriyle ilişkilendirmiştir  (Carpenter, 1940). Bu görüşün 

savunucuları arasında Keppen (1870) ve Swinton (1883),  gibi 

araştırıcılar tarafından desteklenmiş ancak herhangi bir kanıt 

sunulamamıştır (Assman, 1855). Beck 1910’da böcek salgınlarının 

listelerini derlemiş ve bu konuda önemli bilgiler vermiştir (Beck, 1910). 

Kulagin, 1892-1912 yıllırı arasında Avrupa ve bazı Rusya eyaletlerinde 

görülen önemli zararlılarının bir kısmını yayınlanmıştır (Kulagin, 

1913). Yine aynı yazar tarafından 1870-1933 döneminde Moskova 

bölgesinde bulunan zararlıların durumlarını gösteren daha ayrıntılı bir 

makale yayınlanmıştır (Kulagin, 1934). 1925 yılında ise Averin, 1910 - 

1925 yılları arasında Ukrayna'da böcek popülasyon gelişiminin kısa bir 

grafiğini yayınlamıştır (Averin, 1925).  
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1920 yıllarda böcek salgınları daha çok orman ağaçlarında olduğu 

bildirilmiştir. Bu bağlamda ABD’de Aspen Grove ve Kettle vadisinde 

Pinus contorta ile Pinus ponderosa çam türlerinde böcek salgınlarından 

söz edilmiştir (Baker ve Ve blen, 1990; Veblen ve Donnegan, 2006). 

Yine benzer şekilde 1920 ve 1930 yıllarda Dağ Çamı Böceği 

Dendroctonus ponderosae Hopkings (Coleoptera: Curculionidae)’nin 

Kootenav ve Banff ulusal parkında çeşitli çam ağaçlarında salgın 

yaptığı ve birçok ağacın ölümüne sebep olduğu bildirilmiştir 

(Carpenter, 1940). Aynı zararlının daha küçük salgını Kaliforniya 

çamında Shuswap ve British Columbia bölgelerinde olduğu 

bildirlmiştir (Veblen ve Donnegan, 2006).  

1950'ler ve 1960'larda şimdiye kadar kaydedilen en uzun süreli 

salgınlardan biri Kuzey - Orta Britanya Kolombiyası'ndaki Babine Gölü 

ve Stuart Gölü çevresinde gözlendiği kaydedilmiştir (LİT).  

1940'lardaki Ladin Böceği Ips typographus L (Coleoptera:Scolytidae) 

salgını, Batı Colarado'daki White River Platosunun çoğunda ladin 

ağaçlarını öldürdüğü bildirilmiştir (Veblen ve Donnegan, 2006).   

1970 ve 1980'lerde Chileotin platosunda ve Güneydoğu Britanya 

Kolumbiyası'nda bir çok önemli böcek istilasının geliştiği bildirilmiştir 

(Veblen ve Donnegan, 2006). 1990'larda Kuzey - Orta Britanya 

Kolumbiyası'nda başlayan diğer bir salgın ise bugüne kadar kaydedilen 

en büyük salgın olduğu belirlenmiştir (Veblen ve Donnegan, 2006). 
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BÖCEK SALGINI NEDİR VE BÖCEK SALGININ 

ÖZELLİKLERİ 

Salgın kavramı uygulamada birçok farklı anlama geldiğinden anlamı 

oldukça belirsizdir. Sözlük anlamı itibarı ile "ani ve aktif bir şekilde 

ortaya çıkmak" olarak ifade edilen salgın kelimesi entomolojik anlamda 

'belirli bir böcek türünün kısa bir süre içinde meydana gelen patlayıcı 

bir artışı yâda varlık artışı ' olarak basit bir tanımlama yapılabilir. Bir 

salgın, bir böceğin (veya başka bir hayvanın) normal yaşam döngüsü 

sırasında, belirli bir sürede yeterince bol veya zararlı (veya her ikisi) 

olduğu zaman olarak kabul edilmektedir.  

1959–1966 ve 1984–1992 yıllarında iki farklı bölgede çekirge 

salgınının mekânsal ve zamansal özelliklerini incelemek için bir 

çalışma yapılmıştır (Cigilano ve ark., 1995).  

Yapılan bu çalışmalar sonucunda böcek salgınlarının özellikleri şu 

şekilde karakterize edilmiştir: 

1. Salgınlar periyodik ve kısa sürelidir. 

2. Uzun süreli salgınlarda, yüksek yoğunluk gösteren alanlarda 

popülasyon dalgalanmaları uç noktalarda görülmektedir. 

3. Salgınlar, coğrafi olarak sınırlı olmalarına rağmen, her yıl yüksek 

yoğunluklu alanlar oluşturabilmektedirler. 

4. Salgınlarda yüksek yoğunluklu alanlar, bir nesilden diğerine sabit 

kalabilir, azalabilir, genişleyebilir veya tamamen çökebilir. 
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5. Salgınlarda, yüksek yoğunluklar belirli bir süre boyunca aynı anda 

yükselebilir veya düşebilir. 

6. Salgınlarda yoğunluklar, genellikle yüksek yoğunluklu alanların 

kenarından uzaklaştıkça ters orantılı olarak değişir. 

7. Salgınlarda, göç meydana gelebilir. Ancak yeni bölgesel salgınlar, 

aktif istila alanlarının bir sonucu gibi görülmez. 

8. Salgınlarda, yüksek yoğunluklu alanlar genişlerse, sınırların 

genişlemesi veya bu sınırların ötesinde ayrı yeni yüksek yoğunluklu 

alanların ortaya çıkması herhangi bir özel model izlemez salgınlar 

genelde birbirine benzer. 

9. Salgınlarda, her ne kadar kronik olarak yüksek yoğunluklu alanlar 

tespit edilemese de bazı bitki türleri yüksek yoğunluklara daha meyilli 

olduğu görülmekte ve bu alanlarda popülasyon dalgalanmaları daha 

yüksek düzeyde seyretmektedir. 

10. Salgınlar kendi kendini devam ettirmez, belirli bir süreden sonra 

normal seyrine döner (Cigilano ve ark., 1995). 

BÖCEK SALGINLARININ SEBEPLERİ 

Bitkilerde zararlı yönetiminin tarihi, büyük ölçüde tarım tarihi ile 

birlikte başlamış ve günümüze kadar devam edip gelmiştir. Tarımda 

zararlı böcekler ilk tarım uygulamalarından beri kronik bir sorun olarak 

günümüze kadar süregelmiştir (Waage, 1993). Tarımın yoğunlaşması, 

çeşitli şekillerde yeni veya daha büyük zararlı sorunlarını artırmıştır. 

Bunun nedenlerini kısaca özetlenirse;  
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1. Monokültür Tarım, Bir zararlı böcek salgınının ilk nedeni 

monokültür tarımdır. Monokültür, bir seferde yalnızca tek bir bitki 

türünün üretimini içeren bir tarım uygulaması türüdür. Zararlılar 

kendilerine çekilmeye meyillidir ve aynı anda geniş bir alanı işgal 

etmektedirler. 

Tek bir bitki türünün veya çeşidinin her zamankinden daha fazla ve 

daha kapsamlı olarak geniş bir alanda yetiştirilmesi, buna bağlı olarak 

bu ürünlerde zararlı tür ve sayısının artmasına neden olmaktadırlar 

(Strong ve ark., 1984). Monokültür tarımın böcek salgınlarına 

üzerindeki etkisinin oldukça önemli olduğu belirlenmiştir.  Bunun 

nedenleri, bir monokültür tarımın bir zararlı için oldukça uygun bir 

yaşam alanı sağlaması olduğu gibi, zararlının doğal düşmanları için 

oldukça elverişsiz bir yaşam alanı oluşturması ve bunun sonucunda da 

salgınlar için uygun koşullar oluşturduğu düşünülmektedir (Redfearn 

ve Pimm, 1987). 

Monokültürler doğal ekosistemlerde meydana gelir, örneğin, örn. çalı, 

funda veya doğal orman alanları gibi. Tek ürün plantasyonlarında 

türlerin daha çok zarar yapmasına imkân verdiği gibi tarımsal ürünleri 

zararlılara karşı daha savunmasız hale getirmemelidir (Speight ve 

Wainhouse, 1989).  

2. Genel olarak, yüksek verimli ürün çeşitlerinin, hastalık ve zararlılara 

hassas oluşu, buna bağlı olarak hastalık ve zararlıların daha hızlı bir 

şekilde yayılmasına neden olduğu bildirilmiştir. 

3. Doğal düşmanların azaltılması, özellikle bilinçsiz tarım ilaçlarının 

kullanılması sonucu zararlıların doğal düşmanlarının sayısı ve 
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etkinliğinin azalması. Doğal düşmanların etkinliğinin azalması sonucu 

zararlıları baskı altına alan önemli bir faktörün ortadan kalkması 

(Speight ve Wainhouse, 1989). 

4. Münavebenin yapılmaması aynı bitki tür ve çeşidinin yıllar boyunca 

ekilmesi yada münavebeye giren ürün sayısının ve süresinin 

azaltılması.  

5. Daha iyi çeşit arayışı ve bitki materyali için dünya çapında tarımsal 

ürün çeşitlerinin hareketi ve bununla birlikte zararlıların hareket etmesi 

sonucu zararlılara duyarlı hassas çeşitlere bulaşması (Berryman, 1987).   

6. Özellikle kimyasallara bağımlılık böcek popülasyonların artmasında 

önemli rol oynarlar. 1950'li ve 1960'lı yıllarda zararlı böceklerin 

kontrolünde insektisitler geniş çaplı olarak kullanılmaya başlanmış ve 

önemli bir başarı sağlanmıştır. Bu dönemde geliştirilen 

kimyasalinsektisitler , ucuz ve etkili bir şekilde zararlıları kontrol altına 

almışlardır. Bunun sonucunda araştırıcılar, yüksek verimli çeşitler 

geliştirmeye yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, yetiştiriciler dikkatlerini 

böceklere dayanıklı çeşitler üretmekten çok olağanüstü verim elde 

etmeye odaklanmışlardır (Ferro, 1987). 

7- Hava Durumu: Özellikle orman sistemlerinde, konukçu bitkinin 

fizyolojik durumundaki zararlı salgınlarının meydana gelebileceği ve 

havanın sıklıkla bu olayda önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir 

(Berryman, 1987; Speight ve Wainhouse, 1989). Böcek salgınları, 

özellikle göçmen böcekler, genellikle belirli hava koşullarıyla yakından 

ilişkili olduğu belirlenmiştir. Buna örnek olarak çöl çekirgesi ve 

Spodoptera spp. salgınları verilebilir. Hava ayrıca popülasyon 
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gelişimini doğrudan etkileyebilir, eğer sıcaklıklar böceğin yaşam 

döngüsü boyunca uygun bir dönemde popülasyon büyümesi için 

uygunsa, salgınlar meydana gelebilir, örneğin İngiltere’de ılıman geçen 

kışların, tahıl yaprak biti salgınlarıyla yakından ilişkili olduğu tespit 

edilmiştir. Hava koşulları, zararlıların ve onların doğal düşmanlarının 

farklı bir şekilde gelişmesine neden olabilir, bu da birlikteliklerinin 

ayrılmasına neden olur ve böylece düzensiz bir zararlı popülasyonunun 

artmasına sebep olmaktadır (Speight ve Wainhouse, 1989). 

8- İnsan Faktörü: Böcek salgınları, insan müdahalesi yoluyla, yani 

böcek ilacı, sulama, gübreleme veya böceklere karşı direnci olmayan 

çeşitler kullanmak bu salgınlarıtetikleyebilmektedir. Bunlar arasında 

böcek salgınları üzerinde en yaygın etkiye sahip olan insektisitlerin 

olduğu saptanmıştır. Bilinçsiz insektisit kullanılması, doğal 

düşmanların sayısının azaltılmasına, rekabetçi türlerin azalmasına ve 

ikincil zararlı türlerin salgınlarının ortaya çıkmasına ve insektisite 

dirençli böceklerin ortaya çıkmasına neden olacağından böcek 

salgınlarının çıkmasında önemli bir faktör nedeni olabilirler (Ferro, 

1987). 

Geniş spektrumlu insektisitlerin kullanımı, hem zararlı hem de doğal 

düşman popülasyonlarının yok olmasına neden olabilir. Sekonder 

zararlılar, bir insektisitin, önemli bir zararlının yok edilmesiyle birlikte, 

rekabet ortadan kalkmakta, skonder zararlıların bitkide daha etkili bir 

şekilde zarar yapmasına sağlayarak bir salgın ortaya çıkarmasına 

olanak sunmaktadır. 
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İnsektisit direncinin gelişmesi nedeniyle böcek salgınlarının meydana 

geldiği bilinmektedir. Tekrar tekrar yaygın olarak uygulanan 

insektisitler, dirençli bireyler için yoğun bir seleksiyon baskısının 

oluştuğu bir durum yaratmaktadır. Bu bireyler daha sonra insektisit ile 

uygulanan alanda çoğalabilmekter ve müteakip salgınlara neden 

olabilmektedir (Ferro, 1987). 

Tüm bu faktörlere ek olarak, tüketici gereksinimlerindeki değişiklikler 

de böcek salgınlarında önemli rol oynar. Bunun sonucunda, böceklerin 

daha düşük yoğunluklarda kontrol etme isteği doğal düşmanların yok 

olmasına ve zararlıların başıboş olmasının arkasındaki itici güçlerden 

biri olmuştur. Tüketici standartlarındaki bu tür değişimler, bazı 

böceklerin ürünün fiziksel kayıplara neden oldukları noktanın ötesinde 

kontrol edildiği anlamına gelmektedir (Speight ve Wainhouse, 1989).   

BÖCEK SALGINLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Böcek salgınlarına etki eden faktörleri iki ana grup altında toplayabiliriz 

(Şekil 1). 

Dış Faktörler 

• Sıcaklık 

Böcek fizyolojisi sıcaklıktaki değişikliklere karşı oldukça duyarlıdır ve 

böceklerin metabolizma hızları 10 ◦C'lik bir artışla yaklaşık iki katına 

çıkma eğilimindedir (Dauces ve ark., 2009). Bu bağlamda, birçok 

araştırmacı artan sıcaklıkla böceklerin beslenmesini, gelişimini ve 

hareket hızlarını artırma eğiliminde olduğunu ve bunun da 

doğurganlığı, hayatta kalmayı, döl süresini, popülasyon büyüklüğünü 
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ve coğrafi aralığı etkileyerek popülasyon dinamiklerini 

etkileyebileceğini göstermiştir (Bale ve ark., 2002). 

 

Şekil 1. Böcek salgınlarına etki eden dış ve iç faktörler 

Artan sıcaklık koşullarına uyum sağlayamayan ve gelişemeyen böcek 

türleri genellikle popülasyonlarını sürdürmekte zorlanırken, diğer türler 

hızla gelişip çoğalabilirler. Sıcaklık, metabolizma, metamorfoz, 

hareketlilik ve zararlı popülasyonunda ve dinamiklerinde değişiklik 

olasılığını belirleyen konakçı mevcudiyetinde önemli bir rol oynayan 

abiyotik faktörlerden biridir (Shrestha ve ark., 2019) (Şekil 1). 

Böcek zararlılarının dağılımı ve davranışı göz önüne alındığında, 

sıcaklıktaki bir artışın, artan beslenme (De Lucia ve ark., 2008) ve 

böcek popülasyonlarının büyüme oranındaki değişiklikler ile ilişkili 

olduğu bildirilmiştir (Deutsch ve ark., 2018). Bu nedenle, tropik 

bölgelerdeki böcek popülasyonlarının, zararlı gelişimi ve büyümesi için 

optimum böcek gelişim seviyesine yakın sıcaklık seviyesi nedeniyle 
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sıcaklığın artması ile büyüme hızında bir düşüş beklenirken, ılıman 

bölgelerdeki böceklerin, büyümede bir artış olması beklenmektedir 

(Deutsch ve ark., 2018). Farklı iklim değişikliği senaryoları altında 

dünyanın üç büyük tahıl ürününün (buğday, pirinç ve mısır) üretiminde 

böcek popülasyonlarının büyümesindeki değişiklikleri doğru olarak 

tahmin etmişlerdir. 

 

Şekil 2.  Sıcaklık artışının böcekleri etkileme şekilleri 

Tropik bölgelerde yetiştirilen pirinçte, böcek popülasyonlarının 

büyümesinde bir azalma görülürken, hem ılıman hem de tropik 

bölgelerde yetiştirilen mısır için, böcek popülasyonlarının 

büyümesinde karışık tepkiler beklenebileceği bildirilmiştir (Deutsch ve 

ark., 2018). 

Artan sıcaklıkların etkileri, yaşam döngülerinin çoğunu toprakta 

geçiren böceklere göre yaşam döngülerinin çoğunu yer üstünde geçiren 

böceklerin etkilenmeleri daha fazladır.  Çünkü toprak, sıcaklık 

değişikliklerini engelleyen ve böylece etkilerini azaltabilen termal 
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olarak yalıtkan bir ortam olduğu bilinmektedir (Bale ve ark., 2002). 

Örneğin, daha sıcak koşullar altında, yaprak bitleri, predatör böcekler 

ve parazitoitler tarafından tehdit edildiğinde normalde saldıkları yaprak 

biti alarm feromonuna karşı daha az hassas olduğu bildirilmiştir 

(Awmach ve ark., 1997). Beyazsinek popülasyonları genel olarak 

sıcaklık, yağış ve nem gibi çevresel faktörler tarafından önemli 

derecede etkilenmektedir. Yüksek sıcaklık ve yüksek nem, beyazsinek 

popülasyonu oluşumunu pozitif olarak etkilediğini bildirilmiştir 

(Pathina ve ark., 2020). İklim modelleri, içinde bulunduğumuz yüzyılın 

sonuna kadar dünyanın ortalama sıcaklığının 1.8–4 ◦C artacağını tahmin 

ediyor (Johanson ve ark., 2002; Collins ve ark., 2007). 

 

• Rüzgâr 

Böcek salgınları, istilacı yabancı böceklerin taşınması, tanıtılması, 

kurulması ve yayılmasını içeren bir olaylar zincirini içermektedir 

(Riciordi, 2013). Yeni bir tür yeni bir habitata geldiğinde, mevcut  

iklimden ve iklim değişikliğinden olumlu veya olumsuz 

etkilenebilmektedir (Tobin ve Parry, 2014). İklim değişikliği, istilacı 

böceklerin taşınmasını ve girişini doğrudan etkileyebilir. Aşırı iklim 

olayları (örneğin, fırtınalar, şiddetli rüzgârlar, kasırgalar, akıntılar ve 

kabarmalar) zararlıları, yerleşme için uygun çevresel koşullar 

bulabilecekleri yeni coğrafi alanlara kaydırabilir (FAO, 2020). Örneğin, 

Kaktüs Güvesi (Cactoblastis cactorum Berg), 2005 yılında kasırga 

mevsimi sırasında Karayip Adalarından Meksika'ya gelerek burada 

nemli ekonomik tehdit oluşturmaktadır (Hill ve ark., 2007; Kiritoni ve 

ark., 2010). Bazı böcek türleri, yeni coğrafi bölgelere yayılmaya 
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diğerlerinden daha yatkın olduğu bildirilmektedir (Kiritoni ve ark., 

2010).  

Böceklerin birçoğu bitkilerde zararlı birçok hastalıkları taşırlar. Virüs 

vektörlerinin göç potansiyeli ve uzun mesafeli dağılımı da iklim 

değişikliğinden etkilenebilmektedir. Yaprak bitleri, atmosferik hava 

hareketlerinin onları yatay yer değiştirmesine maruz bırakarak uzun 

mesafeler kat edebilirler (Ferreros ve ark., 2017).  Bu uzun mesafeli 

taşıma, güneyde Kuzey Amerika'nın Great Plains'inden Minnesota'daki 

mısır yetiştirme alanlarına aşırı derecede kalıcı düşük basınçlı rüzgarlar 

tarafından taşınan yaprak bitlerinin neden olduğu ciddi viral salgınlarla 

bağlantılı olduğu saptanmıştır (Zeyon ve ark., 1987). Beyazsinekler 

arasında Sera Beyaz Sineği (Trialeurodes vaporariorum Westwood) ve 

Beyaz sinek (Bemisia tabaci Gennadius) en önemli virüs vektörleridir. 

Ilıman yağış ve yüksek sıcaklıklar genellikle B. tabaci için uygundur ve 

popülasyon artışına yol açar (Sseruwagi ve ark., 2004). Kuru ve sıcak 

iklimli ortamlar, kurulu sulama sistemleri ile B. tabaci için uygun 

koşullar sağlar. Kısa döl süreleri göz önüne alındığında, yaz aylarında 

büyük popülasyonlar gelişebilir. 

İklim değişikliği senaryolarının öngördüğü gibi tropik bölgelerde aşırı 

rüzgârlar ve artan siklonik aktivite B. tabaci'nin yayılmasını teşvik 

edebilir. Kuraklık, hayatta kalma oranını azaltabilir ve gelişimini 

bozabilir, ayrıca popülasyon büyüklüğünü ve dağılımını 

sınırlayabildiği belirlenmiştir (Sutherst, 2011). 
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• Yağış 

Yağış miktarı, yoğunluğu ve sıklığındaki değişiklikler iklim 

değişikliğinin çok önemli göstergeleridir. Çoğu olayda gözlemlendiği 

gibi, yağışın yoğunluğu artarken yağış sıklığı azalmıştır. Bu tür yağış 

düzeni, kuraklık ve sel oluşumuna neden olmaktadır. Toprakta kışı 

geçiren böcek türleri, üst üste gelen yağışlardan doğrudan 

etkilenmektedir. Kısacası, yoğun yağış sele ve suyun uzun süreli 

durgunluğuna neden olabilir. Bu olay böceklerin hayatta kalmasını 

tehdit etmekte ve onların diyapozunu olumsuz olarak etkilemektedir. 

Bununla birlikte, böcek yumurtaları ve larvaları şiddetli yağmurlar ve 

sel tarafından yıkanabilir (Shrestha, 2019). Yaprak bitleri, akarlar, 

jassidler, beyazsinekler vb. gibi küçük gövdeli zararlılar yoğun yağış 

sırasında yıkanabilir (Pathak, 2012) (Şekil 3).  

Değişken yağış, böcek popülasyonları üzerinde büyük bir etkiye sahip 

olabilir. Örneğin, Staley ve ark.  artan yaz yağışları ve kuraklığın 

otlaklardaki toprakta yaşayan tel kurdu (Agriotes lineatus L.) 

üzerindeki etkilerini incelemiştir. Tel kurtları, özellikle otlaklarda 

yetiştirildiklerinde patates, mısır, şeker pancarı vb. gibi mahsullere çok 

zarar veren zararlılardır ve iklim değişikliğinin etkileriyle çok daha 

büyük bir sorun haline gelmelerinin muhtemel olduğu bildirilmiştir 

(Staley ve ark., 2007; Johnson, 2008). Staley ve ark. (2007) kuraklık 

koşullarının aksine artan yaz yağış olaylarının bir sonucu olarak 

toprağın üst kısmında tel kurdu popülasyonlarının hızlı bir şekilde 

arttığını bulmuşlardır (Staley ve ark., 2007; Gregory ve ark., 2009).  
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Şekil 3. Yağışın böcekler üzerindeki etkileri 

• Pestisitler 

Tarımsal ürünlerin birincil zararlıların ortadan kaldırılması ile dolaylı 

olarak ikincil böcek salgınları ortaya çıkabilmektedir. Bu durum 

genellikle tarımsal zararlılar arasındaki rekabetin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Pamukta ikincil zararlıların salgınları, 1950'lerin 

sonlarında Sudan, Meksika ve daha sonra Avustralya'da DDT'nin 

kullanılması sonucu ikincil türlerin salgınları oluştuğu bildirilmiştir. Bu 

bölgelerde Beyazsinek, Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) gibi 

ikincil zararlıları baskı altında tutan avcılar ve parazitoidler gibi doğal 

düşmanların baskısı altında bulunmaktaydı. Ancak yapılan bilinçsiz 

ilaçlamalardan dolayı bu doğal dümanların yok edilmesi ile birlikte B. 

tabaci ana zararlı durumuna geçmiştir (Eveleens ve ark., 1973; Castle 

ve ark., 1996). Başka bir örnekte, chlorpyrifos'un üzüm bağlarına 

uygulanması, örümcek akarlarının yoğunluğunun artmasına neden 

olduğu bildirilmiştir. Çünkü Tetranychus sp. (Acari: Tetranychidae), 
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predatör fitoseiid akarlar insektisit tarafından elimine edildiği 

bildirilmiştir (Prischmann, ve ark., 2005). Pamukta ikincil bir zararlı 

olan Lygus hesperus (Hemiptera: Miridae)’u kontrol etmek için geniş 

spektrumlu insektisitlerin erken dönemde uygulamaları nedeniyle ile 

ana zararlı konumuna geçip bu zararlının kontrolü için ek maliyet 

oluşturduğu belirtilmiştir (Gross ve Rosenheim, 2011). 

İç Faktörler 

• Tür İçi Rekabet 

Tür içi rekabet, popülasyon ekolojisinde, aynı türün üyelerinin sınırlı 

kaynaklar için rekabet ettiği bir karşılıklı etkileşimdir. Bu etkileşim her 

iki birey için de rekabete yol açar, ancak ortama daha uygun olan birey 

hayatta kalır ve çoğalabilir (Townsend ve ark., 2008). Bireyler yiyecek, 

su, yer, ışık, eş ya da hayatta kalmak ya da üremek için gerekli olan 

herhangi bir kaynak için rekabet edebilirler. Rekabetin gerçekleşmesi 

için kaynağın sınırlı olması gerekir; türün her üyesi her kaynaktan 

yeterli miktarda elde edebilirse, bireyler rekabet etmez ve nüfus 

katlanarak büyür. Kaynakların organizmalar tarafından paylaşılma 

şekli de değişiklik gösterir ve karıştırma ve rekabet rekabeti olarak ikiye 

ayrılabilir (Birch, 1957). Karıştırma rekabeti, tüm bireyler ortak bir 

kaynak havuzundan yararlandığı için kaynakların nüfus arasında 

nispeten eşit dağılımını içerir. Buna karşılık, rekabet kaynakların eşit 

olmayan dağılımıdır ve bir popülasyondaki hiyerarşiler her bireyin 

aldığı kaynak miktarını etkilediğinde ortaya çıkar. En değerli 

bölgelerdeki veya hiyerarşilerin en tepesindeki organizmalar yeterli 

miktarda kaynak elde ederken, bölgesi olmayan bireyler kaynağın 



109 | KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ 

 

 

 

hiçbirini elde edemezler (Wit, 1960). Kaynakların kıt olduğu 

popülasyonlarda, daha agresif davranışların gelişmesi muhtemeldir. 

Mevcut gıda eksikliğinden dolayı başka seçenekler aramak yerine, tür 

içindeki rakiplerle daha sert mücadele etmek daha etkili bir stratejidir 

(Nishikawa, 1985). Uygun olmayan bir cinsiyet oranı veya birden fazla 

partnerle çiftleşen bazı baskın flamingolar nedeniyle popülasyonda tüm 

flamingolar çiftleşemez. Bir bireyin genlerini çoğaltması için 

yavruların üretilmesi gerekli olduğundan, eşler birçok türde şiddetle 

tartışılan bir kaynaktır. 

• Türler arası rekabet 

Aynı türün üyeleri kaynaklar için oldukça benzer gereksinimlere 

sahipken, farklı türler daha küçük bir tartışmalı kaynak örtüşmesine 

sahiptir, bu da türler arası rekabetin genellikle türler arası rekabetten 

daha güçlü bir güç olmasına neden olur (Conella, 1983).   

Bireyler yiyecek, su, yer, ışık, eş ya da hayatta kalmak ya da üremek 

için gerekli olan herhangi bir kaynak için rekabet edebilirler. Rekabetin 

gerçekleşmesi için kaynağın sınırlı olması gerekir; türün her üyesi her 

kaynaktan yeterli miktarda elde edebilirse, bireyler rekabet etmez ve 

nüfus katlanarak büyür (Nishikawa, 1985).  

Kaynaklar sınırlı olduğunda, nüfus büyüklüğündeki bir artış, her bir 

birey için mevcut kaynakların miktarını azaltır ve popülasyondaki kişi 

başına uygunluğu azaltır. Sonuç olarak, türler arası rekabet daha yoğun 

hale geldikçe popülasyonun büyüme hızı yavaşlar ve bu da onu negatif 

yoğunluğa bağlı bir süreç haline getirir. Popülasyon arttıkça düşen 
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nüfus artış hızı, lojistik büyüme modeli ile etkin bir şekilde 

modellenebilir (Hanson, 1981). 

 

Şekil 3. Böceklerde türler arası rekabet 

Bir ortamdaki kaynaklar sınırlıdır ve sonsuz değildir (Schoener, 1973). 

Bir ortam, kaynakları tamamen azalmadan önce yalnızca belirli sayıda 

kişiyi destekleyebilir (Nishikawa, 1985). Bundan daha büyük sayılar, 

sonunda taşıma kapasitesine ulaşana kadar negatif bir nüfus artışına 

maruz kalırken, taşıma kapasitesinden daha küçük olan popülasyonlar, 

buna ulaşana kadar büyüyecektir (Schoener, 1973). 

• Besin kaynakları 

Böcekler, özellikle böceklerle beslenen canlılar için besin zincirinin 

önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle böcekler, ekosistemde 

oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanında çiftlik 

hayvanlarında, parazit ve bazı hastalıkları bulaştırma yoluyla önemli 

zararlar vermektedir. Böceksiz bir dünyada düşünülememektedir. 
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Böcekler,  bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak hayatın devamında önemli 

katkı sunmaktadırlar.   

Birçok böcek, beslenmeleri için bitkilere bağımlıdır (Robinson, 2002). 

Böcekler insanlarla bu yönüyle rekabet eder. Böcekler, insanlar 

tarafından üretilen gıdanın %10'nu böcekler tarafından tüketilmektedir. 

Bunun yanı sıra böcekler her altı kişiden birine bir patojen bulaştırarak 

önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadırlar (Losey, 2006). 

Böcekler, besleme için uygun yiyecekleri bulduklarında, zararlı haline 

gelecek kadar aşırı derecede artabilirler. Hatta bulaşık olmayan alanlara 

kadar yayılıp önemli zararlar meydana getirebilmektedirler. Böyle bir 

durumda böcek türü ile çevre arasında önemli derecede bir denge 

sağlarlar.  Aynı türün bireyleri, aynı habitata, benzer gıdaya, korunmaya 

ve üremeye ihtiyaç duymaktadır (Robinson, 2002). Eğer bu kaynaklar 

sınırlı ve yetersiz ise, gerek türler yâda bireyler arasında oldukça zor bir 

rekabet ortaya çıkmaktadır. Böyle bir rekabette tüm popülasyon için 

dezavantajlar bulunmaktadır. Hızlı beslenen bireyler ve türler daha hızlı 

gelişir ancak daha yavaş bireyler ve türler zayıf hayatta kalabilirler yâda 

elemine olurlar (Losey, 2006).   

• Doğal Düşmanlar 

 

Böcekler ve doğal düşmanları arasındaki ilişkiler, böcek 

popülasyonlarının düzenlenmesine katkıda bulunan temel ekolojik 

süreçlerdir. Bu etkileşimin kesintiye uğradığı durumlarda potansiyel 

zararlı popülasyonları sınırsız gelişme gösterebilir ve zararlı böcek 

salgını oluşturabilecek popülasyon artışı meydana gelebilmektedir. 
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Zararlı böcek salgınları, böcekleri baskı altında tutan doğal düşmanların 

olmadığı yeni coğrafi alanlara girdiğinde meydana gelebilmektedir.. 

Bununla birlikte, salgınlar böcek öldürücü pestisitler doğal düşman 

popülasyonlarını yok ettiğinde de ortaya çıkabileceği bildirilmiştir 

(Price, 1987). 

Böcekler, zararlıyı farklı şekilde destekleyen bir habitat değişikliği 

nedeniyle doğal düşmanların azaldığında ve etkinliğinin düştüğünde de 

zararlı olabilmektedir.   

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Böcek salgınları, insan müdahalesiyle, yani insektisitler, sulama, 

gübreleme veya böceklere karşı direnci olmayan çeşitler kullanılarak 

tetiklendiği bilinmektedir. Bunlar arasında böcek haşere salgınları 

üzerinde en yaygın etkiye sahip olan faktör ise bilinçsiz insektisit 

kullanımıdır. Bilinçsiz insektisit kullanımı ile doğal düşmanların 

azalması, rekabetçi türlerin ve ikincil zararlı böcek salgınlarının ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte aşırı kullanılan 

insektisitler, dirençli böceklerin geliştirilmesine ve uzun vadede zararlı 

salgınlarının dolaylı bir nedeni olabilmektedirler. Monokültür tarımın 

yerini polikültür tarıma terk etmesi böcek salgınlarının önlenmesi 

bakımından önemli bir faktör olarak görülmektedir. Tüm bunlar bir 

arada düşünüldüğünde böcek salgınlarına en etkili faktörün insan 

faktörü olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır.  Bu nedenle insanoğlu tarım 

faaliyetlerinde doğaya daha saygılı ve ona en az müdahale edecek 

yöntemler kullanmak zorundadır.   
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GİRİŞ 

Dünyada çevre kirliliği en büyük sorunların başında gelmektedir. Ağır 

sanayileşme ve şehirleşmeden kaynaklı atıkların sürekli olarak salınımı 

sonrasında bu sorun gitgide çoğalmakta ve canlılar için önemli 

sorunlara neden olmaktadır. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin atık 

yönetimlerinde oldukça büyük farklılar göstermektedir. Gelişmekte 

olan ülkeler maalesef ki atık toplama ve imhası konusunda daha 

başarısızdırlar (Haris ve ark., 2020). 

Atıkların kontrolsüz ve bilimsel olmayan şekilde artması sonucu 

toprak, hava ve su kirliliği gibi çeşitli çevresel etkilere neden olmakta 

bu da küresel ısınmaya sebebiyet veren depolama alanlarının taşmasına 

meydan vermiştir. Yakma yöntemi, geri dönüşüm, temiz depolama 

alanları, atık oluşumunu azaltma atıkların imhasında kullanılan 

yöntemlerdendir (Saikat ve ark., 2019). 

Tarımsal üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla her yıl 

milyonlarca liralık zararlar meydana getirmiş (Islamoğlu, 2021a; 

2022a) bu sorunlarla mücadelede de özellikle kimyasal mücadelenin 

kullanımı zorunlu bir hal almıştır (İslamoğlu, 2022b). Bu nedenden 

dolayı da Dünyada her yıl yaklaşık 3,5 milyon ton pestisit 

kullanılmaktadır (Bayat ve ark., 2020). Pestisitler dışında kimyasal 

gübreler de tarımsal üretimi  artırmak için tercih edilmektedir (Dhankar 

ve ark., 2021) fakat son zamanlarda, bitki hastalıklarıyla mücadelede 

kullanılan kimyasalların insan sağlığı ve çevreye olan zararlı 

etkilerinden ötürü güvenli alternatif mücadele yöntemleri 

araştırmaktadır (Cai ve ark., 2013; Atay ve ark., 2020; Atay ve Soylu, 
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2022). Yenilikçi tarım uygulamaları, küresel olarak artış gösteren insan 

nüfusuna yetebilecek verimli ve kaliteli bitkisel üretimin edinilebilirliği 

ve sürdürülebilirliği açısından oldukça önem taşımaktadır (Bolat ve 

Avan, 2021). 

Mikroorganizmalar (bakteri, fungus, alg, virüs ve protozoa) insanlar 

için hayatı daha kolaylaştırmada ve önemli sorunların çözümüne katkı 

sağlamışlardır.  Bunlardan belediye ve endüstriyel atık arıtımına ve 

biyolojik olarak iyileştirilmesinde (Adebayo ve Obiekezie, 2018), insan 

ve hayvan sağlığı ve çevrenin korunmasında, genetik mühendisliğinde 

başarılı olmuşlardır (Satyanarayana ve ark., 2012). Mikroorganizmalar, 

doğada birçok yerde bulunmaktadır. Ölü Deniz'de yaşayanlar 

Halobacterium’lar ve pembe kar oluşturan Chlamydomonas nivalis gibi 

pek çok mikroorganizmalar, belirli çevrelere uyum sağlamışlardır 

(Gallo ve Ventresca, 2016). Çevredeki birçok doğal olan ve insanlar 

tarafından yapılmış olan bileşiğin korunmasında önemli rol 

oynamaktadırlar. Fungus,  bakteri, protozoa ve metazoan gibi çeşitli 

mikroorganizmalar, atık metabolitleri parçalayıp, organik tarım için 

kullanılabilecek yararlı kompost veya organik gübrelere dönüştürerek 

atık yönetiminde değerlendirilmektedirler  (Husain ve ark., 2022).  

Organik atıkların kompostlaştırılarak değerlendirmesi ya da anaerobik 

çürütülmeye bırakılması hem sera gazı emisyonuna hem de istenmeyen 

koku oluşumunu engellemek için iyi bir alternatif olarak görülmüştür 

(Al Zuahiri ve ark., 2015). Organik atıklar, kontrollü koşullar altında 

mikroorganizmalar tarafından komposta ve yenilenebilir biyogaza 

dönüştürülebilmektedir (Wang ve ark., 2011). Biyogaz üretimi ile 

yönetimi, sera gazının en az derece kullanımını sağladığı gibi 
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yenilenebilir enerji üretimini de sağladığı için oldukça avantajlı olarak 

görülmektedir. 

1. ATIK YÖNETİMİNDE MİKROORGANİZMALAR 

KULLANIMI  

Çevrede oluşan atıklar için en uygun çözüm şekli, onları tekrar çevreye 

uygun şekilde entegre edebilme yöntemdir. Bu yöntem ise 

mikroorganizmaların (genellikle funguslar, bakteriler vb.) kullanımı ile 

olmaktadır.  Bu olay da mikroorganizmaları veya onların ürünlerini; 

atıkların biyolojik arıtımı (biyoremediasyon), tekstillerin biyolojik 

arıtımı, biyomadencilik, kağıt hamurunun biyolojik arıtımı, 

biyofiltrelemeler, su ürünleri yetiştiriciliği, biyokatalizörler, 

biyodeterjan, biyokütle yakıt üretimi gibi istenen endüstriyel ürünleri 

sağlayan substratlara entegre edebilmekten geçmektedir (Adebayo ve 

Obiekezie, 2018). 

İnsanlar ve çevre üzerindeki sonuçlarını en aza indirmek için atık 

yönetimi, atık materyallerin toplanması, taşınması, işlenmesi veya 

bertaraf edilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi manasını taşımaktadır. Katı 

atık işleme teknikleri, katı atığın hacmini ve toksisitesini azaltarak daha 

uygun ve/veya faydalı bir forma dönüştürür (Adebayo ve Obiekezie, 

2018). 

Mikroorganizmalar, tarım atıklarını, hayvansal ve evsel atıkları 

ayrıştırarak besinlerin geri dönüşümünde önemli bir rol oynamaktadır 

ve metabolik yetenekleri nedeniyle çok çeşitli çevresel koşullarda 

kolayca gelişebilen, canlı ve cansız birçok maddeyi kolaylıkla 

parçalayabilen,  çevre dostu atık yok edicileridir (Husain ve ark., 2022). 
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Biyoremediasyon, biyokompostlama, biyodönüşüm ve biyobozunma 

atıkları etkili bir şekilde biriktirmek ve ayrıştırmak için kullanılmıştır. 

Zararlı veya toksik kirleticilerin bazıları, çeşitli mikroorganizmalar 

tarafından bozunabilmekte ve toksik olmayan ürünlere 

dönüştürülebilmektedir. Bu sürece de biyoremediasyon denmektedir. 

Biyoremediasyon, kirlenmiş toprağın temizlenmesine ve pestisitlerin, 

gübrelerin, yağın ve arsenik gibi toksik kimyasalların çevreden 

uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır (Husain ve ark., 2022) (Şekil 

1). 

 

Şekil 1. Biyoremediasyon süreci (URL 1, 2022) 

Biyoremediasyonda işlev gören mikroorganizmalar Pseudomonas 

putida, Dechloromonas aromatic, Methylibium petroleiphilum ve 



125 | KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ 

 

 

 

Alcanivorax borkumensis'tir (Husain ve ark., 2022). Cladophora, toksik 

metalleri biriktirme özelliğine sahipti olan ve atık yönetiminde aktif 

olarak kullanılan yeşil bir algdir  (Maghraby ve Hassan, 2018). 

Deinococcus radiodurans (ekstremofilik bakteri), ABD'de radyoaktif 

bölgelerden atıkları uzaklaştırmak için kullanılmaktadır (Brim ve ark., 

2000; Varma ve ark., 2017). 

Kompostlama işlemi, mezofilik, termofilik ve olgunlaşma süreci olmak 

üzere üç aşamadan oluşmaktadır (Zeng ve ark., 2001). Organik atıkları 

humusa dönüştürmede ve stabilize etmek için termofilik ve mezofilik 

funguslar, bakteriler ve aktinomisetler gibi çeşitli mikrofloralar 

kullanmaktadır. Oksijen, sıcaklık, nem içeriği ve besin varlığı 

kompostlamada mikrobiyal popülasyonların gelişimini belirlemektedir 

(Şekil 2). 

 

Şekil 2. Etkili mikroorganizma destekli kompostlama işlemi (Rastogi  ve ark., 2020) 
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Mikroorganizmalar, aynı zamanda karbon ve nitrojen döngülerine 

katılırlar ve diğer organizmaların ölü kalıntılarının ve atık ürünlerinin 

ayrıştırılarak geri dönüştürülmesi sağlarlar ve diğer hayati rolleri yerine 

getirirler bu nedenle de insanlar ve çevre için çok büyük öneme 

sahiptirler (Adebayo ve Obiekezie, 2018). 

Funguslar, endüstriyel atıklarda bulunan birçok tür organik bileşiği 

metabolize edebilmekte ve organik atıkların stabilizasyonunda önemli 

bir rol oynamaktadır. Funguslar, bakteriler üzerinde baskın olma 

potansiyelleri var olmasına rağmen olağandışı çevresel koşulları altında 

olduklarında bu gerçekleşmemektedir. Endüstriyel atıklarda yer alan 

fungusların birçoğu filamentli oluşlarından dolayı sıkı bir kompakt 

topak oluşturmazlar ve kolayca yerleşirler bu nedenle araştırıcılar çevre 

koşullarını filamentli funguslar için elverişli haline getirmektense 

bakteri baskınlığı için yapmayı daha uygun bulmuşlardır. Filamentli 

funguslar, düşük oksijen gerilimlerinde, düşük pH'da ve düşük 

nitrojende bakterilere göre daha baskındırlar (Adebayo ve Obiekezie, 

2018). 

Bakteriler, endüstriyel atıklarda bulunan organik bileşiklerin 

birçoğunu metabolize etmelerine imkân sağlayan aerobik atık arıtma 

sistemlerinde temel biyolojik birimlerden biridir. Obligat aeroblar ve 

fakültatif bakteriler tüm aerobik atık arıtma sistemlerinde rekabet 

yetenekleri ölçüsünde bulunmaktadırlar. En hızlı gelişen ve organik 

maddenin çoğunluğunu kullanma kabiliyetine sahip türler baskın 

olması esasına dayanarak bakteriler; atıktaki organik bileşikleri 

kullanan bakteriler ve birinci bakteri grubunun parçalanmış ürünlerini 

kullanan bakteriler olmak üzere 2 ana gruba ayrılmaktadırlar 
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(McKinney, 1957). Atıktaki organik bileşikleri kullanan bakteriler en 

önemli grubu oluşturmaktadır. Bakteriler toksik kirleticilerin ve ölü 

hayvanların bozulmasına yardımcı olmaktadır. Ölü organizmaları 

ayrıştırarak, böylece besinlerin geri dönüşümünü sağlamaktadır. 

Besinlerin geri dönüşümü ise, bitki sağlığı için oldukça önem 

taşımaktadır (Husain ve ark., 2022). 

Virüsler ise çevrede,  su ve atık su arıtımı sırasında patojenik virüsler 

uzaklaştırılmak yada yok edilmek zorunda olunacağından; bakteri 

virüsleri (bakteriyofajlar) ortamdaki bakteri kültürlerini enfekte edip 

bozabileceğinden; bakteriyofajlar, ortamdaki atıkların spesifik 

mikrobiyal kirliliğinin tespitinde kullanılabileceğinden virüsler oldukça 

önem taşımaktadır (Adebayo ve Obiekezie, 2018).  

Algler, organik atıkların genel stabilizasyonunda rol oynayan biyolojik 

bitkilerden biridir.   Sentez için enerjilerini güneş ışığından 

aldıklarından, fungus ve bakteriler gibi organik bileşikleri metabolize 

etmek zorunda kalmazlar (Adebayo ve Obiekezie, 2018).  

Protozoalar, organik atıkları stabilize etmede rol oynayan en basit 

hayvanlardır. Yapılan çalışmalara göre protozoaların serbest yüzen 

bakterilerin sayısını azaltmaktan sorumlu olduğunu ve arıtılmış bir atık 

üretilmesine yardımcı olduğunu bildirilmiştir. Protozoalar biyolojik 

atıkları yok ettiği uzun süredir gözlemlenmiştir (McKinney, 1957). 

Besin türü ve rekabeti, protozoanın baskınlığını belirleyen ana 

faktörlerdir. Protozoa, fungus ve bakterilerden daha karmaşık 

metabolik sistemlere sahiptir ki bu da protozoayı toksik organik 
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bileşiklere karşı daha duyarlı hale getirmektedir (Adebayo ve 

Obiekezie, 2018). 

Son çalışmalara göre de pestisitin zararlı etkilerini azaltmanın en iyi 

yolu olarak da toprak mikroorganizmalarının kullanılması olduğu tespit 

edilmiştir (Mandal ve ark., 2021; Kumar ve ark., 2021). 

Aşağıda bazı atıkların yok edilmesinde etkili olan bazı 

mikroorganizmaların isimleri verilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Çeşitli kirletici türlerinin parçalanmasında kullanılan mikroorganizmalar 

Kullanılan Bazı 

Mikroorganizmalar 

Bozunan Atık Türü 

Bacillus staphylococcus,  

Pseudomonas putida,  

Pseudomonas sp.,  

Photobacterium sp., 

Enterobacter sp., 

Acinetobacter sp., 

Arthrobacter sp., 

Acinetobacter sp.,  
 

Pestisit bozunmasında 

kullanılan mikroorganizmalar 

(Abatenh ve ark.,  2017). 

Chaetomium globosum,  

Curvularia senegalensis,  

Fusarium solani,  

Fusarium sp. AF4,  

Aspergillus niger,  

Aspergillus terreus,  

Pullularia pullulans,  

Plastiklerin bozunmasında 

kullanılan mikroorganizmalar 

(Saikat ve ark., 2019). 
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Phanerochaete chrysosporium,  

Penicillium sp.,   

Aspergillus sp.,  

Bacillus sp.,  

Corynebacterium sp.,  

Pseudomonas sp., Micrococcus sp.,  

Vibrio sp. 
 
Trichoderma sp.,  

Microsporum sp., 

Cladosporium sp.,  

Paecilomyces sp.,  

Saccharomyces cerevisiae, 

Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas aeruginosa,  

Aspergillus versicolor, 

Microbacterium profundi,  

Aeromonas sp., 

Aerococcus sp.,  

Geobacter spp.  

 

Ağır metal bozunmasında 

kullanılan mikroorganizmalar 

(Abatenh ve ark., 2017). 

Gloeophyllum striatum,  

Candida viswanathii,  

Acinetobacter sp.,  

Pseudomonas sp.,  

Ralstonia sp.,  

Microbacterium sp.,  

Hidrokarbon bozunmasında 

kullanılan mikroorganizmalar 

(Abatenh ve ark.,  2017). 
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Penicillium sp.,  

Aspergillus sp.,  

Cyanobacteria (yeşil algler, 

diatomlar) 

 

Pseudomonas putida, 

Bacillus sp.,  

Rhodococcus,  

Arthrobacter, 

Mycobacterium 
 

Ksenobiyotik bozunmasında 

kullanılan mikroorganizmalar 

(Karigar ve Rao 2011). 

Alcaligenes odorans,  

Bacillus subtilis,  

Bacillus cereus, 

Pseudomonas aeruginosa, 

Aspergillus niger,  

Candida glabrata,  

Candida krusei,  

Saccharomyces cerevisiae, 

Corynebacterium propinquum 

 

Petrol sızıntısı (ham petrol, 

motorin) (Abatenh ve ark.,  

2017) 

Bacillus. subtilis NAP1, NAP2, 

NAP4,  

Bacillus macerans,  

Bacillus cereus,  

Bacillus firmus,  

Bacillus pumilus,  

Endüstriyel, azo, tekne, yağ 

bazlı boyalar (Abatenh ve 

ark., 2017) 



131 | KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ 

 

 

 

Bacillus spp. ETL-2012,  

Pseudomonas aeruginosa,  

Penicillium ochrochloron 

Exiguobacterium indicum, 

Staphylococcus aureus,  

Micrococcus luteus,  

Exiguobacterium aurantiacums  

 

 

Chaetomium globosum, Curvularia senegalensis, Fusarium solani, 

Fusarium sp. AF4, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Pullularia 

pullulans, Phanerochaete chrysosporium, Penicillium sp.,  Aspergillus 

sp. plastik bozunumunda (Saikat ve ark., 2019), Trichoderma sp., 

Microsporum sp., Cladosporium sp., Paecilomyces sp., Saccharomyces 

cerevisiae ağır metal bozunumunda (Abatenh ve ark., 2017)  en etkili 

funguslardır.  

Bacillus staphylococcus, Enterobacter sp., Pseudomonas putida, 

Acinetobacter sp., Arthrobacter sp., Acinetobacter sp., Pseudomonas 

sp. ve Photobacterium sp. pestisit bozunumunda etkili önemli 

bakterilerdendir (Abatenh ve ark.,  2017). 

Acinetobacter sp., Pseudomonas sp., Ralstonia sp., Microbacterium 

sp., Gloeophyllum striatum, Penicillium sp., Aspergillus sp., Candida 

viswanathii, Cyanobacteria (yeşil algler ve diatomlar) hidrokarbon 

bozunmasında etkili mikroorganizmalardan iken (Abatenh ve ark., 

2017); bazı Bacillus ve Pesudomonas türleri petrol sızıntısında (ham 
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petrol, motorin) (Abatenh ve ark.,  2017); endüstriyel, azo, tekne, yağ 

bazlı boyalar (Abatenh ve ark., 2017); ksenobiyotik bozunmasında 

(Karigar ve Rao, 2011) kullanılan bakterilerdendir. 

Fungus türlerinden de Aspergillus, Trichoderma, Sclerotium ve bir 

kompost karışımına mikrobiyal katkı maddesi olarak katılan beyaz 

çürüklük fungusları, sıcaklık profilini ve amonyak emisyonlarını, 

termofilik ve mezofilik bakteri popülasyonunu etkilemektedir  

(Siddiqua ve ark., 2021). 

Awasthi ve ark. (2015), kompostlama çalışmalarında Trichoderma 

viride,  Pseudomonas aeruginosa, Phanerochaete chrysosporium ile 

aşılanmış hammadde materyali, kompostlama süresinin kısalmasına 

neden olduğunu tespit etmişlerdir. Yine Awasthi ve ark. (2016) 

Trichoderma, beyaz çürüklük fungusları, Bacillus casei, Lactobacillus 

buchneri, Candida rugopelliculosa’nın karışık kültürü ile aşılanan 

kentsel katı atıkların, azot kaybının azalmasına ve mineralizasyonun 

artmasına neden olduğunu kayda geçirmişlerdir (Şekil 3). 



133 | KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ 

 

 

 

 

Şekil 3. Atık yönetiminde yer alan mikroorganizmalar (Husain ve ark., 2022) 

Mevcut tüm teknolojiler arasında etkili bir mikrobiyal kültür eklenmiş 

kompostlama işlemi en iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Fakat 

kompostun toksik olmaması çok önem taşımaktadır bu nedenle 

kullanımdan önce kontrol edilmesi gerekmektedir (Husain ve ark., 

2022). 

SONUÇLAR  

Son zamanlarda sanayileşme ve şehirleşmenin de çok fazla tetiklediği 

çevre kirliliği hızla artmakta ve bu da için önemli sorunlara neden 

olmaktadır. Araştırılar atık yönetiminde sürdürülebilir bir yol izlemek 

ve çevre ile ilgili birçok sorunun çözülmesinde etkili bir ajan olarak 
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mikroorganizma kullanımına oldukça yoğunlaşmışlardır. Atık 

yönetiminde mikroorganizmaların kullanımı çevre dostu oluşları ve 

uygun maliyetli oldukları gerekçesiyle tercih edilmektedir. Fakat etkili 

mikroorganizma kompostlama sürecini hızlandırmada büyük bir 

potansiyele sahip olsa da, organik atıklara karşı mikroorganizma 

reaksiyonu mekanizması daha ayrıntılı olarak incelenmesi 

gerekmektedir. Daha etkin ve verimli atık toplama ve yönetimine imkân 

sağlamak için kaynağında atık ayrımı yapılması daha uygun olduğu 

düşünülmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilir ve daha hijyenik çevre 

koşulları için atık toplama sistemleri geliştirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Ceviz içerdiği mineral maddeler, vitaminler, antioksidanlar ve 

doymamış yağ asitleriyle besin ve enerji değeri yüksek, yaygın olarak 

yetiştirilen önemli bir sert kabuklu meyve türüdür (Şahin, 2005).  

Ceviz Orta Asya sıra dağlarının doğal bitkisi olup; buradan Sincan’a 

(Doğu Türkistan), Kazakistan’ın bir kısmına, Özbekistan’a, 

Kırgızistan’ın güneyine, buradan Nepal dağlarına, Tibet’e, Hindistan’ın 

kuzeyine ve Pakistan üzerinden Afganistan’a, Tacikistan’a, 

Türkmenistan’a, İran’a, Irak’a, Azerbaycan’ın bir kısmına, 

Ermenistan’a, Gürcistan’a, Türkiye’nin doğusuna ve giderek 

Türkiye’nin tamamına yayılmıştır. Ceviz aynı zamanda Bulgaristan, 

eski Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan’ın da doğal bitki örtüsü 

içinde yer almaktadır (Şen, 2011; Bayazit ve ark.,2016). Ceviz 

bitkisinin doğal yayılma alanları içerisinde bulunması ve 

yetiştiriciliğinin yüzyıllardır tohumla yapılmış olması Anadolu’nun 

ceviz genetik kaynakları açısından geniş olanaklar sunmasına zemin 

hazırlamıştır (Özrenk ve ark., 2011).  

Ceviz (Juglans regia L.) botanikte Dicotiledoneae sınıfı Juglandales 

takımı, Juglandaceae familyası ve Juglans cinsinde yer almaktadır. 

Juglans cinsi içerisinde özellikleri belirlenen 18 ceviz türü 

bulunmaktadır. Bu türler içinde en önemlisi ve meyve kalitesi üstün 

olan ceviz, Anadolu cevizi, İran cevizi ve İngiliz cevizi olarak da 

adlandırılan Juglans regia L. dir (Budak, 2010). Türkiye’de yetiştirilen 

yerli ceviz çeşitleri Yalova 1-3-4, Kaman 1-4-5, Bilecik, Kaplan 86, 

KSÜ 5-15, Maraş 11-12-14-18-19, Sütyemez 1-2, Şebini Şen 2, Tokat 
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1, Yavuz 1 olarak; yabancı ceviz çeşitleri Chandler, Franquette, 

Fernette, Fernor, Midland, Cisco, Pedro, Payne, Serr, Hartley, Eureka, 

Tulare, olarak belirtilmektedir.  

Ceviz uzun boylu bir bitki olup 25- 40 m’ye kadar boylanmaktadır. 

Ceviz ağaçları genelde “yayvan” taç şekline sahiptir. Cevizler kazık 

köklü olup kılcal kök bolca bulunabilir. Kökler 3-5 m derinliğe kadar 

uzayabilir. Cevizlerde erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerinde fakat 

farklı yerlerde bulunur. Cevizlerde tozlanma rüzgâr yardımıyla 

gerçekleşir. Ceviz ağacının değişik iklimlere kolayca uyum 

sağlamaktadır.  Ancak ilkbahar ve sonbahar geç donları ceviz 

yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktörlerdir. Genel olarak ceviz 

ağacı; -25°C, +38°C’ye kadar dayanıklılık gösterir. Ceviz ağacının 

odun ve çiçek gözlerinin dinlenmeden çıkabilmesi için belli bir 

soğuklama süresine (+7.2°C ve altında geçen 400-1800 saat arası) 

ihtiyacı vardır. Ceviz ağaçları toprak bakımından seçici değildir. Taban 

suyu seviyesi 2.5-3.0 metreden yukarı olmayan, su tutmayan, 

nemliliğini muhafaza eden derin topraklarda daha iyi gelişir. Toprak 

pH’ sı 6-7 olmalı ve toprakta alkalilik ve tuz sorunu bulunmamalıdır. 

Toprak iyi drenajlı, geçirgen, organik maddece zengin ve havadar 

olmalıdır. Ceviz yetiştiriciliğinde etkili olan birçok hastalık ve zararlı 

mevcuttur. En çok görülen hastalık ve zararlılar ise ceviz iç kurdu 

(Cydia pomonella), ceviz antraknozu (Gnomonia leptostyla), ceviz 

bakteriyel yanıklığı (Xanthomonas arboricola)’dır. 

Ceviz %13.6-22.3 oranında protein, %56.4-70.6 oranında yağ ve %2 

civarında kül içermektedir. Ceviz yağının büyük çoğunluğunun çoklu 

doymamış yağ asitlerinden oluştuğu ve sert kabuklu meyveler içinde en 



143 | KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ 

 

 

 

yüksek linoleik asit seviyesine sahip olduğu bildirilmektedir 

(Bakkalbaşı ve ark., 2010). Ceviz yağı %72 çoklu doymamış yağ asidi, 

%18 tekli doymamış yağ asidi ve %10 doymuş yağ asidi içermektedir 

(Yiğit ve Ay, 2016). Ceviz içi bileşiminde yağda çözünen 

vitaminlerden A ve E vitaminleri, suda çözünenlerden C, B1, B2, folik 

asit, pantotenik asit ve niasin, minerallerden; demir, çinko, bakır, 

magnezyum ve fosfor bulunmaktadır (Yiğit ve ark., 2005). Ayrıca E 

vitamini, çinko, selenyum, manganez, bakır, flavonoidler ve fenolik 

maddeleri yüksek düzeyde içermesi antioksidan savunma sisteminde 

önem taşımakta ve antioksidan özelliklerini güçlendirmektedir 

(Akturfan ve Yalçın, 2018). 

Ceviz oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. Cevizin ağacı; mobilya 

sanayi, parke üretiminde, kabuğu, yaprağı ve yağı, endüstriyel ürünler, 

sağlık sektörü ürünlerinde, meyvesi ise gıda olarak kullanılmaktadır. 

Meyvesinin çerez olarak tüketilmesinin yanı sıra, cevizli sucuk, pestil, 

köme, reçel, cevizli ekmek, pasta ve keklerde kullanılmakta, özellikle 

Türk Baklavasında kullanılmasıyla, Türk mutfağını dünya mutfakları 

arasında adından söz ettirmektedir (Vural, 2021). Ceviz yaprağından 

elde edilen Juglon kan temizleyici ve kuvvet verici olarak, antiseptik 

olarak ve saç dökülmesini önleyen şampuanlarda kullanılmaktadır. 

Juglon sadece cevizde bulunan diğer sert kabuklu meyvelerde 

bulunmayan özel bir fenolik bileşiktir (Akturfan ve Yalçın, 2018).  
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Tablo 1: Dünyada Ceviz Üretimi (Kabuklu/ton)  

Kaynak: FAOSTAT 

Bu çalışmada cevizin Türkiye’de üretimi, pazarlanması, dış ticareti ve 

tüketimi ile ilgili mevcut durumu incelenmiştir. 

CEVİZ ÜRETİMİ 

Sert kabuklu meyveler 2021/2022 küresel üretiminin badem ve ceviz, 

sırasıyla %32 ve %19'unu oluştururken, bunu %17 ile kaju, %15 ile 

antep fıstığı ve %11 ile fındık izlemektedir. Geriye kalan %6'yı da pikan 

cevizi, makademya, çam fıstığı ve Brezilya fıstığı oluşturmaktadır 

(INC, 2022). 

FAO’nun 2020 yılı verilerine göre dünyada ceviz üretimi 3.32 milyon 

tondur. Ceviz üretiminin en fazla olduğu ülkeler Çin (%33.09), ABD 

(%21.29) ve İran (%10.73)’dır. Türkiye %8.62’lik payla dünya ceviz 

üretiminde dördüncü sırada yer almaktadır (Tablo 1). 

Ülkeler 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

Çin 1000000 33.75 850000 29.68 1000000 33.49 1100000 33.09 

ABD 571530 19.28 615980 21.51 594206 19.90 707604 21.30 

İran 393598 13.28 304040 10.62 321074 10.75 356666 10.74 

Türkiye 210000 7.08 215000 7.51 225000 7.54 286706 8.62 

Meksika 147198 4.97 159535 5.57 171368 5.74 164652 4.95 

Ukrayna 108660 3.67 127190 4.44 125850 4.22 113320 3.41 

Şili 100000 3.37 152000 5.31 125000 4.19 158000 4.75 

Özbekistan 47111 1.59 48148 1.68 46864 1.57 47374 1.42 

Fransa 32629 1.10 37690 1.32 34950 1.17 35700 1.07 

Romanya 45797 1.54 54000 1.88 49580 1.66 48350 1.45 

Diğer 

ülkeler 
307446 10.37 300268 10.48 291953 9.77 305592 9.20 

Dünya 

toplam 
2963969 100 2863851 100 2985845 100 3323964 100 
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2021/2022 sezonu için dünya toplam ceviz üretiminin (çekirdek 

bazında) 996,075 metrik tonun üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. 

Yıldan yıla ceviz üretimi artış göstermektedir. 2021 yılında 2011 yılına 

göre %96 oranında artmıştır. Son on yılın en yüksek üretimi 1,013,270 

metrik ton ile 2020 yılında, en düşük üretim ise 507,290 metrik ton ile 

2011 yılında kaydedilmiştir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. 2011-2021 dönemi Dünyada Ceviz Üretimi  (Kaynak: INC, 2022) 

2020 yılı itibariyle dünyada 1.02 milyon hektar alanda ceviz 

üretilmiştir. Bu alanın % 27.84’ünün Çin’de, % 15.06’sının ABD’de, 

% 13.88’inin Türkiye’de, % 10.65’inin Meksika’da, % 5.87’sinin 

5
0

7
2

9
0

5
3

0
7

0
9

5
4

2
3

6
7

6
2

1
7

4
7

6
8

1
1

8
8

8
5

1
8

2
4

8
3

8
5

4
0

8
4

9
0

3
8

9
2

5
1

9
9

1
0

1
3

2
7

0

9
9

6
0

7
5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ  | 146 

 

İran’da, %4.24’ünün Şili’de, %2.45’inin Fransa’da ve % 20.02 da diğer 

ülkelerde bulunduğu görülmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Dünyada Kabuklu Ceviz Üretim Alanları (ha) 

Ülkeler 2017 2018 2019 2020 % 

Çin 268450 225931 262111 284375 27.84 

ABD 135570 141640 147710 153781 15.06 

Türkiye 92013 111775 124553 141790 13.88 

Meksika 90228 96909 102068 108771 10.65 

İran 53952 43946 44780 59920 5.87 

Şili 35277 36819 40801 43328 4.24 

Fransa 21651 22170 25880 24990 2.45 

Diğer ülkeler 171037 182998 190977 204436 20.02 

Dünya toplam 868178 862188 938880 1021391 100.00 

Kaynak: FAOSTAT 

2021 yılı itibarıyla Türkiye’de yetiştirilen toplam ceviz ağacı sayısı 

26.6 milyon adet olup bu ağaçların % 52.22’si meyve veren yaştadır. 

2021 yılında 2011 yılına göre ceviz ağacı sayısında %176.12’lik artış 

yaşanmıştır. Türkiye’de ceviz üretimi 2011-2021 döneminde artış 

göstermiştir. 2011 yılında 183 bin ton üretim gerçekleşirken 2021 

yılında 325 bin ton üretim gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Türkiye’de Ceviz Ağaç Sayısı ve Ceviz Üretimi 

Yıllar 

Meyve 

Veren 

Yaşta 

Ağaç 

Sayısı 

(1000 

adet) 

İndeks 

(2011=100) 

Meyve 

Vermeyen 

Yaşta 

Ağaç 

Sayısı 

(1000 

adet) 

İndeks 

(2011=100) 

Toplam 

Ağaç 

Sayısı 

(1000 

adet) 

İndeks 

(2011=100) 

Üretim 

Miktarı 

(ton) 

2011 5595 100.00 4045 100.00 9640 100.00 183240 

2012 5977 106.83 4542 112.29 10519 109.12 203212 

2013 6526 116.64 4878 120.59 11404 118.30 212140 

2014 7001 125.13 5374 132.86 12375 128.37 180807 

2015 7596 135.76 5560 137.45 13156 136.47 190000 

2016 8171 146.04 6873 169.91 15044 156.06 195000 

2017 8767 156.69 7895 195.18 16662 172.84 210000 

2018 9875 176.50 8897 219.95 18772 194.73 215000 

2019 11251 201.09 10004 247.32 21255 220.49 225000 

2020 12488 223.20 11579 286.25 24068 249.67 286706 

2021 13899 248.42 12719 314.44 26618 276.12 325000 

Kaynak: TÜİK 

Türkiye’de ceviz üretimi iller itibarıyla Tablo 4’de sunulmuştur. 

Türkiye’ de Ceviz üretiminde 2021 yılında Mersin ili ilk sırada yer 

almaktadır. Bunu sırası ile Kahramanmaraş, Bursa, Denizli ve Çorum 

illeri izlemektedir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Türkiye’de İllere Göre Ceviz Üretimi 

 İller 2017 2018 2019 2020 2021 % 

Mersin 6452 7863 10838 16495 22598 6.95 

Kahramanmaraş 10902 10515 11436 13036 19237 5.92 

Bursa 7409 8828 10837 19319 18991 5.84 

Denizli 7962 8537 8941 12054 13595 4.18 

Çorum 6938 7031 8581 10331 10986 3.38 

İzmir 4388 4782 5305 8741 10286 3.16 

Antalya 8101 6396 5825 7567 10255 3.16 

Çanakkale 3829 4064 4606 6879 10149 3.12 

Sakarya 6258 5622 5830 7329 10104 3.11 

Manisa 4520 5831 5394 8143 8838 2.72 

Kocaeli 4528 4265 4188 7996 8139 2.50 

Hakkari 4593 4209 11682 9096 7216 2.22 

Van 5732 5392 4870 5857 7074 2.18 

Tokat 5077 4850 4733 5722 6833 2.10 

Bitlis 4071 3235 3129 4919 6730 2.07 

Balıkesir 5085 5480 4923 5621 6537 2.01 

Aydın 5350 4877 4905 6672 6284 1.93 

Burdur 2511 2690 4358 6164 6088 1.87 

Kastamonu 5112 4884 4252 4936 6066 1.87 

Karaman 5763 5148 4782 4656 5193 1.60 

Diğer iller 95419 100501 95585 115173 123801 38.09 

Toplam 210000 215000 225000 286706 325000 100.00 

Kaynak: TÜİK 
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Ceviz ağaçlarından meyve verimleri 5. yıldan sonra başlamakta ve 8-

10 yaş aralığında tam verim değerine ulaşmaktadır (Ötken ve Erdem, 

2022). Türkiye’de 2011-2021 yılları arasında ceviz üretiminde ağaç 

başına verim Tablo 5’de verilmiştir. Türkiye’de ceviz üretiminde ağaç 

başına verim her geçen yıl azalmaktadır. 2021 yılında ağaç başına verim 

2011 yılına göre %30.30 azalarak 23 kg’a düşmüştür. Kapama 

bahçelerinde üretilen cevizlerde standardın olmaması ve üreticilerin 

ceviz yetiştiriciliği konusunda bilinçsiz olması  verimsizliğin nedenleri 

olarak sayılabilir (Onğan, 2019). 

Tablo 5. 2011-2021 Dönemi Ceviz Üretiminde Ağaç Başına Verim 

Yıllar Verim (kg/ağaç) İndeks (2011=100) 

2011 33 100.00 

2012 34 103.03 

2013 33 100.00 

2014 26 78.79 

2015 25 75.76 

2016 24 72.73 

2017 24 72.73 

2018 22 66.67 

2019 20 60.61 

2020 23 69.70 

2021 23 69.70 

Kaynak: TÜİK 

Ceviz yetiştiriciliği yapan üreticilere, kapama ceviz bahçeleri 

kurulumunda Tarım ve Orman Bakanlığının dekar başına fidan desteği, 

kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi program kapsamında 

sulama sistemi kurulumu desteği ya da Doğu Anadolu Projesi Bölge 
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Kalkınma İdaresi gibi kuruluşların meyve bahçelerine yapmış olduğu 

destekler bulunmaktadır. Bununla birlikte, tarımsal devlet desteği ile 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla yatırım ve 

işletme kredilerinde faiz indirimi yapılmaktadır (Onğan, 2019). 

CEVİZİN PAZARLANMASI VE DIŞ TİCARETİ 

Türkiye’de ceviz tedarik zinciri Şekil 2’de sunulmuştur. Cevizin 

pazarlanmasında üreticilerin çoğunluğu tüccarlara satmaktadır. Bunun 

dışında üreticiler cevizi evde tüketmekte, pazarda kendisi satmakta ya 

da toptancılara satmaktadır. Çiftçi ve Gökçe (2006) İzmir ve Manisa 

ilinde yaptıkları araştırmada üreticilerin %45.70’inin ürününü köyde 

tüccara sattığını belirtmişlerdir. Pezikoğlu ve ark. (2012) ceviz 

üreticilerinin %50.80’inin ürününü tüccara toptan pazarladığını 

bildirmişlerdir. Kızılaslan ve Erdemir (2017) Kırşehir ilinde üreticilerin 

%70.80’inin ürününü tüccara pazarladıklarını göstermişlerdir. 

Yüzbaşıoğlu (2021) tarafından Çorum ilinde yapılan araştırmada 

üreticilerin %82’sinin ürününü toptan tüccara sattıkları rapor edilmiştir. 

Aytekin ve ark. (2022) yaptıkları araştırmada üreticilerin %44.44’ünün 

ürününü semt pazarında, %35.56’sının ürününü tüccara sattığı 

belirlenmiştir.  
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Şekil 2. Ceviz tedarik zinciri (Kaynak: Dokuzlu, 2020). 

2020 yılı ülkelere göre kabuklu cevizde üretici eline geçen fiyatlar 

Tablo 6’da sunulmuştur. Dünyada ceviz üretici ülkelerinde 2020 

yılında en yüksek fiyat İran'da olup cevizin üretici fiyatı 19208.5 $/ton 

gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2011-2021 yılları arası çiftçi eline geçen 

fiyatlar Tablo 7’de verilmiştir. Ürünün fiyatını belirleyen en önemli 

faktörlerden biri ürünün maliyetidir. Bitkisel ürünlerin üretim 

masrafları değişken ve sabit masraflardan oluşmaktadır. Ceviz üretim 

dalında değişken masraf unsurlarını; işgücü ve çekigücü masrafları ile 

materyal (fide, gübre, ilaç, su vb.) masrafları, bu giderlerin faiz 

karşılığı, sabit masraf unsurlarını ise; masraflar toplamının faizi, tesis 

masrafları amortisman payı ve yönetim karşılığı gibi kalemler 

oluşturmaktadır. İzmir ve Manisa illerinde yapılan bir çalışmada ceviz 

üretiminde toplam değişken masrafların %61.87’sinin işgücü-çekigücü 

masraflarından ve %38.13’ünün ise materyal masraflarından oluştuğu, 

işgücü-çekigücü masrafları içinde sulama işçiliğinin %44.02 ile ve 

materyal masrafları içinde ise gübre masraflarının %53.58 ile en büyük 
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payı oluşturduğu rapor edilmiştir (Çiftçi ve Gökçe, 2006). Kırşehir 

ilinde yapılan bir araştırmada ise ceviz bahçesindeki üretim 

masraflarının % 47.18’inin değişen masraflar ve %52.82’sinin sabit 

masraflar oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca değişen masraflar içerisinde 

bakım masrafının % 53.70 paya sahip olduğu, bakım masrafları 

arasında ise gübreleme masrafının % 27.11 pay ile en yüksek masraf 

kalemini oluşturduğu bulunmuştur (Ketenci ve Bayramoğlu, 2020).  

Tablo 6. Bazı Ülkelerde Kabuklu Cevizde Üretici Eline Geçen Fiyatlar ($/ton)  (2020) 

Ülkeler Fiyat  ($/ton) 

İran 19208.5 

Kıbrs 8521.7 

Çin 6086.3 

Yunanistan 4175.6 

Meksika 3390.0 

İsviçre 3350.9 

Portekiz 3244.8 

İtalya 3192.3 

Türkiye 3054.4 

Fransa 2735.3 

ABD 1345.0 

Kaynak: FAOSTAT 
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Tablo 7. 2011-2021 Yılları Arası Ceviz Satışında Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar 

Yıllar Ceviz fiyatı (TL/kg) 

2011 7.64 

2012 8.62 

2013 8.94 

2014 11.02 

2015 13.45 

2016 14.72 

2017 15.95 

2018 17.61 

2019 20.16 

2020 21.41 

2021 25.45 

Kaynak: TÜİK 

Borsada işlem gören kabuklu ceviz ve ceviz içi fiyatı yıllara göre artış 

göstermektedir (Tablo 8).  

Tablo 8. Borsada İşlem Gören Ceviz Fiyatları (TL/kg) 

Ürün 

2019 2020 2021 

En 

düşük 

En 

yüksek 
Ortalama 

En 

düşük 

En 

yüksek 
Ortalama 

En 

düşük 

En 

yüksek 
Ortalama 

Kabuklu 

Ceviz 

(kuru) 

13.41 25.00 18.61 20.00 25.00 23.245 20.00 39.00 27.65 

Ceviz 

içi 
35.00 56.20 48.56 40.00 60.00 52.083 40.00 96.67 57.47 

Kaynak: Gaziantep Ticaret Borsası 

Dünya kabuklu ve iç ceviz ihracatında ABD ilk sırada yer almaktadır. 

2021 yılında Türkiye dünya kabuklu ceviz ihracatında 15262 ton ile 7. 

Sırada yer almakta, dünya iç ceviz ihracatında ise 6246 ton ile 9. sırada 

yer almaktadır. Türkiye kabuklu ceviz ihracatı ile 43.33 milyon dolar 

gelir elde ederken, iç ceviz ihracatı ile 50.70 milyon dolar gelir elde 
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etmiştir. Diğer önemli ihracatçı ülkeler ise Meksika, Şili, Ukrayna ve 

Çin’dir (FAO, 2022). 2011 yılında 27342 ton karşılığında 79.9 milyon 

$’lık kabuklu ceviz ihracatı yapılırken, 2020 yılında 63492 ton 

karşılığında 142.9 milyon $’lık kabuklu ceviz ihracatı yapılmıştır. 2020 

yılında 9171 ton karşılığında 16.6 milyon $’lık iç ceviz ihracatı 

yapılmıştır (Tablo 9). 

Tablo 9. Türkiye’de Ceviz Dış Ticaretindeki Gelişmeler 

Yıllar Kabuklu Ceviz İç Ceviz 

İhracat 

Miktarı 

(ton) 

İhracat 

Değeri 

(1000$) 

İthalat 

Miktarı 

(ton) 

İthalat 

Değeri 

(1000$) 

İhracat 

Miktarı 

(ton) 

İhracat 

Değeri 

(1000$) 

İthalat 

Miktarı 

(ton) 

İthalat 

Değeri 

(1000$) 

2011 21 134 27342 79881 3702 36404 1141 7064 

2012 82 343 32137 99730 5440 59757 7500 42226 

2013 7 38 26831 90635 4027 46753 2685 15439 

2014 4 24 25720 102777 4481 64104 1737 10097 

2015 13 13 38156 115439 4077 58491 2481 15198 

2016 3 31 58850 139396 2376 21346 5809 33423 

2017 9 84 45320 115958 3292 32513 6648 40254 

2018 7 32 52770 163192 2741 29542 8887 26992 

2019 16587 43840 88053 176676 6200 44641 16978 30814 

2020 15262 43332 63492 142923 6246 50699 9171 16615 

Kaynak: TÜİK 

CEVİZ TÜKETİMİ 

Ceviz geleneksel olarak sert kabuk haliyle tercih ediliyor olsa da 

üretiminin çoğunluğu kurutulmuş hale gedikten sonra yapılmaktadır. 

Hayatın artan hızına ayak uydurmak için son yıllarda hazır gıdalara olan 

eğilim iç cevize de olan talebin oldukça artmasına neden olmuştur. Hızlı 

hayat temposu zaman eksikliklerini beraberinde getirmiş ve hızlı 

tüketim alışkanlıklarının oluşmasında oldukça etkili olmuştur. Son 

yıllarda kahvaltılık gevrek veya müsliler, yüksek enerjili barlar gibi 
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hızlı tüketim maddelerinin tüketimleri artmıştır. Bu tip gıdaların 

üretiminde yüksek enerjili sert kabuklu meyvelere ihtiyaç duyulması, 

fındık ve ceviz gibi gıdaların üretimindeki artışları beraberinde 

getirmiştir (Arıcı, 2014).  

2020 yılı itibarıyla başlıca ülkelerde kişi başına ceviz tüketimi Grafik 

2’de sunulmuştur. En yüksek ceviz tüketimi 0.696 kg/yıl-1 ile 

Hollanda’dadır (Grafik 2). Dünya ortalaması ise kişi başına 0.142 

kg/yıl-1’dir (INC, 2022). Türkiye’de 2011-2020 döneminde kişi başına 

ceviz tüketimi %42.86 oranında artmıştır (Tablo 10). 

 

Grafik 2: Başlıca ülkelerde kişi başına ceviz tüketimi (Kaynak: INC, 2022) 
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Tablo 10: Türkiye’de Ceviz Tüketimi 

Yıllar Tüketim (Ton) İndeks 

(2011=100) 

Kişi Başına 

Tüketim(kg) 

İndeks 

(2011=100) 

2011 206394 100.00 2.80 100.00 

2012 220914 107.04 2.90 103.57 

2013 217996 105.62 2.80 100.00 

2014 197489 95.69 2.50 89.29 

2015 235531 114.12 3.00 107.14 

2016 242205 117.35 3.00 107.14 

2017 268553 130.12 3.30 117.86 

2018 276066 133.76 3.40 121.43 

2019 294698 142.78 3.50 125.00 

2020 337865 163.70 4.00 142.86 

Kaynak: TÜİK 

Üretim miktarı ile yurt içi kullanım miktarı karşılaştırıldığında üretilen 

ceviz miktarının yurt içi kullanım için yeterli olmadığı görülmektedir. 

Dolayısıyla Türkiye ceviz ithal etmek durumunda kalmaktadır (Tablo 

11). 

Tablo 11: Türkiye’de Ceviz Üretiminde Yurt İçi Kullanım ve Kayıplar 

Yıllar Yurt İçi Kullanım (ton) Kayıplar (ton) Üretim (ton) 

2011 211469 5075 183240 

2012 226346 5432 203212 

2013 223357 5361 212140 

2014 202346 4856 180807 

2015 241323 5792 190000 

2016 248161 5956 195000 

2017 275157 6604 210000 

2018 282855 6789 215000 

2019 301945 7247 225000 

2020 346173 8308 286706 

Kaynak: TÜİK 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de ceviz ağacı sayısı ve 

ceviz üretiminde artış yaşanırken üreticilerin yanlış uygulamaları ve 

standardın sağlanamaması nedeniyle ağaç başına verim azalmıştır. 

Türkiye üretimi ve ihracatı artıma çalışmalarına rağmen ceviz 

üretiminde kendine yeterli duruma gelmemiştir. Ceviz dış ticaretinde 

de açık veren bir ülke durumundadır (Güvenç ve Kazankaya, 2019).  

2020 yılında yeterlilik derecesi %80.8’dir (TÜİK, 2022). 2021 yılında 

Türkiye dünya kabuklu ceviz ihracatında 15262 ton ile 7. Sırada yer 

almakta, dünya iç ceviz ihracatında ise 6246 ton ile 9. sırada yer 

almaktadır. Aynı yıl 63492 ton kabuklu ceviz, 9171 ton iç ceviz ithal 

edilmiştir. Türkiye ceviz dış ticaretinde net ithalatçıdır. Ceviz 

üretiminde bilinç düzeyinin düşük olması, kapama bahçelerinin 

kurulmasında ve aşılı fidan temininde yetersiz kalınması gibi nedenlerle 

üreticiler yeterli ve kaliteli meyve elde edememektedir (Ketenci ve 

Bayramoğlu, 2018).  

Ceviz üretiminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi açısından birtakım 

önlemlerin alınmalıdır. Ceviz yetiştiriciliği bölgelerin ilkbahar ve 

sonbahar geç donları, yaz sıcakları ve soğuklama süreleri göz önüne 

alınarak, bölgeye uygun çeşit seçimi ile aşılı ve sertifikalı fidanlarla 

yapılmalıdır.  

Cevizin pazar değerine etki eden pek çok unsur vardır. Kültürel 

uygulamalar bunların başında gelmektedir. İlaçlama, Gübreleme, 

sulama ve budama uygulamaları cevizin verim ve kalitesi üzerinde 

oldukça etkilidir. Bu uygulamaların doğru bir şekilde yapılmasının 
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sağlanmasında üreticilere gerekli teknik bilgilerin verilmesi 

gerekmektedir (Dokuzlu, 2020).  Kapama ceviz bahçesi kurulurken 

üniversiteler ve araştırma enstitülerinden destek alınarak bahçe 

kuruluşu yapılmalıdır. Ayrıca ceviz üretiminde ve pazarlamasında 

kooperatifleşme teşvik edilmelidir.  
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GİRİŞ 

Toprakların verimlilik durumlarının tespiti, sürdürülebilir bitkisel 

üretim ve birim alandan yüksek verim alınması açısından stratejik 

öneme sahiptir. Toprakların verimlilik durumları toprak veya bitki 

analizleri ile mevcut bitki besin elementlerinin düzeylerinin 

belirlenmesi ve belirlenen konsantrasyonlar ile birlikte yapılacak gübre 

önerileri ve birim alandan alınacak yüksek ürün verimi için toprakların 

yönetilmesine büyük bir katkı sağlamaktadır (Vishal ve ark., 2009; 

Bellitürk ve ark., 2019; Soysal ve Yılmaz, 2021). Tarımsal üretimde en 

büyük girdi maliyetlerinden biri olan gübreler toprakların analiz 

sonuçlarına göre yapılacak gübreleme önerileri ile büyük ölçüde 

tasarruf sağlanmış olacağı gibi gübrelerden kaynaklı toprak sorunlarını 

da (tuzluluk) önemli ölçüde kontrol altına alınmış olacaktır (Flores-

Magdaleno ve ark., 2011).   

Toprak analizleri ile toprakların sadece bitki besin element kapsamları 

değil aynı zamandan toprak kalitesi bileşenlerinden toprakların fiziksel 

ve biyolojik özelliklerinin de bilinmesini sağlamaktadır. Toprakların 

fiziksel özelliklerinden toprak yapısı topraklarda bitki besin 

elementlerin topraktaki davranışını da (yıkanma, tutulma vb.) 

etkilemektedir. Toprak biyolojik özellikleri ise toprakların dıştan 

yapılan tüm müdahalelere anında tepki veren en hassas yapısı olan 

toprak enzimlerin işleyişi hakkında bilgi vermektedir. Toprak analizi 

genel olarak toprak kalitesinin tüm bileşenleri hakkında genel bir bilgi 

edinme mekanizmasıdır (Ganorkar ve Chinchmalatpure, 2013).  
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Mısır bitkisi killi ve kumlu toprak bünyesine sahip olan topraklarda 

hariç, sıcak iklim etkisi altında toprak reaksiyonu bakımından pH 6-7 

olan, kireç içeriği düşük, tuzluluk problemi olmayan, drenajı iyi olan 

topraklarda yetiştiriciliği yapıldığında en yüksek dane verimi almak 

(1400-1800 kg da-1) mümkün olmaktadır (Zengin ve Özbahçe, 2011; 

Kırtok, 1998). Mısır bitkisinden yüksek orandan dane verimi almak için 

topraktaki makro ve mikro besin elementlerinin dengeli bir şekilde 

toprakta bulunması gerekmektedir. Mısır bitkisi topraktaki makro ve 

mikro besin elementlerin eksikliğinden farklı şekillerde 

etkilenmektedir. Mısır bitkisi makro besin elementlerinden en fazla 

Azot (N) daha sonra ise potasyum (K) ve fosfor (P) elementlerine 

ihtiyaç duyar (Aldrich ve ark., 1986).  Mısır bitkisinde azot fotosentez 

faaliyetlerinde önemli rol aldığı için verim ve bitkinin biyolojik birçok 

özelliğini doğrudan etkilemektedir (Zhao ve ark., 2005). Mısır bitkisi 

makro elementlerden N, P ve K gibi bitki besin elementlerine 

yetiştirilme dönemlerinde yüksek miktarlarda ihtiyaç duymamaktadır. 

Fosfor noksanlığında bitkinin yaprak sayısında azalma olduğu gibi 

yaprak alanının da yeterince gelişmediği görülmektedir (Fredeen ve 

ark., 1989). Fosfor noksanlığında bitkilerde döllenme olayı da gecikir 

ve verim düşüşleri meydana gelmektedir (Marschner, 2011). Potasyum 

eksikliğinde bitkilerin büyüme ve gelişme fonksiyonları olumsuz 

etkilendiği için bitki yeterince gelişemez.  

Potasyum bitkilerin genellikle kurak koşullarda su stresi altında 

yetiştirildiğinde bitkilerin turgor basıncını dengeleyerek bitkilerin 

direncini arttırmaktadır (Lindhauer, 1985). Magnezyum bitkilerde en 

önemli işlevi klorofilin merkez atomunu oluşturduğu için bitkinin 
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fotosentez olayında önemli görevler üstlenmektedir. Klorofil 

miktarında azalma meydana gelen yapraklar yeterince fotosentez 

yapamadıkları için verimde azalma meydana gelmektedir (Cowan, 

2002). Demir eksikliği bitkilerde klorofil miktarını azaltarak genç 

yapraklarda kloroz oluşturmaktadır (Follett ve Westfall, 1992). Çinko 

bitkinin büyüme hormonlarının faaliyetlerini desteklediği için bitkilerin 

için önemli bir mikro besin elementtir. Çinko noksanlığında bitkiler 

genellikle bodur kalır ve boğum araları uzamaz (Hafeez ve ark., 2013). 

Bu çalışma, Mardin ili Mazıdağı ilçesinde yetiştirilen mısır bitkisinin 

beslenme durumu ve toprak verimliliğini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Mazıdağı ilçesinde mısır yetiştirilen tarım arazilerinde 12 adet toprak 

örneği ve 12 adet mısır bitkisi yaprağı alınmıştır. Mazıdağı ilçesinde 

engebeli arazi durumu ve sulama imkanı kısıtlı olduğundan sınırlı 

sayıda örnekleme gerçekleştirilmiştir. Bitki örnekleri saf su ile 

yıkandıktan sonra 65 0C de 24 saat etüvde kurutma işleminden sonra 

blok parçalama işlemi sonrasında analizlere hazır hale getirilmiştir. 

Bitki örnekleri yaş yakma metodu HNO3 ve HClO4 asit karışımları 

kullanılarak yakılmıştır (Jones ve Case 1990). Toprak reaksiyonu (pH) 

ve elektriksel iletkenlik (EC) saturasyon çamurunda (Richards, 1954), 

toprakların toplam kireç içerikleri %10 HCI asitle belirlenmiştir 

(Gülçur, 1974). Organik madde yaş yakma metoduna göre (Nelson ve 

Sommers, 1996), değişebilir katyon tayini 1N NH4OAc (Helmke ve 

Sparks, 1996), mikro element tayini DTPA metodu ile (Lindsay ve 
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Norvell, 1978), bildirdiği şekilde yapılmıştır. Yarayışlı fosfor tayini 

UV-VIS spektrofotometresi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Kuo, 

1996).  

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Toprakların Kimyasal Özellikleri ve Bitki Besin Element 

Durumlarının Değerlendirilmesi 

Tablo 1. Çalışma Alanı Topraklarına ait Rutin Analiz Sonuçları 

 pH 

(1:2.5 v/w) 

EC 

(1:5 v/w) 

(dS/m) 

Kireç 

(%) 

Organik 

Madde  

(%) 

En Büyük 7,02      0,11 45,57 4,58 

En Küçük 7,72 0,03 1,75 1,21 

Ortalama 7,53 0,04 13,29 2,87 

STD. Hata 0,23 0,02 15,75 1,03 

 

Araştırma alanı topraklarına ait analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Buna göre toprak reaksiyonu (pH) bakımından 7.02-7.72 arasında 

değiştiği ortalama olarak 7.53 olduğu ve toprakların hafif alkalin 

reaksiyon gösterdiği belirlenmiştir (Ülgen ve Yurtsever, 1995). 

Elektriksel iletkenlik (EC) değeri bakımından topraklar tuzsuz ve 

tuzluluk yönünden herhangi bir sorun olmadığı belirlenmiştir (Maas, 

1986). Toprakların toplam kireç içeriği (%) geniş aralıkta değiştiği 

1.75-45.57 ve ortalama olarak %13.29 olarak ve toprakların toplam 

kireç içeriklerine göre çalışma alanı toprakları orta derecede kireçli 

olarak belirlenmiştir (Ülgen ve Yurtsever, 1995). Toprakların organik 

madde (%) seviyeleri 1.21-4.58 arasında değiştiği ortalama olarak 

%2.87 olduğu ve çalışma alanı toprakları organik madde bakımından 

orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (Anonim, 1988). Abak ve Sakin 
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(2018), Mazıdağı ilçesi topraklarında yaptıkları çalışmada toprakların 

pH değerini 7.2-8.1 olarak, EC değeri bakımından toprakları tuzsuz, 

toplam kireç (%) içeriğini 5.71-20.80 olarak saptamış olup mevcut 

çalışma ile benzer sonuçlar bulmuşlardır. Makro bitki besin 

elementlerinden fosfor konsantrasyon bakımından toprakta ortalama 

41,31 mg kg-1 fosforun olduğu belirlenmiştir. Ülgen ve Yurtsever 

(1995)’e göre topraktaki fosfor konsantrasyonu yeterli olarak 

belirlenmiştir. Topraktaki fosforun yüksek olarak belirlenmesi tarım 

arazilerin Mazıdağı fosfat maden sahası içerisinde yer almasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Potasyum konsantrasyonu bakımından 

toprakta ortalama olarak 924.58 mg kg-1 Ülgen ve Yurtsever (1995)’e 

göre topraktaki potasyum konsantrsayonu yeterli olarak bulunmuştur. 

Tablo 2. Çalışma alanı ve Mısır Bitkisi Yaprak Dokularındaki makro ve mikro bitki 

besin element konsantrasyonları 

Topraktaki Makro ve Mikro Bitki Besin Elementlerinin Konsatrasyonları 

 P K Ca Mg Fe Zn Cu Mn 

 mg kg-1 

En Büyük 101,50 1250,00 1155,80 1002,40 30,57 6,14 3,96 85,60 

En Küçük 14,10 600,00 496,80 577,80 9,58 0,90 1,81 19,76 

Ortalama 41,31 924,58 848,90 794,05 15,03 2,45 2,55 45,91 

STD. Hata 29,93 204,33 177,39 147,86 6,06 1,50 0,63 20,45 

Mısır Bitkisinin Yaprak Dokularındaki Makro ve Mikro Bitki Besin Konsatrasyonları 

 P K Ca Mg Fe Zn Cu Mn 

 % mg kg-1 

En Büyük 0,31 2,02 1,57 0,50 250,77 45,89 8,68 129,46 

En Küçük 0,11 0,85 0,48 0,1 46,03 8,45 2,35 35,16 

Ortalama 0,19 1,39 0,92 0,21 104,41 20,76 5,05 62,22 

STD. Hata 0,06 0,36 0,33 0,13 55,63 11,19 1,84 28,25 
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MISIR BİTKİSİ YAPRAKLARINA AİT TOPLAM BİTKİ BESİN 

ELEMENT DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mısır bitkisi yapraklarında toplam makro bitki besin elementleri 

içerikleri Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre değerlendirildiğinde 

sırasıyla P %0.19, K %1.39, Ca %0.92, Mg ise %0.21 olarak 

belirlenmiştir. Mısır bitkisi yapraklarının toplam makro besin 

elementleri için belirlenen sınır değerlere (FAO, 1990) göre Mazıdağı 

ilçesinde yetiştiriciliği yapılan mısır bitkisinin yaprak dokularındaki P 

konsantrasyonu açısından düşük bulunmuştur. Toprakta P’un 

konsantrasyon açısından yeterli bulunmasına rağmen mısır bitkisinde P 

noksanlığı bulunması topraklarda bulunun P’un bitkinin 

yararlanamadığı ve kalsiyumun yüksek olan miktarından dolayı 

yarayışsız (Ca-P) hale dönüşmesinden kaynaklanmaktadır (Bulmar ve 

ark., 2018). Topraklarda ortalama K konsantrasyonu bakımından yeterli 

(FAO, 1990) bulunmasına rağmen bitkide noksanlık belirlenmesi 

yüksek miktarda kullanılan amonyumlu gübrelerin toprakta NH4+ 

iyonun K ile rekabetinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Cordones 

ve ark., 2014). Mısır bitkisi yaprak dokularında kalsiyum 

konsantrasyonu fazla, magnezyum ise yeterli olarak belirlenmiştir 

(İzsaki, 2005).  

Mısır bitkisi yapraklarında toplam mikro besin elementleri 

değerlendirildiğinde; Fe 104,41 mg kg-1, Zn 20,76 mg kg-1, Cu 5,05 mg 

kg-1, Mn 62,22 mg kg-1 olarak belirlenmiştir. Mısır bitkisi yapraklarının 

toplam mikro besin elementleri için belirlenen sınır değerlere (Lindsay 

ve Norvell, 1978) göre Mazıdağı ilçesinde yetiştiriciliği yapılan mısır 

bitkilerinde konsantrasyonları bakımından mikro besin elementlerinin 
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(Fe, Zn, Cu, Mn) tümü yeterli düzeyde oldukları belirlenmiştir (İzsaki, 

2005).  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma alanı toprakları toprak reaksiyonu (pH) açısından hafif alkalin, 

elektriksel iletkenlik bakımından ise toprakların tuzluluk yönünden 

herhangi bir sorun olmadığı ve tuzsuz olduğu belirlenmiştir. 

Toprakların toprak kireç içerikleri bakımından bazı örnekleme 

noktaların yüksek kireçli olarak belirlenmesine karşın alanda genel 

olarak yüksek kireç içeriğine pek rastlanmamış ve ortalama olarak orta 

kireçli olarak belirlenmiştir. Topraklar genel olarak organik madde 

düzeyleri orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Topraklarda makro ve 

mikro bitki besin elementleri konsantrasyonları açısından herhangi bir 

sorun olmadığı ve yeterli düzeyde oldukları belirlenmiştir. Bitki 

yapraklarında yapılan analizler sonucunda bitki bünyesinde fosfor ve 

potasyumun düşük, kalsiyum ve magnezyum yeterli düzeyde oldukları 

belirlenmiştir. Bitki bünyesinde tüm mikro besin elementleri açısından 

yeterli olduğu belirlenmiştir. Mazıdağı ilçesinde fosfor ve potasyum 

noksanlığı görülen bitkilerde fosfor ve potasyum içerikli gübrelerin 

daha ağırlık kullanılması önerilebilir. Sulama suyunun sınırlı olduğu ve 

materyal olarak mısır bitkisinin kullanıldığı bu çalışmada Mazıdağı 

ilçesi için daha kapsamlı önerilerde bulunmak için farklı bitkilerle daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ 

İçermiş oldukları timol/karvakrol nedeniyle sahip olduğu benzer koku 

ve tattan dolayı dünyanın çok farklı bölgelerinde kekik olarak bilinen 

ve kullanılan birçok bitkinin bulunduğu bilinmektedir. Dünyada kekik 

olarak bilinen ve kullanılan bu bitkiler çok farklı cins ve türler 

içerisinde yer almaktadır. Kekik olarak bilinen bu türlerin çok büyük 

bir kısmı Origanum, Thymus, Thymbra, Satureja ve Coridothymus 

cinslerine ait türlerdir. Bu cinslere bağlı, İstanbulkekiği/karakekik 

(Origanum vulgare subsp. hirtum), İzmirkekiği/bilyalıkekik/ 

peynirkekiği (Origanum onites), yaylakekiği/sütçülerkekiği/tokakekiği 

(Origanum minutiflorum), beyazkekik/alanyakekiği (Origanum 

majorana), dağkekiği/suriyekekiği (Origanum syriacum var. bevanii), 

trabzonkekiği (Satureja spicigera), sivrikekik (Thymbra spicata), 

cıpriska (Satureja hortensis), bitliskekiği (Thymus kotschyanus) türler 

yaygın bir şekilde kekik olarak kullanılan ve ticareti yapılan bitkiler 

olarak öne çıkmaktadır (Başer, 2005).  

Başta Doğu Akdeniz olmak üzere dünyanın her iki yarım küresinin 

sıcak/ılıman bölgelerinin  doğal florasında yayılış gösteren Lamiaceae 

familyasının önemli bir bitkisi olan Satureja cinsi dünyada 200 farklı 

türe sahiptir (Čopra-Janićijević et al., 2020). Âlem: Plantae (Bitkiler), 

Bölüm: Magnoliophyta (Kapalı tohumlular), Sınıf: Magnoliopsida (İki 

çenekliler), Familya: Lamiaceae /Labiatae, Tür: Satureja hortensis L. 

(2n = 46, 48) =Syn. S. laxiflora K. Koch (1849) = Satureja 

pachyphylla K. Koch (1843) = Clinopodium hortense Kuntze (1891) = 

Satureja postii Arzn) (Svoboda et al., 1990a; Sváb and Hornok, 1992; 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ  | 180 

 

Baytop, 1999; Başer, 2005; Hassanzadeh et al., 2016). Bu türlerden biri 

olan sater/cibriska (Satureja hortensis L.) bitkisi tek yıllık otsu bir tür 

olup, hem doğadan toplanarak ve hem de kültür koşullarında 

yetiştirilerek tüketilmekte ve pazara sunulmaktadır. Sater kekiğinin 

tarmı, Mısır, İspanya, Fransa, Yugoslavya ve ABD gibi ülkelerde 

yapılmaktadır (Momtaz and Abdollahi, 2010; EL-Leithy et al., 2017). 

Türkiye’de Thymus cinsinin 38 türü (% 52’si endemik), Origanum 

cinsinin 23 türü (% 65’i endemik), Thymbra cinsinin 2 türü ve 

Coridothymus cinsinin 1 türü kekik olarak bilinmekte ve 

kullanılmaktadır (Sarı ve Oğuz, 2002; Baydar, 2005). Lamiaceae 

familyasına ait olan Satureja cinsi ülkemizde 15 türle (5'i endemik) 

temsil edilmektedir (Davis, 1982; Tümen ve ark., 2000). Bu cinse ait 

olan S. hortensis L. türünün S. hortensis L. var. grandiflora Boiss. ve S. 

hortensis L. var. speciosa Nab. olmak üzere iki alt türünün bulunduğu 

bilinmektedir. S. hortensis L. bitkisi ülkemizin farklı bölgelerinde 

çibriska/çubriza/geyikotu/zahter ve sater gibi isimlerle bilinmektedir 

(Baytop, 1999). 

• Bitkinin Yayılışı 

Satureja hortensis bitkisinin orjini doğu Akdeniz bölgesinin doğal 

florasıdır. Dünyanın diğer bazı bölgelerinin florasında bulunan 

bitkilerin kültür koşullarından zamanla kaçtığı tahmin edilmektedir. 

Baharat olarak kullanılmak üzere bitkinin yetiştiriciliği ilk kez antik 

Roma'da yapılmıştır. O zamandan beri, Avrupa, Asya (eski Sovyetler 

Birliği, Afganistan, Hindistan, Sri Lanka), Güney Afrika ve Amerika'da 

(Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin) kültürü yapılan bir bitkidir. 
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Bitki, Güneydoğu Asya'da, Filipinler'de ve Java dağlarında 

(Endonezya) taze tüketime yönelik olarak küçük ölçekte 

yetiştirilmektedir (Svoboda et al., 1990a; Svoboda et al., 1990b, Sváb, 

and Hornok, 1992). Bitkiye doğal florada çoğunlukla kayalık ve 

erozyona maruz eğimli yerlerde rastlanmaktadır. Satureja hortensis L. 

bitkisi ülkemizde, İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Zonguldak, 

Amasya, Samsun, Ankara, Nevşehir, Sivas, Erzincan, Adıyaman, 

Adana, Diyarbakır, Tokat ve Erzurum illerinde doğal yayılış 

göstermektedir (Davis, 1982). Ülkemizde başta Akdeniz ve Ege 

bölgeleri olmak üzere birçok ilden ticari amaçlı olarak yılda yaklaşık 

700–800 ton sater (Satureja hortensis L.) toplanmakta ve iç/dış 

piyasaya sunulmaktadır. Ticari amaçlı olarak toplanan türler: S. 

cuneifolia, S. thymbra, S. hortensis, S. spicigera’dır (Satıl ve ark., 

2008). Bitkinin germplazm koleksiyonları; Vavilov Research Institute 

of Plant Industry, St. Petersburg, Russia (58 accessions) ve Gene Bank 

Department of the Research Institute of Crop Production, Olomouc-

Holice, Czech Republic (27 accessions) gibi çeşitli araştırma 

enstitülerinde mevcuttur (Svoboda et al., 1990a; Svoboda et al., 1990b; 

Sváb and Hornok, 1992).  

• Kullanım Alanları 

Sater bitkisinin çiçeklenme döneminde hasat edilen taze yapraklarında 

ve çiçekli üst dallarında % 72 nem, % 4.2 protein, % 1.65 yağ,  % 11.5 

karbonhidratlar, % 8.6 lif ve % 2.1 kül bulunmaktadır. Kurutulmuş 

yapraklarda ise % 9.0 su, % 6.7-7.7 protein, %5.2-5.9 yağ,  % 53.4-54.6 

karbonhidratlar, % 15.3 lif, % 8.7-9.6 kül (Ca 2132 mg/100 g, Fe 38 
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mg/100 g, Mg 377 mg/100 g, P 140 mg/100 g, K 1051 mg/100 g, Na 

24 mg/100 g, Zn 4 mg/100 g), 5130 IU/100 g A vitamini (β-karoten), 4 

mg/100 g niasin ve 12 mg/100 g C vitamini içermektedir. Enerji değeri 

ise 1130-1500 kJ/100 g olduğu yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir 

(Svoboda et al., 1990a; Svoboda et al., 1990b; Sváb and Hornok, 1992). 

Sater bitkisinden su/buhar distilasyonuyla uçucu yağ elde edilirken 

solvent ekstraksiyonu yoluyla da oleoresin (çözücülerin 

buharlaştırılmasıyla elde edilen reçine ve uçucu veya sabit yağlı yağdan 

oluşan yarı katı bir özüt) elde edilmektedir. Damıtmada kullanılan bitki 

kısmına bağlı olarak elde edilen uçucu yağın oranı ve kompozisyonu 

farklılık göstermektedir. Bitkinin kurutulmuş çiçekli ve yapraklı 

dallarından uçucu yağ elde edilmekte olup, bitkide uçucu yağ oranı % 

0,3–3,5 arasında değişmekte olduğu bilinmektedir (Baytop, 1999; 

Hadian et al., 2010; Shanaıda et al., 2017). Fakat kuru yapraklarda 

uçucu oranı %5,9’a kadar çıkabilmektedir (Radácsı et al., 2019). 

Bitkinin kuru herbasından elde edilen uçucu yağın ana bileşenlerinin 

carvacrol, γ-terpinene, pinene, cymene, camphene, limonene, 

phellandrene ve borneol olduğu belirlenmiştir. Bitkiden elde edilen bu 

uçucu yağ ve oleoresin birçok farklı sektörde kullanılmakla birlikte 

yoğun olarak parfümeri ve gıda sektöründe (özellikle konserve ve et 

ürünlerinde) değerlendirilmektedir. (Momtaz and Abdollahi, 2010; 

Zahedifar and Najafian, 2015; El-Gohary et al., 2015; EL-Leithy et al., 

2017). Bitkiden elde edilen uçucu yağda bir fenolik monoterpen olan 

karvakrol ve thymol bulunmaktır. Sater bitkisinin bazı genotiplerinde 

karvokrol yüksek iken, diğer bazı genotiplerde ise timol oranı daha 

yüksektir (Başer et al., 2004). Kekiklerden elde edilen uçucu yağlarda 
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ana bileşenler olarak öne çıkan “karvakrol (C10H14O)’ antibakteriyal, 

antifungal, antihelmintik/bağırsak kurtlarını düşürücü, insektisidal, 

analjezik/ağrı kesici ve antioksidan etkisine sahip iken, diğer bir fenol 

türevi olan “thymol” ise diğer fenollik bileşiklere kıyasla 30 kat daha 

yüksek antiseptik aktivite ve 4 kat daha az toksik etkiye sahip olduğu 

tespit edilmiştir (Baytop, 1999). EL-Leithy et al. (2017)’nin mısırda 

yürütmüş oldukları çalışmada uçucu yağın ana bileşenlerinin karvakrol 

(47.26-42.90%) ve γ-terpinen (38.30-39.10%) olduğunu fakat daha 

düşük düzeylerde de olsa uçucu yağın içerisinde ρ-cymen, terpinolen, 

α-terpinen, α-pinen ve α-thujen’nin de bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Shanaıda et al. (2017) ise sater bitkisinden elde edilen uçucu yağda 29 

farklı bileşenin bulunduğunu ve karvakrolun % 76,16 olduğunu 

belirtmişlerdir. Aynı çalışmada sater bitkisinde uçucu yağın yanı sıra 

önemli miktarda tanenin (epigallocatechin vb) de bulunduğunu 

belirtilmiştir. Başer et al. (2004) bir çalışmada Türkiye’nin 20 farklı 

lokasyonundan toplanılan Satureja hortensis L. bitkilerinin uçucu yağ 

oranları ve uçucu yağ bileşenlerini karşılaştırmışlardır. Uçucu yağ 

oranlarının materyallerin kaynağına bağlı olarak % 1.28-4.75 arasında 

değiştiği ifade edilmiştir. En yüksek uçucu yağ oranının 

Elazığ/Maden’den alınan örnekten elde edildiği ve en düşük uçucu yağ 

oranın ise Erzincan/Refahiye örneğinden elde edildiğini bildirmişlerdir. 

Uçucu yağ örneklerinin kompozisyonunda 28 farklı bileşenin tespit 

edildiği ve uçucu yağların karvakrol ve timol oranlarının ise sırasıyla % 

42-63 ve % 29-43 arasında değiştiği ifade edilmiştir. Gıda Kimyasalları 

Kodeksine göre (NAS 1972) sater uçucu yağında karvakrol oranı % 20-

57 arasında olmalıdır (Svoboda et al., 1990b). Ayrıca, bitkinin 
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tohumları, yaklaşık % 42 yağ ve % 24 protein içermektedir. Sater 

tohumundan elde edilen yağ; kuruyan yağlar grubunda 

değerlendirilmekte olup, yağ asitleri kompozisyonunda % 60-65 

linolenik asit, % 18-24 linoleik asit, % 4-12 oleik asit, % 2-4 palmitik 

asit ve % 1-3 stearik asit bulunmaktadır (Svoboda et al., 1990a; 

Svoboda et al., 1990b, Sváb, and Hornok, 1992). Sater kekiğinden çok 

farklı şekillerde yararlanma imkânı bulunmaktadır. 

• Baharat Olarak Kullanımı 

Sater bitkisi, yaprak ve çiçeklerinin içermiş olduğu uçucu yağ nedeniyle 

mutfaklarda hem taze halde yeşillik olarak ve hem de kurutulmuş çiçek 

ve yaprakları yemeklere tat ve aroma katmak için baharat olarak 

kullanılmaktadır (Svoboda et al., 1990a; Svoboda et al., 1990b; Sváb 

and Hornok, 1992; Hassanzadeh et al., 2016). Çibriska/sater özellikle 

ülkemizde ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde eskiden beri bilinmekte 

ve baharat olarak kullanılmaktadır. Özellikle et, etli yemekler ve 

pizzalarda oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlara ilaveten 

salatalarda, çorbalarda ve sos yapımında da bitkinin yaprak ve 

çiçeklerinden faydalanılmaktadır (Momtaz and Abdollahi, 2010; EL-

Leithy et al., 2017). Bitkinin uçucu yağı alkollü/alkolsüz içecek ve 

parfümeri endüstrisinde de kullanılmaktadır. Gıdalarda kullanımına 

izin verilen maksimum miktarı uçucu yağ olarak % 0.04 kadardır 

(Svoboda et al., 1990a; Svoboda et al., 1990b; Sváb and Hornok, 1992).  

• Tıp ve Eczacılıkta Kullanımı 

Çibriska/sater bitkisi geleneksel tıpta kramp, mide bulantıları, sindirim 

sorunları, bağırsak parazitleri, menstural bozukluklar, astım, nezle ve 
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boğaz ağrıları gibi hastalıkların tedavisinde veya da bu rahatsızlıklardan 

korunmak için herbal çay şeklinde kullanılmaktadır. Ayrıca böcek, bal 

arıları ve yaban arılarının sokmalarına karşı da haricen taze yaprakları 

faydalanılmaktadır (Momtaz and Abdollahi, 2010; EL-Leithy et al., 

2017). Bitkinin içermiş olduğu flavonoidler nedeniyle kanserden, 

nörodejeneratif ve kardiovaskular hastalıklardan korunmak ve/veya da 

bu hastalıkların tedavisinde sater bitkisinden değişik şekillerde 

yararlanılmaktadır (Anoosh and Fatemeh, 2010; Milan, 2011; Shirazi 

et al., 2014; EL-Leithy et al., 2017).  

Diğer kekik türleri gibi sater bitkisinin de yüksek düzeyde 

antibakteriyel ve antifungal etkilere sahip olduğu yürütülen birçok 

araştırma ile ortaya konmuştur. Ektraktlarının ve uçucu yağının sahip 

olduğu bu özellikleri nedeniyle fitoterapide kullanımının yanısıra 

organik tarımda da hem hayvancılıkta ve hem de bitkisel üretimde 

antibakteriyel ve antifungal aktivitelerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca 

gıda ve yem sanayinde sentetik koruyucu içermeyen ürünleri 

mikrobiyal bozulmalara ve oksidasyona karşı korumak amacıyla da 

sater bitkisi değişik şekillerde kullanılmaktadır (Yazdanpanah et al., 

2011; Fierascu et al., 2018). Sater bitkisinden elde edilen droglar, halk 

hekimliğinde gaz söktürücü, terletici, iştah açıcı ve idrar artırıcı 

özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır (Svoboda et al., 1990a; Svoboda 

et al., 1990b; Sváb and Hornok, 1992; Baytop, 1999). Ülkemizde ise 

başta sater olmak üzere kekik türleri soğuk algınlığı, mide ve boğaz 

ağrısı gibi rahatsızlıklardan korunmak veya da bu rahatsızlıkların 

tedavisinde kullanılmaktadır. Bu tip hastalıklardan korunmak veya 

tedavi etmek amacıyla bitkinin yaprak ve çiçekleri herbal çay şeklinde 
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içilmekte veya kekik yağı olarak bilinen uçucu yağdan kesme şeker 

üzerine bir damla damlatılarak tüketilmektedir. Kekik bitkisinden 

uçucu yağ damıtılırken uçucu yağın altında biriken ve genelde % 0,1 

dolayında uçucu yağı içeren kekik suyu da mide ve bağırsaklardaki 

kasılmaları gidermek ve hazmı kolaylaştırmak için tüketilmektedir 

(Sarı ve Oğuz, 2002). Bunun yanında kekiklerin anti-oksidant etkisinin 

bulunduğu da bilinmekte olup, bu etkinin kekik uçucu yağında ana 

bileşen olarak bulunan karvakrol ve thymolden kaynaklandığı 

bildirilmiştir (EL-Leithy et al., 2017). Karvakrol, sahip olduğu 

antibakteriyel ve antifungal etkilerinden dolayı yaraları hızla iyileştirici 

ve ağrı kesici özelliğe de sahiptir (Baytop, 1999; Shirazi et al., 2014; 

EL-Leithy et al., 2017). Ayrıca karvakrol, Cladosporium herbarum and 

Penicillium glabrum gibi önemli bitkisel patojenik funguslara karşı da 

önemli düzeyde antifungal etkiye sahiptir. Aynı şekilde kekik uçucu 

yağı içerisinde yer alan başta karvakrol ve timol olmak üzere birçok 

bileşik Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonellapullorum, Staphylococcusaureus, Streptococcu

s faecalis and Yersinia enterocolitica gibi patojenik bakterilere karşı 

yüksek düzeyde antibakterial etkiye sahip olduğu da bilinmektedir  

(Svoboda et al., 1990a; Svoboda et al., 1990b; Sváb and Hornok, 1992; 

Yazdanpanah et al., 2011; Fierascu et al., 2018). Diğer taraftan sentetik 

agrokimyasalların etkisiyle bağışıklık sistemi zayıflamış olan kültür 

balıklarının bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla da sater uçucu 

yağlarından faydalanıldığı bilinmektedir (Jalil et al., 2022). 
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• Süs Bitkisi Olarak Kullanımı 

Son yıllarda çevre düzenlemesi amaçlı kullanılan süs bitkilerinin göze 

hoş görünmesinin yanısıra aynı zamanda hoş kokulu olması da ilgi 

görmektedir. Bu nedenle gerek iç mekan ve gerekse de dış mekan süs 

bitkisi olarak kullanılan birçok bitkinin yerini hızla aromatik bitkiler 

almaya başlamıştır (Katar ve Katar, 2022).  Sater kekiği hem iç ve hem 

de dış mekân süs bitkisi olarak kullanılabilme potansiyeli en yüksek 

olan aromatik bitkilerden biri olarak dikkatleri çekmektedir. Bitki, 

ülkemizin değişik bölgelerinde bir aydan fazla süreyle çiçeklerini 

açmaya devam etmesi, yaprak ve çiçeklerinin içermiş olduğu hoş 

kokulu uçucu yağı, sulandığında uzun süre yeşil kalması ve yarı çalımsı 

büyümesi ile önemli bir dış mekân süs bitkisi olmaya adaydır. Aynı 

zamanda iç mekânlarda saksı bitkisi olarak da kullanılmaya çok uygun 

bir bitkidir (Dinç ve Sağlam, 2014; Shanaıda et al., 2017; Özgen, 2018). 

• Gıdaların Saklanmasında Kullanımı 

Endüstriyel gıdalara bozulmadan raflarda belirli bir süre saklanabilmesi 

için işleme esnasında sentetik gıda koruyucular katılmaktadır. Bu 

sentetik gıda koruyucu antimikrobiyal ve antioksidanlar gıdaları 

tüketen insanların sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere sahip 

olmaktadır. Bu durumun ortaya çıkması ile birlikte son yıllarda sağlık 

açısından risk içeren sentetik koruyucuları içermeyen gıdalara talep 

hızla artmıştır. Bu durumu fark eden gıda sektörü ise sağlıklı alternatif 

gıda koruyucular arayışına girmiştir. Bu konuda değerlendirilebilecek 

en önemli kaynaklar ise tabii ki tıbbi aromatik bitkilerdir. Sater 

bitkisinin, içermiş olduğu uçucu yağın anabileşeni olan karvakrolun 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ  | 188 

 

özellikle antibakteriyal ve antifungal etkilere sahip olması nedeniyle 

gıdaların bozulmadan saklanmasında faydalanılabilecek en önemli 

aromatik bitki olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur 

(Hassanzadeh et al., 2016; Özkalp and Özcan, 2009). Sater bitkisinin 

gerek uçucu yağından ve gerekse droglarından gıdaların bozulmadan 

saklanmasında yararlanılmaktadır. Ayrıca sağlıklı gıda paketleme 

materyallerinin üretiminde özellikle sater uçucu yağının 

kullanılabilirliğine dair çalışmalar yapılmış ve başarılı bir kullanımının 

mümkün olduğu tespit edilmiştir (Feyzioğlu et al., 2016).  

• Böcek Öldürücü Olarak Kullanımı 

Kimya biliminde 1700’lü yıllardan sonra yaşanan gelişmeler birçok 

ürünün inorganik kimyasal yollarla sentezlenmesine yol açmıştır. Bu 

süreçte gelişen inorganik kimya ile birlikte özellikle 1800’lü yıllarda 

öncelikle sentetik bitki besleme ürünleri geliştirilmiştir. Daha 

sonrasında ise sentetik bitki koruma ürünleri geliştirilmiş ve bu şekilde 

1800 ve 1900’lü yıllarda konvansiyonel tarım tüm dünyada hızla 

yaygınlaşmıştır. 1900’lü yıllarda dünyanın her tarafına yayılmış olan 

konvansiyonel tarım ile birlikte sentetik bitki besleme ürünleri ile 

birlikte bitki koruma ürünlerinin üretimi ve kullanımı da artmıştır 

(Tessarollo et al., 2013; Bhadra, 2020). Aynı dönemde genetik 

biliminde meydana gelen gelişmeler ile birlikte bitki ıslahında da yeni 

yöntemler kullanılmaya başlanmıştır (Chaimovitsh et al., 2012; Abida 

et al., 2010). Yeni ıslah yöntemleri ile geliştirilmiş olan bitki çeşitlerinin 

başarılı bir şekilde üretilebilmesi için sentetik agro-kimyasallara olan 

ihtiyaç daha da artmıştır. Artan sentetik agrokimyasal üretimi ve 

kullanımı hem çevre üzerinde ve hem de insan sağlığı üzerinde olumsuz 
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etki oluşturmaya devam etmiştir. Bu durum, 1950’li yıllardan sonra 

bütün dünyada çevre dostu agro-kimyasal arayışlarını yoğunlaştırmıştır 

(Jbılou et al., 2006; Tessarollo et al., 2013). Aynı dönemde 

konvansiyonel tarımdan öncelikle iyi tarım daha sonra da organik 

tarıma geçilmesi gerektiği yoğun şekilde tartışılmıştır (Damalas, 2011; 

Chaimovitsh et al., 2012). Artan tüketici ve çevre bilincine paralel 

olarak organik ürünlere olan talep de bu süreçte hızla artmıştır. 

Özellikle organik üretimde kullanılabilecek insektisidal etkili organik 

preparatlara olan ihtiyaç arttıkça bu konuda değerlendirilebilecek 

aromatik bitkiler üzerinde çalışmalar da yoğunlaşmıştır. Kekiklerin 

bazı böcek türlerine karşı insektisit (böcek öldürücü/uzaklaştırıcı) 

etkisinin olduğunun bilinmesi nedeniyle kekikler bu alanda dikkatleri 

üzerine çekmiştir. Özellikle kekiklerden elde edilen uçucu yağların 

gerek üretim esnasındaki zararlıların ve gerekse de depo zararlılarının 

etkisini ortadan kaldırmada veya da azaltmada etkilerini belirlemek için 

yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Güney Fransa’da depolanmış 

fasulyelerde önemli bir ambar zararlısı olan Acanthoscelides obteclus’a 

karşı çiftçiler yıllardır geleneksel olarak bazı bitkilerle mücadele 

etmektedirler. Bu bitkilerin başında kekik türleri gelmektedir. Aynı 

ülkede laboratuvar koşullarında yapılan çalışmalar ise kekiğin bu 

olumlu etkisini kanıtlamıştır (Gulluce et al., 2003; Kizil and Uyar, 

2006; Adiguzel et al, 2007; Pavela et al., 2008; Tozlu et al., 2011). 

• Arıcılıkta Kullanımı 

Arıcılık insanoğlunun gıda üretimi için yürütmüş olduğu tarımsal 

faaliyetlerin içerisinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü bal ve diğer arı 
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ürünleri hem gıda olarak ve hem de tıbbi etkileri nedeniyle çok kıymetli 

ürünlerdir. Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Anadolu 

coğrafyasında da çok eski dönemlerden beri yapılmakta olan arıcılık, 

bilim ve teknolojide meydana gelen ilerlemelere paralel bir 

şekildegelişim göstermiştir. Günümüzde arıcılık; “bal arılarını 

kullanabilme ve yönetebilme sanatı” olarak tanımlanmaktadır. 

Arıcılığın ana ürünü bal olmakla birlikte arı poleni, arı ekmeği, arı sütü, 

propolis, balmumu, arı zehiri ve ana arı üretimi gibi birçok yan ürünü 

de bulunmaktadır (Bakour et al., 2021). Arıcılıkta yüksek verimli ve 

kaliteli bir üretim, ancak üretim yapılacak bölgenin ekolojisine uygun 

ve üstün genetik kapasiteye sahip arı ırkına, zengin bir bitki florasına 

sahip olmakla ve mümkün olan en iyi yetiştiricilik tekniklerinin 

uygulanmasıyla mümkün olmaktadır (Kekeçoğlu et al., 2021). Anadolu 

coğrafyasının sahip olduğu zengin bitki biyoçeşitliliği de dikkate 

alındığında Türkiye’nin arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi açısından ne 

kadar avantajlı bir konumda olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Gerek 

ülkemizin doğal florasında bulunan ve gerekse kültür koşullarında 

üretimi yapılan sater bitkileri de ülkemiz arcılığı ve arı ürünleri üretimi 

açısından oldukça önemlidir. Sater bitkisinin sahip olduğu bol 

miktardaki renkli çiçekleri ve hoş kokusu nedeniyle başta bal arıları 

olmak üzere birçok böceğin ilgi odağı olmaktadır. Bu yüzden arıcılık 

yapan işletmeler için iyi bir arı merası bitkisi olma özelliği taşımaktadır. 

Sater bitkisini çiçekleriyle beslenen arıların balları pazarda daha uygun 

fiyatlara satılabilmektedir (Ortiz and Fernandez 1992; Jerković et al., 

2015). 
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• Yabancı Otları kontrol etmede kullanımı 

Son yıllarda organik tarımsal üretimde kullanılabilecek organik kökenli 

agro-kimyasalların tespiti konusunda yürütülen çalışmalar organik 

tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünleri ve herbisitlerin tıbbi 

bitkilerden elde edilebileceğini göstermiştir. Bu konuda yürütülen 

çalışmalar tıbbi bitkilerin üretmiş olduğu birçok fitokimyasalın yabancı 

ot tohumlarının çimlenme ve gelişimini inhibe edici özelliklere sahip 

olduğu ortaya konmuştur (Chaimovitsh et al., 2012). Önemli bir 

aromatik bitki olan Sater kekiğinin içermiş olduğu uçucu yağda 

bulunan yüksek orandaki karvakrol yabancı ot öldürücü (herbisit) 

etkiye de sahip olduğu bilinmektedir. Araştırma sonuçlarına göre 

kekikten elde edilen karvakrolun pestisitlerden diazinon ve 2,4-D 

(dimethyamin %50) kadar etkili olduğu tespit edilmiştir (Chaimovitsh 

et al., 2012; Bhadra, 2020). 

• Sater (Satureja hortensis L.)’in bitkisel özellikleri 

Sater tek yıllık ve kısa vejetasyon süreli bir bitkidir (Momtaz and 

Abdollahi, 2010). Fideler şaşırtıldıktan sonra 2.0-2.5 ay içinde hasada 

gelmektedir (Katar ve Aytaç, 2019). Eskişehir’de 15 Mayısta tarlaya 

şaşırtılan bitkiler 10 Temmuzda % 40-50 çiçeklenmeye ulaşarak hasat 

edilebilmektedir. Sater bitkisinin kökleri toprağın 30-40 cm 

derinliğinde yoğun olarak bulunmaktadır (Bojor, 2003; Katar ve ark., 

2011). Kökler yanlara doğru da 20-25 cm gelişebilmektedir (Svoboda 

et al., 1990a).  



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ  | 192 

 

Şekil 1. Sater (Satureja hortensis L.)’in genel görünümü (Koleksiyon-Eskişehir) 

Bitkinin boyu 10-60 cm arasında değişmekte olup, genelde bitkiler 

toprak yüzeyinden 8-10 cm yukarıdan dallanmaktadır (Katar ve Katar, 

2016; Özgen, 2018; Katar ve Aytaç, 2019). Bitki, alt kısımlarda tek sap 

şeklinde gelişme görülmekte olup, alt kısımlar vejetasyonun 

başlarından itibaren odunlaşmaktadır. Bitki üzerinde bol miktarda 

küçük yapraklar bulunmaktadır. Çiçeklerin rengi eflatun, morumsu ve 

beyaz olup, bitki üzerinde bol miktarda çiçek oluşmaktadır 

(Hassanzadeh et al., 2016). Çiçeklerin döllenmesi ile oluşan küreye 

benzeyen ve siyah renkli tohumlarının 1000 tohum ağırlığı 0,2-0,8 g 

arasında değişmektedir (Svoboda et al., 1990b, Sváb and Hornok, 1992; 

EL-Leithy et al., 2017). 
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Şekil 2. Sater bitkisinde çiçeklenme başlangıcı (Koleksiyon-Eskişehir) 

Şekil 3. Sater bitkisinin kök yapısı (Koleksiyon-Eskişehir) 

SATER KEKİĞİNİN TARIMI 

• İklim ve Toprak İstekleri 

Bilindiği gibi tıbbi aromatik bitkilerin drog verimi, etkili madde oranı 

ve etkili maddenin kompozisyonu, bitkinin üretiminin yapıldığı 

bölgenin toprak, iklim koşulları ve üretim materyalinin genetik yapısı 
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gibi birçok faktörün etkisi altında değişmektedir (Zebib et al., 2015). 

Sater bitkisi, yazları kuru ve güneşli Akdeniz havzasında iyi bir büyüme 

ve gelişme göstermektedir (Svoboda et al., 1990b). Sater kekiği tek 

yıllık bir aromatik bitki olup, soğuk bölgelerde bir vejetasyon dönemi 

içerisinde üretimi yapılabilmektedir. Bitkiler fide döneminde bile kısa 

süreli soğuklardan fazla etkilenmemektedir. Bitkinin tek yıllık olması 

kışları çok soğuk geçen bölgelerde bile yaz döneminde rahatlıkla 

üretilmesine imkan sağlamaktadır. 

Sater kekiği hemen hemen her tür toprakta yetişebilmekle beraber, en 

iyi gelişmesini yeterli organik madde içeren kalkerli ve nispeten yüksek 

pH değerine sahip topraklarda göstermektedir. Kumlu topraklar bu 

bitkinin yetiştirilmesi için uygun olmayıp, bu tür topraklarda 

yetiştirildiğide yaz aylarında çok fazla miktarda sulama yapmak 

gerekmektedir (Svoboda et al., 1990b) 

SATER KEKİĞİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Sater kekiği farklı yöntemlerle yetiştirilebilse de fide ile üretim tavsiye 

edilmektedir. 

Fide İle Yetiştirme 

• Fidelik Hazırlığı 

Tohumlardan üretilen fideler ile sater kekliği üretiminde ilk yapılacak 

işlemlerden birisi fideliklerin hazırlanmasıdır. Uygun bir fidelik yatağı 

belirlendikten sonra fidelikler traktörün arkasına takılan bir karık açma 

makinası veya elde bulunan çapa ve kürek gibi aletlerle genişliği 1m ve 

uzunluğu ise ihtiyaç duyulan fide miktarına bağlı olarak değişmekle 
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birlikte 10 m civarında ve yerden yüksekliği de 20-25 cm olacak şekilde 

fidelik hazırlanmalıdır. Fide yetiştiriciliği süreklilik arz edecekse bu tür 

fidelikler yanında kenarı beton olan sabit fidelikler de inşa edilebilir. 

Fideliğin iç kısmındaki toprak tırmık veya benzer bir aletle çekilerek 

fideliğin içi 15-20 cm kadar boşaltılmalı ve bu boşluk aşağıda 

hazırlanışı açıklanan harç ile doldurulmalıdır (Katar ve Katar, 2021). 

• Harç Hazırlığı 

Fidelikte harç olarak eşit oranda karıştırılmış yanmış keçi/koyun 

gübresi, orman toprağı ve kum kullanılmaktadır. Koyun gübresi 

mutlaka yanmış/fermantasyonunu tamamlamış olmalıdır. Aksi takdirde 

fidelikte yabancı ot sorununun boyutu daha da artmaktadır. Fideliklerde 

koyun gübresi ve orman toprağı yerine torf da kullanılabilmektedir. Bu 

durumda 2/3 oranında torf 1/3 oranında kum/perlit ile karıştırılmalıdır. 

Torf kullanmanın maliyeti ahır/kompost gübre ve orman toprağına göre 

daha yüksek olmaktadır. Fakat fidelik harcı olarak torf ve perlitin 

kullanılması yabancı ot sorununu minimuma indirmektedir (Katar ve 

Katar, 2016). 

• Fideliklerde Tohum Ekiminden Önce Yabancı ot 

Mücadelesi 

Fide yetiştirme süresince fideliklerde en önemli problem yabancı 

otların kontrolüdür. Bu nedenle gerek yabancı otlarla ve gerekse ortaya 

çıkabilecek hastalıkların kontrolü açısından hazırlanan harç tohum 

ekiminden önce fumige edilmelidir. Fumigasyon, harç fideliklere 

serilmeden önce yapılabileceği gibi fideliklere serildikten sonra da 

yapılabilmektedir. Fideliklerde gelişecek olan yabancı otlarla 
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mücadele, fidelik harçalarının fümigasyonu dışında mekanik yolla veya 

herbisit kullanarak da yapılabilmektedir. Bu yöntemlerin 

kullanılabilmesi için fidelikler tohum ekim zamanından en az iki ay 

önce hazırlanmış olmalıdır. Hazırlanıp fideliğe serilmiş olan  harç iyice 

sulanarak yabancı otların çıkışı teşvik edilmektedir. Sulanarak 

çimlendirilip çıkışı teşvik edilen yabancı otlar çıkıştan sonra ya total 

etkili bir herbisit uygulayarak ya da çapa, bel gibi bir aletler yardımı ile 

yabancı otlar çapalanarak organik madde olarak fidelik harcına 

karıştırılmalıdır. Bu işlem tohum ekim zamanına kadar bir kaç kez daha 

tekrar edilerek fidelik harcının içerisinde kalmış olan yabancı otların 

tohumları büyük oranda yok edilmektedir (Sarı ve Oğuz, 2002; Katar 

ve Katar, 2021). 

• Fideliklere Tohum Ekimi 

Fideliklere tohum ekim zamanı üretimin yapılacağı bölgenin iklim 

koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikde Eskişehir ve geçit kuşağı 

koşulları için 10-15 Mart tarihleri uygun kabul edilmektedir. Ege ve 

Akdeniz bölgesi için ise fideliklere tohum ekim zamanı olarak 

Aralık/Ocak ayları tercih edilmelidir. Sater bitkisinin tohumları oldukça 

küçük (1000 tohumu 0,2-0,8 g) olup, başarılı bir fide üretimi 

yapabilmek için fidelik hazırlığında ve tohum ekiminde oldukça 

dikkatli olmak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan 

fidelikler tohum ekiminden birkaç gün önce su ile doyacak şekilde iyice 

sulanmaktadır. Fidelikler tohum ekiminden bir gün önce tırmıkla 

karıştırılıp, fidelik harcının havalanması ve tava gelmesi sağlanmalıdır. 

Fidelikler tava geldikten sonra tahta veya benzeri düz bir materyalle 

bastırılıp, ekim yapılacak fidelik yüzeyi düz ve pürüzsüz bir hale 
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getirilmektedir. Daha sonra metrekareye 1-2 g tohum düşecek şekilde 

fideliğe tohum ekimi yapılmaktadır. Bir dekar alan için gerekli olan fide 

10-15 m2’lik fidelikten üretilebilmektedir. Bu alan için de 10-30 g 

arasında tohumluğa ihtiyaç bulunmaktadır. Sater tohumları çok küçük 

olduğu için kum, kül, talaş veya benzeri maddeler ile karıştırılarak 

ekilmesi gerekmektedir. Tohum ekiminin elle yapılması durumunda 

fidelik yüzeyine tohumların homojen bir şekilde dağıtılmasında 

yaşanacak sorunları aşmak için tohum ekiminde tuzluklar veya 

kapakları ince çivilerle delinmiş kavanozlar kullanılmaktadır. Tohum 

ekiminde sonra kapak gübresi olarak isimlendirilen ince elenmiş, 

yanmış koyun gübresi veya torf tohumların üzerini örtecek şekilde 

(yaklaşık 0,5-1 cm) fidelik yüzeyine serilmektedir. Sonra bastırma 

tahtası ile tekrar fidelik yüzeyi bastırılarak ve sıkıştırılmaktadır. 

Bastırma işlemi tamamlanınca fidelikler sulanmalıdır. Sulama süzgülü 

kova ile ince bir şekilde yapılmalı tohumların üzerinin su basıncı ile 

açılmamasına dikkat edilmelidir (Sarı ve Oğuz, 2002; Katar ve Katar, 

2016; Katar ve Katar, 2021). 

• Fideliklerin Bakımı 

Fideliklerde tohum ekiminden önce iyi bir yabancı ot mücadelesi 

yapılmışsa fideliklerdeki yabancı otlar yoğun bir sorun 

oluşturmamaktadır. Fakat tohum ekiminden önce gerekli yabancı ot 

mücadelisi yapılmamış ise tohum ekiminden sonra 2-3 günde bir 

yabancı otları çekmek gerekmektedir. Bu da yoğun bir iş gücünü 

gerektirmektedir. Bunun yanında çekilen yabancı otlar yanlarında 

bulunun sater fidelerinin köklerine zarar vererek kurumasına neden 

olmaktadır. Çekilen yabacı otların köklerinin kekik fidelerinin 
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köklerine zarar vermesini engellemek için dikkatlice ve geç kalınmadan 

yabancı ot mücadelesi dikkatlice yapılmalıdır. Fideliklerdeki diğer bir 

bakım işlemi de sulamadır. Tohum ekiminden sonra çıkışa kadar 

fidelikler tavını kaybetmeyecek şekilde ihtiyaç durumu dikkate alınarak 

1-2 günde bir süzgülü kovayla sulanmaya devam edilmelidir. Su 

kaynağı ve tesisatı bulunması durumunda uygun süzgülü bir hortum ile 

veya altyapısı olan yerlerde küçük yağmurlama sistemi ile sulama 

yapılmalıdır. Tohumlar çimlenip çıkışını gerçekleştirdikten sonra 

sulama aralıkları arttırılarak sıcak havaların da etkisiyle özellikle fungal 

hastalıkların ortaya çıkması engellenmelidir (Sarı ve Oğuz, 2002; Katar 

ve Katar, 2016).  

Şekil 4. Sater bitkisinden genel görünüm (Koleksiyon-Eskişehir)                    

• Tarla Hazırlığı ve Fide Dikimi 

Sater kekiği şeker pancarı yetiştiriciliği yapılan bölgelerde şeker 

pancarı münavebe içierisinde rahatlıkla üretimi yapılabilecek bir 

bitkidir. Bitkinin tek yıllık olması bu konuda büyük bir avantaj 

sağlamakta olup, dikimden 2,0-2,5 ay sonra hasadı yapılmakta ve 
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tarlayı boşaltmaktadır. Şeker pancarı üretim alanlarında münavebeye 

alınacak olan sater bitkisinin tarla hazırlığı bir yıl öncesinden şeker 

pancarı hasat edildikten sonra sonbaharda tarla tavda iken 20-25 cm 

derinlikte sürülmeli ve tarla bu şekilde kışa terk edilmelidir. İlkbaharda 

yabancı ot durumuda dikkate alınarak ihtiyaç varsa yüzlek (15 cm) bir 

sürüm  yapılmalı ve diskaro veya kazayağı-tırmık kombinasyonu, 

rotavatör gibi aletlerle topraktaki kesekler parçalarak tarla toprağı fide 

dikimine hazırlanmalıdır. Fideliklerdeki fideler yaklaşık 10-15 cm’e 

kadar büyüdüğünde tarlaya şaşırtılmalıdır (Katar ve Katar, 2016). 

Fidelerin tarlaya şaşırtılması üretimin yapıldığı bölgeye bağlı olarak 

Mart-Mayıs aylarında yapılmalıdır. Fideler Akdeniz ve Ege sahil 

kuşağında Mart ve diğer bölgelerimizde ise Nisan-Mayıs aylarında 

mümkün olduğunca geç kalınmadan şaşırtılmalıdır. Fidelerin tarlaya 

dikimi tütün dikmede kullanılan fide dikim makinası gibi ekipmanla 

yapılabileceği gibi elle de yapılabilir (Katar ve Katar, 2021). 

Bitki sıklığı, diğer kültür bitkilerinin tümünde olduğu gibi Satureja 

hortensis L. için de plantasyonda bulunan bitkiler için mikroçevrenin 

belirlenmesinde önemli bir faktördür. Bu nedenle bitki sıklığının 

optimizasyonu, herbir bitki için mikroçevreyi optimize ederek daha 

yüksek bir uçucu yağ verimine ve daha uygun bir uçucu yağ 

kompozisyonuna sahip ürünlerin elde edilmesine neden olmaktadır 

(Sabry et al., 2012; Akbarinia, 2013; Gopichand et al., 2013; Raina et 

al., 2013; Yousefzadeh and Sabaghnia, 2016; EL-Leithy et al., 2017). 

Bu nedenle dikim sıklığının bilinmesi ve en uygun sıklıkta dikimin 

yapılması üretim başarısı için büyük öneme sahiptir. Dikimde sıra arası 

mesafenin ayarlanmasında yabancı ot mücadelesinin elle veya 
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makinayla yapılabilme imkânları göz önüne alınmalıdır. Sıra arası ve 

üzeri mesafe dekarda 12-14 bin bitki olacak şekilde ayarlanmalıdır 

(Kızıl ve Tonçer, 2001).  Bu mesafe 30-45 cm sıra arası ve 20-30 cm 

sıra üzeri olacak şekilde olabilir (Kızıl ve Tonçer, 2001; Katar ve ark., 

2011; Radácsı et al., 2019). EL-Leithy et al., (2017) Mısırda yürütmüş 

oldukları çalışmada 50 x 30 cm dikim sıklığının uygun olduğunu 

belirtmişlerdir. Şeker pancarı tarımının hakim olduğu yerlerde şeker 

pancarında kullanılan ara çapası veya fireze benzeri aletlerle yabancı ot 

mücadelesi yapılmak istenmesi durumunda kekik dikiminde sıra arası 

mesafe 40-45 cm’e kadar çıkarılması önerilmektedir. Bu durumda sıra 

üzeri mesafe 15-20 cm olarak alınmalıdır. Dikimden hemen sonra 

fidelere mutlaka can suyu verilmelidir (Katar ve Katar, 2021).  

     Şekil 5. Sater bitkisinde fidelik (Koleksiyon-Eskişehir). 

• Sater Plantasyonunun Bakım İşleri 

Sater kekiğinin henüz problem olarak bilinen ve yaygın hastalık ve 

zararlısı mevcut değildir. Bu nedenle yabancı ot kontrolü, gübreleme ve 
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sulama dışında fazla bir bakım gerektirmeyen, kimyasal tarım ilacı 

uygulanmayan ve uygulanması tavsiye edilmeyen bir üretim şekline 

sahip olması nedeniyle sater çevre dostu bir bitkidir. 

• Gübreleme  

Bitkinin topraktan en çok kaldırdığı azot, protein molekülünün 

yapısında yer alan önemli bir bitki besin elementidir. Çünkü azot, 

protein sentezi için gerekli olan RNA ve DNA’nın nükleik asitlerinde 

bulunan pürinler ve pirimidinlerin yanı sıra porfirinler ve koenzimler 

gibi önemli biyomoleküllerin yapısında yer almaktadır (Robert and 

Francis, 1986; Hassanzadeh et al., 2015). Bu durum dikkate alındığında 

azotun, içersinde yer aldığı farklı biyomolekül ve enzimlerin etkisiyle 

bitki bileşenlerinin sentezinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir 

(Jalili, 2015; Babalar et al., 2016; EL-Leithy et al., 2017). 

Sater kekiğinde azotlu gübrelemenin verimi artırıcı etkisinin olduğu 

bilinmektedir. Bununla beraber bu bitkinin gübre uygulanmayan 

koşullarda da oldukça yüksek verim değerlerine ulaştığı ve organik 

olarak üretilebildiği de bilinmektedir. Organik olarak yetiştirilen ve 

pazarlanan ürünlerin konvansiyonel yollarla yetiştirilen ürünlere göre 

daha yüksek fiyatla satılabilmelerinden dolayı, üreticiler üretime 

başlamadan önce ürünlerini organik olarak yetiştirip sertifika 

alabilmenin ve organik olarak pazarlayabilmenin yollarını 

araştırmalıdırlar. Eğer gübreleme tercih edilirse toprak analizi yapılmalı 

ve her yıl dekara 10-15 kg saf azot (N), 3-5 kg fosfor (P2O5), 3-5 kg 

potasyum (K2O) verilecek şekilde gübreleme yapılmalıdır. Organik 

gübreleme için ise 3-5 ton/da fermentasyonunu tamamlamış çiftlik 
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gübresi veya da kompost uygulaması önerilmektedir. Aynı şekilde 300-

500 kg/da kadar uygulanacak olan solucan gübresi de toprağın 

strüktürünü iyileştirerek verim ve ürün kalitesi üzerinde etkili 

olmaktadır (Svoboda et al., 1990b; Mumivand et al., 2011; Katar, 2015; 

Katar ve Katar, 2016).  

• Yabancı Ot Kontrolü 

Sater tarımında yabancı ot sorununun minimum düzeyde yaşanması 

için dikkatli bir münavebe ve toprak işlemeyle mümkün olduğunca 

ekimden önce iyi bir yabancı ot kontrolü yapılmış olan tarlalara fide 

dikimi yapılmalıdır. Bununla birlikte fidelerin yabancı otlarla rekabeti 

ilk gelişim döneminde zayıf olup, bu dönemde yabancı ot kontrolü 

dikkatlice yapılmalıdır. Bu amaçla tarla vejetasyon dönemi boyunca 

ihtiyaç duyuldukça birkaç defa el veya makine ile çapa yapılarak 

yabancı otlardan temizlenmelidir. Sıra araları çapalanarak yabancı ot 

mücadelesi yapılırken, sıra üzerindeki yabancı otlar elle çekilmelidir. 

İlk çapa fidelerin dikimi tamamlanıp sulamalar başladıktan sonra 

gelişen yabancı otları kontrol etmek için hemen yapılmalıdır. Daha 

soraki dönemlerde ise sulamayla birlikte tekrar ortaya çıkan yabancı 

otlar için ihtiyaç durumu dikkate alınarak çapa yapılmaktadır. Bu 

amaçla farklı herbisitlerden de yararlanılmaktadır. Fakat mümkün 

olduğunca sater bitkisi gibi tıbbi amaçlı kullanılacak olan bitkilerin 

üretiminde sentetik herbisitlerle yabancı ot mücadelesi yapmaktan 

kaçınılmalıdır (Er ve Yıldız, 2007; Nimish et al., 2011; Ahmed et al., 

2020). 

Bazı tarlalarda küsküt ile karşılaşılabilmektedir.  Zamanında önlem 

alınmazsa küsküt verim ve kalitede önemli derecede düşüşlere neden 
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olmaktadır. Küsküt görüldüğü anda küskütlü bitki aksamları derhal 

biçilerek yakılmalıdır. Herbisit kullanmadan yabancı otları kontrol 

etmede üretim tarlasında sıra aralarının malçlanması (polyetilen yani 

naylon ile kaplanması) da oldukça etkili bir metoddur. Malçlama ya fide 

dikiminden hemen sonra elle veya fide dikimi esnasında malçlama 

yapabilen dikim makinalarıyla yapılabilmektedir. Malçlama masrafı 

başlangıçta yüksek görünmesine rağmen yabancı ot kontrol 

masraflarını hemen hemen tamamen ortadan kaldırması, ürün kalitesini 

artırması ve topraktaki nemi uzun süre koruması nedeniyle işçi 

ücretlerinin yüksek olduğu veya işçi teminin güç olduğu yerlerde tercih 

edilmektedir (Sarı ve Oğuz, 2002; Nimish et al., 2011; Ahmed et al., 

2020).  

• Sulama 

Kekik tarımından yüksek verim elde etmek için bu bitkilerin 

bölgemizde mutlaka sulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak 

sulama sayısı üretimin yapıldığı bölgenin iklimine ve toprağın 

özelliğine bağlı olarak değişmekte ve kumlu topraklarda sulama sayısı 

sıcak ve kurak aylarda haftada iki kereye kadar çıkabilmektedir (Baher 

et al., 2002; Hassanzadeh et al., 2015). Sater bitkisinde yağışların 

kesildiği sıcak ve kuru dönemlerde haftada 2 kez ve her sulamada 20 

mm civarında su verilerek yapılan sulamalardan yüksek biyomas ve 

uçucu yağ verimi elde edilmektedir. Bu da bizim ülkemiz için yaklaşık 

300-350 mm ilave sulama demektir (Radácsı et al., 2019). Sater 

bitkisinde toprakta tarla kapasitesi %50’ye düştüğü dönemde yapılan 

sulamalardan en yüksek uçucu yağ oranı alınmaktadır (Radácsi et al., 

2016). Sulama yağmurlama, damlama, karık yöntemi veya tava 
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yöntemlerinden biriyle yapılabilse de sater üretiminde damlama sulama 

yönteminin kullanılması tavsiye edilmektedir. Damlama sulama 

yöntemi dışındaki yöntemlerle yapılan sulamalarda sulama esnasında 

bitkilerin alt yapraklarına toprak tipine bağlı olarak kum kil sıçrayıp 

yapışabilmekte ve bu da ürünün kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Hasanzadeh et al., 2015, Radácsı et al., 2019). 

               

 

Şekil 5. Sater fideliğinde sulama (Koleksiyon-Eskişehir) 

HASAT KURUTMA VE HARMAN 

• Hasat 

Hasat parsellerdeki bitkilerin % 40-50' sinin çiçek açtığı dönemde 

toprak yüzeyinden 4–5 cm yükseklikten elle veya makinayla biçilerek 

yapılabilmektedir. Yüksek yaprak verimi ve uçucu yağ oranı elde etmek 
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için kekik plantasyonlarının çiçeklenme başlangıcından % 40-50 

çiçeklenmeye kadar olan dönemde hasat edilmesi gerekmektedir 

(Svoboda et al., 1990b; Katar ve ark., 2011; Dinç ve Sağlam, 2014). 

Tansı (1999) Çukurova koşullarında en yüksek uçucu yağ oranının 

(%1,45) çiçeklenme öncesi yapılan hasattan elde edildiğini fakat en 

yüksek kuru yaprak verimi için ise tam çiçek veya çiçeklenme sonrası 

yapılan hasattan elde edildiğini belirtmiştir. Sefidkon et al. (2006) ise 

sater bitkisinin hasadının tam çiçeklenme döneminde yapılmasının 

uygun olduğunu bildirmiştir. Pfefferkorn et al. (2008) sater bitkisinin 

hasat dönemine bağlı olarak uçucu yağ kompozisyonunun değiştiğini 

ve uçucu yağın içerisinde 12 farklı bileşiğin bulunduğunu 

bildirmişlerdir. Ana bileşen olan karvakrolün yaz döneminde yapılan 

hasatta %55.3–59.5 arasında değişirken, sonbahar dönemindeki hasatta 

ise %55.5–57.9 arasında değiştiğini, γ-terpinenin yaz döneminde 

yapılan hasatta %30.1–33.8 arasında değişirken, sonbahar dönemindeki 

hasatta ise %32.1–33.5 arasında değiştiğini ve α-terpinenin %2.9–3.3 

ve p-cymenin %2.3–3.8 arasında değiştiği bildirmişlerdir. Bazı yaban 

arıları kekik bitkisi üzerine ender de olsa yuva yaptıklarından elle 

yapılan hasatlarda arı sokmalarına dikkat edilmelidir. Makinalı hasatta 

kısa zamanda büyük alanların hasadı mümkün olmakta ve iş gücünden 

tasarruf sağlanmaktadır. Makinalı hasatta biçim yüksekliği titizlikle 

ayarlanmalı ayrıca biçilen materyalin traktör tarafından ezilmemesine 

dikkat edilmelidir (Sarı ve Oğuz, 2002; Nimish et al., 2011). 

• Kurutma 

Baharat olarak tüketilen kekik yapraklarının, canlı yeşil renkte olması 

istenmekte olup, yaprakta meydana gelebilecek kararmalar ve renk 
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değişimi kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Sater bitkisinden 

kaliteli bir ürün elde edilmesi için taze herba bölgenin iklimi uygun ise 

doğal olarak gölgede (22-25OC) kurutulmalı ve kızışmaya fırsat 

vermemek için yığın kalınlığının 30-40 cm’yi geçmemesine özen 

gösterilmelidir. Kurutma esnasında 2-3 günde bir ürün alt-üst edilerek 

kızışmasına fırsat verilmeden kurutulmalıdır (Sarı ve Oğuz, 2002; 

Sefidkon et al., 2006). Gölgede kurutma kekik tarımında maliyet 

açısından büyük bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle fazla 

miktarlarda ürünlerin kurutulması için güneş ışığının geçişini istenen 

oranda engelleyen ve gölge oluşturan malzemelerden gölgelikler 

oluşturularak kurutma yapılmalıdır. Bu gölgelikleri kurmak kolay 

olmakla beraber fazla pahalı olmamasına rağmen, belirli bir maliyet 

getirmektedir. Eğer bu gölgelikler kurulamıyorsa ve güneş altında 

kurutma yapmak zorunda kalınırsa o zaman hasat edilen kekikler 40 cm 

kalınlıkta serilmeli ve bu durumda 2-3 gün kadar soldurulduktan sonra 

yığın aktarılmalıdır. Böylece 2-3 gün süreyle üst üste kalan bitkiler 

alttakileri gölgelemiş olduğundan altta kalan kekik istenen yeşil renkte 

olmakta, üste kalan kekikler de ise kararmalar görülmektedir. Yığın 

aktarılmadan önce kararan bitkiler yığından uzaklaştırılıp tamamen 

istenen renkte ürün elde edilebileceği gibi bunlar yığın içerisine 

karıştırılıp kalitesi biraz düşük fakat miktarı biraz daha fazla ürün elde 

etmek mümkündür. Buna üretici, ürünün kalitesi ile fiyat arasındaki 

karşılaştırmayı yaparak karar vermelidir. Kurutma işlemi yapay 

kurutma odalarında da yapılabilmektedir. Bu durumda kurutma 

sıcaklığı 35 OC yi geçmemelidir. Geçerse uçucu yağ oranında, dolayısı 

ile koku ve kalitede önemli derecede düşmeler meydana gelmektedir. 

Ülkemiz Akdeniz ve Ege bölgelerinde doğal kurutma için hava sıcaklığı 
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son derece uygundur (Sarı ve Oğuz, 2002; Katar ve ark., 2011; Dinç ve 

Sağlam, 2014; Katar ve Katar, 2021). Sefidkon et al. (2006) farklı 

kurutma yöntemlerinin sater bitkisinin uçucu yağ oranı (etüvde % 1,06, 

gölgede % 0,94 ve güneşte % 0,87) üzerinde önemli düzeyde etkili 

olmadığını ve farklı yöntemlerle kurutulan drog herbadan elde edilen 

uçucu yağda 23 farklı bileşenin belirlendiğini ve ana bileşenin 

karvakrol (% 46,0-48,1) ve γ-terpinen (% 37,7–39,4) olduğunu 

belirtmişlerdir. Kurutmaya, kekikte su oranı %10-12 ye düşene kadar 

devam etmelidir. Bu da doğal şartlarda sıcaklık, nispi nem ve rüzgâra 

bağlı olarak 1-2 hafta sürmektedir. (Sarı ve Oğuz, 2002; Katar ve ark., 

2011; Sefidkon et al., 2006). 

• Harman 

Yukarıda açıklandığı gibi kurutulan kekiği pazarlayabilmek için sap ve 

yaprakların bir birinden ayrılması gerekmektedir. Bu çok küçük 

alanlarda yapılan üretimlerde genelde kekiği bir yığın haline getirme ve 

bu yığını bir sopa yardımıyla dövmek ve daha sonra bir elek yardımıyla 

sap ve yaprakları birbirinden ayırmak şeklinde yapılmaktadır. Büyük 

çaplı üretimlerde ise böyle bir uygulama hem zaman kaybına yol 

açmakta ve hem de çok ekonomik olmamaktadır. Bu durumda buğday 

ve benzeri ürünleri saplarından ayırmaya yarayan batöz veya 

biçerdöver gibi tarım makinaları gerek hava ve elek ayarları yapılarak 

kekik yapraklarını saplardan ayırmada da kullanılabilmektedir (Sarı ve 

Oğuz, 2002; Katar ve Katar, 2021).  
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• Verim 

Sater bitkisinin kuru bitki veya yaprak verimi üretimde kullanılan 

tohumluğun kalitesine, üretimin yapıldığı bölgenin iklim ve toprak 

şartlarına ve üretimdeki uygulamalara bağlı olarak değişmektedir. 

Genelde kuru yaprak verimi 60-250 kg/da arasında değişirken, kuru 

bitki verimi 125-350 kg/da arasında değişmektedir (Katar ve ark., 2011; 

Dinç ve Sağlam, 2014; Katar et al., 2017). 

• Depolama 

Özellikle uygunsuz koşullarda depolanan kekik ürünlerinde uçucu yağ 

oranınında azalma, renk gibi kalite kriterlerinde bozulmalar meydana 

gelmektedir. Bu nedenle kekik, hasat edildiği yıl içerisinde 

pazarlanmalı, zorunlu olmadıkça depolama tercih edilmemelidir. 

Depolama zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, yukarıda 

açıklandığı şekilde kurutulan kekik hava almayacak şekilde kâğıt, 

plastik veya kâğıt-plastik karışımı torba veya teneke kutular içerisine 

konmalı; sıcaklığı 15OC, nisbi nemi %50 yi geçmeyen ve güneş 

görmeyen ortamlarda en fazla bir yıl daha bekletilebilir. Depolarda 

sıcaklık 0OC altına da düşmemelidir. Kâğıttan yapılan torbalarda 

saklama esnasında uçucu yağ kaybı daha fazla olmaktadır (Sarı ve 

Oğuz, 2002; Katar ve Katar, 2021). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sater/cibriska (Satureja hortensis L.) bitkisi tek yıllık otsu bir tür olup, 

hem doğadan toplanarak ve hem de kültür koşullarında 

yetiştirilmektedir. Satureja hortensis L. bitkisi ülkemizde, İstanbul 

başta olmak üzere Sakarya, Zonguldak, Amasya, Samsun, Ankara, 
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Nevşehir, Sivas, Erzincan, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Tokat ve 

Erzurum illerinde doğal yayılış göstermektedir (Davis, 1982). 

Ülkemizde başta Akdeniz ve Ege bölgeleri olmak üzere birçok ilden 

ticari amaçlı olarak yılda yaklaşık 700–800 ton sater (Satureja hortensis 

L.) toplanmakta ve iç/dış piyasaya sunulmaktadır. 

Sater tek yıllık ve kısa vejetasyon süreli bir bitkidir (Momtaz and 

Abdollahi, 2010). Fideler şaşırtıldıktan sonra 2.0-2.5 ay içinde hasada 

gelmektedir (Katar ve Aytaç, 2019). 

Sater kekiği hemen hemen her tür toprakta yetişebilmekle beraber, en 

iyi gelişmesini yeterli organik madde içeren kalkerli ve nispeten yüksek 

pH değerine sahip topraklarda göstermektedir. Kumlu topraklar bu 

bitkinin yetiştirilmesi için uygun olmayıp, bu tür topraklarda 

yetiştirildiğide yaz aylarında çok fazla miktarda sulama yapmak 

gerekmektedir (Svoboda et al., 1990b). 

Eğer gübreleme tercih edilirse toprak analizi yapılmalı ve her yıl dekara 

10-15 kg saf azot (N), 3-5 kg fosfor (P2O5), 3-5 kg potasyum (K2O) 

verilecek şekilde gübreleme yapılmalıdır. Organik gübreleme için ise 

3-5 ton/da fermentasyonunu tamamlamış çiftlik gübresi veya da 

kompost uygulaması önerilmektedir. Aynı şekilde 300-500 kg/da kadar 

uygulanacak olan solucan gübresi de toprağın strüktürünü iyileştirerek 

verim ve ürün kalitesi üzerinde etkili olmaktadır (Svoboda et al., 1990b; 

Mumivand et al., 2011; Katar, 2015; Katar ve Katar, 2016).  

Fidelerin yabancı otlarla rekabeti ilk gelişim döneminde zayıf olup, bu 

dönemde yabancı ot kontrolü dikkatlice yapılmalıdır. Bu amaçla tarla 

vejetasyon dönemi boyunca ihtiyaç duyuldukça birkaç defa el veya 
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makine ile çapa yapılarak yabancı otlardan temizlenmelidir. Sıra araları 

çapalanarak yabancı ot mücadelesi yapılırken, sıra üzerindeki yabancı 

otlar elle çekilmelidir. 

sulama sayısı üretimin yapıldığı bölgenin iklimine ve toprağın 

özelliğine bağlı olarak değişmekte ve kumlu topraklarda sulama sayısı 

sıcak ve kurak aylarda haftada iki kereye kadar çıkabilmektedir (Baher 

et al., 2002; Hassanzadeh et al., 2015). Sater bitkisinde yağışların 

kesildiği sıcak ve kuru dönemlerde haftada 2 kez ve her sulamada 20 

mm civarında su verilerek yapılan sulamalardan yüksek biyomas ve 

uçucu yağ verimi elde edilmektedir. Bu da bizim ülkemiz için yaklaşık 

300-350 mm ilave sulama demektir (Radácsı et al., 2019). 

Hasat parsellerdeki bitkilerin %40-50'sinin çiçek açtığı dönemde toprak 

yüzeyinden 4–5 cm yükseklikten elle veya makinayla biçilerek 

yapılabilmektedir. Yüksek yaprak verimi ve uçucu yağ oranı elde etmek 

için kekik plantasyonlarının çiçeklenme başlangıcından % 40-50 

çiçeklenmeye kadar olan dönemde hasat edilmesi gerekmektedir 

(Svoboda et al., 1990b; Katar ve ark., 2011; Dinç ve Sağlam, 2014). 

Sater bitkisinden kaliteli bir ürün elde edilmesi için taze herba bölgenin 

iklimi uygun ise doğal olarak gölgede (22-25⁰C) kurutulmalı ve 

kızışmaya fırsat vermemek için yığın kalınlığının 30-40 cm’yi 

geçmemesine özen gösterilmelidir. Kurutma esnasında 2-3 günde bir 

ürün alt-üst edilerek kızışmasına fırsat verilmeden kurutulmalıdır (Sarı 

ve Oğuz, 2002; Sefidkon et al., 2006). Küçük alanlarda yapılan 

üretimlerde genelde kekiği bir yığın haline getirme ve bu yığını bir sopa 

yardımıyla dövmek ve daha sonra bir elek yardımıyla sap ve yaprakları 

birbirinden ayırmak şeklinde yapılmaktadır. Buğday ve benzeri ürünleri 
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saplarından ayırmaya yarayan batöz veya biçerdöver gibi tarım 

makinaları gerek hava ve elek ayarları yapılarak kekik yapraklarını 

saplardan ayırmada da kullanılabilmektedir (Sarı ve Oğuz, 2002; Katar 

ve Katar, 2021).  

Genelde kuru yaprak verimi 60-250 kg/da arasında değişirken, kuru 

bitki verimi 125-350 kg/da arasında değişmektedir (Katar ve ark., 2011; 

Dinç ve Sağlam, 2014; Katar et al., 2017). 

Depolamada, sıcaklığı 15 OC, nisbi nemi %50 yi geçmeyen ve güneş 

görmeyen ortamlarda en fazla bir yıl daha bekletilebilir. Depolarda 

sıcaklık 0 OC altına da düşmemelidir. 

Sater bitkisi, yaprak ve çiçeklerinin içermiş olduğu uçucu yağ nedeniyle 

mutfaklarda hem taze halde yeşillik olarak ve hem de kurutulmuş çiçek 

ve yaprakları yemeklere tat ve aroma katmak için baharat olarak 

kullanılmaktadır (Svoboda et al., 1990a; Svoboda et al., 1990b; Sváb 

and Hornok, 1992; Hassanzadeh et al., 2016). 

Çibriska/sater bitkisi geleneksel tıpta kramp, mide bulantıları, sindirim 

sorunları, bağırsak parazitleri, menstural bozukluklar, astım, nezle ve 

boğaz ağrıları gibi hastalıkların tedavisinde veya da bu rahatsızlıklardan 

korunmak için herbal çay şeklinde kullanılmaktadır. 

Son yıllarda çevre düzenlemesi amaçlı kullanılan süs bitkilerinin göze 

hoş görünmesinin yanısıra aynı zamanda hoş kokulu olması da ilgi 

görmektedir. Bu nedenle gerek iç mekan ve gerekse de dış mekan süs 

bitkisi olarak kullanılan birçok bitkinin yerini hızla aromatik bitkiler 

almaya başlamıştır (Katar ve Katar, 2022). 
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Sater bitkisinin, içermiş olduğu uçucu yağın anabileşeni olan 

karvakrolun özellikle antibakteriyal ve antifungal etkilere sahip olması 

nedeniyle gıdaların bozulmadan saklanmasında faydalanılabilecek en 

önemli aromatik bitki olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur 

(Hassanzadeh et al., 2016; Özkalp and Özcan, 2009). Sater bitkisinin 

gerek uçucu yağından ve gerekse droglarından gıdaların bozulmadan 

saklanmasında yararlanılmaktadır. Kekiklerden elde edilen uçucu 

yağların gerek üretim esnasındaki zararlıların ve gerekse de depo 

zararlılarının etkisini ortadan kaldırmada veya da azaltmada etkilidir. 

Sater bitkisinin sahip olduğu bol miktardaki renkli çiçekleri ve hoş 

kokusu nedeniyle başta bal arıları olmak üzere birçok böceğin ilgi odağı 

olmaktadır. Sater bitkisini çiçekleriyle beslenen arıların balları pazarda 

daha uygun fiyatlara satılabilmektedir (Ortiz and Fernandez 1992; 

Jerković et al., 2015). 

Sater kekiğinin içermiş olduğu uçucu yağda bulunan yüksek orandaki 

karvakrol yabancı ot öldürücü (herbisit) etkiye de sahip olduğu 

bilinmektedir. Araştırma sonuçlarına göre kekikten elde edilen 

karvakrolun pestisitlerden diazinon ve 2,4-D (dimethyamin %50) kadar 

etkili olduğu tespit edilmiştir (Chaimovitsh et al., 2012; Bhadra, 2020). 

Sonuç olarak, bitkinin tohumları, yaklaşık % 42 yağ ve % 24 protein 

içermektedir. Sater tohumundan elde edilen yağ; kuruyan yağlar 

grubunda değerlendirilmekte olup, yağ asitleri kompozisyonunda % 60-

65 linolenik asit, % 18-24 linoleik asit, % 4-12 oleik asit, % 2-4 palmitik 

asit ve % 1-3 stearik asit bulunmaktadır (Svoboda et al., 1990a; 

Svoboda et al., 1990b; Sváb, and Hornok, 1992). Sater kekiğinden çok 

farklı şekillerde yararlanma imkânı bulunmaktadır. 
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GIRIŞ 

Toprak, 1 cm kalınlığının bile 1000 yıldan daha fazla zamanda 

oluşmasıyla bilinen, özetle üretilmesi kolay olmayan en değerli doğal 

varlıklarımızdan birisi olup, karmaşık ve mucizevi yapısı halen tam 

olarak açıklanamamıştır. Bu nedenle, toprak ve bitki besleme 

konularındaki bilimsel araştırmalar hız kesmeden artarak devam 

etmektedir (Bellitürk, 2019). Bitkisel üretimde verimliliği en çok ve 

direkt olarak etkileyen girdilerin başında gelenlerinden birisi de 

gübredir. Çiftçiler, topraklar için kimyasal içerikli gübreleri 

kullandıklarında, toprakta eksilen ve bitki tarafından alınan besin 

maddelerinin tamamının tekrar toprağa ilave edildiğini düşünerek 

büyük bir yanlışa sebep olmaktadırlar. Çünkü, kimyasal hiçbir gübrenin 

toprak organik maddesini artırma gibi bir özelliği yoktur.  

Toprak organik maddesi büyük oranda organik gübreler ve kısmen de 

organo-mineral gübrelerin kullanılması ile artar ve sağlıklı tarımsal 

üretimin yapılmasını olanaklı kılar. Örneğin, tıbbi ve aromatik bitki 

yetiştirilecek alanlardaki toprakların organik madde ve diğer mineral 

maddeler bakımından yeterli olması, ilgili bitkinin verim ve kalitesi 

üzerinde önemli etkilere sahiptir (Bellitürk ve Çelik, 2021). 

Genel olarak kullanılan gübre miktar ve çeşidine; gübre fiyatı ve 

kullanıldığı ürün fiyatları etkili olurken bir yandan da iklim ve toprak 

özellikleri ile buna bağlı olarak oluşan üretim deseni de etkili 

olmaktadır. Düz arazi yapısının bulunduğu, derin ve zengin topraklarla 

kaplı ve karasal iklimin etkili olduğu İç Trakya’da azalan orman 
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alanlarının yerini tarım ve mera alanları almaktadır. Tekirdağ ili idari il 

haritası aşağıda Şekil 1’de verilmiştir (Anonim, 2022a). 

 

Şekil 1. Tekirdağ ili idari haritası (Anonim 2022a). 

2021 yılı TÜİK verilerine göre Tekirdağ İli arazi varlığı ve 

kullanışlarına göre dağılımı da aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2’de 

gösterilmiştir (Anonim, 2022b). Tekirdağ tarım arazilerin büyük bir 

kısmı I., II. ve III. Sınıf arazilerden oluşmakta olup III. sınıf arazilerin 

de önemli bir kısmı tarımsal üretim sınıfı olarak “Özel Ürün Arazisi” 

sınıfında yer almakta, bu da ile ait tarım potansiyelini açıkça gözler 

önüne sermektedir (Anonim, 2022b). 

Tablo 1. Tekirdağ ili arazi varlığı (Anonim, 2022b).  

 Alan (Da) İl Yüzölçümü İçindeki Oranı (%) 

Ekili Dikili Toplam Alan 4.154.000 

65.81 

Tarla Arazisi 4.0009.207 

Meyve Arazisi 115.568 

Sebze Arazisi 28.856 

Örtüaltı 249 

Süs Bitkileri 120 

Ormanlık Alan 1.098.125 17.39 

Tarım Dışı Arazi 726.534 11.50 

Mera Alanı 334.341 5.30 

Toplam 6.313.000  
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Tablo 2. Tekirdağ ili işlenen tarım alanlarının ilçe dağılımı (da) (Anonim, 2022b).  

İlçeler Tarla Meyve Sebze Örtüaltı Süs 

Bitk. 

Toplam 

Çerkezköy 50.754 276 46993 0  51.076 

Çorlu 309.326 4.499 993 12 10 314.840 

Ergene 320.448 2.702 882 43 55 324.130 

Hayrabolu 799.577 4.355 1.670 25  805.627 

Kapaklı 100.770 367 157 11  101.305 

Malkara 785.379 5.991 1.410 2  795.782 

Marmaraereğlisi 153.810 1.508 1.101 14  156.433 

Muratlı 341.368 1.437 818 4  343.627 

Saray 336.489 970 837 4  338.300 

Süleymanpaşa 728.434 14.292 16.312 134 55 759.227 

Şarköy 82.852 79.171 1.630 0  163.653 

Toplam 4.009.207 115.568 28.856 249 120 4.154.000 

 

Birim alana uygulanan kimyasal gübreler önceki yıllara kıyasla 

Dünyada da Türkiyede de artış göstermektedir (FAOSTAT, 2022). 

Türkiye gübre kullanım oranları ve satıcıları dikkate alındığında ise, 

gerek Trakya Bölgesi olarak ve gerekse Tekirdağ ili olarak en yoğun 

kimyasal gübre kullanılan iller arasında yer almaktadır. Tekirdağ ilinde 

2021 yılı sonu itibariyle, 198 adet gübre dağıtıcı bayisi, 13 adet üretici 

firma ve 5 adet depolama ve paketleme tesisi olmak üzere 216 firma 

faaliyet göstermektedir (Anonim, 2022b).  Tekirdağ ilinde yoğun ve 

kısmen de aşırı kimyasal gübre kullanıldığına yönelik çok sayıda 

akademik çalışma mevcuttur (Bellitürk ve Sağlam, 2005; Bellitürk, 

2008; Bellitürk ve ark., 2017; Bellitürk, 2019; Bellitürk ve Çelik, 2022; 

Koç ve ark., 2021; Polat ve ark., 2015; Sözübek ve ark., 2015).  
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• Kimyasal Gübre Tüketimi 

Topraktan bitkiler tarafından kaldırılan bitki besin elementlerinin 

toprağa yeniden kazandırılması amacıyla yapılan kimyasal 

gübrelemenin en önemli sebebi birim zamanda ve birim alanda en 

yüksek ürün verimini almaktır. Tahıl üretiminin ağırlıklı olduğu 

Tekirdağ’da en çok kullanılan bitki besin elementleri Azot (N), Fosfor 

(P) ve Potasyumdur (K). Dünyada da Türkiye’de de 2000-2019 yılları 

arasında hem azotlu gübre hem de fosfor ve potasyum gübrelerinin 

kulllanımları yıllar içinde artış göstermektedir (FAOSTAT, 2022).  

Kullanılan toplam azot 2000 yılında dünya genelinde 54,53 kg/ha iken 

2019 yılında 69,78 kg/ha olarak Şekil 2’de görülmektedir. Bazı yıllarda 

düşüşler görülse de benzer artış grafiği aynı yıl aralığında Türkiye’de 

de görülmekte olup 2000 yılında kullanılan toplam azot 52,25 kg/ha 

iken 2019 yılında 72,84 kg/ha olan veriler Şekil 2’de yer almaktadır.  

 

Şekil 2. Dünya genelinde ve Türkiye’de 2000-2019 yılları arasında birim alanda 

kullanılan toplam Azot (FAOSTAT, 2022). 
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Şekil 3. Dünya genelinde ve Türkiye’de 2000-2019 yılları arasında birim alanda 

kullanılan toplam Fosfor (FAOSTAT, 2022). 

Toplam fosfor kullanımı 2000 yılında dünya genelinde 21,93 kg/ha ve 

Türkiye’de 23,83 kg/ha iken 2019 yılında dünya genelinde 28,03 kg/ha, 

Türkiye’de ise 28,89 kg/ha kullanım miktarına çıkmıştır (Şekil 3). En 

çok kullanılan bir diğer gübre olan potasyum kullanım miktarları da 

diğer iki gübre çeşidinde olduğu gibi 2000 yılından 2019 yılına artış 

göstermiştir. Dünya genelinde 2000 yılında 14,87 kg/ha olan potasyum 

kullanımı 2019 yılında artarak 24,20 kg/ha olmuş, aynı artış aynı yıl 

aralığında dünya ortalamasının oldukça altında kalmasına rağmen 

Türkiye’de de gerçekleşerek 3,11 kg/ha potasyum kullanımından 5,04 

kg/ha kullanıma çıkmış olduğu Şekil 4’te görülmektedir. 
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Şekil 4. Dünya genelinde ve Türkiye’de 2000-2019 yılları arasında birim alanda 

kullanılan toplam Potasyum (FAOSTAT, 2022). 
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yer almaktadır. Tekirdağ ilinde NPK tüketiminin fazla olmasına karşın, 

2021 yılında 2020 yılına oranla azalma kaydedilmiş olup tüketimler 

Tablo 3’te verilmiştir (Anonim, 2022c).  Tüketimdeki düşüşün en 

önemli sebeplerinden biri pandemi şartlarıdır. Pandemi döneminde 

artan girdi maliyetleri (gübre, tohum, mazot vs) zirai faaliyetleri 

etkilemiş, daha az kimyasal gübre tüketimine yönlendirmiştir. 

Tablo 3. 2020 ve 2021 yıllarına ait toplam NPK tüketimi (ton) (Anonim, 2022c). 

Lokasyon            2020             2021 

Tekirdağ  70.193 52.738 

Türkiye Geneli 2.481.156 2.191.942 

 

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2020 ve 2021 yıllarına ait 

Tarım Raporlarında kimyasal gübre satışı miktarları ise sırasıyla 

213.397 ton ve 146.850,22 ton olup satış miktarlarındaki düşüş buradan 

da anlaşılmaktadır (Anonim, 2022b; Anonim, 2022a).  

Kimyasal gübrelerin yıllar içinde bu kadar yoğun kullanılmasındaki en 

önemli neden üründe verim artışının kimyasal gübre ile sağlanmak 

istenmesidir. Ayrıca, kolay erişilir olması, maliyet/fayda/gübre desteği 

üçgeninde kimyasal gübreler lehine tercihin fazla olması da diğer 

sebeplerdendir. Ancak, kimyasal gübrelemenin tarımsal üretimde 

faydası olmakla beraber aynı zamanda toprak, toprak canlıları, bitki, yer 

altı suları ve atmosfer açısından bazı olumsuzlukları da beraberinde 

getirmektedir. Tarım alanlarında fazla miktarda ve uzun süreli kimyasal 

gübre kullanımı toprak yapısının bozulmasına, pH değişimine ve buna 

bağlı besin maddesi etkileşimlerine, toprak organik maddesinin 

azalmasına, topraklarda tuzlulaşma veya ağır metal birikimi gibi 
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etkilere sebep olmakta, toprak canlılarının varlığını ve çalışmalarını 

etkilemekte ve dolayısıyla toprak verimliliğinin düşmesine neden 

olmakta, ayrıca atmosfere karışan kayıplarla sera gazlarını arttırmakta, 

yüzey sularında ötrofikasyona, yeraltı sularında nitrat ve ağır metal 

birikimine sebep olmaktadır (Sönmez ve ark., 2008; Savcı, 2012; Ju ve 

ark., 2009; Zhao ve ark., 2016). 

Özellikle azotlu gübre uygulama sonrasındaki azot kayıpları, daha fazla 

miktarda gübre uygulaması ihtiyacını doğurduğundan kullanılan gübre 

çeşidine göre değişen çeşitli ekolojik zararlar da artmaktadır. 

Çoğunlukla fosforlu gübrelerden kaynaklanan kadmiyum, kurşun, nikel 

ve arsenik gibi toksik elementler toprakta ağır metal birikimine sebep 

olmakta, fazla miktarda uygulanan fosforlu gübreler toprakta bulunan 

kalsiyum ile birlikte bitkilerin çinko ve demir almasına mani olarak 

beslenme dengesini değiştirmekte, hatta azotlu ve fosforlu gübrelerin 

fazla uygulanması bitkinin ihtiyacından fazla potasyum almasına neden 

olmaktadır (Sönmez ve ark., 2008; Savcı, 2012). 

• Organik Gübreler 

Organik gübreler, biyolojik veya canlı materyallerden türetilen 

gübrelerdir. Ahır gübresi, çiftlik gübresi, yeşil gübre, kompost, 

vermikompost, biyolojik gübreler, fermente biyogaz atıkları organik 

gübre çeşitleri arasındadır. Organik gübre ile kimyasal gübrenin 

birleşiminden oluşan organomineral gübreler de son yıllarda tarımsal 

üretimde kullanılan gübreler arsında yerini almıştır. Organik maddece 

zengin olan organik gübrelerin, kimyasal gübrelerin aksine salınımı 

oldukça yavaştır. Azot için bitki ile topraktaki mikroorganizmalar 



233 | KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ 

 

 

 

arasında bir yarış olduğundan organik gübrelerden ilk uygulandıkları 

yıllarda kimyasal gübreler kadar yüksek bir verim alınamaz (Khaliq ve 

ark., 2006). Ancak, organik gübrelerin toprak yapısının 

güçlendirilmesi, su tutma ve erozyona karşı direnç gibi avantajlarının 

yanısıra bitki köküne ve topraktaki yararlı mikroorganizmalara zarar 

vermeden bitki gelişimini güçlendiren azotun alınabilir formunu da 

sağlaması, bitkinin beslenme isteklerini karşılaması, bitki toleransını 

arttırması, böylece birçok stress kaynağını uzaklaştırması gibi pek çok 

yararı vardır (Sharma ve Chetani, 2017). Kimyasal gübreleme ile 

sadece bitki beslenirken, organik gübreleme ile öncelikle toprakta eksik 

olan element ve mikroorganizmalar desteklenir, ayrıca bitkiler de 

ikincil olarak beslenmiş olur. Organik gübrelerden toprak ve bitkilere 

geçiş yapabilen elementler Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. Organik gübrelerden toprağa geçebilen başlıca elementler. 
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Yapılan toprağın organik ıslah çalışmalarında toprak organik 

maddesinin arttığı, organik materyallerin toprağa eklenmesiyle 

topraktaki hümik maddelerin, hümik ve fülvik asitlerin önemli derecede 

arttırdığı ve kompost eklenmesiyle toprakta en yüksek fülvik asit 

değerine ulaşıldığı belirtilmektedir (Bastida ve ark., 2012). Organik 

gübre uygulamasının ayrıca toprak dehidrojenaz, alkalin fosfataz, β-

glukozidazen ve üreaz aktivitelerini önemli olçüde arttırdığı ve uzun 

süreli uygulamalarda ürün verimi ve toprak kalitesini arttırdığı da 

yapılan çalışmalarda yer almaktadır (Liu ve ark., 2010). Organik 

gübrelerin topraktaki bakteriyel ve fungal toplulukları arttırırken 

kimyasal gübrelerin ya etki etmediği ya da negatif etki ettiği yapılan 

çalışmalarda ortaya konulmaktadır (Zhang ve ark., 2012). 

• Gübreleme Programlarında Organik Gübreleme 

Toprağa düşük miktarlarda uygulanan organik gübreler veya 

kompostlar biyogübrelerle birlikte uygulansa bile bitkileri beslemekte 

yetersiz kalmaktadır ki zaten organik gübrelerin besin içerikleri de 

düşüktür. (Jilani, 2007; Sharma ve Chetani, 2017). Kimyasal gübreler 

ise tek başına mikrobiyal çeşitliliği ve yararlı aktiviteleri sağlayamaz 

(Zhang ve ark., 2012). Bu sebeple hem birim alanda daha yüksek verim 

için hem de sürdürülebilir tarımın devamlılığı için biyogübre, organik 

gübre ve kimyasal gübrelerin kombine edilerek uygulanması daha 

ekonomik olmaktadır (Jilani, 2007; Sharma ve Chetani, 2017; Zhang ve 

ark., 2012). Kimyasal gübre uygulaması ile karşılaştırıldığında, organik 

gübre ve kimyasal gübre kombinasyonlarının bitkide N, P ve K 

emilimini arttırdığı, organik gübre uygulamasının toprakta organik 

karbon, toplam azot, alınabilir fosfor, potasyum ve kükürt artışını 
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sağladığı yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (Bokhtiar ve Sakurai, 

2005). 

Ayçiçeği yağ veriminin 50:50 oranında organik ve kimyasal gübre 

uygulaması ile arttığı Shoghi-Kalkhoran ve ark., (2013)’ün yaptığı 

çalışmada görülmektedir. Benzer şekilde, ayçiçeğinde organik gübre 

kullanımı sonucunda kimyasal gübre kullanımına göre tohum ve yağda 

daha fazla verim ve daha yüksek kalite edildiği yapılan çalışmalarda yer 

almaktadır (Alzamel ve ark., 2022). En yüksek kışlık buğday tane 

verimi de uzun vadede organik ve kimyasal gübre kombinasyonu ile 

elde edilebilmektedir (Chen ve ark., 2018). Organik ve kimyasal 

gübrenin birlikte kullanımın kanola bitkisinde azot alımını ve yağ 

verimini arttırdığı, hatta %50 organik gübre ve %50 azot uygulaması 

ile tane veriminin %111’e çıktığı yapılan çalışmalarda belirtilmektedir 

(Mohammadi ve Rokhzadi, 2012; Doost ve ark., 2019).  

Diğer bitkilerle yapılan çalışmalarda da organik ve kimyasal 

gübrelemenin birlikte uygulanmasının avantajları yer almaktadır.  NPK 

uygulamasının organik gübre ve efektif mikroorganizmalarla birlikte 

yapılması ile pamuk tohumunda en yüksek ürün verimine ulaşıldığı 

görülmektedir (Khaliq ve ark., 2006). Şeker kamışında 15 t.ha-1 

organik gübre kullanarak kimyasal gübrelerin tavsiye edilenden %25 

oranında daha az kullanılması mümkün olduğu bulunmuştur (Bokhtiar 

ve Sakurai, 2005). Çeltik-Buğday münavebesinin yapıldığı toprakta 

%30 kimyasal gübre ile birlikte 3,6 t.ha-1 organik gübre karışımı 

uygulaması ile ürün veriminin, toprakta alınabilir besin maddesi 
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miktarlarının mikrobiyal biyokütlenin, enzim aktivitesinin ve 

organizma çeşitliliğinin arttığı rapor edilmiştir (Zhao ve ark., 2016).  

 

Kimyasal gübrenin bir kısmının yerine organik gübre kullanılmasını 

pandeminin getirdiği ekonomik değişikliklerle birlikte bitkisel üretim 

destekleri de etkilemektedir. Tekirdağ’da mazot, gübre ve toprak 

analizi desteği sağlanan çiftçi sayısı 2020 ve 2021 yıllarına ait tarım 

raporunda fazlaca değişmemişken organik ve organomineral gübre 

desteği verilen çiftçi sayısı 2020 yılında 831 iken 2021 raporunda 2635 

olarak kayıtlara geçmiştir (Anonim, 2022b; Anonim, 2022a). Bu 

istatistik çiftçilerin kimyasal gübre kullanımına ek olarak organik gübre 

kullanımlarına yönelik bir eğilimin başladığını göstermektedir. 2020 ve 

2021 tarım raporları karşılaştırıldığında her ne kadar organik ve 

organomineral gübre desteği verilen çiftçilerin mazot, gübre ve toprak 

analizi desteği verilen çiftçilere oranı %3’lerden %10’lara çıkmış olsa 

da hala yeterli değildir çünkü hem destek tutarı olarak düşük 

seviyededir hem de organik gübreleme daha çok meyve ve aromatik 

bitki üretiminde kullanılmaktadır. (Anonim, 2022a; Anonim, 2022b). 

Organik gübre olarak çoğunlukla ahır gübresi, çiftlik gübresi, tavuk 

gübresi ve son yıllarda önemi keşfedilen vermikompost olarak da 

adlandırılan solucan gübresi kullanılmaktadır. Tarım ve Orman 

Bakanlığı verilerine göre 2022 yılı itibariyle Tekirdağ ili 

Süleymanpaşa, Kapaklı, Saray, Marmaraereğlisi, Çorlu ve Çerkezköy 

ilçelerinde birer tane olmak üzere toplam altı organik gübre üreticisi 

işletme faaliyet göstermektedir (Anonim, 2022d). Desteklerin ve 
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taleplerin artmasıyla organik gübre üreticilerinin ve üretim 

kapasitelerinin de zamanla artması kaçınılmaz bir gerçektir. 

SONUÇ VE ÖNERILER 

Kimyasal gübre kullanımının yüksek olduğu Tekirdağ gibi illerde 

başarılı bir toprak kalite yönetimi sağlanabilmesi için organik gübre 

kullanımının yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Pandemi 

dönemiyle birlikte küresel enerji krizine bağlı olarak artan kimyasal 

gübre maliyetleri bu süreçte çiftçileri kimyasal gübreleri kısmen veya 

tamamen organik gübrelerle değiştirme eğilimine yönlendirmiştir. 

Nitekim, bu durum tarım raporlarında kimyasal gübre tüketim 

rakamlarının düşüşünden de kolayca görülebilmektedir.  Organik ve 

kimyasal gübrelerin birlikte uygulandığı çalışmalarda hem kimyasal 

gübre kullanımını azaltması hem de organik gübrelerin topraklara 

sağladığı organik madde ile kimyasal gübrelerin bitki besin maddesi 

eksikliklerini gidermedeki gücü sonucu gerek toprak kalitesi gerekse 

ürün verimleri artmıştır. Bu durum çevresel açıdan da önemlidir. Bu 

sebeple, organik atıklar kesinlikle geri dönüştürülmelidir. Özellikle 

organik atıkların kompost yapımı yöntemiyle tarım alanlarında ve hatta 

peyzaj alanlarında “organik gübre” olarak kullanılması ülkemizin 

gelecek kuşaklara verimli tarım topraklarını taşıyabilmeleri açısından 

da çok önemlidir.  

Tekirdağ’da organik gübre üreten an itibariyle altı işletme mevcuttur 

ancak, tarımsal atıklarla beraber kentsel atıkların da işleneceği büyük 

ölçekli kompost ve biyogaz tesislerinin kurularak kaliteli organik 

gübrelere dönüştürülmesi, kimyasal gübreye olan bağımlılığı azaltacak 
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ve toprak kalitesinin yükseltmesinde, uzun süreli verimlilik ve 

sürdürülebilirlik sağlanmasında etkili olacaktır. Atık yönetimi 

konusunda kompost, vermikompost ve biyogaz olarak atıkların 

değerlendirilmesine ilişkin yapılan çeşitli yatırım ve bilimsel 

çalışmalar, bu konunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır 

(Bellitürk ve Çelik, 2021). Bunların yanı sıra, küçük ölçekte de organik 

atığa sahip olan çiftçiler kendi bitkisel ve hayvansal atıklarından kendi 

organik gübrelerini hazırlamak suretiyle ürettikleri organik gübreleri 

tarım alanlarında kullanarak hem üretim maliyetlerini azaltabilirler hem 

de sürdürülebilir tarım uygulayarak toprak kalitesini ve ürün verimini 

arttırabilirler. Bu noktada, çiftçilere verilen organik gübre desteklerinin 

arttırılması, organik üretim desteklerinin meyve-sebze ile aromatik 

bitkiler haricinde özellikle ilde yaygın olarak ekilen ayçiçeği, buğday 

ve kanolada genişletilmesi organik gübre kullanımını teşvik edecektir. 

Organik ve organomineral gübreler içeren gübreleme programlarının 

tarıma olduğu kadar çevreye ve ülke ekonomisine de faydası olacaktır. 
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GİRİŞ 

Dünya üzerinde yetiştirilen meyve çeşitlerinden birçoğu ülkemizde 

yetiştirilebilmekte ve aynı zamanda da ülkemiz birçok meyve türünün 

anavatanı konumundadır. Özellikle kayısı, fındık, antepfıstığı, üzüm, 

armut, elma, erik, vişne, badem, zeytin, ceviz ve incir gibi meyvelerin 

birçok çeşidi ülkemizin hemen her bölgesinde yetişebilmektedir.  

Bağcılık ile ilgili yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde dünya 

genelinde 13.000’ den fazla türün bulunduğu, ülkemizde ise bunlardan 

yaklaşık 1.400’ünün bulunduğu ancak ticari anlamda getirisi olan ve 

yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşidi sayısının yaklaşık olduğu 

görülmektedir (Sağlam ve ark., 2009; Sağlam ve Sağlam, 2018; 

Anonim, 2019a). Ülkemizde ve dünyada yetiştirilen üzüm genellikle 

kurutmalık, sofralık ve şaraplık olarak değerlendirilmektedir. Bu 

değerlendirme yöntemlerine ek olarak bölgeden bölgeye farklılık 

göstermekle birlikte pestil, pekmez, kesme ve cevizli sucuk olarak 

değerlendirilmektedir. Bu değerlendirilme çeşitliliği üzümün beslenme 

içerisinde çok önemli bir yer tutmasından kaynaklanmaktadır 

(Cabaroğlu, 2015). 

Dünya genelinde üzüm yetiştirilen alan ve üretim miktarı göz önünde 

bulundurulduğunda 8 ülke bağcılıkta ön plana geçmektedir.  Ülkemiz 

bu sekiz ülke içerinde üretim alanı bakımından beşinci, üretim 

bakımından ise altıncı sırada gelmektedir (FAO, 2021).  

Ülkemiz bağ üretim alanı 4.054.390  da, üretim miktarı 4.100.000 ton, 

ortalama verim 1.011,21 kg/da’dır (FAO, 2021). Türkiye’nin üzüm 

üretimi bölgelere göre incelendiğinde ise Ege Bölgesi’nin 2.071.696 
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ton üretim ile ilk sırada yer aldığı, bu bölgeyi Akdeniz Bölgesinin 

686.059 ton üretim ile izlediği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ise 

636.390 ton üretim ile 3. sırada yer aldığı görülmektedir (TÜİK, 2021). 

Şırnak bölgesinde ise toplam bağ üretim alanı 31.039  da,  üzüm  üretim  

miktarı  15.750 ton  ve ortalama  üzüm verimi  550  kg/da  olarak 

belirlenmiştir. Şırnak ili İdil ilçesi bağcılığına bakıldığında bağcılık 

yapılan toplam alanın 19.350 da olduğu, toplam verimin ise 9.211 ton 

olduğu görülmektedir (TUİK, 2021).  

Tarımsal ürünlerin üretilmesinde k en büyük sorunların başında hastalık 

ve zararlılar gelmektedir. Diğer tarımsal bitkilerde olduğu gibi üzümde 

de yetiştiricilik zararlı böcekler tarafından üretimde kayıplar meydana 

gelmektedir. Bu zararlıların başında ülkemizde üzüm yetiştiriciliği 

yapılan bölgelerin tamamında bulunan ve zarar yapması durumunda 

ekonomik anlamda büyük zarar oluşturan Salkım güvesi, Lobesia 

botrana Den. Schiff. (Lepidoptera; Tortricidae) gelmektedir. Özellikle 

bağ alanlarında bulunan zararlılara karşı yapılan savaş uygulamalarında 

yoğun miktarda kimyasal ilaçların kullanılması hem çevre hem de insan 

sağlığı açısından büyük bir risk taşımaktadır. Şırnak ilinin en çok bağ 

yetiştiriciliği yapılan ilçesi olan İdil ilçesine yakın alanlarda yapılmış 

olan çalışmalara bakıldığında özellikle Mardin ilinde yapılan çalışmalar 

ve elde edilen sonuçlar dikkat çekmektedir. Gürsöz (1993), Mardin bağ 

alanlarında yapmış olduğu çalışmada salkım güvesinin yaygın olarak 

görüldüğünü, Kaplan ve ark. (2016) Mardin ili Mazıdağı ilçesinde 

yaptıkları çalışmada Salkım güvesinin yaygın olarak bulunduğunu ve 

bulaşıklık oranının %10-21 arasında değişim gösterdiğini ve yine 

Kaplan ve ark. (2016b) Mazrone üzüm çeşidinin yetiştirildiği bağlarda 
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yaptıkları çalışmada 19 thrips türünün bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Yapılan çalışmalar genel olarak ele alındığında Şırnak ili İdil ilçesi bağ 

alanlarında da zararlı böceklerin ciddi bir yayılıma ulaşabileceği ve 

ekonomik anlamda zarar oluşturabilecekleri değerlendirilmektedir.  

Hazırlanan bu çalışma ile ülkemiz bağ alanlarında yaygın olarak 

bulunan ve Şırnak ili İdil ilçesi bağlarında ekonomik anlamda zarara 

sebep olabilecek zararlı böcek türlerinin biyolojileri ve zarar şekilleri 

hakkında bilgiler verilmiştir.  

BAĞ ALANLARINDA ZARARLI OLAN ÖNEMLİ BÖCEK 

TÜRLERİ 

• Bağ Üvezi (Arboridia spp.)  

Kışı genellikle asma kabukları altında ya da yere dökülen yaprakların 

içerisinde, yabancı otlar ve altına saklanabilecekleri kesek altı gibi 

yerlerde geçirirler. İlkbaharda havaların ısınmasıyla saklandıkları 

yerlerden çıkan ergin bireyler asmaların yapraklarında beslenmeye 

başlarlar.  Ergin ve nimfler özellikle yaprakların alt kısmından bitki 

özsuyu emmek suretiyle beslenir ve zarar yaparlar. Böceklerin beslendi 

noktada önce soluk renkli lekeler meydana gelir daha sonra bu lekeler 

kahverengileşir ve yapraklarda kuruma meydana gelir. Yoğun bir zarar 

durumunda yapraklar tamamen kurur ve dökülür. Yaprakların kuruyup 

dökülmesi neticesinde de bitki gelişimi gerektiği gibi olamaz ve 

salkımlar cılızlaşır taneler tam büyüyemez böylelikle verim kaybı 

meydana gelir.  
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Kimyasal bir mücadele yapıp yapmamaya karar verebilmek için en az 

25 dekar olan bir bağ alanında 10 adet asma belirlenir ve bu asmaların 

dört bir yanında kontrol edilecek 250 yaprak sonucunda yaprak başına 

5 adet zararlı saptanması gerekmektedir.   

• Bağ Flokserası (Daktulosphaira (Viteus) vitifoliae)  

Bağ flokserasının yaprakta ve kökte bulunan ve zarar yapan iki formu 

bulunmaktadır. Kök filokserası kışı toprak altında asma köklerinde 

nimf olarak geçirmektedir. Yaprak filokserası ise kışı özellikle 

asmaların yaşlı dallarının kabuk altlarında yumurta olarak geçirir. 

İlkbaharın gelmesi ve havaların ısınması ile yumurtalar açılır ve 

yumurtadan çıkan bireyler yapraklara geçerek gal oluştururlar. Galler 

ilk olarak yapraklarda oluştuktan sonra yoğun bulaşıklık olduğunda 

yazın sıcak zamanlarında sürgünlere kadar yayılış gösterirler.  

Bu zararlıya karşı en önemli mücadele karantina önlemleri ile 

sağlanabilir. Özellikle bulaşık olduğu bilinen alanlardan üretim 

materyallerinin getirilmemesine özen gösterilmelidir. Ayrıca bağ 

kurulması planlanan alanların toprak yapısın humus içeriğinin yüksek 

olmasına ve kumlu toprak yapısına sahip olmasına dikkat edilmelidir. 

Kullanılacak anaçların Amerikan asma anacı olması gerekmektedir. 

Kökte zarar yapan formuna karşı kimyasal bir ilaç bulunmamakta ve 

kimyasal mücadele sadece yaprak formlarına karşı yapılabilmektedir.  

• Tripsler  

 Tripsler bağlarda kış mevsimini ergin olarak geçirmektedirler. 

İlkbaharda asma gözlerinin uyanmasına yakın kışı geçirdikleri 

yerlerden çıkar ve göze yerleşerek zarar yapmaktadırlar. Omcaların tüm 
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aksamlarında zarar yapabilmektedirler. Omca üzerinde ortaya 

çıkardıkları zarar şekli soğuktan oluşan zararlarla karıştırılabilmektedir. 

Zararlı yaprak altlarında bulunarak orada emgi yapma suretiyle zarar 

oluştururlar. Zararın ilk aşamalarında yapraklarda gümüşi renkte bir 

lekelenme görülür. Daha sonra bu alanlar kurumak suretiyle kahverengi 

bir görünüm alır.  İlerleyen zamanlarda kuruyan alanların dökülmesi ile 

yapraklar üzerinde delikler meydana gelir.  

Tripslerle mücadelede başarılı olabilmek için bağ alanlarının içinde ve 

çevresinde tripslerin kışı geçirip yaşayabilecekleri alanların yok 

edilmesi gerekmektedir. Ayrıca konucusu olan diğer bitkilerin 

bulunmamasına özen gösterilmelidir. Kimyasal mücadelesine karar 

verebilmek için baharda bağ alanının büyüklüğüne bağlı olarak 20 ile 

50 arasında bir omca üzerinde bulunan gözler ve yeni açan yapraklar 

kontrol edilir ve yaprak başına 2-3 trips bulunması gerekmektedir. Bu 

sayıya ulaştığında kimyasal mücadele yapılabilir. 

• Maymuncuklar (Otiorhynchus spp.)  

Bağ maymuncuklarının erginleri zarar yapmaktadırlar. Zararlının 

erginleri kış dönemini kabukların alt kısmında, çatlak aralarında ve 

dökülmüş yaprakların içerisinde tamamlamaktadırlar. Bahar ile birlikte 

kışı geçirdikleri yerlerden çıkan bireyler patlamak üzere olan gözleri, 

yaprak sürgün ve tomurcuklarını, filizleri ve sonrasında da yapraklarını 

yiyerek beslenir ve zarar oluştururlar.  

Mücadelesinde yapışkan tuzakların gövdeye sarılmasıyla başarı elde 

edilebilmektedir. Tuzaklar kirlendikçe yenileri ile değiştirilmelidir. 

Yine zararlının kışı geçirebilmesini sağlayacak alanların ortadan 
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kaldırılması gerekmektedir. Zararlının yoğun olarak bulunduğunun 

bilindiği bağ alanlarında ilkbaharda ergin bireylerin ortaya çıkmasıyla 

birlikte kimyasal mücadele yapılmalıdır. Kimyasal mücadele 

yapılmasına karar verebilmek için 25 asma kontrol edilir eğer en az 10 

tanesinde zararlı tespit edilirse ilaçlama yapılır.   

• Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 

Zararlının erginleri kışı kabuk altlarında ya da çatlak aralarında pupa 

olarak geçirmektedirler.  Nisan ayı sonuna doğru ergin çıkışları görülür. 

Uçuş yapan dişi ergin bireyler yumurtalarını çiçek dönemindeki 

salkımların üstüne bıraktıktan sonra yumurtalardan çıkış yapan larvalar 

ağlar örer ve salkımdaki çiçekleri birleştirip yer ve köreltirler. 

Bulundukları yerde tekrar pupa olur ve daha sonra ikinci döl erginleri 

haziranın sonuna doğru çıkarlar. Bunlarda yumurtalarını korukların 

üzerine bırakır ve bu yumurtalardan çıkan erginlerde korukların içine 

girmek suretiyle zarar oluştururlar. Gelişmesini tamamlayan larvalar 

yine pupa olur ve temmuz ayının sonuna doğru üçüncü nesil erginleri 

çıkar ve yumurtalarını tatlılaşmış ve büyümüş taneler üzerine bırakır. 

Çıkış yapan larvalar direk tane içerisine giriş yaparak zarar meydana 

getirirler.  

Zararlıya karşı mücadele yapabilmek için öncelikle kütürel tedbirlerin 

alınması büyük önem arz etmektedir. Öncelikle asmalar askıya alınmalı 

ve alt ve iç kısımları iyice havalandırılmalı ve açık hale getirilmelidir.  

Bağ alanındaki yabancı otların yok edilmesine dikkat edilmelidir. 

Feromon tuzak kullanımıyla şaşırtma tekniği uygulanması mücadelede 

etkili olabilmektedir. Zararlıya karşı kimyasal mücadele yapabilmek 
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için zamanın iyi belirlenebilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başarı 

sağlanamamaktadır. Bu zaman, eşeysel çekici tuzaklar, yumurta-larva 

kontrolleri, fenoloji takibi ve etkili sıcaklık hesaplamaları gibi 

yöntemlerle belirlenir. Tuzaklar üzerine gelen fazla miktardaki ergin 

bireyler, etkili sıcaklıkların yeteri seviyeye ulaşması ve takip edilen 

yumurtalarda renk değişiminin meydana gelmesi ilaçlama zamanın 

geldiğini göstermektedir.   

• Bağ Uyuzu (Phyllocoptes vitis)  

Kış dönemini asmaların çatlaklarında ve yarıklarında ergin dişi birey 

olarak geçirmektedir. İlkbaharda ilk dönem zararlıları arasında önemli 

bir yer almaktadır. Tomurcukların oluşmasıyla birlikte hemen 

tomurcuklarda zarar yapmaya başlarlar. Beslenme sonrasında erginler 

yumurtalarını yaprak altlarına tüylerin arasına bırakırlar. Zarar gören 

yapraklarda soluk lekelenmeler oluşmaktadır. Yaprakların gelişimi 

sürdükçe bu lekeler yuvarlak delikler haline gelir ve daha sonra 

yapraklar üzerinde yarıkların oluşmasına neden olur. Zararlının yoğun 

olarak bulunması sürgünlerin ve salkımların siyahlaşarak kurumasına 

neden olur. Bu tür bir zarar ile karşılaşıldığında yaparak altlarının 

mikroskop altında kontrol edilerek zararlının görülmesi gerekmektedir. 

Diğer hastalık ve zararlılarla karıştırılabilmektedir.  

Mücadelesinde başarılı olabilmek için öncelikle budama yapıldıktan 

sonra budama artıklarının mutlaka alandan uzaklaştırılması 

gerekmektedir. Eğer baharda zarar görülmeye başlanırsa İlkbaharda 

zarar görüldüğünde kükürt, kükürtlü preparatlar ve spesifik 

akarisitlerden biri kullanılır ve mücadele yapılır. Mücadeleden en iyi 
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sonuç yeni sürgünlerin 10-15 cm uzunluğa ulaştığı dönemde 

alınmaktadır.  

• Bağ yaprakuyuzu (Colomerus (Eriophyes) vitis)  

Zararlı, ülkemizin bütün bağ alanlarında bulunmaktadır. Kış dönemini 

omca gözleri, dallar üzerinde bulunan yarıklar ve çatlaklarda 

geçirmektedir.  Baharda gözlerin uyanması ile birlikte oluşan yeni 

yapraklar üzerine geçer ve yaprakların alt kısmında beslenirler. 

Beslenme sırasında çıkarmış oldukları salgının etkisi ile yaprakların alt 

tarafında içe doğru çökmeler ve çukurlar oluşur. Salgın oluşturduğu 

zamanlarda çiçek salkımları üzerinde urlar meydana getirirler.  Bu 

zararlıya karşı mücadelede özel bir ilaçlama programına ihtiyaç yoktur. 

Bağlarda standart olarak külleme hastalığına karşı yapılan kükürt 

uygulaması zararlıyı da kontrol altına almaktadır. Eğer külleme 

mücadelesinde kükürt uygulaması yapılmamışsa ve 20-25 omca 

üzerinde yapılan kontrollerde yapraklarda ilk zarar görüldüğünde 

kimyasal mücadele yapılması gerekmektedir.  

SONUÇ ve ÖNERLER 

Ülkemizde üzüm yetiştiriciliği yapılan alanlarda en önemli zararlılar 

olarak karşımıza çıkan ve çalışma içerisinde anlatılmaya çalışılan 

zararlı türlerin bazıları için özel bir mücadele yöntemi bazıları için ise 

kültürel ve fiziksel mücadele yöntemlerinin kullanılması yeterli 

olabilmektedir. Şırnak ili İdil ilçesi bağlarında da görülebilecek bu 

zararlılara karşı tüm mücadele metotlarının bir arada kullanılması ve en 

son kimyasal mücadeleye başvurulması gerekmektedir. Özellikle 

zararlıların ekonomik zarar eşiği seviyesine ulaşmaması için gerekli 
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tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bölgede kurulacak bağların yön 

seçimi, toprak seçimi, çeşit seçimi ve iklim özelliklerine dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Özellikle yeni kurulacak bağlarda telli terbiye 

sisteminin uygulanması zararlılarla mücadelede önemli bir yer 

tutmaktadır. Ancak çok önemli oranda zarar yapan salkım güvesine 

karşı tüm mücadele yöntemlerinin kompleks bir şekilde kullanıldığı bir 

mücadele yapmak gerekmektedir. Bütün bu mücadele uygulamaları 

sırasında özellikle ihracata yönelik üretim yapan alanlarda kalıntı 

sorunlarının ortaya çıkmaması için kimyasal mücadelede mutlaka 

ruhsatlı ilaçların tavsiye edilen dozda ve doğru zamanda kullanılması 

gerekmektedir.  

Şırnak ili bağlarında özellikle zararlı böceklerin ciddi bir yayılımının 

olabileceği göz önünde bulundurulduğunda özellikle İdil ilçesinde 

zararlılar konusunda eğitim çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması 

gerekmektedir.  

Özellikle sorun oluşturabilecek zararlı yoğunluğun oluşması ile birlikte 

gelişi güzel ve bilinçsiz bir şekilde kimyasal ilaç kullanımı 

gerçekleşmesinin önüne geçilmesi ve bahsedilen bu zararlı türlerin 

çiftçilere iyi bir şekilde anlatılması ve mücadele yöntemlerinin 

öğretilmesi gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Tarım sektörü, nüfus açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra, 

ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek 

düzeyde etkilenen, son derece hassas ve kendine özgü bir yapıya 

sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, tarımın insanlığın beslenmesindeki 

fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine getirmesi; tarımsal üretimi tehdit 

eden risklerin yönetimiyle doğrudan ilişkilidir (İkikat Tümer ve ark., 

2010). İklim değişiklikleri ve artan dünya nüfusu tarıma daha 

profesyonel yaklaşmayı zorunlu kılmaktadır (Yılmaz ve Soysal 2021). 

Tarımsal üretimin doğaya bağlı olması, ürün için uygun olan zamanda 

yağışın olmaması, ürün fiyatlarının ürün satışından sonra artması, 

üretimin mevsimsel oluşundan dolayı arz esnekliğinin düşük olması, 

gerekli zamanda yeterli işgücü bulunamaması, üreticilerin eğitiminin 

düşük olması, tarımsal araç ve gereçlerin beklenmeyen durumlarda 

arızalanması, hükümet politikalarındaki değişkenlik ve benzeri 

faktörler tarım sektörü için risk ve belirsizliği ortaya çıkarmaktadır 

(Çetin ve Esengün, 2013; Bal, 2018). Tarımsal üretim koşulları bu 

faktörlerin bir sonucu olarak oynaklık ve istikrarsızlık ile karakterize 

edildiğinden, risk yönetimi ve bununla başa çıkma yöntemleri, tarımsal 

ekonomi araştırmacıları ve devlet kurumlarının ilgisini çekmiş ve 

bunlarla başa çıkmak ve karar verme sürecindeki olumsuz etkilerini 

azaltmak için birden fazla yönteme başvurulmuştur (Al-Nassr, 2019) 

Tarımsal faaliyetle uğraşan üreticiler sürekli olarak farklı türdeki 

risklerle başa çıkıp, bunları yönetmektedir (Komarek ve ark., 2020). 

Genellikle üreticilerin karşılaştığı başlıca riskler üretim, pazar, finans, 
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insan sermayesi ve çevresel risk olmak üzere beş biçimde sınıflandırılır 

(Adnan ve ark., 2020).  Bu risk kaynakları içinde verim ve fiyat 

belirsizliği ile ilgili olan, bir yandan üretim bir yandan da ürünlerin 

pazarlanma riskleri üreticinin geleceğe yönelik vereceği kararlarını 

büyük ölçüde etkilemektedir (Akçay ve ark., 2000).  Üretim aşamasında 

yüksek risk doğaya bağımlılıktan kaynaklanmaktadır. Pazarlama 

aşamasında ise özellikle fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan 

belirsizlik üreticilerin gelirlerini etkilemektedir (Karahan Uysal, 2005). 

Kuraklık, şiddetli yağmur nedeniyle su birikintileri, sıcak hava dalgaları 

ve donlar gibi aşırı hava olayları, küresel ölçekte sıklıkla ciddi tarımsal 

ürün verimi ve gelir kayıplarına neden olmaktadır (Schmitt ve ark., 

2022). Fiyat dalgalanması da tarım piyasalarının temel bir özelliği olup 

ve muhtemelen uluslararası tarımsal ticaretteki ana risk kaynaklarından 

biridir (Huchet-Bourdon, 2011). Üretim ve tüketim esnekliklerinin 

düşük olması tarımsal emtia fiyatları oynaklığına sebep olmaktadır. Bir 

taraftan ürün ekim kararları yeni ürün fiyatları bilinmeden önce 

verildiğinden yıllık mahsul için üretim duyarlılığı düşüktür (Dana ve 

Gilbert, 2008). Diğer taraftan hasat dönemlerinde artan arza bağlı 

olarak gerçekleşen ürün fiyat düşüşleri, ürün depolama imkânı 

bulunmayan ve finansman ihtiyacı içerisinde olan üreticileri olumsuz 

etkilemektedir (Kaya, 2017). Fiyatlardaki dalgalanma kaynak tahsisi ile 

tüketici ve üretici refahı üzerinde önemli etkileri olabilir. Oynak fiyatlar 

tüketicinin besleyici değeri düşük ve ucuz gıda satın alma eğiliminde 

olmasına neden olmaktadır (Lanfranchi ve ark., 2019). Diğer taraftan 

temel tarımsal emtia fiyatlarındaki artan oynaklık, emtia piyasasında 

spekülasyonun yaygınlaşmasına neden olmaktadır (Sendhil ve ark., 

2014). Tarımsal ürünlerde fiyat oynaklığının öngörülmesi ve 
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yönetilmesi, özellikle küçük ölçekli çiftçilerin geliri üzerindeki 

olumsuz etkilerinden korunma, tarım faaliyetlerinin ve çiftçiliğin 

sürdürülebilir bir faaliyet olarak gıda arz güvenliğine hizmet etmesi 

açısından önem taşımaktadır (Küçükçolak, 2021). Diğer taraftan 

Türkiye’de tarım işletmelerinin üretim sürecinde doğru tercihlerde 

bulunmaları, karşılaşılan risklerin analiz edilip, uygun yönetim 

stratejilerinin geliştirilmesine bağlıdır (Hazneci ve Ceyhan, 2011).  

Literatürde yemeklik baklagiller, buğday, arpa, mısır, kayısı vb. gibi 

farklı tarım ürünlerinin verim ve fiyat riski çeşitli ölçümler ile 

incelenmiştir. Ülkesel veya il bazında yapılan bu çalışmaların bazısında 

verim ve fiyat dalgalanmasının ölçümü için değişkenlik katsayısı, 

düzeltilmiş değişkenlik katsayısı ve tesadüfi değişkenlik katsayısı 

kullanılmıştır (Akçay ve ark., 2000; Gündüz ve Esengün, 2004; Uzunöz 

ve ark., 2004; Çukur ve Saner, 2008; Çetin ve Esengün, 2013; Naseri, 

2015). Yapılan diğer çalışmalarda ise fiyatlardaki oynaklığı ölçmek 

amacıyla, finansal piyasalardaki oynaklığı modellemek için kullanılan 

ARCH, GARCH, TARCH gibi modeller tahmin edilmiştir (Jordaan ve 

ark., 2007; Mutlu Çamoğlu, 2017; Şengül ve Lopcu, 2018; Akay, 2021; 

Lestari ve ark., 2022; Abebe ve ark., 2022). Bazı çalışmalarda ise bu 

yöntemlerin birkaçı beraber kullanılmıştır (Tahamipour ve ark., 2019).  

Bu çalışmada da Siirt ilinde üretilen başlıca ürünlerin (mercimek, nohut 

ve fıstık) verim, fiyat ve brüt üretim değerine ilişkin riskin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma bu yönü ile çiftçiler bu olguya uyum 

sağlamalarında ve politika yapıcılara yol gösterici nitelikte 

olabilecektir.  



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN KALİTESİ  | 260 

 

MATERYAL VE METOT 

• Araştırma Bölgesi 

Bu çalışma Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Siirt ilinde 

yapılmıştır (Şekil 1). Siirt ilinin güneyinde Şırnak ve Mardin, 

doğusunda Van ve Hakkâri, kuzeyinde Bitlis ve batısında Batman illeri 

bulunmaktadır.  İl 41-42 boylamları ile 37-38 enlemleri arasında yer 

almaktadır (Anonim, 2020). Siirt ilinde karasal iklim hâkim olup, 

yazları sıcak ve kuraktır (Özyazıcı ve ark., 2014). Uzun dönem (193-

2021) iklim verilerine göre bu ilde ortalama sıcaklık 16,2°C, ortalama 

en yüksek sıcaklık 21,7°C, ortalama en düşük sıcaklık 11,0°C, yıllık 

toplam yağış ortalaması 720,6 mm/yıl ve ortalama yağışlı gün sayısı ise 

85,5 gün/yıldır (Anonim, 2022).  

 

Şekil 1. Araştırma bölgesi 

• Materyal 

Çalışmanın materyalini TÜİK’ten elde edilen ve 1994-2021 yıllar arası 

Siirt ilinde üretilen başlıca ürünlerin (mercimek, nohut ve fıstık) verim, 

fiyat ve brüt üretim değerine ilişkin zaman serilerinden oluşmaktadır. 

Mercimek ve nohut verim değerleri, ürünlerin toplam üretim 
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miktarının, ekiliş alanına bölünmesiyle, fıstık verimi ise toplam 

üretimin miktarının, meyve veren ağaç sayısına bölünmesiyle elde 

edilmiştir. İncelenen ürünlere ilişkin fiyat serileri ise yurt içi üretici 

fiyat endeksi (2003=100) dikkate alınarak enflasyon etkisinden 

arındırılmıştır (Kaplan ve Kızılaslan, 2022).  

• Metot 

Siirt İlinde üretilen mercimek, nohut ve fıstık ürünlerine ilişkin verim, 

fiyat ve brüt üretim değeri ile ilgili risk ölçümü Değişim Katsayısı ve 

Tesadüfi Değişim katsayısı hesaplanarak, yapılmıştır. Değişim 

katsayısı serilerinin standart sapmalarının, aritmetik ortalamasına 

bölünmesiyle elde edilmiştir. Bu katsayılar aşağıdaki eşitlikler 

yardımıyla hesaplanmıştır (Naseri, 2015) 

𝐷.𝐾 = (𝑆 𝑋⁄ ) ∗ 100 

D.K: Değişim katsayısı, S: Serinin standart sapması, X: Aynı serinin 

aritmetik ortalaması 

Ürünlerin verim, fiyat ve üretim değerinde beklenen değerlerin dışında 

ortaya çıkan sapmalar arasında anlamlı karşılaştırmalar yapabilmek için 

Tesadüfi Değişim Katsayıları hesaplanmıştır (Çetin ve Esengün, 2013). 

Tesadüfi değişim katsayısı zaman serilerine uygun trend 

denklemlerinin bulunması ve denklemler etrafında görülen 

dalgalanmaların hesaplanması esasına dayanmaktadır (Gündüz ve 

Esengül, 2004). Çalışmada, Linear, Polinominal (Quadratic, Cubic), 

Logaritmic, exponentional ve power fonksiyon tipleri denenerek zaman 

serilerine ilişkin en uygun model (Birikimli tahmin hatası en düşük) 
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seçilmiştir (Çetin ve Esengün, 2013). Seçilen modellerin her birinde, 

regresyonunun standart sapması bulunup seri ortalamasına bölünerek 

her ürüne ait tesadüfi değişim katsayısı elde edilmiştir (Uzunöz ve ark., 

2004). 

𝑇𝐷𝐾 = (
𝑆𝑦

𝑦�̅�
⁄ ) ∗ 100      

TDK: Tesadüfi değişim katsayısı, Sy: zaman serisine ait regresyonun 

standart sapması, 𝑦�̅�: Zaman serisinin aritmetik ortalaması. Tesadüfi 

değişim katsayısı, değişim katsayısından düşük çıkarsa, üreticinin 

teknik ve ekonomik olaylardan haberdar olduğunda üretim ile ilgili 

rasyonel kararlar alabileceği kanısına varılmaktadır (Gündüz ve 

Esengün, 2004). 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

• İncelenen Ürünlerle İlgili Bilgiler 

Araştırma kapsamında incelenen ve Siirt ilinde yaygın olarak 

yetiştirilen ürünler yemeklik baklagiller ürünler grubundan nohut, 

mercimek ve sert kabuklu meyve grubuna ait fıstıktan oluşmaktadır. 

FAO 2020 verilerine göre dünya mercimek ve nohut üretiminde 

Türkiye en büyük üretici ülkelerden biri konumunda olup, dünyada 

üretilen 15,08 milyon ton nohutun %4,18’i, üretilen 6,54 milyon ton 

mercimeğin ise %5,67’si Türkiye’ tarafından karşılanmaktadır (Tablo 

1).  
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Tablo 1. Ülkeler itibariyle dünya nohut ve mercimek üretimi (2020) 

Nohut Mercimek 

Ülkeler 

Üretim 

Miktarı 

(Milyon Ton) 

% Ülkeler 
Üretim Miktarı 

(Milyon Ton) 
% 

Hindistan 11,08 73,46 Kanada 2,87 43,87 

Türkiye 0,63 4,18 Hindistan 1,18 18,05 

Pakistan 0,50 3,30 Avustralya 0,53 8,04 

Myanmar 0,48 3,19 Türkiye 0,37 5,67 

Etiyopya 0,46 3,03 ABD 0,34 5,14 

Rusya 0,29 1,93 Nepal 0,26 4,02 

Avustralya 0,28 1,86 Suriye 0,20 3,06 

İran 0,23 1,50 Bangladeş 0,18 2,71 

Kanada 0,21 1,42 Çin 0,16 2,51 

ABD 0,19 1,28 Rusya 0,12 1,77 

Diğer Ülkeler 0,73 4,84 Diğer Ülkeler 0,34 5,15 

 Toplam 15,08 100,00  Toplam 6,54 100,00 

Kaynak: FAO, 2022 

TÜİK 2021 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam kuru baklagiller 

üretimi 1050,51 bin ton olup bunun %70,25’ü nohut ve mercimek 

üretiminden oluşmaktadır (Tablo 2). Üretim alanı açısından 

incelendiğinde Türkiye’de 2021 yılında 907,86 bin hektarlık alanda 

baklagiller üretimi gerçekleştirmiş olup, bu alanın %87,71’inde nohut 

ve mercimek üretimi yapılmıştır (Tablo 3) 

Tablo 2. Yıllar itibariyle Türkiye kuru baklagiller üretim miktarı 

Yıllar 

Üretim Miktarı (Bin Ton) 

Nohut 
Kuru 

Fasulye 
Mercimek Bakla Bezelye Börülce Toplam 

2015 460,00 235,00 360,00 14,08 3,13 1,61 1073,81 

2016 455,00 235,00 365,00 14,49 2,92 1,86 1074,27 

2017 470,00 239,00 430,00 14,75 2,67 1,51 1157,93 

2018 630,00 220,00 353,00 13,20 2,60 1,44 1220,24 

2019 630,00 225,00 353,63 12,35 2,19 1,39 1224,56 

2020 630,00 279,52 370,82 9,14 1,54 1,32 1292,33 

2021 475,00 305,00 263,00 4,43 1,81 1,28 1050,51 

2021(%) 45,22 29,03 25,04 0,42 0,17 0,12 100,00 

Kaynak: TÜİK,2022 
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Tablo 3. Yıllar itibariyle Türkiye kuru baklagiller üretim alanı 

Yıllar 

Üretim Alanı (Bin hektar) 

Nohut 
Kuru 

Fasulye 
Mercimek Bakla Bezelye Börülce Toplam 

2015 359,30 93,58 223,86 2,88 1,11 1,60 682,34 

2016 359,53 89,82 252,24 2,75 1,09 1,81 707,23 

2017 395,31 89,72 292,54 2,91 0,94 1,41 782,84 

2018 514,42 84,80 277,23 2,53 0,91 1,36 881,24 

2019 520,60 88,94 282,39 2,31 0,78 1,31 896,32 

2020 511,56 102,99 247,67 2,10 0,55 1,32 866,19 

2021 487,89 107,80 308,36 1,90 0,68 1,24 907,86 

2021(%) 53,74 11,87 33,97 0,21 0,07 0,14 100,00 

Kaynak: TÜİK,2022 

Türkiye’de nohut üretiminde; Ankara, Yozgat, Kırşehir ve Konya illeri 

ön plana çıkmakta olup, 2021 yılında 475 bin tonluk üretimin %47,62’si 

bu iller tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’de mercimek üretimi ise 

kırmızı ve yeşil mercimek olarak yapılmakta olup, 2021 yılı verilerine 

göre üretilen 263 bin ton mercimeğin %86,69’u kırmızı mercimek (228 

bin ton), %13,31’i (35 bin ton) ise yeşil mercimekten oluşmaktadır. 

Üretilen kırmızı mercimeğin %80,81’i Güneydoğu Anadolu bölgesinde 

yer alan Şanlıurfa (%46,22), Diyarbakır (%20,31), Batman (%7,15) ve 

Siirt (%7,13) illeri tarafından karşılanmaktadır (TÜİK, 2022).  

Fıstık üretimi açısından durum incelendiğinde küresel fıstık üretimi 

2020 yılında bir önceki yıla göre %27’lik bir artışla 1.125,31 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında dünya fıstık üretiminin %42,12’si 

ABD, %26,34’ü Türkiye, %16,88’i İran, %7,13’ü Çin ve %6,17’si 

Suriye tarafından karşılanmıştır (Tablo 4). 
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Tablo 4. Dünya fıstık üretiminde bazı önemli ülkelerin üretim miktarı (bin ton) 

Yıllar Dünya ABD Türkiye İran Çin Suriye Diğer 

2015 861,59 122,47 144,00 430,00 83,53 52,50 29,09 

2016 1.315,15 406,65 170,00 574,99 78,59 49,75 35,17 

2017 1.167,85 272,29 78,00 648,93 80,12 51,05 37,46 

2018 988,01 447,70 240,00 143,70 80,75 61,63 14,24 

2019 885,12 336,11 85,00 337,82 79,82 31,81 14,56 

2020 1.125,31 474,00 296,38 190,00 80,23 69,40 15,30 

2020(%) 100,00 42,12 26,34 16,88 7,13 6,17 1,36 

Kaynak: FAO, 2022 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de fıstık üretim miktarı 2021 yılında bir 

önceki yıla göre %59,73 azalarak 119,355 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye fıstık üretiminin %32,32’si Şanlıurfa (38,576 

bin ton), %32,21’i Gaziantep (38,443 bin ton), %22,09’u Siirt (26,371 

bin ton) illeri tarafından karşılanmaktadır (TÜİK, 2022) 

Siirt ilinde yetiştirilen kırmızı mercimek, nohut ve fıstıkla ilgili üretim 

alanı ve miktarı ise Tablo 5’te verilmiştir. Siirt ilinde 2010-2021 yılları 

itibariyle kırmızı mercimek üretim alanı ve üretim miktarı artış 

göstermiş ancak nohut üretim alanı ve üretim miktarı ise azalmıştır. Bu 

süre içerisinde meyve veren fıstık ağacı sayısı ve toplam fıstık üretim 

miktarı da artış göstermiştir. Bu üç ürün içerisinde gerek üretim alanı 

gerek üretim miktarı açısından en fazla dalgalanma kırmızı mercimekte 

görülmektedir.  
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Tablo 5. Siirt ilinde yetiştirilen kırmızı mercimek, nohut ve fıstıkla ilgili üretim 

değerleri 

Yıl 

Kırmızı Mercimek Nohut Fıstık 

Alan 
(da) 

Endeks 
Üretim 
(ton) 

Endeks 
Alan 
(da) 

Endeks 
Üretim 
(ton) 

Endek
s 

Meyve 
V. Ağaç 

Endek
s 

Üreti

m 
(ton) 

Endeks 

2010 16545 100,00 3020 100,00 4125 100,00 464 100,00 2416500 

100,0

0 

1112

8 100,00 

2011 29748 179,80 4660 154,30 3575 86,67 392 84,48 2572500 
106,4

6 
1261

7 113,38 

2012 81917 495,12 14331 474,54 3700 89,70 470 101,29 2846500 

117,7

9 

1747

8 157,06 

2013 58816 355,49 8266 273,71 3344 81,07 427 92,03 2891600 
119,6

6 
1883

1 169,22 

2014 55717 336,76 9646 319,40 3173 76,92 468 100,86 2942800 

121,7

8 

1522

8 136,84 

2015 55217 333,74 8986 297,55 2673 64,80 405 87,28 2742800 
113,5

0 
1122

1 100,84 

2016 63078 381,25 10214 338,21 2385 57,82 371 79,96 2809000 

116,2

4 6713 60,33 

2017 75738 457,77 10251 339,44 2875 69,70 389 83,84 2708000 
112,0

6 7944 71,39 

2018 19388 117,18 2550 84,44 4375 106,06 536 115,52 5318953 

220,1

1 

1130

1 101,55 

2019 69618 420,78 8933 295,79 3825 92,73 467 100,65 4999014 
206,8

7 
1220

8 109,71 

2020 87532 529,05 14725 487,58 2932 71,08 376 81,03 7061748 

292,2

3 

2562

4 230,27 

2021 127545 770,90 16255 538,25 1153 27,95 113 24,35 7261423 

300,4

9 

2637

1 236,98 

Ort. 
Yıllık 

nispi 
değişim 

(%) 

20,40 - 16,53 - -10,94 - -12,05 - 10,52 - 8,16 - 

Araştırma alanında incelenen ürünlerle ilgili verim, reel fiyat ve brüt 

üretim değeri verileri ise Tablo 6’da verilmiştir. Siirt ilinde 2021 yılında 

kırmızı mercimek verimi bir önceki yıla göre %24,24’lük bir azalışla 

127,45 kg/da, Nohut verimi %23,57’lik azalışla 98,01 kg/da, fıstık 

verimi ise bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek 3,63 kg/Ağaç 

olarak gerçekleşmiştir (Tablo6). 2021 yılında Siirt ilinde kırmızı 

mercimek, nohut ve fıstık üretiminde brüt üretim değeri ise sırasıyla 

117,79 TL/da, 80,09 TL/da ve 27,22 TL/ağaç olarak hesaplanmıştır.  
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Tablo 6. Siirt ilinde yetiştirilen kırmızı mercimek, nohut ve fıstıkla ilgili verim ve 

brüt üretim değeri 

Yıl 

Kırmızı Mercimek Nohut Fıstık 

Verim 

(kg/da

) 

Reel 

Fiyat 

(TL/kg) 

BÜD 

(TL/da) 

Verim 

(kg/da

) 

Reel 

Fiyat 

(TL/kg) 

BÜD 

(TL/da

) 

Verim 

(kg/Ağa

ç) 

Reel 

Fiyat 

(TL/kg) 

BÜD 

(TL/Ağaç) 

2010 182,53 0,91 165,70 112,48 0,67 75,45 4,61 8,45 38,90 

2011 156,65 0,68 106,00 109,65 0,73 79,90 4,90 7,57 37,14 

2012 174,95 0,57 100,42 127,03 0,74 94,11 6,14 7,15 43,89 

2013 140,54 0,55 77,87 127,69 0,67 85,14 6,51 7,14 46,48 

2014 173,12 0,64 111,34 147,49 0,75 110,57 5,17 9,87 51,09 

2015 162,74 0,77 125,75 151,52 0,72 109,72 4,09 8,86 36,23 

2016 161,93 0,91 146,97 155,56 0,95 147,83 2,39 7,81 18,67 

2017 135,35 0,77 104,71 135,30 1,11 149,53 2,93 8,40 24,65 

2018 131,52 0,55 72,83 122,51 0,98 120,49 2,12 8,97 19,06 

2019 128,31 0,53 68,21 122,09 1,07 130,34 2,44 10,40 25,39 

2020 168,22 0,79 132,18 128,24 0,92 117,94 3,63 11,14 40,42 

2021 127,45 0,92 117,79 98,01 0,82 80,09 3,63 7,50 27,22 

 

• İncelenen Ürünlerle İlgili Risk Ölçümü 

Siirt ilinde yetiştirilen bazı önemli ürünlerin verim serisine ilişkin 

değişim katsayısı ve tesadüfi değişim katsayıları Tablo 7’de verilmiştir.  

Değişim katsayısı kırmızı mercimek, nohut ve fıstık verimi için 

sırasıyla %42,30, %21,31 ve %34,27 olarak hesaplanmıştır. En fazla 

değişim katsayısı kırmızı mercimek en düşük değişim katsayısı ise 

nohutta gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu durum kırmızı mercimek 

veriminde dalgalanma olasılığının daha fazla olacağını göstermektedir.  

Tesadüfi değişim katsayısı kırmızı mercimek, nohut ve fıstık verimi 

için sırasıyla %34,32, %10,11 ve %28,33 olarak hesaplanmıştır. Her 3 

ürün içinde tesadüfi değişim katsayısı, değişim katsayısından düşük 

çıktığından, üreticinin teknik ve ekonomik olaylardan haberdar 

olduğunda üretim ile ilgili rasyonel kararlar alabileceği sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Uşak ilinde yapılan bir çalışmada nohut ürününün verim 

serisine ilişkin değişim ve tesadüfi değişim katsayısı sırasıyla %15,40, 

%13,73 olarak hesaplanmış olup, değişim katsayısı çalışmada 

hesaplanan değerden düşük, tesadüfi değişim katsayısı ise daha yüksek 
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hesaplanmıştır (Naseri, 2015).  Türkiye’de yemeklik baklagiller 

üretiminin riskini inceleyen bir çalışmada ise nohut ürünü için değişim 

katsayısı ve tesadüfi değişim katsayısı sırasıyla %9,27, %7,25 olarak 

hesaplanmıştır (Gündüz ve Esengün, 2004).  

Tablo 7. Siirt ilinde yetiştirilen kırmızı mercimek, nohut ve fıstık verimi ile ilgili DK 

ve TDK 

Ürünler Verim 
Serisinin 

Standart 

Sapması 

Verim Serisine Ait 
Regresyonun 

Standart Sapması 

Verim 
Serisinin 

Ortalamas

ı 

Değişim 
Katsayısı 

(D.K.) 

(%) 

Tesadüfi 
Değişim 

Katsayısı 

(T.D.K.) (%) 

Kırmızı 

Mercimek 52,30 42,43 123,65 42,30 34,32 

Nohut  23,07 10,94 108,28 21,31 10,11 

Fıstık 1,23 1,02 3,60 34,27 28,33 

İncelenen ürünlerle ilgili tesadüfi değişim katsayısını hesaplamak için 

tahmin edilen trend denklemleri Şekil 2’de verilmiştir.  
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(b) 

 
(c) 

Şekil 2 (a), (b), (c).  Verim serilerine ait trend denklemleri 

İncelenen ürünlerin fiyat serisine ilişkin değişim katsayısı ve tesadüfi 

değişim katsayıları Tablo 8’de verilmiştir. Değişim katsayısı kırmızı 

mercimek, nohut ve fıstık fiyatı için sırasıyla %25,39, %30,18 ve 

%16,63 olarak hesaplanmıştır. En fazla değişim katsayısı nohut 

fiyatında en düşük değişim katsayısı ise fıstık fiyatında gerçekleştiği 
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tespit edilmiştir. Bu durum nohut fiyatında dalgalanma olasılığının 

daha fazla olacağını göstermektedir.  

Tesadüfi değişim katsayısı kırmızı mercimek, nohut ve fıstık fiyatı için 

sırasıyla %19,87, %25,70 ve %15,44 olarak hesaplanmıştır. Her 3 ürün 

içinde tesadüfi değişim katsayısı, değişim katsayısından düşük 

çıkmıştır. Bu da üreticinin fiyatları takip ettikleri ve fiyatlarla ilgili 

gelişmelerden haberdar oldukları durumda fiyat riskini 

azaltabilecekleri, böylelikle daha rasyonel kararlar alabileceklerini 

göstermektedir. Çalışmada nohut ürünü için elde edilen sonuçlar 

Türkiye’de yemeklik baklagiller üretim riskini inceleyen bir çalışmanı 

sonuçlarından yüksek olarak hesaplanmıştır. İlgili çalışmada nohut 

fiyatı için değişim katsayısı ve tesadüfi değişim katsayısı sırasıyla 

%22,33 ve %21,19 olarak hesaplanmıştır (Gündüz ve Esengün, 2004).  

Fiyat serilerine ilişkin tahmin edilen trend denklemleri Şekil 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 8. Siirt ilinde yetiştirilen kırmızı mercimek, nohut ve fıstık fiyatı ile ilgili DK 

ve TDK 

Ürünler Fiyat 

Serisinin 

Standart 
Sapması 

Fiyat Serisine Ait 

Regresyonun 

Standart Sapması 

Fiyat 

Serisini

n 
Ortalam

ası 

Değişim 

Katsayıs

ı (D.K.) 
(%) 

Tesadüfi 

Değişim 

Katsayısı 
(T.D.K.) 

(%) 

Kırmızı Mercimek 0,22 0,17 0,85 25,39 19,87 

Nohut  0,30 0,25 0,98 30,18 25,70 

Fıstık 1,35 1,25 8,11 16,63 15,44 
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Şekil 3 (a), (b), (c).  Fiyat serilerine ait trend denklemleri 
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İncelenen ürünlerin brüt üretim değeri serisine ilişkin değişim katsayısı 

ve tesadüfi değişim katsayıları Tablo 9’da verilmiştir. Verim ve fiyat 

dalgalanmalarının etkileşimi sonucu ortaya çıkan brüt gelir 

dalgalanmaları, verim ve fiyat dalgalanmalarından daha önemli 

olmaktadır çünkü üreticilerin gelirlerinde meydana gelen aşırı 

sapmalar, üretici ve ailesini zor durumda bırakacak ve geleceğe yönelik 

etkin kararlar almasını engelleyebilecektir (Uzunöz vd., 2004). Değişim 

katsayısı kırmızı mercimek, nohut ve fıstık brüt üretim değeri için 

sırasıyla %38,76, %25,74 ve %33,04 olarak hesaplanmıştır. En fazla 

değişim katsayısı kırmızı mercimek brüt üretim değeri en düşük 

değişim katsayısı ise nohut brüt üretim değeri gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. Bu durum kırmızı mercimek brüt üretim değerinde 

dalgalanma olasılığının daha fazla olacağını göstermektedir.  

Tesadüfi değişim katsayısı kırmızı mercimek, nohut ve fıstık brüt 

üretim değeri için sırasıyla %38,58, %25,74 ve %28,75 olarak 

hesaplanmıştır. Kırmızı mercimek ve fıstık için tesadüfi değişim 

katsayısı, değişim katsayısından düşük çıkmıştır. Bu durum gelirdeki 

dalgalanmanın bir bölümünün öngörülebilir olduğunu göstermektedir. 

Çalışmada sonuçlarında nohut brüt üretim değerinin değişim katsayısı 

ile tesadüfi değişim katsayısı eşit olarak hesaplanmıştır. Yemeklik 

baklagiller üretiminin riskini inceleyen çalışmada nohut fiyatı için 

değişim katsayısı ve tesadüfi değişim katsayısı sırasıyla %23,88 ve 

%23,40 olarak hesaplanmış olup, bu değerlerinde birbirine yakın 

olduğu dikkat çekmiştir (Gündüz ve Esengün, 2004). Brüt üretim değeri 

serilerine ilişkin tahmin edilen trend denklemleri Şekil 4’te verilmiştir. 
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Tablo 9. Siirt ilinde yetiştirilen kırmızı mercimek, nohut ve fıstık brüt üretim değeri 

ile ilgili DK ve TDK 

Ürünler Brüt 

Üretim 

Değeri 
Serisinin 

Standart 

Sapması 

Brüt Üretim 

Değeri Serisine 

Ait 
Regresyonun 

Standart 

Sapması 

Brüt 

Üretim 

Değeri 
Serisinin 

Ortalaması 

Değişim 

Katsayısı 

(D.K.) 
(%) 

Tesadüfi 

Değişim 

Katsayısı 
(T.D.K.) 

(%) 

Kırmızı Mercimek 39,00 38,81 100,60 38,76 38,58 

Nohut  26,67 26,67 103,63 25,74 25,74 

Fıstık 9,53 8,30 28,85 33,04 28,75 
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(c) 

Şekil 4 (a), (b), (c).  Brüt üretim değeri serilerine ait trend denklemleri 

Kırmızı mercimek ve fıstık verim serisinin değişim katsayısının reel 

fiyat serisinin değişim katsayısından yüksek olması, bu ürünlerdeki 

riskin fiyat dalgalanmasından çok, verim dalgalanmasından ortaya 

çıktığını göstermektedir. Nohut ürününde ise durum tam tersi olup, bu 

ürünün üretimindeki risk verim dalgalanmalarından çok fiyat 

dalgalanmalarından ortaya çıkmıştır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Verim ve fiyat riski birçok üreticinin karşılaştığı en önemli risk türleri 

olup, belirli bir ürün için verim riski bölgesel olarak değişkenlik 

gösterip ve toprak tipine ve kalitesine, iklime, su kullanımı ve diğer 

değişkenlerden etkilenmektedir. Buna karşılık, belirli bir ürün için 

fiyat, hükümet programı değişiklikler ve küresel arz ve talep 

koşullarındaki değişiklikler nedeniyle yıllar arasında değişmektedir. 

Fiyatların dalgalanması üreticinin gelir riskini arttırarak, yatırım ve 

diğer kararlarını ertelemesine neden olabilmektedir.  

Bu çalışmada Siirt ilinde üretilen başlıca ürünlerin (mercimek, nohut ve 

fıstık) 1994-2021 yıları verilerini kapsayan verim, fiyat ve brüt üretim 
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değerine ilişkin risk analizi, değişim katsayısı ve tesadüfi değişim 

katsayısı ölçümleri kullanılarak yapılmıştır.  

Sonuçlara göre incelenen her üç üründe de gerek verim ve fiyat gerekse 

brüt üretim değeri açısından dalgalanmalar bulunmaktadır. Gerek 

değişim katsayısı gerekse tesadüfi değişkenlik katsayısı sonuçlarında 

göre mercimek ve fıstık verimi serilerindeki dalgalanma fiyat 

serilerindeki dalgalanmadan daha fazla olduğu, buna karşılık nohut 

fiyat serisindeki dalgalanmanın verime göre daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Başka bir ifadeyle mercimek ve fıstıkta verim riski, nohutta 

ise fiyat riski daha fazla olduğu söylenebilir. Verim ve fiyatın 

çarpımından oluşan brüt üretim değeri açısından incelendiğinde 

mercimek ve fıstıktaki dalgalanma nohuttaki dalgalanmadan daha fazla 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da bu ürünlerde brüt üretim değerindeki 

dalgalanmanın fiyattan ziyade verimde ki dalgalanmadan ortaya çıktığı 

soncunu göstermektedir. 

Mercimek, nohut ve fıstık üretiminde karşılaşılan verim ve fiyat riskine 

karşı üretimde çeşitlendirme, hastalık ve zararlılarla mücadele, tarım 

sigortası yaptırma, vadeli işlem ve opsiyon piyasası (VIOP), lisanslı 

depoculuk, sözleşmeli üretim, kayıt tutma ve doğrudan pazarlama gibi 

risk yönetim araçları önerilebilir.  
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