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ÖNSÖZ 

Değerli okuyucularımız; 

Dünya nüfusu, 15 Kasım 2022 tarihi itibariyle Birleşmiş 

Milletler (BM) tarafından 8 milyara ulaştığı duyurulmuştur. Bu 

oran  2050 yılında %32 (9,5 milyara) ve 2100 yılında ise %53 

(11 milyar) oranda artması beklenilmektedir. Nüfus artışına 

bağlı olarak insan beslenmesi için kritik ve stratejik öneme sahip 

sektörlerden birisi de Tarım ve Hayvancılık sektörüdür. 

Bu kitabımızda, Hayvanlarda Endometritis, Rasyon ve 

Reprodüksiyon,  Memeli Embriyolarında Apoptozis ve Keçinin 

Üreme Özellikleri, Kudret Narı, Aronya ve Hardal Bitkileri ve 

Organik Gübre Uygulamasının etkisinin incelendiği araştırmalar 

başlıklar altında ayrı ayrı bölümlerde incelendiği “Tarım ve 

Hayvancılık Alanında Akademik Araştırmalar” isimli yeni bir 

kitap ile karşınızdayız. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen 

kıymetli yazarlarımız Doç. Dr. Bülent BAYRAKTAR, Doç. Dr. 

Volkan GÜL, Dr. Öğr. Üyesi Şeyma AYDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi 

Zahid PAKSOY, Dr. Öğr. Üyesi Fırat SEFAOĞLU, Dr. Erol 

SARI, Öğr.Gör. Gökşad Cemil KOTAN, Gökhan ÖZDEN’e 

katkıları ve kitabın hazırlanma aşamasında yardımlarını ve 
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desteğini esirgemeyen Sayın Sefa Salih BİLDİRİCİ, İbrahim 

KAYA’ya, yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen 

İKSAD Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarız. 

           YAYIN EDİTÖRÜ 

   Doç. Dr. Bülent BAYRAKTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 | TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

Doç. Dr. Bülent BAYRAKTAR  

 

(bulentbayraktar@bayburt.edu.tr) 

 

Bayburt Üniversitesi, Bayburt / Türkiye 

 

 

06.03.1980 yılında Gölcük’te doğdu. İlk, Orta öğrenimini 

Kocaeli’de, Lise eğitimi ise 1997 yılında İstanbul Selimiye 

Veteriner Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamladı. Lise eğitimi 

sonrası 1997-1998 yılları arasında Kocaeli Medikal Veteriner 

Kliniğinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak çalıştı. Uludağ 

Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu 

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 2000 yılında, 2006 yılında ise 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olmuştur. 

30.11.1998-25.07.2017 tarihleri arasında Tarım ve Orman 

Bakanlığı’na bağlı Gümüşhane Köse, Düzce Akçakoca, Çorum 

Boğazkale ve Bayburt İllerinde İlçe Müdürü, İl Müdür 

Yardımcısı olarak görev yaptı. Doktora eğitimini ise Kırıkkale 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji (Veteriner) 

Anabilim Dalı’nda 2017 yılında tamamlayarak Doktora 

unvanını aldı. 2017 yılında Bayburt Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne Dr. 
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Öğr. Üyesi olarak atandı. 2022 yılında Doçent oldu. Ayrıca, 

2012 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

Adalet bölümü, Akabinde Kosova İliria Kraliyet Üniversitesi 

(İliria Royal University, Collegi İliria) Hukuk Fakültesinden 

mezun oldu. Halen Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde Bölüm 

Başkanı ve Dekan Yardımcılığı, Kalite Koordinatörü olarak 

görev yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok toplantı ve 

kongrelere katıldı. Hem SCI-SCI-Expanded kapsamında hem de 

ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri 

bulunmaktadır. Kongre bildirileri, bilimsel araştırma projesi ve 

uluslararası dergi hakemliği bulunmaktadır. Moleküler 

Endokrinoloji, Endokrin Sistem Fizyolojisi, Hayvan Genetiği ve 

Üreme Fizyolojisi, Fizyoloji, Nörofizyoloji gibi birçok alanında 

ders vermiş olup, bu alanda birçok çalışmalar yürütmektedir.  

Araştırma alanları: Endokrinoloji, Nörofizyoloj, Sirkadiyen 

Ritim, Stres Fizyolojisi, Atlarda Egzersiz Fizyolojisi, Kanatlı 

Fizyolojisi, Reprodüktif Endokrinoloji  
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HAYVANLARDA ENDOMETRİTİS 

MODELLERİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Zahid PAKSOY1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Elbistan MYO, Veterinerlik Bölümü, 

Kahramanmaraş,TÜRKİYE, paksoyland@yahoo.com, ORCİD ID: 0000-

0001-9866-4320 
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GİRİŞ 

Modern süt inekçiliğinde fertilite oranlarının yüksek olması çok 

önemlidir. Bunu elde etmek için çiftliklerde sürü sağlığı yönetim 

programları uygulanır. Bu kapsamda pek çok faktör kontrol 

altına alınmaya ve olumsuz çevre şartları düzeltilmeye çalışılır. 

Hayvanların beslenmesi, vitamin ve mineral desteği, prebiyotik 

ve probiyotiklerin kullanımı, çevre ısısının ayarlanması, kaliteli 

altlık malzemelerin kullanılması, ayak banyoları ve robotik 

sistemlerle çiftlik yönetimi gibi birçok unsur çiftliklerde 

uygulanmaya başlanmıştır. Bunlara ilaveten önemli 

hastalıkların teşhis ve tedavisinde de modern tedavi yöntemleri 

kullanılmaktadır. Birçok ölümcül hastalık için çok sayıda tedavi 

yöntemi ve aşılar ile korunma sağlanmaktadır. Ama bazı 

hastalıklar ölümcül olmamakla birlikte hayvanın gebe kalmasına 

mani olmaktadır. Bu hastalıklardan infertiliteye sebep olanlar, 

sürü sağlığı programları içerisinde önem arz etmektedir. 

İnfertiliteye neden olan hastalıklardan bir tanesi de 

metritislerdir. 

Hayvanlarda uterusun yangısına metritis denir. Metritisler, 

uterusun bir kısmını veya tamamını etkileyebilen lokal 

enfeksiyonlardır. Pis kokulu vaginal bir akıntı ile kendini 
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gösteren bu hastalık bazen septisemiye neden olarak generalize 

bir hastalık tablosu oluşturabilir. Ya da herhangi bir klinik belirti 

göstermeyen ve nispeten uterus enfeksiyonlarının hafif bir 

formu olan endometritis şeklinde ortaya çıkabilir (Cannazik ve 

Polat 2015, Akar 2019). Endometritiste klinik tablo hafif 

olmakla beraber ekonomik sonuçları ağırdır. İneklerde 

infertiliteye sebep olur. Bu nedenle önemli bir reprodüktif 

hastalıktır.Endometritis, uterusun mukoza tabakasının 

inflamatuvar bir hastalığıdır (Cannazik ve Polat, 2015). Bu 

enfeksiyonun patofizyolojisini anlamak için deney hayvanları 

kullanılmaktadır ve bu hayvanlar üzerinde endometritis 

modelleri oluşturulmaktadır (Azizuddin, 1950; Broome ve ark., 

1960; Ochi ve Uchida, 1963). Hayvan modellerine geçmeden 

önce reprodüktif sistemi tanımak faydalı olacaktır. Bu hastalığı 

daha iyi anlayabilmek için de uterusu ve yapısını iyi bilmek 

gerekir. Bu sebeple aşağıda uterus ve endometrium hakkında 

detaylı bilgiler verilecektir. 

UTERUS 

Evcil memelilerde uterus; bir serviks, bir korpus ve iki tane 

kornu uteriden (uterus bicornis) oluşan bir organdır. Metra, 

histera, dölyatağı ve rahim gibi farklı isimleri vardır (Gürler ve 
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Fındık, 2012). Burası embriyonun yerleştiği, gebeliğin 

şekillendiği ve devam ettiği tübüler bir kanaldır. Uterus dinamik 

bir organ olup oldukça önemli görevleri vardır (Gürler ve 

Kaymaz, 2013).   

İmplantasyon, plasentasyon, spermatozoaların transportu, 

embriyo ve fetüsün beslenmesi, doğumun gerçekleştirilmesi, 

hormon üretimi ve mikroorganizmaların eliminasyonu bu 

fonsiyonlardan bazılarıdır.  Organ, pelvis ve/veya abdominal 

boşlukta bulunur. (Canoğlu ve Sarıbay, 2012; Gürler ve 

Kaymaz, 2013; Kaçar ve Kocamüftüoğlu 2015). 

Uterusun anatomisi; hayvanın türüne, ırkına, yaşına, 

büyüklüğüne, gebeliğe, östrüs siklusunun dönemine ve 

fizyolojik aktiviteye göre değişir (Gürler ve Fındık, 2012; Gürler 

ve Kaymaz, 2013). 
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Resim 1. İnek uterusunun dorsalden görünüşü (Anonim 2022). 

 

Organın en büyük kısmını oluşturan kornu uteriler uzun ve 

birbirine eşit çaptadır. Kornuların kranial ucunda ostiyum uteri 

adı verilen bir açıklık bulunur. Bu açıklık düz kas liflerinden 

oluşan bir sfinkter ile kontrol edilir ve uterus içeriğinin yumurta 

kanalına geçişine engel olur (Kaçar ve Kocamüftüoğlu, 2015).  

Uterotubal geçiş noktası olarak adlandırabileceğimiz bu yer 

spermler için bir engel ve depo vazifesi görür (Vural ve ark., 

2012). Kornu uteriler kranialde ovidukta açılırken kaudalde 

korpus uteri ile birleşirler. Bu birleşme noktasında interkornual 

ligament bulunur (Gürler ve Fındık, 2012). Köpeklerin kornu 
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uterisinde gebelikte ampulla (Gürler ve Kaymaz 2013) adı 

verilen dilatasyonlar görülür ve buralarda yavrular bulunur. 

Korpus uteri, kornuların birleşmesi ile oluşan uterusun gövde 

kısmıdır. Suni tohumlama için son derece önemli bir bölge olup 

spermanın bırakıldığı yerdir (Sönmez, 2016; Aydemir, 2021a; 

Aydemir, 2021b). Boyutu, çapı ve uzunluğu hayvanlar arasında 

değişiklik gösterir. Bununla birlikte kornularla kıyaslandığında 

oldukça kısadır. Ancak atlarda durum bunun tersidir. Korpus 

uteriler kısrakta neredeyse kornuların boyunda olup 20 cm 

civarında bir uzunluğa sahiptir (Kaçar ve Kocamüftüoğlu, 

2015).Korpus uteri, kaudalde serviksin internal orifisyumu ile 

vaginaya doğru açılır. Serviks, uterusun boyun kısmı olup 

vagina ile uterus arasındaki kısa bir kanaldır (Gürler ve Kaymaz, 

2013). Vaginaya doğru portio vaginalis adı verilen bir çıkıntı 

yapar (Ergün ve Yağcı, 2013). İneklerde plika sirkülaris adı 

verilen servikal kıvrımlar bulunur (Gürler ve Fındık, 2012). 

Serviksin vaginaya açılan deliğine orifisyum uteri externa, 

uterusa açılan deliğe orifisyum uteri interna adı verilir. Serviks 

uteri, sert bir yapıda olup idrar kesesinin dorsalinde yeralır. 

Serviksin girişi, östrüs siklusunun foliküler fazında açık iken 

luteal fazda kapalıdır. Gebelikte de müköz bir tıpa oluşmaktadır 

(Aydemir, 2019; Gürler ve Kaymaz, 2013). Bu tıpa, serviks 
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mukazasının ürettiği müköz sekresyon tarafından oluşturulur 

(Gürler ve Fındık, 2012). Serviks güçsüz spermatozoalar için bir 

seçilme yeridir. Güçlü olanlar içinse depo vazifesi görür (Vural 

ve ark., 2012). 

Uterusun asıcı bağı, ligamentum latum uteri adı verilen yapı 

içerisinde yer alan mezometriyumdur. Bu yapı içerisinde 

uterusun kan damarları, sinirleri ve lenf damarları bulunur. 

Ligamentum teres uteri kornu uterinin ucuna bağlanır. Bu bağlar 

içerisinde beyaz kas lifleri bulunur ve gebelikte esneklik sağlar 

(Gürler ve Kaymaz, 2013). 

Evcil türlerde uterusun atar ve toplardamarları birbirine yakın 

seyreder. Diğer türlerin aksine kısrakta ayrı bir şekilde seyreder 

(Kaçar ve Kocamüftüoğlu, 2015). Uterusun arteri, A. iliaka 

internadan köken alan a. umblikalisin bir dalı olan A. uterinadır 

(Canoğlu ve Sarıbay, 2012). Atlarda ise A. iliaka externadan 

köken alır (Kaçar ve Kocamüftüoğlu, 2015). Toplardamarı ise 

organın ismiyle anılan V. uterina olup (Canoğlu ve Sarıbay, 

2012) posteriyor v. cava’ya bağlanır (Gürler ve Kaymaz, 2013). 

Uterusun sinirleri de pleksus ovarikus ve pelvinustan gelir 

(Canoğlu ve Sarıbay, 2012). 



17 | TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

Uterus dıştan içe doğru perimetriyum, myometriyum ve 

endometriyum adı verilen 3 tabakadan oluşur.  Perimetriyum 

peritondan köken alıp bütün uterusun karın boşluğuna bakan 

yüzeyini saran seroza katmanıdır. Bu tabaka ligamentum latum 

uteri olarak devam eder (Gürler ve Fındık, 2012). 

Myometriyum tabakası düz kas fibrillerinden oluşur.  Bu 

kaslar, longitudinal ve sirküler kaslardan oluşur. Östrüs 

döneminde bu kasların tonusu artar (Kaçar ve Kocamüftüoğlu, 

2015; Ergün ve Yağcı, 2013).  

 

Resim 2. Uterusun histolojik tabakalarının görünüşü (Abd-Elkareem 2017). 

Uterus kasları kontraksiyon yeteneğine sahip olup bazı 

hormonlar tarafından uyarılabilir ve myometriumun kasılmasına 

neden olur. Çiftleşme ile ejekulat içerisindeki prostaglandinler, 

kopulasyon refleksi ile salınan oksitosin ve folikülden üretilen 
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östrojen etkisiyle myometrial kasılma oluşur ve sperm hücreleri 

taşınırlar (Vural ve ark., 2012). Uterusun lümenini döşeyen 

endometriyum da bez ve kan damarı bakımından zengin bir 

katmandır (Canoğlu ve Sarıbay, 2012). Aşağıda endometriyum 

geniş bir şekilde ele anlatılmıştır. 

ENDOMETRİYUM 

Endometriyum, uterusun katmanlarının en kalın olanıdır ve 

organın iç yüzeyini döşer (Gürler ve Kaymaz, 2013). Tunika 

mukoza adıyla da bilinen bu kısım, lamina epitelyalis ve lamina 

propriya olmak üzere 2 tabakadan oluşur. Lamina epitelyalis tek 

veya yalancı çok katlı epitelden oluşur. Lamina propria ise 

hücreden zengin bağ dokudan oluşur ve içinde tübüler bezler 

bulunur. Östrojen hormonu lamina propriyayı kalınlaştırır. 

Bunun sebebi bu tabakadaki hücre sayısının artışı ve bezlerin 

büyümesidir (Sönmez, 2016).  Endometritumun epitel dokusu, 

luminal ve glanduler olmak üzere ikiye ayrılır. Glanduler 

epitelyum, uterus adenogenezisi olarak bilinen bir peryotta 

gelişir ve bu süreç doğumdan sonra tamamlanır. Ruminant 

uterusunda bez içermeyen bölgeler bulunur. Karunkul adı 

verilen bu alanlar sadece luminal epitelle örtülüyken 

interkarunkular alanlarda ise bezler bulunur (Canoğlu ve 
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Sarıbay, 2012). Karunkul denen bu yapılar plasentadaki 

kotiledonlara tutunur. Bu iki yapı birleşerek plasentomları 

oluşturur. Karunkullar normalde küçüktür ve endometriyum 

pürüzsüz görünür. Ama gebelikte büyürler ve mukozanın 

girintili çıkıntılı bir hal almasına neden olurlar (Gürler ve Fındık, 

2012). Kısrakların uterus mukozasında da endometriyal 

kıvrımlar bulunur (Kaçar ve Kocamüftüoğlu, 2015). Yine 

kısraklarda endometrial kap adı verilen ve PMSG hormonu 

üreten özel yapılar bulunur (Sönmez, 2016).   

Endometriyum hormonlara duyarlı bir dokudur. Yüzeyinde 

progesteron, östrojen ve oksitosin reseptörleri bulundurur. Bu 

reseptörlerin sayısı hormonlar aracılığıyla düzenlenir (Vural ve 

ark., 2012). Gebelik, östrüs siklusu veya hormon kullanılması 

gibi endokrin değişikliklere doku cevap verir ve kalınlığı değişir 

(Gürler ve Fındık, 2012). Örneğin gebelikte progesteronun 

etkisiyle önce endometriyal proliferasyon, hiperemi ve 

kabarcıklar şeklinde karunkulların oluşumu görülür. Sonrasında 

ise plasenta meydana gelir (Vural ve ark., 2012). 
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Endometriyum sperm hücreleri için çok önemlidir. Çiftleşme 

sonrası spermatozoonların fertilizasyon yolculuğunda bu 

bölgede önemli olaylar meydana gelir. Endometriyal 

çukurcuklar sperm hücreleri için bir seçilme ve depo noktasıdır. 

Semenin plazma kısmının emilmesi, kapasitasyon, ölü ve zayıf 

spermatozoonların fagosite edilmesi, uterus sütü salgılanması ve 

PGF2 alfa üretilmesi gibi olaylar uterus mukozasında 

gerçekleşir (Vural ve ark., 2012; Sönmez, 2016). 

                    

Resim 3. Endometriyumun görünüşü. Soldaki resimde diöstrüs 

dönemindeki bir inekte kornu uterinin horizontal kesitinde 

uterus lümeni (L), lümeni çevreleyen endometrium + 

endometriyum bezleri (G) ve myometrium (M) görünüyor. 

Sağdaki resimde ise endometriyumdaki bez yapıları (G) 

büyütülerek kırmızı oklarla gösterilmiştir (Chanrot ve ark., 

2017). 
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Östrüs siklusunun endometriyum üzerine etkisi 

Reprodüktif sistem, hormonların etkisiyle morfolojisi değişen 

bir organlar topluluğudur (Canoğlu ve Sarıbay, 2012). Uterus ve 

özellikle de endometriyum östrüs siklusu boyunca değişen 

hormon seviyelerine cevap verirler. Siklusun ilk evresi kabul 

edilen proöstrüste progesteronun belirgin bir düşüşü vardır. 

Buna cevap olarak önce GnRH, sonra FSH ve LH salgılanır. 

Böylece gelişen folikülden üretilen östrojen uterusu kontrol 

etmeye başlar. Bu hormonun etkisiyle uterus büyür, konjesyone 

olur ve ödemleşir. Serviksin porsiyo vaginalisi gevşer ve 

hiperemik bir hal alır (Kalkan ve Öcal, 2012). Proöstrüs 

döneminde köpeklerde uterus kökenli kanlı bir akıntı görülür. 

Proöstrüs kanaması olarak adlandırılan bu fizyolojik olay 

endometriyumun subepitelyal kapillar damarlarındaki 

kanamaya bağlıdır. Östrüs çiftleşmenin kabul edildiği 

dönemdir. Bu aşamada endometriyumun damarlaşması artar, 

konjesyone ve ödemli bir hal alır (Sönmez, 2016) Serviksten 

müköz bir akıntı (çara) gelir. Eğer bu akıntı bulanık veya soluk 

renkliyse (Kalkan ve Öcal, 2012) ya da partiküller (Keskin ve 

Macun, 2012) varsa enfeksiyona işaret eder. Kızgınlıkta 

uterusun tonositesi iyice artar ve rektal muayenede kolaylıkla 
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palpe edilebilir hale gelir. Östrüste endometriyum ödemli olur 

ve serviks sperma geçişi için açık bir hale gelir. Foliküler fazda; 

rektal ultrasonografi yapıldığında kan akımının arttığı, korpus 

uterinin kalınlaştığı, uterus lümeninde sıvı olduğu ve kornularda 

küçük kıvrımlar olduğu fark edilebilir (Keskin ve Macun, 2012). 

İneklerde ovulasyonun meydana geldiği dönem olan 

metöstrüste östrojen aniden düşer ve buna bağlı olarak 

endometriyumda peteşiyel kanama meydana gelir. Bu durum, 

postöstral veya metöstrüs kanaması olarak bilinir. Bu dönemde 

östrojen ve progesteron seviyeleri düşüktür. Siklusun en uzun 

dönemi olan diöstrüste baskın hormon progesterondur ve uterus 

üzerinde oldukça etkilidir. Uterusta özellikle endometriyum 

bezleri ve myometriyum hedef noktalarıdır. Uyarılan 

endometriyum bezleri, embriyoyu besleyecek olan uterus sütünü 

üretir. Myometriumun kontraksiyonları azalır. Sonuçta rahim 

gebeliğe hazır hale gelir. Bu hazırlıklara rağmen gebelik 

şekillenmezse endometriyum PGF2 alfa üretir. Bu hormon ise 

korpus luteumu ortadan kaldırarak progesteron hâkimiyetini 

sonlandırır ve inek tekrar proöstrüs dönemine girer (Kalkan ve 

Öcal, 2012; Bohlooli ve ark., 2015a; Bohloloi ve ark., 2015b). 

Luteal dönemde ultrasonografi ile uterus incelendiğinde kan 
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akımının azaldığı, doku kalınlığının ve sıvı birikiminin minimal 

olduğu görülür (Keskin ve Macun, 2012). 

Doğumun endometriyum üzerine etkisi 

Doğumdan hemen sonra uterus kasılmalarına devam eder ve 

içerisindeki artık sıvılar ve yavru zarlarını dışarı atar. 

Postpartum 5. günde nekrozlaşan karunkuler dokunun dışarı 

atılması 12. günde tamamlanır. Bunun üzerine başlayan 

Endometriyal rejenerasyonda 25. günde epitelyum katının 

yenilenmesi gerçekleşir. Daha alt tabakaların rejenerasyonu ise 

36-48. günlere kadar devam edebilir. Böylece uterusun 

involusyon süreci tamamlanmış olur. İneklerde postpartum 45 

gün içerisinde gerçekleşen ve involusyon olarak bilinen bu süreç 

maalesef ineklerin yarısından azında normal bir şekilde 

tamamlanabilir. Bundan dolayı rahim enfeksiyonları genellikle 

doğum sonrası dönemde sık görülürler (Öcal ve Kalkan, 2012). 

Uterus yangılarına metritisler adı verilir. Bunlar çoğunlukla 

mikroorganizma kaynaklı gelişen enfeksiyonlardır. Şekillendiği 

yere göre endometritis, myometritis, perimetritis vb isimlerle 

anılırlar (Sönmez, 2016).Bu kısımdan itibaren uterus 

mukozasının inflamasyonu olan endometritisler anlatılacaktır. 
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Endometritis 

Uterus mukozasının en hafif hastalığıdır (Sönmez, 2016). 

Buzağılamadan sonraki 3. haftadan itibaren ineklerin % 

20’sinde endometritis görülebilir. Bu durum; postpartum ilk 

ovulasyonun gecikmesine, doğum-gebe kalma aralığının 

uzamasına ve sürüden çıkarmaya kadar birçok probleme neden 

olabilir (Batmaz ve ark., 2015). 

Endometritisler klinik ve subklinik olarak ikiye ayrılır 

(Şenünver ve Nak, 2012). Klinik metritisler de akut, subakut ve 

kronik olmak üzere üç sınıfa ayrılır (Çelik ve Özenç, 2012). 

ETİYOLOJİ 

Bu enfeksiyonlarda en sık görülen etkenler genellikle E. coli, 

Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum ve 

Prevotella melaninogenicus gibi bakterileridir (Sönmez, 2016; 

Gürbulak ve Bademkıran, 2012). Kısraklarda ise E. coli, S. 

aureus ve streptococcus zooepidemicus başlıca etkenlerdir. 

(Seyrek İntaş ve Çetin, 2015). Fetal maserasyon, güç doğum, 

doğuma yardım girişimleri, pneomovagina, ürovagina, retensiyo 

sekundinarum ve vibriozis endometritise neden olan 
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bozukluklardandır (Kalender ve Erdoğan, 2012; Kaya ve Fındık, 

2012; Kaçar ve Kocamüftüoğlu, 2015; Sönmez, 2016). 

KLİNİK BULGULAR 

İnfertilite en yaygın tablodur. Embriyonik ölümler veya 

abortuslar görülebilir. Endometritis durumlarında, uterustan 

yangı sebebiyle salınan prostaglandinler premature luteolizise 

neden olur. Bu da kısa diöstrüse sebep olur. Ayrıca uterustaki 

patojenler yavruyu da enfekte ederek ölümüne sebep olabilir 

(Güvenç ve Tekeli, 2015). Kronik endometritislerde genel 

durum ve iştah iyi olup infertilite dışında herhangi bir bulgu 

görülmez (Kaya ve Fındık, 2012) Kısraklarda vulvanın alt 

kısmında az bir sıvı veya bu sekretin izleri görülebilir. 

Genellikle şiddetli endometritislerde bu durum fark edilebilir. 

Ultrasonografik muayenede uterusta ödem ve sıvı birikimi 

görülür. Rektal muayenede uterus büyük ve geniş olarak tespit 

edilir ve gevşek bir yapıdadır (Seyrek İntaş ve Çetin, 2015). 

TANI 

Rektal muayene ile orta veya şiddetli endometritislerin tanısı 

konabilir. Histereskopi adı verilen endoskopik muayenede 
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uterus mukozasındaki hasarlar ve enfeksiyonlar belirlenebilir. 

Tanı amacıyla kullanılan bir diğer yöntem de mikrobiyolojik 

muayenedir. Ancak kültür için örnek alınırken kontaminasyon 

olması halinde yanlış sonuç alınabilmektedir. Bu sayılan 

yöntemler ile endometritisler belirlenebilir. Ama subklinik 

endometritisler tespit edilemez. Bu sebeple subklinik vakaların 

tespiti için kullanılabilecek en etkili yöntem Endometriyal 

sitolojidir. Bu işlem svab, uterus lavajı ve sitobrush teknikleriyle 

yapılır. Alınan hücre örnekleri giemsa veya diff quick ile 

boyandıktan sonra ışık mikroskobu ile preparatların 

değerlendirmesi yapılır. Bu sayede yangı hücreleri tespit edilip 

enfeksiyon tanısı konulabilir. Tanıda kriter 10 epitel hücresine 

karşılık birden fazla nötrofil görülmesidir. Ayrıca tedavinin 

gidişatı da sitoloji ile takip edilebilir. Tanı amacıyla kullanılan 

son yöntem ise endometriyal biyopsidir. Bu teknikte 

emdometriyal örnek biyopsi pensi ile alınır. Lama tespit 

işleminden sonra doku hematoksilen eosin ile boyanır ve ışık 

mikroskobu altında muayene edilir. Endometriyumun lamina 

propriyasında yangı hücrelerinin sayısının artması enfeksiyonun 

göstergesidir. Bununla birlikte östrüste kan akımı arttığı için 

doğal olarak savunma hücre sayısının arttığı unutulmamalıdır. 

Akut endometritislerin iyileşme döneminde endometriyal bez 
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sayısında azalma, fibrozis ve lökosit sayısında artma görülür 

(Keskin ve Macun, 2012). 

PROGNOZ 

Enfeksiyon uterus mukozası ile sınırlı olup genellikle 

antibiyotik tedavisine cevap verir ve prognoz iyidir. Nadiren 

daha derin katmanlara ilerleyerek hayatı tehdit eden boyuta 

gelebilir. Bununla birlikte, bazen serviks yangısı da duruma 

eşlik eder. Neticede servikal yırtılma ve yapışmalar oluşarak 

hayvanın infertil kalmasına yol açar (Seyrek İntaş ve Çetin, 

2015). Endometritise yakalanan çok sayıda kısrakta 

endometriyozis olarak tanımlanan kronik dejeneratif 

değişiklikler görülür. Böyle kısraklarda prognoz kötü olup 

genellikle gebelikler 90. günden evvel sonlanır (Güvenç ve 

Tekeli, 2015). 

TEDAVİ  

Uterus enfeksiyonlarının tedavisinde ilk tercih antibiyotik 

kullanımıdır (Paksoy ve ark., 2016). İkinci seçenek ise hormon 

uygulanmasıdır. Serviksi açmak ve uterus içeriğini boşaltmak 

amacıyla uterotonik bir hormon kullanılır (Linde-Forsberg ve 
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Eneroth, 2004; Kustritz, 2010). Bunların haricinde 

antibiyotik+hormon kombinasyonu, intrauterin antiseptik, 

uterus içi antiseptik+antibiyotik karışımları,  

antibiyotik+nonsteroid anti-inflamatuvarlar ve alternatif ilaçlar 

kullanılır (Kaya ve ark., 2015) Ayrıca homeopatik ilaç kullanımı 

ile de endometritisler tedavi edilebilir (Paksoy, 2021).  

Bakteriyel etkenlerin oluşturduğu endometritislerin tedavisinde 

genellikle antibiyotikler uygulanmaktadır. Bu antibiyotikler 

intrauterin olarak verildiğinde daha etkili olmaktadır (Güvenç ve 

Tekeli, 2015). Subklinik endometritisli ineklerde suni 

tohumlama sonrası uterus içine antibiyotik uygulanması ile 

yüksek gebelik oranları elde edilmektedir. İntrauterin en çok 

tercih edilen antibiyotikler klortetrasiklin, seftiofur, gentamisin, 

ampisilin, spektinomisin, sülfonamid ve sefapirindir (Kaya ve 

ark., 2015). Gentamisin özellikle serum fizyolojik ile birlikte 

sulandırılarak verildiğinde tedavi gerçekleşmektedir. Köpük 

şeklinde antibiyotik uygulaması da başvurulan bir diğer 

yöntemdir. Bu amaçla intrauterin olarak rifaksimin verilir ve 

uygulanan antibiyotik 2 gün boyunca bakterilere karşı etkili 

olmaktadır. Köpük formunda olması sebebiyle uterusa eşit bir 

şekilde dağılmakta ve uygulandığı yerden emilmeyerek etkin 
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konsantrasyonunu muhafaza etmektedir. Antibiyotikler suni 

tohumlamadan hemen sonra verilebileceği gibi 30 dk, 2, 6, 12 

veya 24 saat sonra da tek doz olarak uygulanabilir (Sönmez, 

2016). Alternatif tedavi olarak uygun antiseptik ve 

dezenfektanlar intrauterin yolla verilebilmektedir. Kısraklarda 

steril serum fizyolojik içinde oksitosin rahim içine verilerek 

uterusun involusyonu hızlandırılabilir (Güvenç ve Tekeli, 2015).  

Klinik endometritisli inekler üzerinde yapılan bir çalışmada 

antibiyotik, PGF2 alfa ve theranekronun tedavi etkinliği 

karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar klinik endometritisin 

tedavisinde theranekron ve PGF2 alfa kullanımının yangıyı daha 

iyi azalttığını bildirmişlerdir (Keshavarz ve ark., 2016).  

Akut endometritislerin tedavisinde öncelikle perineal yapısal 

bozukluklar tedavi edilir. Sonrasında lokal antibiyotik ve uterus 

lavajı gibi uygulamalara başvurulur. Tedavi için hayvanın 

östrüste olması bir avantajdır. PGF 2 alfa uygulanarak hayvan 

östrüse getirilir ve eğer varsa uterustaki sıvı birikiminin dışarı 

atılması sağlanır. Uterus lavajı da buna yardımcı olur. 1-2 litre 

sıcak serum fizyolojik ile bu işlem yapıldığında debris dışarı 

atıldığı gibi uterusta da yoğun bir nötrofilik infiltrasyon olur 

(Seyrek İntaş ve Çetin, 2015). 
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Kısraklarda görülen postkoital endometritislerin tedavisinde 

özellikle vaginal ve klitoral enfeksiyonların tedavi edilmesi 

gerekir. Bu amaçla sabunlu su ile yıkama, klorheksidin 

uygulanması ve topikal antibiyotik kullanımı gibi yöntemlere 

başvurulur. Hatta gerekirse kliterektomi bile yapılabilir (Seyrek 

İntaş ve Çetin, 2015).Kronik endometritislerin tedavisi akut 

endometritisler gibidir. Ama mutlaka sıcak serum fizyolojik ile 

infüzyon ve lavaj yapılmalıdır. Sistemik geniş spektrumlu bir 

antibiyotik ve PGF2 alfa enjeksiyonlarına ilaveten plazma 

infüzyonları da uygulanır (Kaya ve Fındık, 2012; Seyrek İntaş 

ve Çetin, 2015). Yapılan bir çalışmada kronik endometritisli 

ineklerde homeopatik ilaçların etkisi araştırılmıştır. 

Hayvanlardan bir gruba homeopatikler (Lachesis compositum 

ve Mucosa compositum) verilirken diğer gruba ise 

oksitetrasiklin ve PGF2 alfa uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 

homeopatiklerin daha fazla hayvanı iyileştirdiği tespit edilmiştir 

(Bogdan ve ark., 2009). 

KORUNMA 

Hayvanları endometritise predispoze hale getiren yapısal 

bozuklukların giderilmesi ve enfeksiyöz sebeplerin ortadan 

kaldırılması gerekir. Bu maksatla, perineumdaki yapısal 
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bozuklukların uygun operasyonlarla tedavi edilmesi (Seyrek 

İntaş ve Çetin, 2015)  ve endometritise yol açan enfeksiyonlara 

karşı aşıların yapılması faydalı olacaktır (Kılıçarslan ve Aydın, 

2012).Ayrıca hayvanlarda immün sistemin güçlendirilmesi, 

daha temiz bir çevre oluşturulması, yeterli bir rasyon sunulması 

ve doğuma yardım girişimlerinin en aza indirilmesi 

gerekmektedir (Peker, 2019). Endometritisleri daha iyi 

anlayabilmek, yeni antibiyotikleri in vivo olarak test etmek ve 

muhtemel tedaviler denemek için çiftlik hayvanlarında ve deney 

hayvanlarında enfeksiyon modelleri geliştirilmiştir (Ochi ve 

Uchida, 1963; Dafalla ve Hartigan, 1983; Chaudhary ve ark., 

1987; Colbern ve ark., 1987; Kluciński ve ark., 1990). Aşağıda 

bu modellerden bahsedilecektir. 

ENDOMETRİTİS MODELLERİ 

Literatüre bakıldığında hayvanlarda ilk deneysel endometritis 

oluşturma girişimleri kobaylar üzerinde denenmiştir 

(Azizuddin, 1951). Daha sonraki bir çalışmada ise steroid 

hormonların etkisiyle endometritis oluşturulmuştur. Teunissen 

(1952) bu çalışmasında köpeklere östrojen ve progesteron 

enjekte etmiştir. Progesteron enjekte edilen hayvanların hemen 

hemen yarısında endometritis oluşurken östrojen verilen 
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köpeklerin sadece birinde hastalık görülmüştür. Böylece esas 

amaç enfeksiyon oluşturmak olmasa da köpeklerde steroid 

kullanımının, deneysel endometritislere sebep olduğu ilk defa 

tespit edilmiştir. Daha sonraları bilinçli olarak insanlarda 

(Parsons ve Schmidt, 1982) ve çiftlik hayvanlarında (Ayliffe ve 

Noakes, 1982;  Colbern ve ark., 1987;  Chaudhary ve ark., 1987; 

Cester ve ark., 1996) endometritisler oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bu sayede hastalığın fizyopatolojisi, yeni antibiyotiklerin ve 

ilaçların bu hastalığın tedavisindeki etkileri daha iyi 

anlaşılabilecektir. Ayrıca ilaçların uterustaki farmakodinamiği 

ve kinetiği de kolaylıkla değerlendirilebilecektir. 

Deney hayvanları üzerindeki çalışmalar ise ratlar üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Ratlarda ilk çalışmalar Dafalla ve Hartigan 

(1983) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmaları Nishikawa ve ark. 

(1985, 1987)’ nın yaptığı çalışmalar takip etmiştir. Sonrasında 

ise Mikamo ve ark. (1998abc, 1999, 2000) tarafından bu 

konudaki araştırmalar devam etmiştir. Mikamo ve ark. (1997) 

ise ilk başta E. Coli ve B. Fragilis ile pyometra modeli 

oluşturmuşlardır. Daha sonra aynı iki bakteriyi (Mikamo ve ark., 

1998ab, 2000) ve yalnızca E. coliyi (Mikamo ve ark., 1998c, 

1999) kullanarak endometritisi modellemişlerdir. Pyometra ve 
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endometritis modelleri operatif açıdan birbirine çok yakındır. 

Sadece pyometra modelinde serviks cerrahi iplik ile bağlanırken 

endometritiste serbest bırakılmaktadır.Günümüzde ratlarda; 

lipopolisakkarid (LPS), E. Coli ve S. aureus ile indüklemek 

suretiyle bu enfeksiyon modellenmektedir. 

LPS 

LPS, gram negatif bakterilerin hücre zarında bulunan önemli bir 

maddedir. Bu madde aynı zamanda bir endotoksin olup kan 

dolaşımına girerek immün sistemi uyarır (Wu ve ark., 2017) ve 

inflamatuar yanıta sebep olabilir. Bu yanıt neticesinde 

proinflamatuar mediatörler salınır (Wang ve ark., 2019). 

LPS'nin TLR4 sinyal yolunu indükleyerek inflamatuar 

sitokinlerin aşırı ekspresyonuna yol açtığı bilinmektedir. TLR4 

ekspresyonu LPS tarafından uyarıldığında, nükleer faktör (NF)-

κB yolu aktive olmaktadır. Bu yol uyarıldığında da tümör nekroz 

faktörü-α (TNF-α), interlökin-1β (IL-1β) ve interlökin-6 (IL-6) 

gibi sitokinlerin salgılanmasına aracılık eder ve inflamasyonu 

şiddetlendirir (Wu ve ark., 2017). 

LPS, hazır ticari bir ürün olarak piyasada bulunmaktadır. Bu 

sebeple endotoksine araştırmacılar kolaylıkla ulaşılabildiği ve 
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hayvanlara uygulandığında inflamasyon meydana geldiği için 

memelilerde enfeksiyon modelleri oluşturmak için 

kullanılmaktadır. Özellikle de endometrit modeli çalışmalarında 

yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Enfeksiyon modeli 

oluşturmak amacıyla uterus içine infüze edilerek kullanılır. LPS 

tek doz olarak hayvanlara 1mg/kg dozda uygulanmaktadır 

(Jiang ve ark., 2021; Shen ve ark., 2022).Shen ve ark. (2022) 

tarafından ratlar üzerinde yapılan bir araştırmada deneysel 

olarak endometritis oluşturulmuştur. LPS uygulaması; uterusta 

ödem, hiperemi, nekroz ve nötrofil infiltrasyonuna neden olarak 

dokusal bütünlüğü bozmuş ve çalışma sonucunda endometritis 

oluşmuştur. Ayrıca IL-1β, IL-6, and TNF-α seviyelerini de 

artırmıştır. Üstelik makroskobik olarak da LPS verilen 

hayvanların uterusundaki yangı görülmüştür. Sonuç olarak bu 

endotoksin ratlarda endometrit modeli oluşturmada başarı ile 

kullanılmaktadır. 

E. coli 

Uterus enfeksiyonlarına birçok bakteri türü sebep olmaktadır. 

Endometritisli hayvanlardan alınan örneklerde yapılan 

mikrobiyolojik analizler E. coli, Arcanobacterium pyogenes, 

Fusobacterium necrophorum ve Prevotella melaninogenicus’un 
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en çok görülen türler olduğunu ortaya koymuştur (Sönmez, 

2016; Gürbulak ve Bademkıran, 2012). Bu bakteriler içersinde 

özellikle E. coli endometritis modellemede kullanılmaktadır. Bu 

şekilde kullanılacak olan bakteriler önce endometritisli 

hastalardan izole edilir. Daha sonra bakteriler Mueller-Hinton 

agarda 24 saat kültüre edilir. En sonunda buradan alınarak uterus 

lümenine inoküle edilir. Bu işlemde 27 g’lik bir kanül kullanılır.  

E. coli’nin uygulama dozu 1.1x106 CFU/rat’tır (Mikamo ve ark., 

1998c). Zaman içinde araştırmacılar deney hayvanlarında farklı 

dozlar kullanarak da endometritis oluşturmuşlardır (Demirel ve 

ark., 2019; Han ve ark., 2021).Literatüre baktığımızda E. 

coli’nin endometrit oluşturmada tek başına kullanılabildiği gibi 

başka bakterilerle kombine olarak kullanıldığını da 

görmekteyiz. E. coli, tek başına veya diğer bakterilerle kombine 

kullanıldığında uygulama dozu aynı miktarda kalmaktadır. 

Mikamo ve ark. (1998b), B. Fragilis ile birlikte kullanmışlardır. 

Diğer araştırmacılar ise E.coli+S. aureus kombinasyonunu 

uterus mukozasını enfekte etmek için uygulamışlardır (Tiwari 

ve ark., 2017; Miao ve ark., 2021).  
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S. aureus  

İnek ve kısraklarda yapılan araştırmalar S. aureus’un 

endometritisin başlıca etkenleri arasında olduğunu göstermiştir 

(Seyrek İntaş ve Çetin, 2015; Tiwari ve ark., 2017). Ratlar 

üzerinde yapılan çalışmalarda endometritisli inek uteruslarından 

alınan örneklerden identifiye ve izole edilen bakteriler 

kullanılmaktadır (Jia ve ark., 2019).  

Uterus örnekleri steril svablarla alınarak hemen laboratuara 

gönderilmektedir. Besiyerlerine ekilen bakteriler üretildikten 

sonra laktoz pozitif olan koloniler mannitol salt agarda yeniden 

kültüre edilir. Sonrasında tür tayini yapılarak S. aureus oldukları 

teyit edilir. Doğrulama sonrasında deneysel endometrit 

oluşturmaya hazır hale gelen bakteriler uygun dozda ratlara 

verilir. Elde edilen izolat kornu uterilere doğrudan inoküle 

edilebilir (Zhang ve ark., 2020) veya postpartum dönemde olan 

ratlara intravaginal olarak verilebilir (Jia ve ark. 2019). S. 

Aureus’un uygulama dozu 1x108 veya 1x109’dur. Yapılan 

araştırmalarda S. aureus verilmesiyle endometrit modeli ratlarda 

başarıyla oluşturulmuştur. Makroskobik incelemede uterusun 

büyüdüğü ve ağırlığının arttığı belirlenmiştir. Organın 

histopatolojik incelenmesi ile yangısal değişimlerin meydana 
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geldiği görülmüştür. Ayrıca oksidatif markerların ve inflamatuar 

sitokinlerin seviyelerinin yükseldiği de tespit edilmiştir (Tiwari 

2017, Zhang 2020, Jia 2019). 

SONUÇ 

Çiftlik hayvanlarında infertiliteye sebep olan endometritis 

hastalığının tedavisinde yeni ilaçlar sürekli olarak 

denenmektedir. İnek, kısrak, koyun ve manda gibi türlerde bu 

yeni ilaç molekülleri endometritis modeli oluşturarak test 

edilebilmektedir. Ancak bu hayvanların maliyetlerinin yüksek 

olması bilim insanlarını laboratuar hayvanlarına yöneltmiştir. 

Bunun neticesinde çiftlik hayvanları yerine ratlar ve fareler 

üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Böylece deneyler daha hızlı 

ve daha ekonomik bir şekilde yapılabilmektedir. Sonuç olarak; 

yeni antibiyotiklerin ve fitoterapotiklerin ön çalışmalarla deney 

hayvanlarındaki etkileri tespit edilmekte, sonrasında ise 

reprodüktif problemi olan evcil hayvanlarda uygulanması ile 

hem hastalık tedavi edilmekte hem de gebeliğin oluşumu 

sağlanmaktadır.  
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GİRİŞ 

Rasyon hayvanlara günlük olarak verilen yemi ifade ederken, 

reprodüksiyon üreme ve çoğalma anlamına gelir. Anlam olarak 

birbirine uzak olan bu iki kelime aslında birbirine çok yakındır. 

Çünkü canlılarda beslenme ve üreme arasında çok sıkı bir 

bağlantı vardır. Yeterli ve dengeli bir beslenme programı 

reprodüktif sağlık için çok önemlidir.  Genç dişilerin puberteye 

erişmesi, östrüslerinin başlaması ve gebe kalabilmeleri için 

doğru bir rasyonla beslenmesi gerekir. Aksi takdirde fertilitede 

ciddi azalmalar meydana gelir. Ayrıca hayvan beslemede 

yapılan hatalar, evcil hayvanlarda verimlerin azalmasına ve 

metabolik hastalıklara yol açar. Bu konunun öneminden dolayı 

Veteriner Fakültelerinde, Hayvan Besleme ve Beslenme 

Hastalıkları anabilim dalı kurulmuştur.  

Evcil hayvanlarda beslenme problemleri yaygın olarak görülür 

ve bunun birçok sebebi vardır. Ancak doğada serbest halde 

yaşayan vahşi hayvanlarda böyle bir sorun yoktur. Evcil ve 

yabani hayvanlar arasındaki bu farklılığın başlıca sebebi, çevre 

ve beslenme şeklidir. Kökeni vahşi doğadan gelen ama insanlar 

tarafından yakalanarak zaman içerisinde çiftliklerde 

yetiştirilmeye başlanan hayvanlar hareketli bir yaşamdan 
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hareketsiz bir hayata geçmişlerdir. Bu da yetmediği gibi verim 

yönlü seleksiyona tabi tutulmuşlardır. Üstüne bir de zaman 

içerisinde seleksiyona tabi tutuldukları özellikler de değişmiştir. 

Bütün bunlara ilaveten hayvanlara verim yönlü beslenme 

programları da uygulanmış ve yedikleri gıdaları insanlar 

belirlemişlerdir. Hâlbuki doğada serbest halde yaşayan yabani 

ruminantlar, yiyecekleri besinleri kendileri seçerler. Gıdaya 

ulaşabilmek için uzun mesafeler katederler ve predator tehlikesi 

sebebiyle de sürekli tetikte olup sık sık koşarlar. Bu ve benzeri 

yaşam koşulları sebebiyle yabani hayvanlarda beslenmeye bağlı 

hastalıklar nadiren görülür. 

Beslenme hastalıkları insanlar için de önemli bir sağlık 

sorunudur. İnsanlar son yıllarda doğru beslenmenin önemini 

daha iyi anlamaya başladılar. Çünkü obezite oranları artmış 

toplumlarda, metabolik hastalıklar ciddi bir sağlık sorunu haline 

gelmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2022). Örneğin Amerika’da obezite 

her geçen yıl yaygınlaşmakta ve aşırı kilo alımına bağlı 

hastalıklar artmaktadır (CDC, 2022). Buna karşın Afrika’nın 

dezavantajlı bölgelerinde yaşayan insanlar oldukça zayıf olup 

ölüm sebepleri çoğunlukla gıda yetmezliği veya enfeksiyon 

kaynaklı hastalıklardır (Boutayeb, 2010; Agyemang ve ark.,  
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2016; Fenollar ve Mediannikov, 2018; Pires ve ark., 2021). Aynı 

durum çiftlik hayvanları için de geçerlidir. Yani bazı hayvanlar 

yetersiz beslenip cılız kalmakta bazıları ise aşırı kilolu 

olmaktadır. Bu durumun sebebi, hayvan besleme hakkında 

doğru bilinen yanlışlardır.  Geçmişten gelen bu hatalı bilgileri 

kullanan insanlar, hayvanları ya aşırı ya da yetersiz 

beslemektedir. Her iki durumda da hayvanların metabolizmaları 

ve üremeleri olumsuz etkilenir. 

Aşırı beslenme, hayvanlarda yağ doku miktarı artıran bir 

durumdur. Bu artış, adipoz dokudan leptin hormonunun 

salınımını tetikler. Aşırı miktarda üretilen bu adipokin GnRH’yı 

bloke eder ve üreme faaliyetlerini durdurur. Yetersiz beslenme 

durumunda da hayvanın ihtiyaçları karşılanamadığı için vücut 

yağları azalmaya başlar. Bu durumda leptin hormonu salınımı 

azalır veya durur. Bu hormonun az miktarda üretimi de GnRH 

salınımını bloke eder (Caprio ve ark., 2001). Ayrıca yetersiz 

beslenme durumunda hayvanlarda enerji ihtiyacı yağlardan 

karşılanacağı için organizmada yağ yıkım ürünleri artar. 

Esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) ve Beta hidroksi bütirat 

(BHBA) gibi moleküller kanda daha fazla bulunmaya başlar. 
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Bunların erken postpartum dönemde ortaya çıkması muhtemel 

hastalıkların habercisidir (Seifi ve ark., 2011). 

Beslenme, doğumla birlikte başlayan ve ölünceye kadar devam 

edecek olan hayati bir faaliyettir. Beslenme şekli, zamanı ve 

kullanılan yem maddeleri ise hayvanın içinde bulunduğu yaşa ve 

fizyolojik duruma göre değişiklik gösterir. Bundan dolayı 

sürüde bulunan hayvanların fizyolojik durumlarına göre 

gruplandırılması doğru bir beslenme programının 

uygulanmasını kolaylaştıracaktır. (Aslan ve Gümen, 2012; 

Türkmen, 2018). 

Bu kısımdan itibaren yeni doğan hayvanlardan başlanarak 

ineklerin beslenmeleri ve üreme ile olan ilişkileri anlatılacaktır. 

YENİ DOĞANLARIN BESLENMESİ 

Buzağıların beslenmesi genellikle iki döneme ayrılır. Birinci 

dönem, doğumdan sütten kesilinceye kadar olan dönemdir. Bu 

dönem 0-8. haftalar arasını kapsar. Yeni doğan buzağıya ilk 

olarak ağız sütü verilir. Kolostrum olarak bilinen bu yoğun 

kıvamlı sarımtrak renkli sıvı, içerisinde bol miktarda 

immunoglobulin barındırır. Buzağı dünyaya geldiğinde 
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mikroorganizmalara karşı savunma sistemi yok denecek kadar 

azdır. O sebeple kolostrumun doğar doğmaz buzağı tarafından 

alınması çok önemlidir. En geç doğumdan sonraki birkaç saat 

içinde alınması gerekmektedir. İlk emzirmede buzağının 2-2,5 

litre ağız sütü içmesi yeterlidir. Bir gün içerisinde ise buzağının 

vücut ağırlığının %10’u kadar kolostrum içirilmelidir (Türkmen 

ve Biricik, 2018). İlk üç gün ağız sütü verilen yavrular 4. günde 

annelerinden ayrılıp buzağı kulübelerine alınırlar (Erez ve 

Göncü, 2012).  

Kulübeye alınan hayvanlarda besleme normal süt ile yapılır. Süt, 

buzağılara vücut ısısında verilmelidir. Aksi takdirde diyare 

oluşabilir. Sütle birlikte pelet formundaki buzağı başlangıç yemi 

de 4 günlükten itibaren verilmelidir. Buzağı maması olarak 

bilinen süt ikame yemleri ise buzağılara 8. günden başlanarak 

verilebilir ve sütten kesilinceye kadar da normal süt yerine 

kullanılabilir (Türkmen ve Biricik, 2018). 

Buzağılarda büyüme ve gelişme için rumen (işkembe) gelişimi 

zorunlu fizyolojik bir olaydır. Ancak buzağının içtiği süt, 

rumene uğramadan doğruca abomasuma geçer. Bu sebeple sütün 

işkembe gelişimine katkısı olmaz. Bu gelişimi sağlamak için 

konsantre ve kaba yemler kullanılmalıdır. Rumen gelişimi göz 
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önüne alındığında bu yemlerin farklı periyotlarda verilmesi 

gerekir. İşkembenin gelişimi iki aşamada olur. İlk aşama, 

Rumen papillalarının gelişimidir. Bu amaçla, konsantre bir yem 

olan buzağı başlangıç yemi verilir. İkinci aşama Rumen 

kaslarının gelişimidir. Kaba yemler, işkembe kaslarının 

gelişiminde önemli bir gıda maddesidir. Bu gelişim için de kuru 

otlar verilmelidir. Buzağılara kuru ot en erken 1 aylık yaştan 

itibaren verilebilir. Kaba yem sınıfında bulunan yonca kuru otu 

özellikle tercih edilmelidir (Türkmen ve Biricik, 2018). 

Buzağılar en erken 5, en geç ise 8 haftalıkken sütten kesilir. 

Buzağı, fazla miktarda süt içiyorsa tedrici olarak süt emmesi 

azaltılır ve öylece sütten kesilir. Sütten kesim için dikkat 

edilecek diğer bir nokta ise hayvanın günlük en az 700 gr buzağı 

başlangıç yemi tüketebiliyor olmasıdır (Türkmen ve Biricik, 

2018). 

Sütten Kesilen Buzağıların Beslenmesi  

Bu dönemde (2-6 ay) enerji ve protein içeriği daha düşük olan 

buzağı başlangıç yemine geçilir. Kaba yem olarak kuru yonca 

otuna devam edilir. Hem konsantre hem de kaba yem hayvanlara 

istediği kadar verilir. Buzağılar 3 aylık olduktan sonra kaliteli 
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silaj ve saman az miktarda sunulabilir. Hayvanlar 4 aylık 

olduklarında erkek ve dişi buzağılar ayrılır. Dişi buzağılara, 

önceki yemlerine göre daha az enerji içeren konsantre yem ve 

biraz da kaba yem verilir (Türkmen ve Biricik, 2018). 

Genç dişilerin beslenmesi 

Düve adayı (6-12 aylık yaş) olarak adlandırılan dişilerin ve 

düvelerin beslenmesi son derece önemlidir. Bu zaman 

dilimlerinde uygulanacak beslenme programları ile hayvanların 

gelecekteki fertilitesi ve süt verimleri yükseltilebilir. Düve 

adayları, kasaplık hayvan olmadığı için besili görünmelerine 

gerek yoktur. Bu hayvanların aşırı beslenmesi, onların fertilite 

ve süt verimlerini azaltır. Dişi buzağılarda meme gelişimi 4-9 

aylık yaşlarda olmaktadır. Eğer bu yaşlarda fazla beslenirlerse 

memede parankim dokusu yerine yağ dokusu gelişir. Et meme 

olarak adlandırılan bu memede, laktasyon dönemi süt verimi az 

olur (Türkmen ve Biricik, 2018). Aşırı beslemenin diğer bir yan 

etkisi ise erken kızgınlıkların ortaya çıkmasıdır. Bu durumda 

kontrolsüz bir şekilde çiftleşme olursa düve adayı gebe kalabilir 

ve kendi gelişimini tamamlayamaz. Sonuç olarak küçük 

kalacağı için güç doğumlar meydana gelir (Şenünver ve Nak, 

2012). Hayvanların kilo almasının diğer bir olumsuz etkisi de 
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leptin salınımının bozulmasıdır. Bu hormon GnRH’yı 

etkilediğinden üreme faaliyetleri de bozulur (Caprio ve ark., 

2001).  

Yukarıda bahsedilen olumsuzlukların yaşanmaması için bu 

hayvanlar nasıl beslenmelidir? Genç dişilerin günlük 750 gr 

canlı ağırlık (CA) artışı sağlayacak kadar beslenmesi gerekir. 

Yaşı 6-12 ay arasında olan düve adayı hayvanlara günlük 4-7 kg 

mısır silajı, 2-3 kg kuru ot ve 2 kg kadar düve yemi verilmelidir. 

Genç dişiler 12 aylık yaşa ulaşıp düve olduklarında yem 

ihtiyaçları artar. Bu açığı kapatmak için düve yemi günlük 1-1,5 

kg kadar artırılır (Türkmen ve Biricik, 2018). 

Pubertas 

Düve adayı dişiler 8-12 aylık yaşta puberteye erişirler. Bununla 

birlikte pubertasa erişme yaşını pek çok faktör etkilemektedir. 

Beslenme de bu faktörlerden biridir (Kalkan ve Öcal, 2012).  

Düve adayları, yeterli ve dengeli bir şekilde beslendiğinde vücut 

ağırlığı artmakta ve daha erken pubertasa ulaşmaktadır 

(Şenünver ve Nak, 2012). Holstein ırkı düveler 250-270 kg 

ağırlığa ulaştıklarında kızgınlık göstermeye başlarlar (Kalkan ve 

Öcal, 2012). Eğer puberteye erişim geciktiyse rasyon 
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içeriklerine ilavelerle düvelerde pubertas uyarılabilir (Semacan 

ve Pancarcı, 2012).  

Yüksek konsantrasyonlu yemlerle beslenen dişi danaların 7 

aylıkken puberteye eriştiği bilinir. Peki yetersiz beslenildiğinde 

puberteyi geciktiren olay nedir? Yemin enerji ve protein içeriği 

düşük olduğunda hayvanda LH salgısı inhibe olup dominant 

follikül gelişememektedir. Düşük enerjili yemle beslenme 

durumunda hayvanın hormon ve benzeri faktör salınımları 

bozularak pubertasa ulaşması gecikmektedir (Kalkan ve Öcal, 

2012). 

Pubertasa erişmede birçok anahtar faktör bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi insülin benzeri büyüme faktörü-1’dir (IGF-I). 

Bu faktörün miktarı, vücut ağırlığıyla birlikte artar. İyi bir 

yemleme ile LH, insülin ve glikoz miktarları yükseltilerek IGF-

I seviyesi artırılmaktadır. IGF-I, etkisini küçük follikülerin 

çoğalmasını uyararak gösterir. Bu noktada IGF- II de benzer 

etkilidir. İnsülin ise folliküllerden östradiol salınımını artırır 

(Kalkan ve Öcal, 2012). 
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Östrüs Siklusu 

Genç dişilerin pubertasa erişmesiyle hayvanlarda östrüs 

siklusları başlar. Her bir östrüs siklusu içerisinde 1-4 arasında 

foliküler dalga görülür. Foliküler dalga sayısı ve beslenme 

arasında da yakın bir ilişki vardır. İnsülin ve IGF-I’in kan 

konsantrasyonlarındaki azalma foliküler dalgaları olumsuz 

etkiler (Kalkan ve Öcal, 2012). Eğer bir inek vücut ağırlığının 

5’te 1’inden fazlasını kaybederse anöstrüse girer. Bunun sebebi 

GnRH, FSH, LH ve GH sentezinin bozulması ve buna bağlı 

olarak folikül gelişiminin ve steroid sentezinin kaybedilmesidir. 

Rasyonda enerjinin az olması ve bu sorunun kronikleşmesi 

dominant folikülün gelişimini de bozar (Öcal ve Kalkan, 2012). 

Doğal veya Suni tohumlama 

İneklerde beslenme, reprodüktif performansı belirleyen en 

önemli unsurdur. Yetersiz veya aşırı beslenen inek ve düvelerde 

insülin, IGF-1, leptin ve GnRH salınımı bozulacağından 

ovulasyon olumsuz etkilenir. Sonuçta tohumlama sonrası 

gebelik oranlarında azalmalar görülür (Göktepe ve Selçuk, 

2015; Uzun ve Bayraktar, 2019). 
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Kondisyonu orta veya zayıf olan ham düvelerde rasyonun 

iyileştirilmesi gebelik oranlarını artırmaktadır. Eğer hayvan 

yağlandırılırsa fertilite oranları azalır. Tohumlama döneminde 

balık yağı kullanımı ilk suni tohumlamada gebelik kaybını 

azaltırken ikinci suni tohumlamada gebelik oranını artırmaktadır 

(Şenünver ve Nak, 2012).  

Rasyondaki proteinin yetersiz olması durumunda ise östrüs 

belirtileri görülmez. Doğum sonrası ilk tohumlamada gebelik 

oranları azalır. Yine rasyondaki protein oranı fazla olursa 

fertilite problemleri ortaya çıkar (Şenünver ve Nak, 2012; Aslan 

ve Gümen, 2012). 

Gebelik 

Düveler cinsel olgunluğa eriştiklerinde gebe kalabilirler. Ancak 

yetişkin bir sığırın ağırlığının %70’ine ulaşması gerekir. 

Holştayn bir düve 14-15 aylık yaşa ve 330 kg ağırlığa ulaşmışsa 

tohumlama yapılabilir.  Daha az bir canlı ağırlıkla tohumlama 

yapıldığı takdirde, doğum anında yavru anneye göre daha büyük 

olacağından güç doğum oluşabilir. Ayrıca anne adayı doğuma 

kadar yeterince büyüyemezse doğum-ilk kızgınlık süresi uzar ve 
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ilk tohumlamada gebelik oranları düşer (Şenünver ve Nak, 

2012). 

Embriyonun gelişimi ve annenin beslenmesi arasında sıkı bir 

bağlantı vardır. Gebe bir hayvanda yetersiz beslenme olursa 

embriyonik ölümler görülebilir. Örneğin sütçü ineklere yeterli 

rasyon verilmezse gebeliğin 28-56. günleri arasında vücut 

kondisyon skorunun (VKS) 1 puan düşmesi embriyonik 

ölümleri artırır. Embriyonal aşamadaki kötü besleme yavruda 

malformasyonlara neden olur (Kılıçarslan ve Aydın, 2012; 

Paksoy, 2018). 

Fetal büyüme üzerinde de maternal beslenme oldukça önemlidir. 

Anne karnındaki fötüs, kötü besleme nedeniyle ölebilir veya 

yaşama şansı düşük bir yavru olarak dünyaya gelir. Rasyonda 

iyot eksikliği, erken doğum ve tüysüz yavrulara neden olur. 

Fetal dönemde gebe hayvanlarda beslenmeye bağlı yalancı 

sancılar görülebilir. Üstelik E vitamini eksikliği, yeterli yeşil ot 

verilmemesi, östrojen içeriği fazla otların ve düşük kaliteli 

silajların verilmesi, bozuk-küflü ya da yüksek ısı-ışık-nem almış 

otların verilmesi abortuslara neden olabilir (Kılıçarslan ve 

Aydın, 2012). Ölü buzağı doğumlarının artması da beslenme 

yetersizlikleri ile ilişkilidir (Taşal ve Şendağ, 2012).  
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Gebeliğin son iki ayı 

Bu dönem beslemesi çok önemlidir. Eğer hayvan düve ise 

doğumla birlikte artık inek olacak ve laktasyondaki süt verimi 

ve fertilitesi gebeliğin son iki ayındaki beslenmeden 

etkilenecektir (Türkmen ve Biricik, 2018). Gebeliğin son 2 

ayında VKS’nu koruyan veya hafif artıran inekler doğum 

sonrası zayıflara kıyasla yaklaşık 20 gün önce kızgınlık 

göstermekte ve daha çabuk gebe kalmaktadır (Ekici ve Güngör, 

2012). Doğuma yakın olan bu dönemde hayvana günlük 3,5 kg 

düve yemi, 6-8 kg mısır silajı ve 2-4 kg kuru ot verilmesi uygun 

olacaktır. Doğuma 2-3 hafta kala laktasyonda verilecek süt 

yeminden hayvana günlük 1-2 kg verilmeye başlanır ve azar 

azar artırılarak doğuma kadar 5-6 kg miktarına ulaşılır. Aynı 

uygulama kaba yem içinde geçerlidir. Eğer düvelerde bu 

dönemde aşırı besleme yapılır ve hayvan yağlanırsa güç doğum 

ihtimali artar. Sonrasında ise hipokalsemi, retensiyo 

sekundinarum ve metritis gibi hastalıklar oluşabilir (Türkmen ve 

Biricik, 2018). Ketozis de gebeliğin sonlarında görülebilen bir 

hastalıktır. Annenin yeterli ve dengeli beslenmesi ile önlenebilir. 

(Ekici ve Güngör, 2012) 



TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR| 68 

 

Gebelikle ilgisi olmayan prolapsus vagina vakalarında da rasyon 

kontrol edilmelidir (Kılıçarslan ve Aydın, 2012). Çünkü bazı 

yemlerde bol miktarda bulunan fitoöstrojenler kist oluşumu,  

prolapsus vagina,  embriyonik ölümler ve abortuslara neden 

olabilir (Ata ve Tekin, 2001).Yetersiz beslenme sebebiyle, 

doğum sırasında annenin vücut ağırlığının az olması, güç doğum 

sebebidir. Çünkü bu durumda, gebe ineğin karnındaki yavruya 

öncelik tanınır ve annenin kendi gelişimi aksar, doğurmak için 

yeterli enerjisi olmaz ve doğumda bitkin düşer. Gebe inekler 

yetersiz beslendiğinde doğum sonrası süt ve kolostrum 

üretimleri azalır. Bu durumda da yavrunun bağışıklık sistemi 

gelişemez ve hastalıklara yatkın bir hale gelir (Musal ve Köker, 

2012).  

Yetersiz beslenen hayvanlarda ortaya çıkan diğer bir sorun da 

primer uterus tembelliğidir. Bu durumda uterus kasılamaz ve 

doğum başlamaz. Aşırı beslenme ise pelvis bölgesinde fazla 

yağlanmaya sebep olarak doğumu güçleştirir. Kilolu ineklerde 

de doğum süresi uzar ve güç doğum insidensi artar. Çünkü enerji 

yönünden aşırı besleme yapıldığında yavrular daha büyük 

olmaktadır (Musal ve Köker, 2012). Bununla birlikte dengeli bir 

rasyonla beslenen anneler 3-4 gün daha önce doğum 
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yapmaktadır (Vural ve ark., 2012).Beslenme, doğum zamanını 

belirleme hususunda da etkilidir. Düve ve ineklerin gece geç 

saatlerde beslenmesi doğumun gündüz saatlerinde olmasını 

sağlayabilir ve bu yetiştiriciler için önemli bir avantajdır (Ekici 

ve Güngör, 2012). 

Doğum 

İneğe doğumun hemen ardından ilk olarak bol miktarda ılık su 

verilmelidir (30 litre). Suyla birlikte propilen glikol verilmesi de 

oldukça faydalı bir uygulamadır. Böylece ineğin sıvı kaybı 

giderilir, dolaşım sistemi düzenlenir ve rumenin dolması 

sağlanarak abomasum deplasmanına karşı koruma sağlanır 

(Aslan ve Gümen, 2012). Yeni doğum yapmış hayvanlara 

sindirimi kolay yemler verilir. Yemlerin ılık yal şeklinde 

verilmesi daha da iyi olacaktır (Ekici ve Güngör, 2012). Böylece 

yavru zarlarının atılması kolaylaşır (Mbuku ve ark., 2019).  

Doğum sonrası inek buzağıyı yalamadan önce içirilen yem katkı 

maddeleri de piyasada bulunmaktadır. Vitamin-mineral-

aminoasit vb. maddelerin karışımından oluşan bu ürünler ılık 

suda eritilerek içirilir. Antioksidan etkiye sahip olan bu gıda 

takviyeleri besinlerin sindirimini kolaylaştırır ve ineğin iştahını 
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açar. İmmün sistemi destekler ve hayvanın su kaybını önler. 

Ayrıca rumen hacmini maksimum seviyede tutarak pH’sını 

arttırır. Üstelik laktasyon dönemi başında artan kalsiyum 

ihtiyacını da karşılar (Anonim, 2022). 

Periparturient dönemdeki hormonal değişiklikler, IGF-1 

seviyesinin düşmesi, NEFA ve BHBA düzeyinin yükselmesi, 

metabolik hastalıklar, vitamin-mineral eksikliği ve yetersiz 

beslenme uterusun hücresel savunma mekanizmasını bozarak 

bakterilerin eliminasyon sürecinin aksamasına ve postpartum 

uterus enfeksiyonu riskinin artmasına sebep olur (Földi ve ark., 

2006; Azawi, 2008; Bohlooli ve ark., 2015a; Bohloloi ve ark., 

2015b; Aydemir, 2019; Aydemir, 2021a; Aydemir, 2021b). 

Doğum sonrası prolapsus uteri, beslenme ve kalsiyum 

yetersizliği sebebiyle oluşur. Retensiyo sekundinarum, çayır 

tetanisi, hipokalsemi ve benzeri hastalıklardan gebeliğin son 

aylarında iyi bir rasyon verilerek korunulabilir. Özellikle ileri 

gebelikte VKS’nin 3,5-4 aralığında kalması gerekir (Ekici ve 

Güngör, 2012). 

Retensiyo sekundinarumun beslenmeye bağlı sebepleri; A 

vitamini, E vitamini, selenyum, kalsiyum ve iyot eksiklikleridir 
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(Ekici ve Güngör, 2012). Dengesiz veya aşırı beslenme 

durumlarında da yavru zarları atılamaz (Gürbulak ve 

Bademkıran, 2012). 

Postpartum over aktivitesinin başlamasını etkileyen en önemli 

faktörler emzirme ve beslenmedir. Modern işletmelerde 

doğumdan sonraki 3. günden sonra buzağı ile anne ayrılmakta 

ve emzirmenin etkisi ortadan kaldırılmaktadır. Etçi ineklerde 

postpartum VKS iyi olan ineklerde 30. günlerde ilk ovulasyon 

oluşurken zayıf olanlarda 70-100 gün sonra meydana gelir. VKS 

ve plazma IGF-I arasında pozitif bir ilişki vardır. IGF-I miktarı 

düşerse postpartum aralık uzar (Öcal ve Kalkan, 2012). Melez 

inekler üzerinde yürütülen bir çalışmada, prepartum 45 gün 

boyunca 60 g/gün ve postpartum 45 gün süresince 120 g/gün 

dozda Guduchi bitkisinin rasyona ilave edilmesinin postpartum 

hastalıkları azalttığı, uterus involusyonunu hızlandırdığı ve 

ovaryum aktivitesinin daha erken başlamasına sebep olduğu 

bildirilmiştir (Mallick ve Prakash, 2011). 

Postpartum dönemde ineklerin beslenmesi 

Doğumla birlikte laktasyonun başlaması inekte kuru madde 

ihtiyacını artırır. Doğumdan sonra 6. haftaya kadar kuru madde 
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ihtiyacı pik seviyeye çıkarken kuru madde alımı ancak 10. 

haftada en üst seviyeye ulaşır. Bundan dolayı hayvan negatif 

enersi dengesi (NED)’e girer (Spain ve ark., 2007). Postpartum 

fertilitenin azalmasında en etkili faktör NED’dir. NED’in 

şiddetli seyretmesi östrüs problemleri, infertilite, ketozis ve 

yağlı karaciğer gibi sorunlara yol açabilir (Görgülü 2020). Enerji 

açığı buzağılamadan 2 hafta önce başlar, doğum sonrası 15. 

günlerde en üst seviyelere çıkar (Şenünver ve Nak, 2012). Hatta 

günlük 20 Mcal seviyesine çıkabilir (Spain ve ark 2007). 

Buzağılama sonrası 40-50. günlerde enerji dengesi pozitife 

döner. Ancak 10. haftaya kadar da sürebilir (Şenünver ve Nak, 

2012). İşte bu dönemde enerji ihtiyacı hayvanın vücut yağları 

harcanarak giderilmeye çalışılır. Bir kg vücut yağı 6 Mcal lik bir 

enerji verir ve açığı kapatmaya yardımcı olur (Spain ve ark 

2007).  

Laktasyon için enerjiye ihtiyaç duyulduğu gibi foliküler 

gelişme, olgunlaşma, ovulasyon, korpus luteum oluşumu ve 

gebeliğin devamı da enerjiye bağlıdır (Şenünver ve Nak, 2012). 

Enerji açığını kapatmak için hayvan sahipleri ineklerine daha 

fazla yem vermeye başlarlar. Bu da östradiol ve progesteronun 

daha hızlı yıkılmasına sebep olur. Böylece folikülogenezis azalır 
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(Chagas, 2007). Ayrıca anovulasyon, lüteal fonksiyonların 

yetersizliği, endometriyal PGF2 alfa üretiminin azalması, lüteal 

regresyonun gecikmesi gibi olumsuzluklar meydana gelir 

(Şenünver ve Nak, 2012).  Dolaşımdaki progesteronun azalması 

da gebelik oranlarını düşürür (Chagas, 2007). 

Postpartum dönem beslenmesinde kaba/kesif yem oranı oldukça 

önemlidir. Doğum sonrası kaba yem çok verilirse rumende sirke 

asidi üretimi artar ve pH yükselir. Eğer kesif yem fazla verilirse 

propiyonik asit artar ve pH düşer. Her iki durumda da inek 

yemesi gerekenden daha az yem tüketir. Postpartum yem 

tüketimini artırabilmek için kuru dönemin son iki haftasında 

laktasyonda verilecek kesif yem azar azar hayvana verilmeye 

başlanır ve doğuma kadar miktarı artırılır (Aslan ve Gümen, 

2012; Tekçe ve Gül, 2014).  Böylece inek yeme alışmış 

olacağından doğumdan sonra enerji ve kuru madde ihtiyacı daha 

kolay karşılanır. 

Erken laktasyon dönemi 

Postpartum ilk 10 hafta erken laktasyon dönemi olarak 

adlandırılır. Doğumla birlikte artık inek olan düvenin besin 

madde ihtiyaçları bu dönemde çok artar. Bundan dolayı kesif 
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yem ağırlıklı bir besleme yapılır. Bu dönemde rasyonda en az 

%60 kesif yem kullanılmalıdır (Görgülü, 2020).  İneğe verilecek 

kaba yemler ise yüksek kaliteli olmalı ve kolay 

sindirilebilmelidir. Rasyonun nem oranı %50’nin altında olmalı 

ve silaj mümkün mertebe az miktarda verilmelidir. Kaba ve 

konsantre yem oranına dikkat edilmelidir (Gül, 2020). 

Konsantre yemin kaba yemle birlikte toplam karma rasyon 

(TMR) şeklinde verilmesi gerekir (Görgülü, 2020). TMR’da kg 

başına en az %19 ham protein bulunmalıdır. Yüksek verimli 

hayvanlarda rasyonlara bypass protein ilavesi gerekir. Bu 

hayvanlara verilen toplam ham proteinin %40’ı bypass 

niteliğinde olmalıdır. Eğer rasyonda kaba yem olarak baklagil 

kuru otları kullanılıyorsa konsantre yemin proteini düşürülebilir 

(Gül, 2020). Yemin enerjisi 1.67 Mcal NEL olmalıdır. Bu 

dönemde NED’in şiddetini azaltmak için yemlere 1 kg’a kadar 

yağ ilave edilebilir. Ancak rasyondaki ham yağ oranı %6’yı 

geçmemelidir (Görgülü, 2020). Laktasyonun ilk haftalarında 

yağ içeriği yüksek bir rasyon vermek fertilitede azalmalara 

neden olabilir. Yağlar, farklı yağ asitlerine sahip olduklarından 

üreme üzerinde de farklı etkiler gösterebilirler (Şenünver ve 

Nak, 2012).  
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Laktasyonun başlarında 35 kg süt veren bir inekte 125 MJ 

NEL’lik bir rasyon verilirken 8. hafta 160 MJ NEL’a tedrici 

olarak çıkılmalıdır. Ancak bu enerji en başta verilir veya hızlıca 

bu enerji miktarına çıkılırsa ovaryum kistleri, ovaryum 

distrofileri ve ovulasyonun gecikmesi oluşabilir. Bundan dolayı 

ilk tohumlamalarda gebelik oranları düşük olur (Aslan ve 

Gümen, 2012). 

İlk defa doğum yapmış düveler inek olarak adlandırılmalarına 

rağmen halen büyüme aşamasındadırlar. Bir taraftan süt 

verirken diğer taraftan da kendi gelişimlerini devam ettirirler. 

Bundan dolayı yetişkin ineklere kıyasla yaşama payı enerjisi, 

protein ve mineral gereksinimleri %20 daha fazla 

hesaplanmalıdır (Görgülü, 2020). 

Orta laktasyon dönemi 

Laktasyonda 10-20. haftalar arası orta laktasyon dönemi olarak 

bilinir. İnek bu dönemde yem tüketiminde pik seviyeye ulaşır. 

Postpartum 10. haftadan itibaren enerji dengesi negatiften 

pozitife döner. Hayvan, besin madde ihtiyaçlarını rahatlıkla 

karşılayabildiği için kesif yem oranı %50’ye düşürülebilir. 

Ancak kaba ve konsantre yem kalitesi aynı kalmalıdır (Görgülü, 
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2020). Yemin enerji düzeyi ise 1.57 Mcal NEL olmalıdır. Bu 

dönemde rasyon, kg başına  %14 ham protein içermelidir (Gül, 

2020). Bu periyotta inek gebe olduğu için beslenmesinde bu 

hususa dikkat edilmelidir. Özellikle yüksek protein alımı erken 

embriyonik ölümlere neden olabilir. Bunu azaltmak içinse yağ 

içeriği fazla bir diyet verilebilir (Thatcher ve ark., 2011). Orta 

laktasyonda dikkat edilecek diğer bir hususta kaybedilen 

kondisyonun yeniden kazanılmasıdır (Görgülü, 2020). 

Geç laktasyon dönemi 

Laktasyonun 140-305. günleri arası geç laktasyon dönemi olarak 

adlandırılır (Gün, 2020). Bu dönemde inekte süt verimi düşmeye 

başlar. Bununla birlikte enerji ihtiyacı da azalır. Laktasyonun 

sonlarında rasyonun enerji seviyesi 1.52 Mcal NEL olmalıdır. 

Eğer yüksek enerjili yemler verilmeye devam ederse, hayvanın 

vücudu, fazla enerjiyi yağ olarak depolar. İnekte yağlanma 

olursa güç doğum, infertilite ve metabolik hastalıklar meydana 

gelebilir. Yemin ham protein düzeyi %13’e indirilmelidir (Gül, 

2020). Bunun da %70-75’i rumende yıkılabilen proteinden 

oluşmalıdır. Bu periyotta rasyonun kaba yem oranı %60’a 

çıkarılabilir. Ama kaba yem düşük kaliteli olmalıdır (Görgülü, 

2020).Laktasyonun sonu ile kuru dönemde mısır silajı ile 
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beslenen hayvanlarda aşırı kilo alımı olur. Bu da doğum sonrası 

döl verimi problemlerine neden olur. Bundan dolayı kuru 

dönemde hayvanın yeminde enerji kısıtlaması yapılır. Ama 

hayvanın enerji dengesi negatife dönmemelidir (Aslan ve 

Gümen, 2012). 

Kuru Dönem  

Kuru dönemde memeler ve rumen mikroflorası bir sonraki 

laktasyona hazırlanır. Yavrunun ciddi bir büyüme gösterdiği bu 

dönemde metabolik hastalıklara karşı da tedbirler alınmalıdır. 

Kuru dönem beslemesi, erken (ilk 4-5 hafta) ve geç (son 3-4 

hafta) olmak üzere iki döneme ayrılır (Aslan ve Gümen, 2012). 

Kuru dönemde rasyon içerisinde kg başına %12 ham protein ve 

1.25 Mcal NEL bulunmalıdır. Bu dönemde kuru madde tüketimi 

CA’ın %2’si kadardır (Gül, 2020). Kuru dönemin başlarında 

ineklere yiyebilecekleri kadar kaliteli kuru ot ve yaklaşık 4 kg 

konsantre yem verilir. Kaba yem, kalitesiz kaynaklardan 

sağlanıyorsa konsantre yem miktarı bir kilogram daha 

artırılmalıdır (Türkmen ve Biricik, 2018).  
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Kuru dönemin başlarında günlük 13 MJ NEL, son 3 haftalık 

peryodunda ise 18 MJ NEL düzeyinde enerji alımı yapılmalıdır. 

Yani kuru dönemin başında 5-8 litre süt veriyormuş gibi, son 2-

3 haftasında ise günlük 10-12 litre süt veriyormuş gibi hayvan 

beslenmelidir. Enerji seviyesini dengelemek için doğumdan 

önceki 10 gün ile sonraki 5 gün boyunca günlük 0,25-0,3 litre 

propilen glikol verilmesi gerekir. Böylece ketozis ve yağlı inek 

sendromundan hayvanı korumak mümkün olabilir (Aslan ve 

Gümen, 2012).  

Yağlı karaciğer sendromunun etiyolojisinde kuru dönem 

beslemesinin önemli rolü bulunmaktadır. Kuru dönemde yeterli 

kaba yem ile beslenmeyen fakat hububat veya yağlı tohum 

küspesi verilen ineklerde karaciğerde yağ birikmesi durumuyla 

sıkça karşılaşılır (Baştan ve Gürbulak, 2012).Kuru dönemin son 

2-3 haftasına girildiğinde, laktasyonda verilecek kesif yemden 

günlük 1,5-2 kg verilir. Bu miktar azar azar artırılarak ineğin 

vücut ağırlığının %1’ine kadar çıkılabilir. Kaba yem olarak ham 

proteini %10-11 olan ve düşük kalsiyum içeren çayır otları 

verilir. Silaj, günlük en fazla 5-6 kg kullanılmalıdır. Yine bu 

dönemde günlük 200 gr anyonik tuz verilmeli ve kalsiyum 

tüketimi 150-180 gr/gün olmalıdır (Gül, 2020). 
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Kuru dönem beslenmesinde önemli olan başka bir husus da 

yemdeki kalsiyum ve fosfor düzeyidir. Eğer rasyonda fosfor az 

bulunur ve kalsiyum fazla olursa doğumdan hemen sonra 

ineklerde kalsiyum eksikliği sebebiyle doğum felci oluşabilir. 

Hipokalsemi adıyla da bilinen bu hastalıktan rasyon 

düzenlenerek korunulabilir. Diyetteki katyon anyon farkı 

(DCAD) kuru dönemin son 3 haftasında -100 mEq/kg olacak 

şekilde ayarlandığında kan kalsiyum seviyesi doğumdan sonra 

normal olarak kalır. Rasyonun negatif DCAD ayarlaması 

anyonik tuzlar kullanılarak yapılır. Doğum sonrası ise DCAD 

tekrar pozitif hale getirilir. Yemdeki yük değişimleri idrar pH’sı 

ölçülerek takip edilebilir (Baştan ve Gürbulak, 2012; Şenünver 

ve Nak 2012; Paksoy, 2020). 

Beslenmenin izlenmesi 

Ruminantların hayatlarının her aşamasında etkili olan 

beslenmenin takibi çok önemlidir. Bu sayede hayvanların 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar besin maddesi alıp 

almadıklarını anlayabiliriz. Bu amaçla başvurulabilecek birçok 

yöntem bulunmaktadır. Çiftliklerde beslenmenin takip 

edilebilmesi için öncelikle hayvanların gruplandırılması gerekir. 

İlk olarak sağmal ve kurudaki hayvanlar şeklinde iki gruba 
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ayrılmalıdır. Daha sonra sağmallar düşük, orta ve yüksek verimli 

olarak sınıflandırılırken kurudakiler erken ve geç şeklinde 

ayrılmalıdır. Düveler ham ve gebe düve, buzağılar ise süt emen 

ve sütten kesilen buzağılar olarak gruplandırılabilir (Türkmen, 

2015). 

Hayvanlar gruplandırıldıktan sonra farklı metotlarla beslenme 

takip edilebilir. İlk olarak gözlem metodu kullanılabilir. Bu 

teknikte hayvanın ruminasyon sayısı belirlenir. İkinci olarak 

çeşitli skorlama teknikleri kullanılabilir. Bu teknikler arasında 

vücüt kondisyonu, rumen derinliği, rumen pH’sı, dışkı ve 

topallık skorlaması yer alır. Son olarak da kan, süt ve idrar 

analizleri ile beslenmenin izlenebildiğini söyleyebiliriz (Roche, 

2006; Crowe, 2008; Varışlı ve Tekin, 2011; Aslan ve Gümen, 

2012; Türkmen, 2015; Orman, 2018; Türkmen, 2018; Parlar ve 

Koç, 2020; Ergül ve ark., 2021)  
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SONUÇ 

Sonuç olarak, rasyon, ineklerde reprodüktif sağlık üzerinde 

önemli etkilere sahiptir. Hayvanın içinde bulunduğu yaşa ve 

fizyolojik döneme göre yeterli bir besleme programı 

uygulanması gereklidir. Örneğin genç dişilerde doğru besleme, 

hayvanın gelecekteki fertilitesini artırır. Gebeliğin 

başlangıcında dengeli bir rasyonla anne adayının beslenmesi 

embriyonun yaşamını destekler. Hatta doğum zamanı bile 

beslenme ile ilişkilidir. Doğumu müteakip birçok metabolik 

hastalık görülebilir. Yine yeterli ve dengeli bir rasyon ile bu 

hastalıklardan korunmak mümkündür. Sürüye ait reprodüktif 

parametreler iyi bir besleme programı ile düzeltilebilir. Bununla 

birlikte çiftlikteki bütün hayvanlara tek bir rasyon verilmez. 

Çünkü her bir hayvanın içinde bulunduğu fizyolojik durum, 

verim düzeyi ve yaşama payı ihtiyacı farklıdır. Bu sebeple doğru 

bir besleme programı hazırlamak için gruplandırma yapılması 

tavsiye edilmektedir.  
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GİRİŞ 

Dünyada canlılığın varoluşu ile birlikte hayatta kalmanın en 

temel unsurlarından birisi olan beslenmenin yanında sağlık 

problemleri de çok önemli başlıklardan bir tanesidir. 

Yeryüzünde bulunan bitki zenginliği canlıların yaşamının bir 

parçası olarak birbirini tamamlayan önemli bir denge unsurudur. 

Birçok manevi değerlerde dünyada bulunan bitki ve hayvanların 

tanrı tarafından insanlığın hizmetine sunulduğu belirtilmektedir. 

Bu yüzden insanoğlu yaratılışından itibaren doğada bulunan 

bitki ve hayvanlarla sürekli ilişki halindedir. (Gezgin, 2006; 

Faydaoğlu & Sürücüoğlu, 2011).  Özellikle yapılan birçok ilk 

yaşam süreçlerine ait arkeolojik çalışma sonuçları verileri 

ışığında birçok bitkinin değişik amaçlar için (beslenme, 

barınma, giyim ve ilaç gibi) kullanıldığı, özellikle sağlıkla ilgili 

sorunlarını gidermek için bitki ve bitki türevlerinin öncelikli ilaç 

olarak kullanıldığını gösteren kalıntılar elde edilmiştir 

(Koçyiğit, 2005). Bunun bir kanıtı olarak Kuzey Irak Bradost 

dağında keşfedilen Şanidar Mağarasında ortalama 35.000- 

65.000 yıl öncesinde neandertallere ait olduğu tahmin edilen ve 

ölen insanların ilk kez gömüldüğünü kanıtlayan mezarlar 

bulunmuştur. Mezarların içerisinde önemli kabul edilen kişilere 
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konulan civanperçemi, kanarya otu, mor sümbül, gül hatmi, 

peygamber çiçeği ve efedra gibi bitki türlerinin o kişiler 

hastayken iyileşmesi için kullanılma ihtimali bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Bitki insan ilişkilerinin ilk başlangıcına ait ve 

günümüzde de tıbbi olarak kullanılan bu türler şifalı bitkilerin 

başlangıcı olabilir (Heinrich ve ark., 2004). Bitkilerin tedavi 

edici özelliğinin bulunduğunu gösteren bir diğer kanıt ise M.Ö. 

3700 yıllarında tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında o dönemin 

Çin İmparatoru Shin-Nong tarafından yazılan en eski kitap 

olduğu bilinmektedir. M.Ö. 3700 Mısır dönemine ait mezarların 

duvarlarına kazınmış şekil ve yazılar şifalı bitkilerden 

yararlandıklarını ve ticaretini yaptıklarını göstermektedir. 

Mezopotamya uygarlığında doğada bulunan ortalama 250 

bitkinin bitkisel ilaç olarak tedavi amaçlı kullanıldığını gösteren 

belgeler M.Ö. 5000 yıllarında rastlanmıştır (Demirezer, 2010).   

M.Ö. 384-322 yıllarında yaşamış ünlü Yunan filozofu 

Aristoteles ilk olarak bitki alemi ile ilgilenmiş ve ‘’Bitkinin 

Teorisi’’ isimli kitap yazarak bitkilerin drog özelliklerinden 

bahsetmiştir. Zaman içerisinde birçok araştırmacı yeni bitkileri 

keşfederek elde ettiği yeni yöntemlerle bitkilerin ekstralarını 

çıkararak alternatif tıpta bu yöntemler gerek kocakarı ilaçları 
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şeklinde gerekse bilimsel kitaplarda günümüze kadar ulaşmıştır 

(Baytop, 1972; Ceylan, 1995).  

Yüzyıllardan beri süre gelen bitkilerle tedavi yöntemi 

günümüzde tüm dünyada alternatif tıp tedavisinde ve ilaç 

üretiminde etken maddesi olarak kabul görmüş bu alanda 

bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği ‘’Etnobotanik’’ bilim 

dalı ortaya çıkmıştır. Bu sayede doğada bulunan bitkilerden 

deneme yanılma yoluyla ve gözlemlerle geçmişten günümüze 

taşınarak elde edilen bilgiler yapılan bilimsel çalışmalara destek 

olmaktadır. Şifalı bitkilerden sonuçları tedavi amaçlı 

kullanılmasına ise ‘’Fitoterapi’’ adı verilmektedir (Koçyiğit, 

2005; Faydaoğlu & Sürücüoğlu, 2011; Sefaoğlu, 

2021a;Sefaoğlu, 2021b).Her ne kadar tıbbi bitkiler şeklinde 

ifade edilse de bitkileri tanımlarken çok yönlü kullanım alanları 

dikkate alınmalıdır. Geleneksel yöntemler ile tedavide şifalı 

bitkiler kullanılmaktadır. Bu bitkiler birçok endüstriyel 

alanlarda (gıda, hayvancılık sektörü, kozmetik, baharat gibi), 

hastalıkların tedavisi, önlenmesi ve ilaçların hammaddesi olarak 

kullanılan bitkilerdir. (Arslan ve ark., 2015; Sefaoğlu, 2021a; 

Sefaoğlu, 2021b). Hayvancılık alanında özellikle kanatlı 

sektörünün küresel ısınmayla birlikte önemli bir sorunu olan 
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sıcaklığı stresinin olumsuz etkilerinin azaltıldığını bildirilen bir 

çok araştırmalar bulunmaktadır  (Aşkın ve ark., 2018; Tekce ve 

ark., 2019; Mahmoud ve ark., 2019; Bayraktar ve Tekce, 2019; 

Tekce ve ark., 2020; Gonzalez-Rivas ve ark., 2020; Bayraktar 

ve ark., 2020). 

Kültüre alınan bitki sayısındaki azlık nedeniyle tıbbi amaçlı 

kullanılan bitkilerin çoğu doğadan toplanmaktadır. Bitkiler tıbbi 

ve aromatik şeklinde değerlendirilse de kullanımı alanları 

bakımından birbirlerinin yerine kullanılabileceği 

unutulmamamladır. Bitkilerin içeriğinde bulunan primer 

(proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler ve minareller) ve 

sekonder (eterik yağlar, alkaloitler, saponinler, tanenler, acı 

maddeler gibi) metabolitler temel besin maddeleri ve vücudun 

savunma sistemini güçlendireni organların işlevlerini iyileştirici 

doku ve organların işlevine olumlu etki yapmaktadır. Bu etken 

maddeleri bitki türleri içerisinde farklılık gösterdiği için her 

bitkinin fayda ve yararları farklılık göstermektedir. Günümüzde 

bu gibi bitkilerin kullanım alanlarındaki zengin çeşitliliğe bağlı 

olarak modern ilaçların ortalama %50’sinden fazlası doğal 

bitkilerden elde edilen etken maddelerinden imal edilmektedir. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde nüfusun %80’i alternatif tıp tedavi 
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yöntemlerinden faydalanmaktadırlar. Hastanelerde tedavi için 

yazılan reçete ilaçların %25’de etken maddesinde bitkisel 

kökenli kimyasallar bulunmaktadır (Babaoğlu ve ark., 2002; 

Faydaoğlu & Sürücüoğlu, 2011).   

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerine göre dünyada 

ortalama 420.000 bitki türü mevcut olup, yaklaşık 20.000 

türünün tıbbi amaçlar ile kullanıldığı belirtilmiştir. Ülkemizde 

ortalama 500 adet şifalı bitki türü bulunmaktadır. Ülkemizin 

dünya üzerindeki konumu sayesinde bitki çeşitliliği ve bitki 

sayısı (10.000) Avrupa’da bulunan bitki sayısına (12.000) çok 

yakındır. Ülkemizde bulunan bitki sayısının ortalama 3333 

tanesi tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşmakta olup, bunlardan 

yalnızca 300 civarı aktarda satılmakta ve ortalama 85-90 tanesi 

yurt dışına ihraç edilmektedir. Ülkemiz bitki örtüsünün ortalama 

3000 kadarı da endemik bitkilerden oluşmaktadır (Başer, 1997; 

Bayram ve ark., 2010). Ülkemizde yetişen tıbbi ve aromatik 

bitki çeşitliliğinin sadece 11 katı piyasada kullanılsa da son 

yıllarda doğal ürünlerle tedavi olma talebindeki artış bu 

bitkilerin kullanım hacmi ve çeşitliliğini artırmıştır.     

Sentetik ilaçların yan etkisi nedeniyle yan etkisi olmayan, 

güvenli ve sağlıklı bitkilerin etken maddelerinin alternatif 
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tedavilerde yaygın olarak kullanımı büyük artış göstermektedir. 

Önemli bir tıbbi bitkisi olan Kudret narı içeriğindeki bileşikler 

sayesinde antioksidatif, antiinflamatuvar, antimikrobiyal gibi 

iyileştirici ve önleyici özelliğe sahiptir. Büyük öneme sahip tıbbi 

bitkilerden kudret narının genel ve bilimsel yönünü ortaya 

koyarak bu konuda yapılacak bilimsel ve sağlık alanındaki 

çalışmalara destek olabileceği düşünülmektedir. 

1. KUDRET NARI’NIN TARİHİ ve BOTANİK 

ÖZELLİKLERİ  

Kudret narı dünya üzerinde ağırlıklı olarak gıda ve ilaç 

sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Kabakgiller 

familyasının (Cucurbitaceae) Momordica L. cinsi olup, 

tırmanıcı bir bitki özelliğine sahiptir. Kudret narı bitkisi birçok 

dilde farklı şekillerde isimlendirmekte olup, İngilizcede ‘’ Bitter 

Gourd veya Bitter Melon’’ şeklinde isimlerle bilinmektedir 

(Grover ve ark., 2004; İlhan ve ark., 2015). Dünya genelinde 

kullanılan isimleri ise acı kavun, acı hıyar, balsam elması acı 

kabak, karela, papailla, salsamino, peria, fukwa, Afrika hıyarı, 

chinli chih gibi çok farklı isimlerle adlandırılmaktadır. 

Ülkemizde ise kudret narı, acı kavun, papara, mucize elması, 
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pelinsenk gibi isimler ile anılmaktadır (Taylor, 2002; El-

Gengaihi ve ark., 2007; Sarı ve ark., 2010). Kudret narı 

meyvesinin çok eski dönemlerde kullanıldığı ve antik dönemlere 

ait bitkisel ilaçlarla ilgili bilgi veren Çin kitaplarında bitkinin 

yaprak, meyve ve tohumlarının sağlık üzerine etkileri hakkında 

bilgi verilmiştir. Kudret narının farmakolojik özellikleri üzerine 

yapılan ilk çalışmaların 16. yüzyıla kadar dayandığı, özellikle 

Asya, Afrika ve Amazon bölgesinde bulunan yerli halkın birçok 

hastalığın (deri hastalığı, diyabet, mide ve bağırsak hastalıkları, 

romatizma, enfeksiyonlar gibi) tedavisi için kullandığı 

bilinmektedir (Kumar ve ark., 2011; Das ve ark., 2015). Kudret 

narı bitkisinin anavatanı Hindistan’dır. Dünya üzerinde Asya, 

Amazon, Karayipler, Güney Amerika, Afrika’nın yağışlı 

bölgelerinde, Pakistan, Tayvan ve Çin’de ülkemizde ise 

Marmara ve Ege bölgesinde yetiştiriciliği yapılmaktadır (İlhan 

ve ark., 2015). Bitki genellikle tropikal bölgelerde yetişme 

özelliğine sahip olmasına rağmen, subtropik iklime sahip 

bölgelerde de yetiştirilebilmektedir (El-Gengaihi ve ark., 2007). 

Özellikle Avustralya’da yapılan yetiştiriciliğinde dekara 

ortalama 8 ton meyve verimi elde edilmektedir.    
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Tropik bölgenin meyvesi olan kudret narı ülkemizin ılıman 

iklime bölgelerinde yetiştiriciliği yapılabilen tek yıllık, uzun 

sapları olan sarılıcı bir bitkidir. Özellikle sıcaklığa çok haşhaş 

bir bitki olduğundan yılın her mevsiminde don tehlikesi olmayan 

bölgelerimizde çok yıllık olarak yetiştirilebilme özelliğine 

sahiptir. Kabakgiller familyasına ait olan bitkilerde olduğu gibi 

ekim yapıldıktan sonra sağlıklı bir çimlenme olabilmesi için 

yeterli oranda nem ve 10 0C’nin üzerindeki sıcaklıklarda en ideal 

çimlenme ve çıkış göstermektedir. Bitkinin diğer gelişim 

dönemi olan vejetatif, çiçeklenme ve meyve tutumu 

dönemlerinde hava sıcaklığının 25 ile 30 0C arasında olması 

gerekmektedir. Özellikle 18 0C ile 35 0C arasında optimum 

gelişim gösteren kudret narı bitkisi bu sıcaklıkların altında veya 

üzerinde bitkinin gelişimi yavaşladığından meyve tutumu ve 

oluşumu ciddi oranda olumsuz etkilenmektedir. Bitki kök yapısı 

bakımından saçak köklü bir yapıya sahip olup, su isteği fazla 

olduğu için topağın sığ yüzeyinin yeterli yağışlarla veya sulama 

ile sürekli nemli tutulması gerekmektedir. Toprak bakımından 

seçici olduğu için toprak yapısının genelde hafifi bünyeli iyi 

drene olabilen, kumlu-tınlı, organik maddece zengin, genelde 

hafif asidik özellikte (pH 6,0-6,7) olan topraklarda iyi gelişim 

göstermektedir. Bitkiden optimum verim alabilmek için yetişme 
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ortamındaki toprağın içeriği göz önüne alınarak bitkinin ihtiyacı 

olan bitki besin maddesinin dışarıdan takviye edilmesi 

gerekmektedir. Genellikle toprak yapısı göz önüne alınarak 

ortalama 18 kg N, 11 kg P2O5 ve 12 kg K2O gibi NPK 

uygulamasının yüksek olduğu topraklarda meyve verimi, meyve 

ağırlığı ve meyve büyüklüğünde ciddi oranda artış 

sağlanmaktadır. (Assubaie & Garawany, 2004; Akay & 

Karaaslan, 2012; Sefaoğlu, 2021c).  

Bitki yetiştiriciliğinde meyve vermeyen birçok yan dal oluşumu 

gerçekleşmektedir. Meyve verimini artırmak için ilk 10 

boğumundan çıkan ve 4-6 yan dal kalacak şeklinde budanarak 

tepe alımının yapılması gerekmektedir (Palada & Chang, 2003).    

 
 

Şekil 1. Kudret narı bitkisinin botanik özellikleri (Wikipedia, 2022) 
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Sarılıcı özelliğe sahip olan kudret narı yaprakları 4-12 cm 

boyunda, 5-7 loplu, buz kristalleri formunda ve kenarları testere 

görünümündedir. Tek evcikli bir bitki özelliğine sahiptir. Otsu 

bir gövde yapısına sahiptir. Meyve özelliği bakımından 

başlangıçta yeşil renkte, ovoid, elipsoid şekilli ve girintili, 

çıkıntılı siğilimsi bir yüzeye sahip olan ortalama 10-20 cm 

uzunluğunda meyveler olgunlaştığında sarı renge 

dönüşmektedir. Olgunlaşma sonunda üç parçalı etli meyveler 

yukarıya doğru kıvrılarak içerisinden nara benzer 8-20 adet 

kırmızı renkli tohumlar bulunmaktadır. Bu tohumların kırmızı 

etli kısmı çıkarıldığında kahve renkli asıl tohumlar ortaya 

çıkmaktadır (Şekil 1). Meyvede tohum verimi, tohum uzunluğu, 

tohum genişliği ve tohum kalınlığı ortalaması sırasıyla 4,6 g, 1,3 

cm, 0,7 cm 0,35 cm dir. Bitkinin tüm organları acı tattadır. 

Genellikle meyveleri besin ve tıbbi madde olarak 

kullanılmaktadır (Akay & Karaaslan, 2012; Şavşatlı ve ark., 

2018; Top, 2018).       
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2. KUDRET NARI’NIN KİMYASAL İÇERİĞİ ve 

KULLANIM ALANLARI 

Kudret narı bitkisinin tüm kısımlarından elde edilen etken 

maddeleri momordicilin, momordicinin, momordenol, 

momordin, momordicins, momorcharins, momordolol, 

cucurbitins, cucurbitanes, cryptoxanthin, cucurbitacins, charine, 

charantin, cycloartenols, erythrodiol, elaeostearic acids, 

galacturonic acids, gentisic acid, goyaglycosides, goyasaponins, 

diosgenin ve multiflorenol olarak belirlenmiştir (Şekil 2), 

(Parkash ve ark., 2002). 

Kudret narı zengin bir besin kaynağı olduğundan baklagiller 

arasında besleyici özelliği bakımından ilk sırada yer almaktadır. 

Meyve ve yapraklarındaki çeşitli biyoaktif içeriğinde peroksidaz 

enzimleri, polisakkaritler, flavonoitler, kinin, aminoasitler, 

saponinler, glikozitler, alkaloitler, triterpenler, cucurbitane tipi 

triterpen, proteinler, steroidler ve sabit yağlar bulunmaktadır 

(Baldemir ve ark., 2018). Ham meyveleri ise C vitamini 

bakımından zengin olup, A, B vitamini, fosfor ve demir 

içermektedir (Zhang ve ark., 2016).  Ayrıca kudret narı meyvesi 

ve yapraklarında karbonhidrat, zengin oranda mineral ve 

vitamin bulunmaktadır.  
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Şekil 2. Kudret narının etken maddesinin kimyasal formülü (Ahmad ve ark., 

2016) 

Kudret narı bitkisinin yaş ağırlığı üzerinden değerlendirildiğinde 

nem oranı %83, protein oranı %3, yağ oranı %1, karbon oranı 

%10, çok az oranda kalsiyum, fosfor, demir, karoten, tiyamin, 

nikotinik asit, riboflavin, askorbik asit, bakır ve potasyum 

içermektedir (Patel ve ark., 2010). Ham meyvelerinde yüksek 
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seviyede karoten, olgunlaşma aşamasındaki meyvelerinde 

karoten, zeaksantin, likopen, lutein, olgunlaşmış meyvelerinde 

ise toksantin bulunmaktadır.  

Tablo 1. Kudret narının kimyasal içeriği ve yağ asitleri değeri 

(Süzen, 2009 tezinden alınmıştır.) 

 

BİLEŞEN MİKTAR 

Nem %7,3 

Yağ %20-4 

Mineral %2,5 

Protein %18-21 

Lif %1,0-1,2 

Karbonhidrat %32-35 

Nişasta %3-4 

Palmitik asit %1,7 

Stearik asit %21,1 

Araşidonik asit %0,5 

Oleik asit %9,2 

Linoleik asit %5,8 

Linolenik asit %0,2 

Gadoleik asit %1,5 

Konjuge Linolenik asit %60 

Kalsiyum 383-440 mg/g 

Bakır 2,8-3,5   mg/g 

Demir 41-45     mg/g 

Çinko 12-13     mg/g 

Fosfor 134-142 mg/g 
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Kudret narı tohumunda karbonhidrat, yağ ve protein başta olmaz 

üzere az miktarda lif ve mineral bulunmaktadır. Yağ asitleri 

bakımından en yüksek (%60) sağlık açısından önemli doymamış 

yağ asitlerinden konjuge linolenik asit bulunmaktadır (Süzen, 

2009).   

Kudret narı içerisindeki kimyasal içeriği ve yağ asitleri değeri 

Tablo 1’de verilmiştir. Meyvesinde polipeptid-p insülin, 

askorbigen, amino asitler, aspatik asit, serine, glutamik asit, 

aspartik asit, serin, glutamik asit, treonin, alanin, g-amino butirik 

asit ve pipekolik asit ve luteolin bulunmaktadır (Yuwai ve ark., 

1991). Tohumlarında peptid, primidin nükleidin, lektin, 

galaktoz, fenolik asitler (gallik asit, kateşin ve klorojenik asit), 

epikateşin ve antioksidanlar içermektedir (Wang &Ng, 1998; 

Horax ve ark., 2005).   

Kudret narı meyvesinin tüm kısımları morodicine isimli alkoloit 

içeriğine bağlı olarak acı olmasına rağmen gıda ve tedavi amaçlı 

yararlanılmaktadır. Özellikle bitkinin ham meyveleri ve 

yaprakları sebze olarak meyveleri, iç kısımları ve tohumları 

geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır (Arslanoğlu ve ark., 

2012). Meyveleri pişirilerek veya kızartılarak tüketilmektedir. 

Kudret narı genellikle antidiyabetik, antikanser, antioksidan, 
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antibiyotik, antibakteriyel, antivirüs, trigriserit düşürücü, 

antiülser, antiviral, antitümör, antibakteriyel, antilipidemik 

olarak kullanılmaktadır. Bitkinin meyvelerinden elde edilen yağ 

özü mide ülserlerinin tedavisinde içilerek, yaraların tedavisinde 

ise dışarıdan süreme şeklinde kullanılmaktadır (Anilakumar, 

2015). Olgunlaşmış meyveleri çeşni olarak kullanılmaktadır. 

Kudret narının toprak üstü kısımlarından elde edilen biyoaktif 

bileşenler antifungal, antiinflamatuar olarak kullanılmaktadır 

(Baldemir ve ark., 2018). Kudret narının ülkeler bazında çok 

değişik kullanım şekilleri bulunmaktadır. Ülkemizde tümör 

tedavisi, yara ve egzamalarda, romatizmal rahatsızlıklarda, adet 

probleminde, şeker hastalığında, bağırsak kurtlarının 

tedavisinde, sıtma hastalığında kullanılmaktadır. Brezilya, Çin, 

Küba, Meksika, Peru, Hindistan gibi birçok ülkelerde ise kudret 

narı kabızlık, egzama, grip, basur, kaşıntı, iktidarsızlık, lösemi, 

karaciğer hastalıklarında, malarya, ağrı, kolit, vajinit, göğüs 

kanseri, böbrek rahatsızlığı, ağız kokusu, ateş, diyabet, renal 

yetmezlik, anemi, hiperglisemi, menstrual problemler, yanıklar, 

dizanteri, yaralar, abdominal ağrı, astım, çölyak hastalığı, 

dermatoz, ishal, baş ağrısı, soğuk algınlığı, safra kesesi 

hastalıkları, kurdeşen, hipertansiyon, hepatit, enflamasyon, 

bağırsak parazitleri, akciğer sorunları, sıtma, kızamık, cilt 
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yaraları, kürtaj, doğum kontrol, şeker, gut hastalığı, sedef 

hastalığı, romatizma tedavisinde kullanılmaktadır (Kumar & 

Bhowmik, 2010). Kudret narı meyvesi içeriğinde bulunan 

tiamin, beta-karoten, riboflavin gibi besinler, kalsiyum, 

magnezyum, demir, fosfat, potasyum, çinko ve diyet lifi 

sayesinde diyetlerde, bu maddeler ile zengin acı suyu düzenli 

kullanıldığında vücudun dayanıklılığını artırarak kronik 

yorgunluğu engeller. Ayrıca göz için faydalı olan beta-karoten 

içeriği sayesinde gözde oluşabilecek bozuklukları ve görme 

yeteneğini iyileştirme özelliğine sahiptir. Kudret narından elde 

edilen suyu karaciğeri detoksifiye ederek ve besleyerek 

karaciğerin güçlenmesini ve oluşabilecek sarılık hastalığını 

tedavi edici özelliği olabileceği belirtilmiştir. Halk arasında 

popüler olarak kullanılan kudret narı yaprağından sıkılarak elde 

edilen üç çay kaşığı suyu bir bardak ayran içerisine konularak 

her sabah aç karnına yaklaşık bir ay boyunca alındığında 

hemoroit hastalığına kolera ve diğer ishal türlerinin erken 

evrelerinde etkili bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Acı kavun 

olarak bilinen ve acı tadı bulunan diğer bitkiler gibi sindirim 

sistemini uyarıcı ve iştah açıcı özelliği bulunmaktadır. Kudret 

narı içeriğinde bulunan insüline benzeyen ve p-insülin olarak 

adlandırılan bir bileşik sayesinde dünya çapında diyabet 



111 | TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

tedavisinde kullanılmaktadır. Araştırmacılar özellikle diyabet 

hastalarında belirli bir süre alındığında vücuttaki insülin 

değerini dengelediğini belirtmişlerdir. Ayrıca charantin adı 

verilen ve kandaki şeker oranını düşüren alkaloitler 

içermektedir. Kudret narından elde edilen suyunun kontrollü bir 

şekilde kullanılması önerilmektedir. Aşırı dozda kullanım 

durumlarında karın ağrısı ve ishale neden olabilir. Hipoglisemisi 

olan kişilerin kan şekerini kötüleştirebileceğinden kesinlikle 

alımı önerilmemektedir. Her ne kadar diyabet durumlarında 

kullanılabilse de özellikle hamile kadınlarda düşüğe veya erken 

doğuma neden olacağından kullanılması tavsiye edilmemektedir 

(Ahmad ve ark., 1999; Jayasooriya ve ark., 2000; Kumar & 

Bhowmik, 2010).      

3. KUDRET NARI İLE YAPILAN BİLİMSEL 

ÇALIŞMALAR 

Brinker (1998), Momordica charantia tohum ekstrelerinin 

farelerde kürtajı indüklediğini ve rahim uyarıcı etkisi nedeniyle 

hamile kadınların ve çocuk düşünenlerin kullanmaması 

gerektiğini belirtmiştir.   
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Patil & Patil (2011), Erkek farelerde Momordica charantia 

Linn tohumu özlerinin toksikolojik özelliklerini belirlemek 

amacıyla bitki kökenli erkek doğum kontrol molekülünü bulma 

girişimi için Momordica charantia tohumlarının özleri erkek 

farelerde test etmişlerdir. Momordica charantia'nın petrol eteri, 

kloroform ve etanolik ekstraktları 48 gün boyunca 

intraperitoneal olarak albino farelere 25mg/100gm vücut ağırlığı 

doz seviyesinde uygulamışlardır. Tüm ekstraktlar 

spermatogonia, spermatosit, spermatid ve spermatozoa sayısını 

azalttığı için antispermatojenik etki gösterdiğini 

belirlemişlerdir.  

Hsu ve arkadaşları (2012), Kudret narı ekstraktının ve 

fraksiyonlarının biyolojik aktiviteleri in vitro olarak incelemeyi 

amaçlamışlardır. Sonuç olarak, etil asetat (EA) fraksiyonunun, 

1,1-difenil-2-pikril-hidrazil (DPPH) ve 2,2-azinobis-3-etil 

benzotiazolin-6-sülfonik asit (ABTS)+ radikallerini 

temizleyerek ve H2O2 kaynaklı DNA hasarını azaltarak yüksek 

antioksidan aktiviteye sahip olduğunu kanıtlamışlardır. Ayrıca 

EA fraksiyonu, in vitro olarak a-amilaz aktivitesinin 

inhibisyonunda ve proinflamatuar mediatör üretiminin 

baskılanmasında etkili olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle, 
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yabani kudret narında yüksek biyolojik aktiviteye sahip 

biyoaktif bileşenlerin ekstraksiyonu için etil asetat uygun bir 

çözücü olarak önermişlerdir.  

Al-Bahrani (2016), Bu çalışmayı farelerde glikoz düzeyini 

düşürmede Momordica charantia'nın rolünü belirlemek için 

yapmıştır. Çalışmayı Sulu ve alkollü ekstraktın (Momordica 

charantia) serum glikoz seviyesi üzerindeki etkileri, 5 eşit gruba 

dağıtılan ve bazal diyetlerle beslenen 40 olgun erkek üzerinde 

yürütmüştür. Grup (1) kontrol negatif olarak (bazal diyetle 

beslenmiştir), diğer 4 gruba deneysel diyabeti indüklemek için 

subkutan olarak tek doz alloksan verilmiştir. Grup (2) kontrol 

pozitif grup (diyabet) olarak bırakılırken, diğer gruplara (3), (4) 

ve (5) günde bir kez sırasıyla 0,10, 0,20 ve 0,40 mg/ml 

Momordica charantia ağızdan verilmiştir. Sonuç olarak, 

Momordica charantia'nın 0,30 mg/ml su ekstraktında serumun 

glikoz seviyesine etki ettiğini belirlemiştir. 

Kim ve arkadaşları (2016), Kudret narı (Momordica 

charantia), birçok Asya ülkesinde geleneksel bitkisel ilaçlarda 

diyabet, egzama, gece körlüğü, sedef hastalığı ve romatizma 

tedavisinde kullanıldığını ve biyolojik aktiviteleri ile ilgili 

raporların çoğu, diyabet ve hiperglisemi üzerindeki etkilerine 



TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR| 114 

 

odaklandığını belirtmişlerdir. Yapmış oldukları çalışmada 

kudret narının uzun ömürlü bir gıda olarak yaşlanmayı 

geciktirme ve sağlıklı bir durumun sürdürülmesi üzerinde çeşitli 

yararlı etkileri olduğu düşüncesi ile egzersiz kapasitesini artırıp 

artıramayacağını araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, kudret 

narı meyve özü, glikoz homeostazı, mitokondriyal içerik ve 

egzersiz kapasitesini düzenlemek için önemli olan AMP ile 

aktive olan protein kinazı (AMPK) aktive ettiğini ve 

mitokondriyal ayrılma proteini 3 (UCP3), karnitin palmitoil 

transferaz 1b (CPT1b) ve piruvat dehidrojenaz lipoamid kinaz 

izozim 4 (PDK4) gibi yağ asidi oksidasyonunda yer alan 

enzimlerin ekspresyonunu artırdığını tespit etmişlerdir. Ayrıca, 

acı kavunla tedavi edilen hayvanlarda egzersiz toleransı, tedavi 

edilmeyen kontrol grubuna kıyasla çok daha fazla olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Bu sonuçlar kudret narının fiziksel güç ve 

egzersiz kapasitesinin arttırılması için faydalı fonksiyonel 

gıdaların geliştirilebileceğini ifade etmişlerdir. 

Khan ve arkadaşları (2019), Bu çalışma, zebra balığı (Danio 

rerio) embriyoları kullanılarak M. charantia'nın gelişimsel 

toksisitesini bulmak için tasarlanmıştır. M. charantia'nın meyve 

ve tohumlarından hazırlanan ham ekstraktın her biri zebra balığı 
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embriyolarının seri seyreltilmesine maruz bırakılmıştır. M. 

charantia'nın tohum özü, zebra balığı embriyoları için 50 μg/ml 

LD50 değerleri ile öldürücü olduğu ve ölümcül olmayan 

konsantrasyonda zebra balığı embriyolarında çoklu anomaliler 

gözlemlendiğini bulmuşlardır. Bununla birlikte meyve özü 

zebra balığı embriyolarını 200 μg/ml'ye maruz bırakmak bile 

herhangi bir ölümle sonuçlanmadığı için çok daha güvenli 

olduğunu gözlemlemişlerdir. Meyve özü ile tedavi edilen 

embriyolarda ciddi kardiyak hipertrofiye neden olduğu, M. 

charantia'nın tedavi edilen zebra balığı embriyolarında kardiyak 

miyoblast spesifikasyon sürecini bozduğunu gözlemlemişlerdir. 

Sonuç olarak, M. charantia'nın tohum ekstraktının 

teratojenitesi, meyve ekstraktının kardiyak toksisitesi meyve ve 

tohumlarından yapılan takviyenin gelişmekte olan fetüse olası 

zarar vermemesi için hamile diyabetik hastalarda çok dikkatli 

kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuşlardır. 

Erdoğan (2020), Yaptığı araştırmada Momordica charantia 

(MC) özütünün U87G hücre hattında sitotoksisite, hücre 

canlılığı ve migrasyon üzerine etkilerinin in vitro olarak 

incelenmesi amaçlanmıştır. MC özütü 700 μg/ml’de 24, 48, ve 

96 saatlerinde kullanıldığında sırasıyla %16,6, %42,6, %79,3 ve 
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%91,6 U87G hücrelerinde öldürücü etkiye sahip olduğunu 

gözlemlemiştir. Western Blot analizi glioblastoma hücrelerinin 

MC özütünün 24 saat boyunca kullanıldığı zamanlarda Sparc ve 

Src-1 protein ekspresyon seviyelerinin azalttığı ve U87G hücre 

hattı üzerinde sitotoksik bir etkiye ve önemli derecede anti-

proliferatif ve anti-invaziv özelliğe sahip olduğunu belirlemiştir.  

Yulianti (2021), Yapmış olduğu çalışmada M. charantia L. dan 

elde edilen ekstraktın kolon kanseri hücre sayısının azaltılması 

üzerindeki sitotoksik etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Yapılan 

çalışma sonucu kullanılacak IC50 değerinin 111 μg/ml ve 

oldukça toksik özelliklere sahip olduğu ve antikanser aktiviteye 

sahip olabileceğini belirtmiştir. Proliferasyon testi, EBP'nin 24 

saatlik kuluçka döneminde proliferasyon oranını inhibe ettiğini 

ve 400 saatin üzerindeki değerlerle 13.875 µg / ml 

konsantrasyonda artma zamanının olduğunu belirtmiştir. 

Ranasinghe ve arkadaşları (2021), Çalışma, hepatoselüler 

karsinoma kaynaklı sıçan modelinde Matale yeşili acı kavun 

çeşidi tohumlarından elde edilen ham yağın antikanser etkisini 

değerlendirmek için yapılmıştır. MGBM tohum yağının oral 

takviyesi, tedavi edilmeyen kontrol grubuna kıyasla her iki 

tedavi grubunda hepatik displastik nodüllerin ortalama sayısı, 
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çapı ve alanında ve histopatolojik neoplastik lezyonların 

boyutunda anlamlı bir azalma gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Tümör baskılayıcı gen p53 ve anti-apoptotik gen Bcl-2'nin 

ekspresyonu önemli ölçüde artarken, apoptotik gen kaspaz3'ün 

ekspresyonu, MGBM takviyesinin karsinojenez ile eşzamanlı 

olduğu tedavi grubunda önemli ölçüde azalttığını 

gözlemlemişlerdir. Sonuç olarak, MGBM'den elde edilen ham 

tohum yağı, özellikle karsinom indüksiyonu ile birlikte 

eklendiğinde, Wistar sıçanlarında deneysel olarak indüklenen 

HCC'ye karşı antikanser etkilere sahip olduğunu 

belirlemişlerdir. 

SONUÇ 

Doğadan gelen gizemli gücün ortaya çıkarılması için faydalı 

bitkilerin gün yüzüne çıkarılması veya yapılan araştırmaların bir 

araya getirilerek sonrasında kullanılabilecek daha derli toplu bir 

bilgi notu halinde sunulması önemli bir hale gelmiştir. Alternatif 

tıpta tedavi edici veya önlem amaçlı kullanılan tıbbi ve aromatik 

bitkilerden bir tanesi olan kudret narının (Momordica charantia 

L.) fonksiyonel ve sağlığı destekleyici potansiyelini düşünmek 

gerekmektedir. Kudret narının faydalarını destekleyen çok 

sayıda bilimsel kanıtlarda mevcuttur. Kudret narı gibi değerli bir 
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bitkinin biyoaktif moleküllerinin keşfedilmesi için samimi bir 

katkı yapılmasına ihtiyaç vardır. Kudret narının ülsere, viral 

hastalıklara ve diğer çeşitli mikrobiyal istilalara karşı gizli 

potansiyelini araştırmak için yeterli araştırmalar mevcuttur. 

İnsanların yaşam kalitesini etkileyen birtakım sağlık sorunlarına 

karşı mücadelede büyük öneme sahiptir. Sağlığı geliştirici 

işlevleri dışında katma değerli bu tür gıda ürünlerin etkin bir 

seçim olarak değerlendirilmesi ülke ekonomisinde ciddi kazanç 

sağlayacaktır.               

Acı kavun, tıbbi önemi nedeniyle geleneksel olarak ünlüdür. 

Antikanser, antiviral, antidiyabetik, antiinflamatuar, 

immunstimülan ve kolesterol düşürücü özelliklere 

bulunmaktadır. Kudret narının kök, gövde, yaprak ve 

meyvelerinin içeriğinde bulunan fenolik bileşiklerden dolayı 

antioksidan ve antimutajen özelliği sayesinde sindirim sistemi, 

adet, mikrobiyal enfeksiyon gibi birçok hastalığın 

iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Kudret narı gıda ve ilaç 

alanındaki uygulamaları henüz başlangıç aşamasındadır; sağlık 

faydalarından hala tam olarak yararlanmaktan uzaktır. Bu 

derlemede birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kudret 

narının tümör, diyabet gibi önemli klinik çalışmalarından 
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haberdar olmayı ve şifalı bitkiye değer katmayı 

hedeflemekteyiz. 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA 

Kitap bölümünde belirtilen kudret narı ile ilgili açıklamalar 

sadece bilgilendirme amaçlıdır. Doktor kontrolü altında 

kullanılması gerektiği kesinlikle unutulmamalıdır. 
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GİRİŞ  

Günümüzde dünya nüfusu artışına bağlı olarak meydana gelen 

gıda ihtiyacı, yoğun sanayileşme, tarımda kullanılan kimyasal 

ve sentetik girdiler nedeniyle yeryüzüne salınan zehirli gazların 

ozon tabakasına vermiş olduğu zararlar ve sera gazı etkisi 

küresel ısınmayı da beraberinde getirmiştir. Küresel ısınma 

mevsim değişikliğine sebep verdiği için kuraklığa, kuraklıkta 

tarımsal alanlarda ciddi anlamda verim düşüklüğüne ve dünya 

genelinde canlıların açlıkla karşı karşıya kalmasına neden 

olmaktadır. İnsanlığın beslenmesinde temel besin kaynaklarını 

oluşturan önemli gıda ürünlerinin başında patates bitkisi 

(Solanum tuberosum L.) gelmektedir (Devaux ve ark. 2014). 

Patates besin maddesi yönünden zengin karbonhidrat, protein, 

nişasta, vitamin ve minarel içeriği sayesinde çoğu ülkede insan 

beslenmesinde vazgeçilmez besinlerden bir tanesidir (Öztürk, 

2000). Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan patates 

bitkisinin gelişiminde su ihtiyacı kadar besin ihtiyacı da oldukça 

önemlidir. Özellikle bitkilerin gelişip büyüyebilmesi ve 

üretimde gerekli olan besin ihtiyacını karşılayabilmek için 

gübrelerin özelliklerinin, çeşitlerinin, kullanım zamanları ve 

miktarlarının belirlenmesi önemli hususlardan bir tanesidir. 

https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
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Bitkilerin ekiminden hasatına kadar geçen süre zarfında bitki 

besin ihtiyacı farklılık göstermektedir. Bu yüzden her bitkinin 

ihtiyaç duyduğu bitki besin ihtiyacının doğru zamanda, yeterli 

miktarlarda ve uygun formlarda verilmesi istenilen verimin 

istenilen kalitede olmasına büyük imkân sağlamaktadır (Kacar 

& Katkat, 2010). Besin elementlerinden kültür bitkilerinin 

yararlanma oranları; toprağın yapısına, bitki türü ve çeşidi, yağış 

ve toprak nemi, organik madde ve besin maddesi içeriği gibi 

faktörlerle birlikte gübrenin zamanı ve miktarı ile veriliş şekli de 

etkili olmaktadır (Öztürk ve ark., 2021). Ülkemiz tarım 

toprakları organik madde miktarı yönünden oldukça fakir olması 

ve bitkiler için gerekli olan besin içeriğinin karşılanması için 

aşırı kimyasal ve sentetik kullanımı bitkilerin ihtiyacı olan 

gübreden yeterince yararlanmasına olanak sağlamadığı gibi 

toprağın, yeraltı su kaynaklarının ve çevrenin kirlenmesine 

neden olmaktadır. Bu kirliliği minimize edebilmek için organik 

gübrelere olan ilgi giderek artmaktadır. Organik olarak 

kullanılan genellikle büyük, küçük ve kanatlı hayvan gübresi, 

bitki artıklarından elde edilen gübreler, mikro organizma 

gübreleri, kompost gübreleri ve solucan gübresi gibi çok geniş 

kapsamlı gübreler kullanmaktadır (Aygün & Acar, 2004).  

Doğal girdilerin kullanımı toprağın ve çevrenin kirlenmesini 
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önlerken, verimi ve ürün kalitesini artırmak için toprağın 

yapısının iyileşmesine, mikroorganizma canlılığını attırarak 

toprağın organik maddece zenginleşmesine büyük olanak 

sağlamaktadır. Bu şekilde iyileştirmenin en önemli özelliği 

olarak sürdürülebilir tarım yöntemlerinin ve üretimin 

artırılmasına büyük olanak sağlayacaktır. (Kacar & Katkat, 

2010). Patates bitkisi bitki besin maddesi bakımından zengin 

kumlu-tınlı sulanabilir topraklarda iyi bir gelişim göstererek 

verimi maksimum seviyeye çıkarabilmektedir. Özellikle 

Bayburt gibi bakir kimyasal ve sentetik girdilerin çok az 

kullanıldığı ve hayvancılığın yaygın olmasından dolayı 

hayvansal gübresinin yayın olarak kullanıldığı ve patates 

üretiminin yapıldığı bölgelerimizden bir tanesidir. Karasal iklim 

şartlarının hâkim olduğu yarı kurak iklim şartlarına sahip, 

vejetasyon periyodunun kısa olduğu bölgelerde verim ve verim 

komponentleri açısından gübrelemeden iyi sonuçların alınacağı 

(Sefaoğlu ve ark., 2021a; Sefaoğlu ve ark., 2021b), özellikle katı 

gübrelerin yanında takviye olarak sıvı minarel gübrelerin 

kullanımı ve bitkiler üzerindeki etkisinin belirlenmesi önemli bir 

konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Solucan gübresi, amonyum 

sülfat ve triple süper fosfat gübreleri ile yapılan çalışma 

sonuçlarına göre solucan gübresi ile birlikte kullanılan kimyasal 

https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
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gübrelerin verimi daha fazla artırdığını tespit etmiştir (Kurt, 

2019; Sefaoğlu ve ark., 2021c; Kaya ve ark.,2016). Sera 

koşullarında yetiştirilen ıspanak bitkisine uygulanan solucan 

gübresinin bitki gelişimine olumlu etki ettiği (Gizem ve ark., 

2017), arazi şartlarında yetiştirilen çengel hıyarına uygulanan 

solucan gübresi ve diğer organik gübrelerin karşılaştırılmasında 

solucan gübresinin diğer organik güreler göre bitki gelişimine 

daha fazla olumlu etki yaptığı bildirilmiştir (Dumlupınar & 

Kuzucu, 2017).   Domates bitkisi üzerine yapılan birtakım 

araştırma sonuçlarına göre solucan gübresinin hem kimyasal 

hem de organik gübrelere göre daha etkili olduğu, domates 

bitkisinin verim kalitesini daha fazla artırdığı ve toprak yapısını 

ve kalitesini olumlu yönde artırdığı belirtilmiştir (Kashem ve 

ark., 2015; Wang ve ark., 2017).  

Patates bitkisinin gelişimi ve yumru veriminin artışında çıkış 

çiçeklenme ve olgunlaşma sürelerinin en hassas dönemler 

olduğu unutulmamalıdır. Patates bitkisinin gelişim döneminin 

başlangıcı olan çıkış döneminde oluşan gecikmeler veya sağlıklı 

olmayan çıkışlar ileriki dönemde verimi ciddi anlamda 

etkilemektedir. Sonraki dönem olan çiçeklenme yani yumru 

olum dönemi meydana gelen çevresel, iklimsel ve besin 
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eksikliği gibi olumsuz etkiler yumru gelişimini ciddi anlamda 

etkileyerek verim azalmasına neden olmaktadır. Son gelişme 

dönemi olan olgunlaşma dönemi ise bitkilerin yumru gelişimini 

ve içerisindeki protein ve nişasta birikiminin sağlıklı bir şekilde 

gelişimi için bu dönemdeki birtakım olumsuzluklar da diğer 

dönemlerde olduğu gibi verim üzerine ciddi anlamda etki 

etmektedir. Kısacası bu üç evre bitkinin toprakla buluşup hasat 

sonrası yumru verimini ve içeriğini ciddi anlamda etkileyen 

önemli parametrelerdir. Özellikle bitki besin içeriği bu evrelerde 

bitkinin gelişim fonksiyonlarını ciddi anlamda etki etmektedir. 

Yılmaz ve ark. (2017), solucan gübresinin tohumların 

çimlenmesi, fide gelişimi, çiçeklenme ve olgunlaşma gibi verim 

gelişimine diğer besin maddelerinden daha fazla oranda etki 

ettiğini ve bitkilerin büyüyüp gelişimi üzerine oldukça fayda 

sağladığını belirtmişlerdir. Bu gelişimdeki önemli etkisi bitki 

besin içeriğinin yanında bitki gelişimini sağlayan oksin, 

sitokinin, giberellin gibi kimyasalları salgılamasında yardımcı 

olduğunu tespit etmişlerdir. Farklı miktarlarda uygulanan 

solucan gübresinin patatesin ihtiyacı olan azot, fosfor ve 

potasyum alınımını artırdığı, doz arttıkça hem besin alımını hem 

de bitki gelişimini olumlu yönde etkilediğini ve istenilen oranda 

https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
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verim elde edebilmek için hektara 12 ton solucan gübre dozunun 

uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir (Yourtchi ve ark., 2013).   

Bayburt, Doğu Karadeniz Bölümü’nün iç kısmında ve Yukarı 

Çoruh Havzası’nda, Çoruh Nehri’nin açtığı vadi oluğunun 

genişlemiş kesiminde kurulu, Kop ve Soğanlı Dağları arasında, 

deniz seviyesinden 1.550 m yükseklikte organik tarım yönünden 

uygun topoğrafyaya ve ekolojik şartları barındıran bir ilimizdir 

(Tarkan, 1974; Bayraktar, 2017; Kara ve Gül, 2019). Bu 

çalışma; Bayburt ili ekolojik koşulları altında yetiştirilen patates 

(Solanum tuberosum L.) bitkisine uygulanan farklı sıvı solucan 

gübre dozlarının verimi için önemli olan çıkış, çiçeklenme ve 

olgunlaşma sürelerine etkisini belirlemek amacı ile 

yürütülmüştür. 

MATERYAL VE METOT 

Bayburt ili Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan 

Gümüşhane, Trabzon, Rize, Erzincan ve Erzurum sınırları 

arasında yer alan, 1550 m rakımı ile Doğu Karadeniz’in çatısı 

durumunda olan ve 3739 km2 yüzölçümüne sahip bir ildir. 

Bayburt’ta yetiştiriciliğin yapıldığı 2020 yılı aylık ve uzun yıllar 
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(1980-2020) yağış, sıcaklık ve nispi nem ortalamasına ait iklim 

verileri Tablo 1’de gösterilmektedir.   

Tablo 1. Bayburt iline ait 1980-2020 yılları arası iklim 

ortalaması  

ve 2020 yılı bazı iklim verileri 

 

Months 

Monthly 

Average  

Rainfall (mm) 

Monthly Average 

Temperature 

(˚C) 

Monthly Average 

Relative Humidity 

(%) 

Long years average (1980-2020) 

April 63,47   7,17 58,18 

May 77,50 11,67 57,80 

June 47,02 15,54 54,83 

July 22,70 19,04 50,46 

August 14,71 15,22 49,69 

September 43,40 16,61 50,24 

Mean     

Monthly average precipitation, temperature and relative humidity for 

2020 

April    88,0   7,0 57,1 

May 113,8 12,1 55,0 

June 51,9 17,2 49,4 

July 61,0 20,5 48,9 

August 14,4 18,7 44,5 

September   8,5 18,4 39,6 

Mean     

 

Bayburt iklimi kuzey ile doğu arasında kaldığından geçiş 

iklimine sahip olmasına rağmen karasal iklim daha ağır 

https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
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basmaktadır. Bu yüzden Doğu Anadolu Bölgesi kadar olmasa da 

genellikle yazları kısa, kurak ve sıcak, kışları uzun, soğuk ve 

yağışlı geçmektedir. Bölgenin yıllık ortalama yağışı 433,4 mm 

olup, genellikle yetişme mevsimi dışında yağmaktadır. Yıllık 

ortalama sıcaklık ise 7,0 C˚ dir.  

Deneme alanının ekim öncesi bitki besin içeriğini belirlemek 

için homojen noktalardan elde edilen toprak örnekleri analiz 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre deneme alanının toprağı 

killi tınlı, hafif alkali (pH 7,90), fazla kireçli (%17,31), tuzsuz 

(%0,01), organik madde miktarı çok az (%0,99), alınabilir fosfor 

miktarı çok az (1,33 kg da-1) ve potasyum (43,8 kg da-1) miktarı 

yüksek olduğu belirlenmiştir (Anonim, 2021).  

Bu çalışma 2020 yılında Bayburt ili ekolojik koşullarında 

yürütülmüştür. Denemede materyal olarak kullanılan Agria (orta 

geçci) ve Lady Olympia (orta erkenci) patates çeşitleri Bayburt 

Tarım Kredi Kooperatifi’nden temin edilmiştir. Araştırma 

“Tesadüf Blokları Deneme Deseni’ ne’’ göre üç tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Her parsel 2,8 m eninde, 5,95 boyunda olup, 

tohumlar 70x35 cm dikim sıklığında, 4 sıra dikilmiştir. Taban 

gübresi olarak dekara 3 ton ahır gübresi güzden araziye 

serpilerek derin sürümle birlikte toprağa karıştırılmıştır. Ekim 
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18.04.2020 tarihinde her ocağa bir yumru gelecek şekilde patates 

ekim makinesi ile gerçekleştirilmiştir. Sıvı solucan gübresinin 0, 

300, 600, 900 ve 1200 ml da-1 dozları bitki boyu 4-5 yaprak 

olduğunda, sonrasında 21 günde bir olacak şekilde toplamda 3 

kez yaprak gübresi olarak uygulanmıştır. Ekosol Tarım ve 

Hayvancılık A.Ş. firmasından temin edilen sıvı solucan 

gübresinin akredite olmuş devlet kuruluşlarının gübre analiz 

laboratuvarlarında yaptırılan kimyasal özellikleri Tablo 2’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 2. Sıvı solucan gübresinin kimyasal özellikleri 

 

 

Yetişme mevsimi boyunca her türlü bakım işlemleri organik 

koşullara uygun olarak gerçekleştirilen bitkiler Eylül ayı 

SIVI SOLUCAN GÜBRESİ 

VERİLERİ 

 

Organik Madde                  : % 7 

Toplam Azot                       : % 7 

Organik Azot                      : % 0,2 

Maksimum EC (dS/m)       : 10 

pH                                        : 8,5-10,5 

 

https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
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sonunda hasat edilmiştir. Araştırmada patates bitkisinin yumru 

verimi, protein ve nişasta oranı gibi önemli gelişim 

parametrelerine olumlu etkisi olan çıkış, çiçeklenme ve 

olgunlaşma süresi incelenmiştir.  

Deneme sonucu yapılan ölçüm değerleri SPSS 22.0 paket 

programı yardımıyla planlanan deneme deseni göz önüne 

alınarak varyans analizi yapılarak değişim katsayıları 

belirlenmiştir. Elde edilen ortalama değerler arasındaki 

farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile yapılmıştır.    

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bayburt şartlarında yetiştirilen patates çeşitlerine uygulanan 

farklı sıvı solucan gübre dozlarının çıkış süresine etkisi çeşit ve 

sıvı solucan gübre dozu bakımından önemli iken (p ≤ 0,01 

seviyesinde), çeşit x sıvı solucan gübre dozu interaksiyonu ise 

önemsiz çıkmıştır. Farklı sıvı solucan gübre dozu uygulanan 

patates çeşitlerinin çiçeklenme süresinde çeşit ve sıvı solucan 

gübre dozları arasında etkisi önemsiz olur iken, çeşit x sıvı 

solucan gübre dozu interaksiyonu arasında ise p ≤ 0,01 

seviyesinde önemli olduğu tespit edilmiştir. Patatesin yumru 

verimine önemli etkisi olan olgunlaşma süresi arasında çeşitler 
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istatistiksel olarak p ≤ 0,05 seviyesinde önemli olduğu tespit 

edilirken, sıvı solucan gübre dozu ve çeşit x sıvı solucan gübre 

dozu interaksiyonu bakımından ise istatistiksel olarak önemsiz 

çıkmıştır. Patates çeşitlerine uygulanan sıvı solucan gübre 

dozlarının çıkış, çiçeklenme ve olgunlaşma sürelerine ait 

varyans analiz sonuçları Tablo 3’ de verilmiştir. 

Tablo 3. Patates çeşitlerine uygulanan farklı dozda sıvı solucan 

gübre dozların çıkış, çiçeklenme ve olgunlaşma sürelerine ait 

varyans analizi sonuçları. 

 

Varyasyon 

Kaynakları 
df 

Çıkış 

Süresi 

Çiçeklenme 

süresi 

Olgunlaşma 

Süresi 

Çeşit 1 397,90** 3,33 8,31* 

Solucan Gübresi 4 221,79** 1,77       0,89 

Tekerrür 4 0,65 6,39       3,07 

Çeşit x Solucan Güb. 4   0,167     4,99**       0,89 

 

Çıkış Süresi 

Farklı sıvı solucan gübre dozu uygulanan Lady Olympia ve 

Agria çeşitlerinin çıkış süresine ait ortalama değerler Şekil 1’de 

verilmiştir.    

https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
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Çizelge 1. Farklı sıvı solucan gübre dozu uygulanan patates 

çeşitlerinde çıkış süresine ait ortalama değer 

 

Çeşitlere uygulanan farklı sıvı solucan gübre dozlarında elde 

edilen çıkış süresi ortalamaları 21,20-25,40 gün aralığında 

değişim göstermiştir. Lady Olympia ve Agria patates 

çeşitlerinde ilk çıkış kontrol grubundan, son çıkış ise dekara 

1200 ml sıvı solucan gübre dozundan elde edilmiştir. Kontrol 

gurubuna en yakın çıkış süresi her iki patates çeşidinde (sırasıyla 

22 ve 23,20 gün) dekara 600 ml sıvı solucan gübre dozundan 

elde edilmiştir (Şekil 1). Kültüre alınan ve yetiştiriciliği yapılan 

bitkilerin ekiminden hasatına kadar bitki verimini önemli 

derecede etkileyen aşamaları tohumun uygun şartlar altında 

ekimi ve çimlenmesidir. Tohumların üstün kalitede çimlenmesi 

ve çıkısında ekolojik koşullar, iklim faktörleri ve teknik hatalar 
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ve tohumların genetik özellikleri önemli faktörleri 

oluşturmaktadır (Karakurt ve ark., 2010). Tohumların veya 

yumruların uygun bir şekilde çimlenmesi ve çıkış 

sağlayabilmesi için tohum veya yumrulara hasat sonrası veya 

ekim öncesi iri ve canlı tohumların sınıflandırılması, büyüme 

düzenleyiciler, asitler, vitaminler, osmotik çözeltiler, farklı 

organik besin içerikleri gibi uygulamalar yapılmaktadır 

(Yamaguchi & Kamiya, 2002; Demirkaya, 2006). Farklı sıvı 

solucan gübre dozu uygulanan patates çeşitlerinin çıkış süresi 

değerleri diğer çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir 

(Kara, 1999; Parlar, 2021). Bitki çeşidinin yetişme dönemi 

boyunca ölçülebilen parametrelerinin çoğu genetik yapısı, iklim 

ve çevre faktörlerine bağlı olarak değişim göstermektedir (Raja 

ve ark., 2018). 

Çiçeklenme Süresi 

Lady Olympia ve Agria patates çeşitlerinin çiçeklenme süresine 

sıvı solucan gübre dozlarına vermiş olduğu ortalama değerler 

Şekil 2’de verilmiştir. Çeşit ve sıvı solucan gübre dozları tek 

başlarına çiçeklenme süresine etki etmese de sıvı solucan gübre 

uygulaması ile patates çeşitleri arasındaki etkileşiminin olumlu 
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etki ettiği belirlenmiştir. Çeşitler bazında sıvı solucan gübre 

dozları incelendiğinde en erken çiçeklenmenin Lady Olympia 

çeşidinde (72 gün) kontrol, 600 ve 1200 ml/da sıvı solucan gübre 

dozlarında etki ettiği, Agria çeşidinde (73 gün) ise kontrol ve 

300 ml/da sıvı solucan gübre dozunda etkili olduğu 

belirlenmiştir. En geç çiçeklenme ise Lady Olympia çeşidinde 

(74 gün) 300 ml/da sıvı solucan gübre dozundan elde edilirken, 

Agria çeşidinde (76 gün) 1200 ml/da sıvı solucan gübre 

dozundan elde edilmiştir. Çeşitlerin ortalama çiçeklenme süresi 

genel itibari ile 72 ile 76 gün aralığında değiştiği gözlenmiştir. 

Bu sonuçlar farklı sıvı solucan gübre dozlarının çeşitlerin 

çiçeklenme süresini artırdığını göstermektedir (Şekil 2). Çeşitler 

arasındaki bu farklılıkların çeşitlerin genetik yapısı, iklim ve 

çevresel faktörlerine bağlı olarak değişim gösterebileceği 

söylenebilir (Eaton ve ark., 2017;).   
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Şekil 2. Farklı sıvı solucan gübre dozu uygulanan patates 

çeşitlerinde  

çiçeklenme süresine ait ortalama değer 

Bitkilerin toprakta bulunan bitki besin elementine olan ihtiyacı 

yetişme dönemi boyunca devam etmekte olup, en fazla azotlu 

gübreye ihtiyaç duyduğu dönem çiçeklenme dönemidir 

(McTaggart & Smith, 1996).  

Çiçeklenme süresi yumruların gelişimi ve yumru kalitesini 

önemli derecede etkilemektedir. Patates bitkisinde Azotlu gübre 

dozlarının çiçeklenme süresini geciktirmesinin asıl nedeni 

azotun bitkinin vejetatif gelişimini teşvik etmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bizim sonuçlarımızda diğer 
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araştırmacıların yukarıda belirtmiş olduğu sonuçlar gibi azotlu 

gübreye bağlı olarak çiçeklenme süresini uzamıştır (Zelalem ve 

ark., 2009; Mulubrhan, 2004). 

Olgunlaşma Süresi  

Olgunlaşma süresi patates yumrularının ekiminden bitkinin 

yeşil aksamlarının tamamen sarıya döndüğü süreç arası baz 

alınarak değerlendirilmektedir. Olgunlaşma süresi dış 

etmenlerden (çevre, toprak yapısı, iklim gibi) etkilendiği için 

patates yumrularının gelişimini ve ocaktaki yumru sayısına bağlı 

olarak verime önemli etkisi bulunmaktadır. Farklı sıvı solucan 

gübre dozu uygulanan çeşitler olgunlaşma süresi bakımından 

önemlilik arz ederken, gübre dozları ve çeşit x gübre dozu 

interaksiyonu arasında olgunlaşma süresi bakımından herhangi 

bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Şekil 3. incelendiğinde 

Lady Olympia ve Agria çeşitlerinin olgunlaşma süreleri 135,30 

gün ile 140,30 gün aralığında değişmiştir. İlk olgunlaşma süresi 

(135,30 gün) dekara 1200 ml sıvı solucan gübre dozu uygulanan 

Lady Olympia ve Agria çeşidinden elde edilirken, en geç 

olgunlaşma süresi (140, 30 gün) ise dekara 900 ml sıvı solucan 

gübre dozunda Lady Olympia çeşidinden elde edilmiştir. Geriye 

kalan gübre dozları Lady Olympia çeşidinin kontrol, 300 ve 600 
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ml sıvı solucan gübre dozunda sırasıyla 140,00, 139,00 ve 

135,70 gün olarak gerçekleşirken, Agria çeşidinde kontrol, 300, 

600 ve 900 ml sıvı solucan gübre dozunda ise sırasıyla 138, 30, 

137,00, 135,70 ve 135,70 gün olarak tespit edilmiştir.  

 
 

Şekil 3. Farklı sıvı solucan gübre dozu uygulanan patates 

çeşitlerinde  

olgunlaşma süresine ait ortalama değer 

 

Olgunlaşma süresi çeşitlerin genetik yapısından kaynaklı olarak 

ortaya çıkan bir karakteristik yapısını ifade etmektedir. Fakat 

iklimsel ve çevresel (rakım, Toprak yapısı gibi) faktörler 

olgunlaşma süresine etki etmektedir. Patates çeşitlerinde 

olgunlaşma süresindeki farklılıklar çeşitlerin kalıtsal özellikleri, 
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bulundukları coğrafyanın toprak yapısının ve iklim faktörlerine 

göre değişim gösterebilmektedir (Wassu, 2017). Özellikle bizim 

Denemeyi kurduğumuz Bayburt bölgesi gibi rakımı yüksek ve 

serin bölgelerde olgunlaşma süresinin uzadığı belirtilmektedir 

(Yılmaz & Tugay, 1999).  Olgunlaşma süresi bakımından Laydi 

Olympia çeşidi çok geççi (121 günden fazla) ve Agria çeşidi orta 

erkenci (111-121) oldukları halde Agria çeşidinin olgunlaşma 

süresindeki gecikme sebebi çıkış süresindeki sıcaklık 

ortalamalarının düşük olması ve çıkışın gecikmesine bağlı 

olarak olgunlaşma süresinin de uzamasına neden olmuştur.  

Nitekim geççi çeşitlerin gün uzunluğu kısa ve 20-25 0C ılıman 

sıcaklıklara sahip yerlerde yetiştirilmesi durumunda yüksek 

verimler elde edilmektedir. Ancak vejetasyon süresinin kısa 

olduğu yerlerde yeterince toprak üstü gelişim sağlanamayacağı 

ve yumru oluşumunu olumsuz etkileyeceğinden yetiştiriciliğinin 

yapılması tavsiye edilmemektedir (Al, 2013). 

SONUÇ 

Patates çeşitlerine destekleyi olarak belirli aralıklarla yapraktan 

uygulanan sıvı solucan gübresinin çeşitlerin yumru verimini 

önemli derecede etkileyen çıkış, çiçeklenme ve olgunlaşma 

sürelerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı 
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yetiştiriciliğini yaptığımız bakir bölgelerimizden bir tanesi olan 

Bayburt bölgemizde organik patates yetiştiriciliğinde çevre 

dostu olan, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştirilebilen ve kimyasal 

herhangi bir şey içermeyen doğal sıvı solucan gübresi 

kullanılarak ekonomik ve ekolojik fayda sağlamaktır. Genellikle 

bu gibi yerlerde taban gübresi olarak arazilere hayvan gübresi 

verilmekte olup başkaca herhangi bir gübre uygulaması 

yapılmamaktadır. Halbuki patates bitkisi organik madde miktarı 

yüksek durumda olan topraklarda daha iyi yetişmektedir. Son 

yıllarda popüler olan solucan gübresi sera koşullarında sebze 

yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Arazi 

şartlarındaki çalışmaları çok yaygın değildir. Bu yüzden bitki 

besin maddesini çok seven patates bitkisine yetiştiriciliği 

boyunca belli dönemlerde uygulanacak sıvı solucan gübresinin 

patates verimine pozitif yönde etkisi olacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırma sonucunda yapılan istatistiksel analizde uygulama 

faktörlerinden olan çeşittin çıkış süresi üzerine p<0.01, 

olgunlaşma süresi üzerine p<0.05 ihtimal seviyesinde önemli 

etkide bulunurken, çiçeklenme süresi üzerine etkisi önemsiz 

olmuştur.  Araştırmada uygulanan diğer bir faktör olan sıvı 

solucan gübre dozunun yalnızca çıkış süresi üzerinde etkinsin 

önemli olduğu tespit edilmiştir. Çeşit x solucan gübre dozu 
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interaksiyon kaynağının ise yalnızca çiçekleneme süresi 

üzerinde önemli etkide bulunduğu belirlenmiştir.  

 Bu çalışmada patates verimini önemli derecede etkileyen çıkış 

süresinde çeşit ve sıvı solucan gübre dozu bakımından, 

çiçeklenme süresinde çeşit x sıvı solucan gübre dozu 

interaksiyonu bakımından ve olgunlaşma süresinde sadece çeşit 

bakımından etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bayburt ekolojik 

şartlarında yetiştirilen patates çeşitlerinde en erken çıkış süresi 

Lady Olympia ve Agria patates çeşitlerinde kontrol grubundan 

elde edilirken, en geç çıkış süresi, ise dekara 1200 ml sıvı 

solucan gübre dozundan elde edilmiştir.  Çeşitler bazında sıvı 

solucan gübre dozları incelendiğinde en erken çiçeklenmenin 

Lady Olympia çeşidinde (72 gün) kontrol, 600 ve 1200 ml/da 

sıvı solucan gübre dozlarında etki ettiği, Agria çeşidinde (73 

gün) ise kontrol ve 300 ml/da sıvı solucan gübre dozunda etkili 

olduğu belirlenmiştir. En erken olgunlaşma süresi (135,30 gün) 

dekara 1200 ml sıvı solucan gübre dozu uygulanan Lady 

Olympia ve Agria çeşidinden elde edilirken, en geç olgunlaşma 

süresi (140, 30 gün) ise dekara 900 ml sıvı solucan gübre 

dozunda Lady Olympia çeşidinden elde edilmiştir. Sonuç 

olarak; sıvı solucan gübre uygulaması çıkış süresine önemli 
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etkisi olurken, çiçeklenme ve olgunlaşma süresine önemli bir 

etkisi olmamıştır.  
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GİRİŞ         

En küçük evcilleştirilmiş ruminantlardan olan keçi türü, sığır ve 

koyundan daha erken ve uzun zaman önce insanoğluna hizmet 

vermiştir. Özellikle çöl, yarı sıcak veya dağlık yerlerde süt, et ve 

kıl üretimi için yetiştirilir (Haenlein, 1992). 

Basit bir tanımla bakacak olursak, yavru doğumuna döl verimi 

denir. Kendi yavrusunu üretme kabiliyeti üzerine türlerin 

yaşamaları büyük şekilde birbirine bağlı olarak sürmektedir. 

Yavru doğduktan sonra biten bir dizi olayları (gamet üretimi, 

döllenme, gebelik, üreme bakımından davranım şekli, 

yavrulama vb.) üreme konusu içerir (Yami 2008; Paksoy, 

2020a). Üreme, hayvancılıkta türün devamlılığının yanı sıra 

hayvanlardan ekonomik yarar sağlayabilmenin de ön koşulunu 

oluşturmaktadır (Paksoy ve Daş, 2013; Paksoy, 2020b). Et, süt, 

yumurta gibi üzerinde önemle değindiğimiz verimlerin üreme 

etkenliğinin de temel bir fonksiyonu olduğunu bilmekteyiz. 
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1.  ÜREME ÖZELLİKLERİ 

Keçiler mevsime bağlı kızgınlık gösteren hayvanlardır. 

Sonbaharda günün ışıklı sürelerinin, ışık yoğunluğunun ve hava 

sıcaklığının düşmesi ile kızgınlık göstermeye başlamaktadırlar. 

1.1. Eşeysel Olgunluk ve Damızlık Çağı 

Dişi oğlaklar açısından eşeysel olgunluk ya da ergenlik, üreme 

organlarının gelişmesi sonucu olgunlaşmış yumurtayı 

oluşturması ve çiftleşme isteği ya da kızgınlık göstermeleri 

durumudur. Dişi oğlakların bu şekilde ilk kızgınlık gösterdikleri 

zaman ise eşeysel olgunluk olarak adlandırılır. Dişi oğlaklar 

eşeysel olgunluk yaşı, ırk, canlı ağırlık, besleme, oğlaklama 

zamanı, yıl ve doğum tipi gibi etmenlere bağlı olarak değişir. 

Genelde dişi oğlaklar, ergin yaş ağırlığının yüzde 40-60’ ını 

kazandıkları zaman ergenliğe ulaşırlar. Ay olarak ortalama 

ergenlik yaşı 5-7 ay dolaylarındadır (Gimenez 2008). 

1.2. Çiftleşme Mevsiminde Eşeysel Etkinlik 

Keçilerde koyunlar gibi genellikle mevsime bağlı kızgınlık 

gösteren poliöstrik hayvanlardır. Keçi ırklarının çoğunluğunda 

çiftleşme mevsimi sonbahardır.  
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1.3. Kızgınlık 

Keçilerde çiftleşme mevsiminin en önemli göstergesi, belli 

fizyolojik ve psikolojik belirtiler göstererek tekeyi kabul etmesi 

durumudur. Keçilerde başlıca kızgınlık belirtisi vulva 

genişlemesi, vagina iç zarının kabarması ve kızarması, kanlı bir 

görünüm alması, vaginadan hafif bir akıntı gelmesi, meleme, 

teke arama ve tekeden kaçmama, diğer keçilerin üzerine atlama, 

sık sık idrar yapma şeklindedir. Keçilerin daha tipik kızgınlık 

belirtisi sürekli kuyruk hareketidir. Ancak en somut kızgınlık, 

tekenin kendisine binişine ve aşım davranışı yapmasına izin 

vermesidir (Micheal 2003).  

1.4. Kızgınlık Süresi 

Keçilerde kızgınlık süresi ortalama 24-48 saattir. Kızgınlık 

süresi, ırk, yaş, çiftleşme mevsimi dönemleri (baş, orta ve son) 

ve tekenin uyarıcı etkisine göre farklılık gösterir. Keçilerde 

yumurtlama, kızgınlık süresinin sonuna doğru şekillenir. Başka 

bir ifade ile kızgınlığın oluşumundan 30-36 saat sonra olur 

(Kaymakçı 2006).  
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1.5. Kızgınlık Döngüsü 

Keçilerde kızgınlık belli zaman aralıklarıyla tekrarlanır. Bu 

zaman sürecine kızgınlık döngüsü denir. Keçilerde kızgınlık 

döngüsü uzunluğu 18-22 gün arasındadır, ortalama 21 gün 

olarak kabul edilir. Kızgınlık döngüsü uzunluğu yaş, ırk, 

çiftleşme mevsimi dönemi, besleme gibi etmenlere bağlı olarak 

değişir (Kaymakçı 2006). 

1.6. Çiftleşme 

Keçilerde en yüksek düzeyde gebelik sağlamak için kızgınlık 

süresinin sonuna çiftleşme yaptırılmalıdır. Keçilerde 

yumurtlama, kızgınlığın ikinci yarısında kızgınlığın bitimine 

yakın zamanda ya da kızgınlık başlangıcından 30-36 saat sonra 

olur. Yumurtanın yaşam süresi 12-14 saattir. Spermatozoitlerin 

fertil ömrü 24-48 saattir (Kaymakçı 2006). 

1.7. Gebelik 

Keçilerde gebelik süresi, ırka, yaşa, doğacak yavrunun doğum 

tipi, cinsiyetine ve mevsime göre değişir. Ortalama 144-157 

gündür. Aşımdan sonra keçilerin gebe kalıp kalmadığı 18-22 

gün sonra aralarına konan tekeyi kabul ya da reddetmesiyle 
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anlaşılır. Gebe keçi sakinleşir, tekeden kaçar ve yem yeme isteği 

artar (Kaymakçı 2006). 

1.8. Oğlaklama  

Keçilerde oğlaklama, hazırlık aşaması (2-6 saat), yavrunun 

dışarıya çıkartılması (0.5-2 saat) ve plasentanın atılması (0.5-8 

saat) olmak üzere üç aşamada gerçekleşir. Keçilerde doğumun 

yaklaşması meme gelişimi hızlanır ve vulva dudakları ödemli bir 

görünüm kazanır. Memelerden süt sızmaya başlar. Uterus 

kontraksiyonları kendini gösterir. Bu etkiyle serviks uteri açılır 

ve doğum kanalı dölüt kesesinin gelmesi ile genişler. Daha sonra 

kesenin patlamasıyla içindeki sıvı doğum kanalına ya da yoluna 

akar, kaygan bir duruma getirir. Doğum ya da oğlaklama hızlı 

olur. Ancak 30-40 dakika sürer. Çoğuz doğumlarda ilk doğan 

oğlak ile sonraki arasında 30 dakika ara vardır. Oğlakların yüzde 

70’i önden geliş, yüzde 30’u ise arka geliş pozisyonunda 

doğarlar. Oğlaklama sırasında ya da hemen sonra göbek 

kordonu kopar. Plasenta oğlaklamadan 1-2 saat sonra 

kendiliğinden düşer ve involusyonu genellikle 1 ay sürer 

(Kaymakçı 2006). 
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Oğlaklama zamanı yetiştiricinin yönetim programında yer alan 

çok kritik bir dönemdir. Doğumda oğlakların ölmesinin iki 

temel nedeni; yeterli deneyimi olmayan yardımcı ve geciken 

yardımdır. Bu durumda kişisel tecrübe ve karar büyük bir önem 

taşır. Bazı yetiştiriciler 30-45 dakikadan sonra müdahale eder. 

Bu yüzden keçi bitkin kalmaz. Keçi, yardımdan önce bir yerde 

tutulur. 

Doğum üç aşamada gerçekleşir: Kayıt, inceleme ve 

manipülasyon şeklinde takip eder. Çizelge 1 de görüldüğü gibi 

her bir doğum kendine özel olarak farklı işlem ister (Gimenez 

2008) 

Çizelge 1. Oğlaklamanın aşaması, olaylar ve süresi (Gimenez 

2008) 

Aşama Olay Süre 

Birinci aşama: 

Hazırlık 

(serviksin 

genişlemesi) 

Oğlağın doğum pozisyonunu 

alması, 

Uterus kontraksiyonunun 

başlaması, 

Ananın rahatsızlığının artışı, 

 

4-8 saat 

 

İkinci aşama: 

Doğum 

Oğlağın doğum kanalına 

geçişi 

Su kesesinin görülmesi ve 

patlaması 

Bir 

saatten 

daha az 
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(fetüsün 

görülmesi) 

Ön ayakların ve başın önce 

çıkması 

Oğlağın çıkışı 

 

Üçüncü 

aşama: 

Temizlik 

(plasentanın 

görülmesi) 

Keçinin çabasının azalması 

Uterus ve plasenta arasındaki 

yapışmanın yumuşaması ve 

ayrılımı 

Plasentanın dışarı atılması 

 

1-8 saat 

 

2.KIZGINLIĞI BELİRLEME 

Dişilerle erkekleri ayrı tutmak gibi denetim altında çiftleştirme 

durumlarında ve yapay tohumlamaya yönlendirilirken kızgınlık 

tespiti büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenlerden dolayı 

kızgınlık belirtilerini anlamak gerekir. Keçilerde kızgınlığın 

davranışsal işaretleri: Sürekli meleme, sık sık idrar yapma, 

rahatsızlık, şişmiş-kırmızı renkli vulva, kuyruğunu hızlı bir 

şekilde yukarı aşağı sallama, servikal mukus akıntısı ve ondan 

dolayı tüylerinin birbirine yapışması, diğer keçilerin üzerine 

atlama ve tekeyi aramadır (Gordon 1999). 

2.1 Kızgınlık Belirleme Teknikleri 

Koyun ve keçilerde (özellikle keçilerde) kızgınlığı belirlemek 

sığırlarla kıyaslandığında nispeten daha zordur. Bu yüzden 
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kontrollü çiftleştirme veya yapay tohumlama yapılan yerlerde 

düzenli şekilde kızgınlığı tespit etmek gerekir. Kızgınlık 

belirlemede kullanılan teknikler: 

a. Arama tekelerinin kullanımı: Arama tekeleri vazektomi 

veya epididiymize edilmiş erkeklerdir. 

b. Dişilerin vaginasına penisin girişini önlemek için 

tekelerin bedeninin etrafına çadır bezi veya deriden 

yapılmış önlükler bağlanır. 

 

 
 

Şekil 2.1. Tekenin vücudunun etrafına bağlanmış önlük 
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c. Koşum takımlı arama tekesi kullanımı: Kızgınlıktaki dişinin 

üzerine koşum takımlı teke binerken dişinin sağrısına işaret 

pigmentinin birazı transfer edilir (Gordon, 1999). 

 

 

Şekil 2.2. Boya işaretli koşum takımı giymiş bir teke 

3.GENETİK VE ISLAH 

Evcil çiftlik hayvanlarında verim özellikleri, küçük etkili çok 

sayıda gen tarafından ortaya konmaktadır. Yani kantitatiftirler. 

Döl veriminin kalıtımı, diğer kantitatif özelliklerde olduğu gibi 

poligeniktir. Ancak fenotipik dağılımı kalitatif özelliklere 

https://www.eul.edu.tr/tarimin-dunu-bugunu-ve-gelecegi/
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benzer, kesiklidir. Eşikli karakterler olarak tanımlanan bu tür 

özellikler, çevre etmenlerinden çok daha yüksek derecede 

etkilenmektedirler. Dolayısıyla genetik varyasyon genel 

varyasyon içinde ancak çok küçük değerler olarak 

tanımlanabilmektedir. Damızlık seçiminde duyarlılık oldukça 

düşük seviyelerdedir. Bunun sonucu olarak verim özelliklerinin 

ıslahında sağlanan yıllık genetik ilerleme oranı ancak yüzde 1-3 

kadar olabilmektedir (Cemal 2006, Cedden ve ark., 2010). 

Genetik iyileştirmenin temel dayanağı genetik varyasyondur. 

Genetik varyasyonların tanımına paralel olarak populasyonların 

verim yeteneklerinin istenen yönde geliştirilebilmesi ilkelerine 

ilişkin ayrıntılar seçilecek yöntemlere ışık tutar. 

Başlıca üç farklı yaklaşım söz konusu olabilir Bunlar; 

1. Irklar arası genetik varyasyonu kullanmak, 

2. Irklar içi genetik varyasyonu kullanmak ( Damızlık 

seçimi ) 

3. Major genlerden yararlanmak, şeklinde sıralanabilir 

(Karaca 1998, Cemal 2006). 
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3.1 Irklar Arası Genetik Varyasyonu Kullanmak 

Irklar arasında döl verimi yeteneği bakımından değerlendirmeye 

değer ayrımlar söz konusudur. Özellikle döl verim 

yeteneklerinin üstünlüğü ile tanınan prolifik keçiler önemli 

kaynaklardır. Daha çok oğlak veren ırka doğru melezleme 

yoluyla, sonradan yeni bir ırk olabilecek genotiplerin elde 

edilmesi mümkündür. 

Düşük verimli yerli ırklarda döl verimini geliştirmek için 

yapılan ıslah amaçlı melezleme programlarında, melez 

genotiplerde ortaya çıkan genetik variyasyon değerlendirme dışı 

bırakılamaz. Daha açık bir söyleyişle seleksiyon sürekli devrede 

tutulur. Seleksiyon programı, tipin yaygınlaşması istenen 

yörede, var olan ve giderek iyileşen çevresel koşullara sahip 

işletmelerde gerçekleştirilmelidir. Bu da ancak bir keçi 

yetiştirme organizasyonunun şekillendirilmesi ile olasıdır. Döl 

verimini geliştirmek için yeni bir tipin formasyonu amacı ile 

prolifik ırklardan yararlanılacağı gibi yüksek üreme 

performanslı kullanma anaçları da oluşturulabilir. Yani, sürekli 

ırklar arası birinci kuşaklar kullanılarak heterosisten 

yararlanılabilir (Karaca 1998, Rahman ve ark., 2008). 
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3.2 Irklar İçi Genetik Varyasyonu Kullanmak ( Damızlık 

Seçimi ) 

Ekonomik randıman, keçi sürüsünde bütün verimlilik üzerine 

bağlıdır. Bu randıman diğer bileşimlerden daha çok anaların 

verimliliği ve fertilitesi üzerine bağlıdır (Zhang 2009).  

Döl Verimi Bakımından Damızlık Seçimi: İkiz doğmuş dişi ve 

erkek oğlaklara öncelik verilmelidir. Bunların ana ve babalarının 

da ikiz doğmuş olmalarına özen gösterilmelidir. Bu döl verimini 

azda olsa arttıracaktır. İyi bakım ve besleme koşullarında erken 

yaşta cinsel olgunluğa ulaşan, doğdukları yılın aşım mevsiminde 

tekeye verilebilen oğlaklar damızlık olarak ayrılmalıdır. Aşım 

mevsimi başlangıcında kızgınlık gösteren hayvanların döl 

verimi de fazla olmaktadır. Ayrıca kızgınlık mevsimleri uzun 

olan hayvanlar damızlıkta kullanılıp, iki yılda üç doğum 

yaptırılırsa bu hayvanların da döl verimleri yüksek olmaktadır 

(Kaymakçı 2006, Rahman ve ark., 2008). 

3.3 Major Genlerden Yararlanma 

Son yıllarda ekonomik öneme sahip kantitatif karakterler 

üzerinde poligenlere ilaveten major genlerin de (poligenler + 
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major gen) etki gösterdiği belirlenmiştir. Yani karakteri 

etkileyen çok sayıda gen (poligen) içerisinde kimi genlerin 

teksel etkilerinin belirgin derecede yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır. Verim özellikleri için "major genler" olarak 

adlandırılan büyük etkili genlerin belirlenmesi ve kullanımı 

çiftlik hayvanlarında genetik ilerleme oranının artırılması için 

önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Major genler bir çift allel 

tarafından determine edilmekte ve basit mendel kalıtımı 

izlemektedirler ( Cemal 2006, Rahman ve ark., 2008). Ancak, 

Tayland keçilerinde yapılan bir araştırmada döl verimliliğinin 

major genler tarafından etkilenmediği görülmüştür (Supakorn 

2010). 

4. BESLEME 

Çiftlik hayvanlarında üremenin yeteneği genellikle besleme 

durumuna bağlıdır. Besleme, genetik, sağlık ve üreme hangi 

yöntemlerle birbirleriyle ilişkili içinde olduğu tam olarak 

bilinmemektedir. Eğer bir hayvan yaşama payı ihtiyaçlarını 

bulamazsa, hayatta kalmak için beden fonksiyonlarını korumak 

amacıyla üreme gibi diğer alanların fonksiyonunda duraksama 

yaşamaya başlar (Kiker 2007).  
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Çiftleşme mevsiminden kısa zaman önce çiftleşme yaşına ulaşan 

dişilerde enerji düzeyi yüksek yemlerle yapılan uygulamaya 

flushing denir. Flushing zamanında vücut kondisyonu ve dişinin 

yaşı flushing yanıtına etkisi büyüktür. Çok genç ve çok yaşlı 

ayrıca düşük vücut kondisyonlarına sahip dişiler flushinge en 

büyük yanıtı gösterirler. Oğlaklama oranında %10-20 arasında 

artış iyi yanıt olarak tanımlanır (Gimenez 2008). Teke katımı 

döneminde özellikle kondüsyonu yetersiz keçilere 3-4 hafta 

önce başlayarak aşım süresi boyunca enerji düzeyi yüksek bir 

besleme uygulanmalıdır. Flushing bu durumdaki keçilerde 

ikizliği arttırmakta ve kızgınlığı toplulaştırmaktadır (Kaymakçı 

2006). Çiftleşmeden önce rasyonlarında ek enerjiyle flushing 

yapılmış Ankara dişi keçilerinde, gebe kalma oranı flushing 

yapılmamış dişi keçilerden çok daha iyidir. Araştırmalardaki 

artmış ovulasyon ve gebelikte fizyoloji görünüşünün oynadığı 

rolün belirsiz olmasına rağmen besleme, üremenin anahtar 

parçasıdır (Kiker 2007). Rasyon enerjisindeki artış üremenin 

yeteneğini yükseltirken, proteinin artışı üremenin yeteneğini 

engellemektedir. Düşük enerjili rasyon yiyen sığırların, yüksek 

enerjili rasyon yiyen sığırlardan genellikle daha iyi oosit 

ürettikleri belirtilmiştir (Kiker 2007).  
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Önemli bir faktör olarak göz önüne alınan besleme, evcil 

ruminantlarda üreme fonksiyonunu etkileyerek, keçilerinde 

ovaryum döngüsünün başlamasını sağlamaktadır. Zayıf vücut 

kondisyonu veya düşük derecedeki alınmış yemlerle Estradiola 

arttırılmış hipotalamik hassasiyetiyle ilgilidir. Besleme, 

Akdeniz keçilerinde sezonal anoestrous uzunluğu ve derinliği 

üzerindeki fotoperiyotun etkisini ayarlanabilir (Forcada 2002). 

a. Üreme gelişimini etkileyen ve ergenliği başlatan en önemli 

faktör beslemedir. 

b. Düşük besleme planı ilk kızgınlığı geciktirir. Uteri ve 

ovaryum gelişimini azaltır. 

c. Beslemenin hem kalitesi hem de miktarındaki artış pubertenin 

başlangıcını kısaltır. 

d. Aşırı beslemeden sonraki fertilite düşer. Meme bezinin 

gelişimi azalır. Bu yüzden aşırı beslemeyi önlemeye, daha 

özen gösterilmelidir. 

e. Enerji ve protein kısıtlaması ergenlik yaşını etkilemektedir. 

Protein kısıtlamasından daha çok enerji kısıtlaması 

pubertenin başlangıcının gecikmesi üzerinde etkilidir.  

f. Çoğunlukla keçi ırklarının puberteye erişimi, yeterli vücut 

ağırlığına ulaştığı zamana bağlıdır. Genellikle hayvan, ergin 
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vücut ağırlığının %40 ile 60’ına ulaştığında puberteye girer. 

Bu şekilde puberteye girişle GnRH adenohipofizi uyarması 

sonucu FSH ve LH salınarak kana verilmektedir. Bu sayede 

FSH, ovaryumda foliküler gelişmeyi başlatmaktadır (Mihm 

ve ark., 1996; Paksoy ve Kalkan, 2010). 

g. Yaş, ağırlık ve büyüme oranı pubertenin başlama işlemlerinin 

belirlenmesinde birbiriyle interaksiyonları görülür. 

Genellikle, yüksek besleme planıyla yetiştirilen oğlaklar daha 

hızlı büyüme ve daha fazla vücut ağırlığına sahip olurlar. Bu 

yüzden de daha genç yaşta puberteye girerler (Yami 2008). 

 

4.SONUÇ 

Keçinin üreme özellikleri incelendiğinde yapılan yanlış 

müdahalenin ve eksik tedavinin sonuçların farklı olmasını 

etkilediği gibi istenilen duruma da ulaşmada sorunlara sebep 

olduğu görülmüştür. Yetiştiricinin bu konularda yine yeterli 

bilgi ve beceriye sahip olması konusunda gerekli eğitimi 

almasının mutlaka zorunlu olduğu yapılan çalışmalarda 

sonuçlanmıştır (Aydemir 2019). 
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1. GİRİŞ                                    

Tek ya da çok hücreli canlılarda olsun yaşam döngüsünün temel 

sıralaması; doğumla başlayıp, büyüme, üreme (proliferasyon), 

farklılaşma (diferansiasyon), yaşlanma ve ölümle (apoptozis) son 

bulması şeklinde sürmektedir (Paksoy ve Daş, 2013). 

Fertilizasyondan itibaren çok hücreli bir canlıda mitoz, 

farklılaşma ve hücre ölümünün gerçekleşmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bunun için hücre çoğalması ve ölümü arasında 

stabil bir oranın bulunması gerekmektedir.  

Organizmada devamlı bir denge söz konusudur. Yeni hücreler 

sentez edilirken, var olan hücrelerin bir kısmı hücre ölümü ile yok 

olmakta ve böylece denge korunmaktadır. Bu denge çok hücreli 

organizmalarda hücrenin bölünmesiyle artış gösteren hücre sayısı 

hücrenin ölümleriyle meydana gelmektedir. Fakat bir 

organizmada bir hücreye artık ihtiyaç duyulmuyor ise, hücre içi 

haberci sistemleri aktif edilip o hücrenin imha edilme süreci 

başlatılmış olur.  Hücre ölümleri fizyolojik koşullarda meydana 

geldiği için bu ölüm şekli programlanmış fizyolojik hücre ölümü 

(physiological cell death) olarak da adlandırılır (Altunkaynak ve 

ark.,2008). Aslında programlanmış hücre ölümü, çok hücreli 
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organizmaların sağlıklı ve normal şekilde gelişmesinin bir 

parçasıdır olmaktadır. 

2. TANIMI 

Ölüm, canlıların bütün yaşama süreçlerinin geriye dönüşü 

olmayacak bir şekilde durmasıdır. Tüm canlıların en küçük 

işlevsel birimi olan hücredeki ölüm, fizyolojik ya da patolojik 

süreçler sonunda gerçekleşir. Başlıca iki hücre ölümlerinden 

birisi olan nekroz, hücre şişmesi ve hücre parçalanmasıyla 

görülen, mekanik travma gibi çevresel değişikliklerin 

oluşturduğu patolojik bir süreçtir. Bu hücre tipi ölümde hücre içi 

denetimlerinin etkisi bulunmamaktadır. Yani hücre kendi isteği 

ile ölmez. (Tablo 1). Başka bir hücre ölüm şekli olan fizyolojik 

ölüm yolu ise yaşlanmış, hasara uğramış ya da anormal hücreleri 

ortadan kaldırarak hücreler arası dengeyi ve hücrelerin 

canlılıklarını sürdürerek devam eder.  

2.1.Apoptotik Sürecin Başlaması 

Apoptozis, hücrenin yaşam döngüsü boyunca 

yapım-yıkım dengesinin devam etmesini sağlar. Yani apoptozis 

kendi içerisinde bir denge halindedir (Erdoğan 2003). 
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Tablo 1. Apoptozis ve nekrozisin özellikleri 

 

  

 

Artması durumunda nörodejeneratif hastalıklara, azalması 

durumunda ise kanser ve fazla otoreaktif hücrelerin ortadan 
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kaldırılamaması sonucu otoimmun hastalıklara yol 

açabilmektedir. Bağırsak epitel hücrelerinin devamlı 

yenilenmesi, menstruasyon zamanında uterusun iç yüzeyindeki 

hücrelerin imha edilerek uzaklaştırılması apoptozis yoluyla 

gerçekleşir. Apoptozis, organizmada hasar görmüş veya 

organizma için tehlikeli olabilecek hücrelerin yok edilmesinde de 

görev alır. Örneğin virüsle enfekte olmuş hücreler, hasara 

uğramış DNA bu şekilde ortadan kaldırılır. Hücrenin DNA’sında 

oluşan mutasyonlar kanser gelişimine neden olabileceklerinden 

bu hasarlı hücrelerin apoptozis yolu ile öldürülmesi büyük önem 

taşımaktadır (Erdoğan 2003). 

Genetik olarak belirlenen aktif bir süreç olan programlanmış 

hücre ölümünün, günümüzde en az 2 ayrı şekilde olduğu 

bildirilmektedir (Majno ve ark., 1995). Bunlar şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

1. Apoptotik Programlanmış hücre ölümü 

2. Apoptotik Olmayan Programlanmış hücre ölümü 

2.1.1.Apoptotik Programlanmış Hücre Ölümü 

Kromatin yoğunlaşması, DNA fragmantasyonu, hücre büzülmesi, 

apoptotik cisimlerin oluşması, bunların makrofajlarca ya da 

komşu parankimal hücrelerle fagosite edilmeleri ve hücrenin 

çevre hücrelerden ayrılması bu tip hücre ölüm şeklinin gözlenen 
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şekilsel özellikleridir (Cummings ve ark., 1997). Yeni doğanda 

timusun gerilemesi bu tip hücre ölümünün en klasik örneğidir 

(Paksoy, 2018a). 

2.1.2.Apoptotik Olmayan Programlanmış Hücre Ölümü 

Apoptozda görülen yapısal değişiklikler izlenmeden 

programlanmış bir olay sonucu hücre ölümünün 

gerçekleşmesidir. Canlı organizmanın oluşum ve başkalaşma 

sürecinde birçok organın ortadan kalkması örnek olarak 

verilebilir (Majno ve ark., 1995). 

2.2.Apoptotik Hücrede Gözlenen Değişiklikler 

Hücre ölümü, 1920 yılında ışık mikroskobunun ve yeni boya 

yöntemlerinin keşfedilmesiyle başlamış ve ilk nekroz 

tanımlanmıştır. Kerr ve arkadaşları 1972 yılında, nekrozdan farklı 

oluşan bir hücre ölümü göstermiş fizyolojik olarak ölen 

hücrelerin çekirdeklerinde yoğunlaşmış kromatin parçalarını 

gözlemlemiş ve organellerin iyi korunduğunu fark ederek bu 

olayı büzüşme nekrozu olarak adlandırmıştır ve buna eski 

Yunanca’da sonbaharda yaprak dökümü anlamına gelen 

“apoptoz’’ adını vermiştir (Cummings ve ark., 1997;Mak 

2003;Pınarbaşı 2007). 
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Apoptoz için sinyal alımı gerçekleştikten sonra hücrede oluşan 

birçok biyokimyasal ve morfolojik değişim gözlenir. Hücre 

küçülmeye ve kondanse olmaya başlar, hücre iskeleti dağılır ve 

çekirdek zarı bazı yerleri erir. Çekirdek DNA’sı parçalara ayrılır. 

Çeşitli uyarıcıların yanıtıyla hücre ölümü ortaya çıkmaktadır ve 

bu ölümler apoptozis sırasında kontrollü olarak 

gerçekleşmektedir. Kontrollü hücre ölümüne neden olan 

apoptozis hücre ölümlerinin diğer biçimi olan nekrozisten bu 

yüzden ayrılmaktadır. Yani, nekroziste hücre ölümleri kontrolsüz 

olarak ortaya çıkıp hücrelerin çözülmesi, iltihaplara neden 

olmakla birlikte ciddi veya olası sağlık problemlerine de yol 

açmaktadır. Hücrelerin veya dokuların büyük bir kısmı 

nekrozisten etkilenip hücre şişmesine ve hücre zarı yırtılmasına 

neden olmaktadır. Nekrozisin aksine apoptozis olayında hücreler 

aktif rol oynayıp kendi ölümlerine neden olurlar. Ayrıca 

apoptozis tipik olarak yalnızca tek hücreyi etkilerken, nekrozis 

hücre kümesini veya dokuları etkilemektedir (Betts ve King 

2001;Dash 2014). 

Apoptotik hücreler organizmanın bazı dokularında ve 

hücrelerinde sürekli olarak oluşmaktadırlar ve bu oluşum devamlı 

sürmektedir. Böylece ölüm (apoptozis) ve yeniden yapım 
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(mitozis) bu dokularda doku homeostazisini oluşturmak amacıyla 

dinamik bir denge halinde meydana gelir (Wright 1996). Bu doku 

ve hücrelere örnek olarak uterus, ince bağırsaklar, deri, timus, 

beyin ve göz gösterilebilir (Gavrieli ve ark., 1992; Güvenç 2002; 

Nishihara ve ark., 2003 Giannetti ve ark., 2004). 

Apoptozis; implantasyon öncesi büyüme döneminde olan 

embriyolardaki fazla olan hücreler, anormal durumdaki hücreler 

ya da potansiyel olarak tehlikeli hücrelerin yok edilmesinde kritik 

bir işlemdir (Gjorret vd. 2003). Ayrıca, apoptotik hücrelerin 

yüksek seviyede bulunması anormal embriyo morfolojisi ile 

bağlantılıdır. Apoptozis indeksinin belli bir eşiği aşması 

durumunda embriyonik büyümenin devamının tehlikeye girdiğini 

göstermektedir. Ayrıca apoptozis işleminin görevi, 

embriyolardan anormal hücrelerin çıkarılmasıdır. Apoptozis, in 

vivo embriyonik gelişimin normal bir parçası olmasına rağmen in 

vitro embriyo üretim sistemlerinde muhtemelen optimum altı 

koşullardan dolayı ortaya çıkabildiği (Hardy 1999, Matwee vd. 

2000, Paksoy, 2018b) için IVP embriyolarının kalitesini 

belirlemek amacıyla kullanılan bir gösterge haline gelmiştir. 

Granüloza hücrelerinde apoptozisi önlemek için kısrak folikülleri 

Hepes ve Hanks tuzları ile tamamlanmış M199 ortamında 20-30 
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ºC’de 3 saatten daha az kısa bir zaman kalmalıdır. Fakat kümülüs 

hücrelerinin morfolojik yapısını korumak amacıyla ovaryumlar 

oosit toplama işleminden 2 saat önce 35-37 ºC’de tutulması 

gerekmektedir(Pedersen ve ark., 2004). İn vitro yapılan 

çalışmaların, atrezi olmuş foliküllerinden alınan kümülüsleri 

varolan embriyoların blastokist aşamasına ulaşmasının düşük bir 

sonuç olduğu görülmüştür. Aynı zamanda ise apoptozis, korpus 

luteumun luteolizisini de sağlayan bir mekanizma olarak 

düşünülmüştür (Aydemir 2021a). 

Apoptozis, embriyonun implante olmasından sonraki blastosöl 

aşamasını da kapsayan birçok hücresel fonksiyonu yönetir. 

Embriyo implantasyondan önce birçok farklılaşma aşamasında 

olan hücrelerini kaybeder (Gaud ark.,1998). 

Apoptotik hücreler organizma içindeki bazı doku ve hücrelerinde 

sürekli olarak oluşmaktadırlar ve bu oluşum ömür boyu 

sürmektedir Böylece ölüm (apoptoz) ve yeniden yapım (mitoz) 

bu dokularda doku homeostazisini oluşturmak üzere dinamik bir 

denge halinde devam eder(Elmore ve ark., 2007). 
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3. Apoptozisin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 

3.1.Hematoksilen-eozin boyama  

Hematoksilen-eozin (HE) ile boyanan preparatlar ışık 

mikroskobu ile incelenir. HE hem hücre kültürü çalışmalarında 

hem de doku boyama çalışmalarında rahat bir şekilde 

kullanılabilir. HE boyamada, hematoksilen boyası kromatini 

boyadığından apoptotik hücreler nukleus morfolojisine göre 

değerlendirilir. Gözlenebilen değişiklikler; hücre küçülmesi veya 

sitoplazmik küçülme, kromatinin kondanse olması ve nukleus 

zarının periferinde toplanması, nukleusun küçülmesi veya 

parçalara bölünmesi şeklinde sıralanabilir(Mounts ve ark., 2001) 

(Şekil 1) 

 

Şekil 1. Apoptotik hücreler (oklar) (HE boyama) (Palazzo 2005). 
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3.2. Giemsa boyama 

Giemsa ile boyamada, hematoksilen-eozin ile boyamada olduğu 

gibi nukleus morfolojisi esas alınarak apoptotik hücreler tanınır. 

Sitoplazma sınırları hematoksilen boyamaya göre daha iyi 

seçilebilmekle birlikte hematoksilen boyamaya belirgin bir 

üstünlüğü yoktur (Yılmaz 2005). 

3.3. Floresan mikroskopi  

Floresan mikroskopi, floresan maddelerin (örn. Hoechst boyası, 

etidyum bromür, propidium iyodür, akridin orange,  FITC 

“fluorescein isothiocyanate”) kullanılmasıyla yapılan bir boyama 

şeklidir. Floresan boyalar DNA’ya bağlanabildiklerinden 

hücrenin kromatini dolayısıyla nukleusu görünür hale gelebilir. 

Hücre kültürü çalışmasında kullanılırlarsa, canlı hücre ile 

yaşayan hücrenin ayırımına olanak tanırlar. Canlı ve ölü hücre 

ayrımını yapabilmek için, canlı ya da ölü bütün hücreleri 

boyayabilen bir boya (örn. Hoechst boyası) ile sadece ölü 

hücreleri boyayabilen bir başka boya (örn. Propidium iyodür) 

birlikte kullanılır. Membranı sağlam olan (canlı) hücreler, 

propidium iyodür gibi sadece membran bütünlüğü bozulmuş (ölü) 

hücreleri boyayan bir madde ile boyanmazlarken, ölü veya canlı 

tüm hücrelere girebilen Hoechst boyası ile boyanırlar. Kuşkusuz, 
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bu yöntemle hücrelerin ölü ya da canlı olduğu anlaşılabilir ama 

ölü hücrelerin apoptozla veya nekroz ile ölüp ölmediklerinin 

ayrımı, hematoksilen boyamada olduğu gibi nukleus 

morfolojisine bakılarak yapılır. Kromatin kondensasyonu veya 

nukleus fragmentasyonu olan hücrelerin apoptotik hücreler 

olduklarını düşündürür (Yılmaz 2005).  

 

Şekil 2.1. Normal Hücreler, Hoechst boyama ve Şekil 2.2. 

Apoptotik hücreler, Hoechst boyama), (Spector 1998). 
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Elektron mikroskopi 

Morfolojik değişikliklerin en doğru şekilde gözlendiği bir 

yöntemdir. Sitoplazmik küçülme, kromatin yoğunlaşması ve 

fragmentasyonu tespit edilebilirken, mitokondrinin durumu, 

hücre zarı ya da nukleus membranının bütünlüğünün değişip 

değişmediği gibi subsellüler detaylar da incelenebilmektedir 

(Yılmaz, 2005). 

Faz kontrast mikroskopi  

  Bu şekil mikroskop sadece hücrelerin kültür ortamında, hücre 

veya hücre topluluğunu incelemek amacıyla kullanılır. Ölen 

hücreler yapıştıkları substratumdan ayrılacakları için besiyerinde 

yüzmeye başlar. Bu hücreler faz kontrast mikroskobu ile 

gözlenebilirler. Mitoza giden hücreler de faz kontrast 

mikroskobuyla gözlenebilirler. Fakat bu hücreler aynı zamanda 

apoptotik hücrelerin erken evredeki görüntüleri ile 

karışabilmektedirler. Bu sebeple ayrımları neredeyse 

imkansızdır. Faz kontrast mikroskobu ile apoptotik hücreler 

üzerinde gelişen cepcikler (blebs) izlenebilir (Bratton ve ark., 

1997, Gatti ve ark., 1998).  
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Anneksin V yöntemi  

  Normal hücrelerde hücre zarının sitoplazmik bölümünde 

membran lipidlerinden birisi olan fosfatidilserin (PS) 

bulunmaktadır. Hücrenin apoptoza gitmesi durumunda normalde 

iç yüzeyinde yerleşmiş olan PS molekülleri hücre zarının dış 

yüzüne transloke olurlar. Bu yer değiştirme hücre membran 

bütünlüğünün bozulmadığı apoptotik hücre ölümünün erken 

dönemlerinde meydana gelir. AnneksinV, hücrenin dış yüzeyine 

transloke olan fosfatidilserine bağlanabilen bir protein olduğu 

için, floresan bir madde (örn. FITC) ile işaretlenerek apoptotik 

hücre görünür hale getirilebilir (Bratton ve ark., 1997, Gatti ve 

ark., 1998).  

   FITC-Anneksin-V komplesinin hücre yüzeyindeki 

fosfatidilserine bağlanma oranı flow sitometri ile 

ölçülebilmektedir. Nekrotik hücrelerin yüzeylerinde de 

Anneksin-V bağlanması görülebildiği için ikinci boya olarak 

propidyum iyodür eklenmektedir. Annexin V-FITC (green 

fluorescence) ve non-vital boya olan propidium iodide (red 

fluorescence) ile aynı zamanda boyanan hücreler, canlı hücreler 

(FITCPI-), erken apoptotik hücreler (FITC+PI) ve geç apoptotik 
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veya nekrotik hücrelerin (FITC+PI+) birbirinden ayırt edilmesine 

izin verir (Kockx ve ark., 1998; Overbeeke ve ark., 1998) 

4. SONUÇ 

Apoptozun fizyolojik ve patofizyolojik kısımda önemli görevler 

üstlendiği açıktır. Apoptozis indeksi ovidukt hücresi içeren 

ortamda diğer ortamlardan daha düşük bulunmuştur. Apoptozisin 

azalması, ovidukt hücresi içeren ortamda mevcut olan TGF-α 

(Transforming growth factor alfa) faktöründen dolayı 

görülebilmektedir. Ancak, TGF-α faktörü apoptozis indeksinin 

düşmesine sebep olduğu kanıtlanmıştır (Brison vd. 1997). Ayrıca, 

Esfandiari vd. (2005) göre HTF ortamına protein kaynağı olarak 

serum içeriğine benzer bir içeriğe sahip olan tamamlayıcının 

eklenmesi embriyolarda apoptozis indeksinin azalışına neden 

olmuştur. Sonuç olarak ise reaktif oksijen türlerinin ortadan 

kaldırılmasıyla hücre ölümlerinin azalması görülmüştür. 
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1.ARONYANIN SİSTEMATİĞİ VE DAĞILIMI 
 

Aronya bitkisi, Rosales takımı, Rosaceae familyası ve  Aronia 

cinsine aittir. Aronia cinsine ait üç tür mevcut olup bunlar; En 

yaygın olarak bilinen Aronia melanocarpa (Siyah 

chokeberry)’dır. Diğer iki tür ise Aronia arbutifolia (Kırmızı 

chokeberry) ve Aronia prunifiolia (Mor chokeberry)’dır.  

Bölüm: Angiosperms (Kapalı Tohumlar) 

Alt Bölüm: Eudicolydon (İki Çenekli) 

Sınıf: Meloideae 

Takım: Rosales 

Familya: Rosaceae(Gülgiller) 

Alf Familya: Amygdaloideae 

Cins: Maleae 

Aronya türü olan, Aronia melanocarpa çok yıllık ve çalı 

formunda üzümsü bir meyve olup, anavatanı Kuzey Amerika’dır. 

19. yüzyılın başlarında siyah meyveli Aronya Andre Michaux 

tarafından Mespilus arbutifolia var. melanocarpa olarak 

tanımlanmıştır. Aronya çeşitleri arasında en yaygın olarak 

bulunan Avrupa ülkeleri Tablo.1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Avrupa’da Bulunan En Yaygın Çeşitler  

Ülkeler Çeşit 

Danimarka Aron 

Çek Cumhuriyeti Nero 

Finlandiya Viking ve Kurkumachki 

Rusya Rubin 

İsveç Hugin 

Macaristan Fertödi 

Polanya 

Albigowa, Dabrowice, Egerta, 

Kutno, Nova, Wies, Hakkija, 

Ahonnen, Serina, Autum Magic, 

McKenzie, Morton ve 

Galicjanka 

 

Son yıllarda popüler bir bitki olan Aronya, 1900’lü yıllarda 

Rusya’ya getirilmiş ve 1950 yılından itibaren başta Almanya 

olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinde ticari olarak 

yetiştirilmeye başlanmıştır. Aronya, taze ve işlenmiş gıda olarak 

tüketildiği gibi eczacılık alanında da kullanılmaktadır. 
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Aronia arbutifolia (Kırmızı chokeberry) 

 

 

 

 

 

 

Aronia melanocarpa (Siyah chokeberry) 

 

Aronia prunifolia (Mor chokeberry) 

 

Resim 1: En Yaygın Aronya Türleri 
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1. ÜLKEMİZDE ARONYA ÜRETİMİ 

Ülkemizde Aronya meyvesi ilk olarak 2008 yılında işadamı 

Osman Nuri GÜNAY tarafından Tataristan’ın başkenti 

Kazan’dan otuz adet fidan getirilmiş ve ilk çalışma 2012 yılında 

fidan üretimi ve 2017 yılında ilk hasat ile birlikte tanıtımı ve 

yayılım çalışmaları başlamıştır. 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 

yapılan çalışmalarda 2017 Şubat ayında Viking, 2018 Ekim ayıda 

ise Nero türü tescillenmiştir. Ülkemizde, Tablo 2’de belirtilen 

iller olmak üzere toplam 19 ilde Aronya yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Kırklareli 19 il arasında yaklaşık %31’lik oranıyla 

en çok üretim alanı ve 52.000 adet fidan ile birinci sırada yer 

almaktadır.  
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Tablo 2: Türkiye’de Aronya Bitkisinin Fidan Sayısı ve Alanı  

İller 

Fidan 

Sayısı 

(adet) 

Fidan 

Sayısı 

% 

Alan  

(da) 

Alan 

% 

Kırklareli 52.000 36,67 240 30,89 

Bursa 23.500 16,57 141 18,15 

Manisa 15.000 10,58 90 11,58 

Kırşehir 8.000 5,64 48 6,18 

Yalova 8.000 5,64 48 6,18 

Çanakkale 7.000 4,94 42 5,41 

Samsun 6.000 4,23 36 4,63 

İzmir 5.000 3,53 30 3,86 

Ordu 3.000 2,12 18 2,32 

Antalya 3.000 2,12 18 2,32 

İstanbul 3.000 2,12 18 2,32 

Bolu 2.000 1,41 12 1,54 

Ankara 2.000 1,41 12 1,54 

Sakarya 1.500 1,06 9 1,16 

Giresun 1.000 0,71 6 0,77 

Çorum 500 0,35 3 0,39 

Amasya 500 0,35 3 0,39 

Tekirdağ 500 0,35 2 0,26 

Trabzon 300 0,21 1 0,13 

TOPLAM 141.800 100 777 100 
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2. ARONYA’NIN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ  

2.1.Bitki Formu  

Aronya, çok yıllık ve çalı formunda, kış aylarında yapraklarını 

döken üzümsü bir meyvedir. Aronya bitkisi, toprak üstü ve toprak 

altı aksamları ile yeni sürgünler oluşturan, yıllık dalları ve 

vejetasyon döneminde oluşan dallar odunsu, yaşlı dallar ise 

odunsu yapıda ve ocak şeklinde gelişmektedir. Aronya, 1,5-2m 

çapına ve 2-2,5 m boyuna kadar büyümekte, çiçekleri beyaz hafif 

mumsudur ve çiçeklenme Mayıs ayında başlamaktadır. Aronya 

bitkilerinde dinlenme dönemi bitkinin çeşit ve iklim şartlarına 

bağlı olarak değişmekte ve bu dönem Aralık ayında 

başlamaktadır. Bitkinin çiçeklenebilmesi için soğuklama ihtiyacı 

800-1000 saat aralığında olmaktadır. 

 

Aronya çiçeklerinde hem dişi hem erkek organ bulunduğundan 

dolayı tek çeşit kullanılabilmekte ve çiçeklerin tozlaşmasını 

kolaylaştırmak amacıyla 1 hektarlık alana 1 adet arı kovanı 

konulmaktadır. Gülgiller familyasınının genel karakteristiği olan 

çiçeklerinde beş adet çanak ve beş adet taç yaprak bulunmaktadır. 

Bir çiçekte on ile otuz arasında erkek organ bulunmaktadır. Bir 

salkımda yirmi ile yirmi beş adet çiçek bulunur ve bu salkımdaki 

çiçeklerden sekiz ile on dört adet arasında meyve olmaktadır. İnce 
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dallarda bulunan çiçekler kalın dallardaki çiçeklere göre daha 

erken açmaktadır. Aronya meyvesi, siyah, kırmızı ve mor renkli, 

meyve çapı 8-12mm çapında ve 1-1,5g ağırlığındadır. Yaprakları 

oval, sivri ve kenarları ince, üst yüzeyi koyu yeşil, alt yüzeyi ise 

açık 

renkli ve tüysüzdür.  

Resim 2: Aronya Bitkisinin Bitki Formu 

 

Almaşlı veya halkamsı yaprak dizilişine sahiptir. Kökleri ince ve 

lifli kök yapısına sahip ve kök boğazından itibaren 3m’ye kadar 

gelişmektedir. Aronya bitkisinin büyümesi yavaştır. Bitki 

gelişimine bağlı olarak meyve vermeye 2-3 yaşlarında başlar. 
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Bitki maksimum gelişimine ve verime on yaşındayken ulaşır ve 

ortalama bitki başına 8 kg ile 10 kg arasında değişiklik gösterir. 

 

2.2.İklim İsteği 

Aronya’nın özel bir iklim isteği olmayıp, ılıman iklime sahip olan 

bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Kış aylarının sert geçtiği 

bölgelerde -250C’ye karşı dirençli ve dona karşı dayanıklı bir 

bitki olduğundan dolayı dünyanın birçok yerinde 

yetişebilmektedir. Çiçeklenme dönemi ilkbahar donlarından 

sonra olduğundan dolayı çiçeklenmesinde ve meyve tutumunda 

herhangi bir zarara uğramamaktadır. Güneşlenmenin yoğun 

olduğu alanlarda yetiştirildiğinde verim ve kalite bakımından 

olumlu yönde etkilenmektedir. Güneşlenme oranı arttıkça 

meyvenin tadı aynı oranda artmaktadır.  

 

Aronya bitkisinden maksimum verim elde etmek için suya çok 

fazla ihtiyaç duymaktadır. Su ihtiyacı 500-600 mm iken en iyi 

verim 700-800 mm’de alınmaktadır. Kuraklık bitkinin 

gelişiminde ve verim bakımından sınırlayıcı rol oynamaktadır. 

Sulama için en uygun saat sabah 8’e kadar olan süredir. 
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2.3.Toprak İsteği 

Aronya bitkisi adaptasyon kabiliyeti yüksek bir bitki olduğundan 

dolayı birçok toprak tipinde, taban suyunun yüksek olmadığı ve 

geniş pH aralığında yetişmektedir. Aronya, sığ bir köke sahip ve 

üst toprağın kalitesinin yüksek olması gerekmektedir.Drenajı iyi, 

organik maddece zengin, orta bünyeli ve pH 6-6,5 olan en uygun 

topraklardır. Taşlı ve çakıllı, bataklık ve tuzlu topraklarda 

gelişimi sınırlanmaktadır. Toprakta organik madde toprağın 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini olumlu yönden 

etkilemektedir. Bu yüzden organik madde toprağa en az bir yıl 

önce katılması gerekmektedir. 

 

3. KÜLTÜREL İŞLEMLER 

Tarımsal üretimde bitkilerin gelişimini, ürün miktarını ve 

kalitesini etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bunlar; 

 

3.1 Toprak işleme 

Toprak işlemenin temel amacı yabancı ot kontrolü yapmanın yanı 

sıra, iyi bir tohum yatağı hazırlamak, toprakların havalanması, 

toprağa suyun girişini sağlamak ve toprağın fiziksel özelliklerini 

artırmaktır. 
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Aronya bitkisi yüzlek köklü olduğundan dolayı toprak işleme 

yüzeysel yapılmaktadır. Yabancı ot yoğunluğu bitkinin 

gelişiminde ilk iki yılda önemli bir problem olmaktadır. Bu 

nedenle İlkbahar ve yaz dönemlerinde, hem toprağın 

havalandırılması hem de yabancı ot kontrolünü sağlamak 

amacıyla toprak işleme çok önemlidir. 

  

3.2.Sulama  

Su, bitkilerin gelişimini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Su, 

toprakta bulunan bitki besin maddelerini çözerek bitkilere 

taşınmasında, bitkilerin sıcaktan ve soğuktan korunmasına,  

Bitkilerin vejetatif ve generatif aksamlarının gelişmesi yönünde 

etkisi olmaktadır. Aronya bitkisinin suya olan ihtiyacı diğer 

bitkilerden çok farklı değildir. Ancak kuraklığa karşı dirençsiz bir 

bitkidir. Su, Aronya bitksinin kalite ve verimini olumlu yönden 

etkilediği için özellikle meyvelerin gelişim gösterdiği 

dönemlerde haftada iki kez sulama yapılmalıdır.   Sulama, 

yağmurlama ve damlama sulama yöntemleri kullanılarak 

yapılmaktadır. Ancak en uygun sulama yöntemi damlama sulama 

olduğu belirtilmektedir.  
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3.3.Gübreleme  

Gübreleme, bitkilerin gelişimini ve verim artırmak amacıyla 

yapılan kültürel işlemlerden biridir (Gül ve Kara, 2015). 

Gübreleme ile bitkinin ihtiyaç duyduğu besinler toprağa ilave 

edilmektedir. Aronya bitkisi için toprağa ilave edilmesi gereken 

gübre miktarı dikimden önce toprak analizi yapılmakla birlikte, 

Aronya bitkisinin ihtiyaç duyduğu yıllık besin ihtiyacı 5kg N, 

,5kg P ve 10kg K’dır. Gübreleme sonbaharda veya ilkbahar 

başlarında fosfor 80-100 kg/ha ve potasyum100-150 kg/ha, Nisan 

ayından vejetasyon dönemi sonuna kadar iki veya üç kez azot 

100-150kg/ha olacak şekilde uygulanmalıdır. Aronya bitkisinin 

kökleri yüzlek olduğu için Nitratlı gübre yerine sülfatlı gübre 

tercih edilmeli ve Nisan ayı sonunda 30kg/da Amonyum Sülfat 

uygulanmalıdır. 

 

3.4.Budama  

Budama, düzgün ve güçlü bir taç oluşturmalarını, verimin 

azalmasına bağlı olarak yeniden verimli hale getirilmeleri, ürün 

miktarında artış sağlamak amacıyla toprak üstü aksamlara 

uygulanan kültürel bir işlemdir.Aronya bitkisinde, çalıların 

ortasında yoğun olan dallar, zayıf ve yaşlı dallar, taban çevresinde 

ortaya çıkan kök sürgünleri ve beş yaşını aşmış sürgünler budama 

yapılarak bitkiden uzaklaştırılmalıdır. Bitkinin gençleştirilmesi 
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amacıyla yaşlı dalların %20’si kesilmelidir. Budama işlemi, 

sonbaharda yaprakların dökülmeye başlandığı andan itibaren ve 

kış donlarının yoğun bir şekilde yaşandığı alanlarda ilkbaharda 

yapılmalıdır.   

Resim 3: Budama Öncesi ve Sonrası 

 

4. BAHÇE TESİSİ 

4.1.Yer Seçimi 

Aronya bitkisi dikimi yapılırken güneşlenme oranın yüksek 

olduğu veya kısmen gölge olan, güney yöneye bakan, eğimin çok 

fazla olmadığı, drenajı iyi ve toprağın verimli olduğu alanlar 

seçilmelidir. Aronya fidanının dikimi yapılmadan önce toprağa 

kompost ilave edilmesi bitkinin verimini artmasına neden 

olmaktadır. Bitkinin soğuklama ihtiyacı, uyanma ve kış 

dinlenmesi dikkate alınarak hava akımının iyi olduğu alanlar 
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belirlenmelidir. Hava akımı don olayının etkisini de 

azaltmaktadır. Bu nedenle yer seçimi yapılırken uzun yıllar, gece-

gündüz sıcaklıkları ve diğer etmenler göz önünde bulundurularak 

yer seçimi yapılmalıdır.  

 

4.2.Toprağın Hazırlanması 

Toprak hazırlığı yapılırken yabancı ot varlığı, drenajın 

sağlanması ve taşların uzaklaştırılması amacıyla 50cm derinlikte 

toprak işleme yapılmalıdır. Dikimden önce yapılacak toprak 

analiz sonuçlarına bağlı olarak toprak organik maddece 

zenginleştirilmeli ve pH değerine bağlı olarak gübre seçimi 

yapılmalıdır. Toprak hazırlığı en az 1 yıl önceden yapılmalıdır. 

 

4.3.Fidan Dikimi 

Aronya, çalı formunda bir bitki olduğundan dolayı sıra üstü ve 

sıra arası farklı aralıklarda dikimi yapılabilmektedir. Topografik 

koşullara ve yetiştirilme amacına göre farklı dikim aralıklarında 

değişiklik göstermektedir. Genel olarak Aronya, geniş arazilerde 

sıra arası mesafe 2 - 4m, sıra üstü mesafe 0,75 - 2m arasında 

değişmektedir. Ancak genel olarak dikim aralığı sıra arası 4m sıra 

üzeri 0,6m mesafelerde dikimi yapılmaktadır. Ocak şeklinde 

yetiştiriciliği yapılacaksa ortalama 180-200 adet/da aronya fidanı 

dikilebilmektedir.  Dikim yapılırken bitkinin kök boğazı 2-3 cm 
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toprağa gömülmesi, dip sürgünün oluşumunda avantaj sağlar. 

Dikim yapılırken gübreleme yapılmamaktadır. Dikimden sonra 

yağış miktarına bağlı olarak hafta 1 veya 2 kez sulama 

yapılmalıdır. Dikimi yapılacak fidanların hastalık ve zararlılardan 

arındırılmış sağlıklı olmasına dikkat edilmelidir. Dikimden önce 

zarar görmüş dal ve kökler kesilmelidir. Fidanlar dikimden 

itibaren 1-2 yıl susuz kalmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 4: Farklı Dikim Aralığına Sahip Aronya Bitkisi 
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Fidanların dikimi yapılırken ekim-dikim mevsimlerine dikkat 

edilmelidir. Tüplü fidanlar ilkbaharın başlarında sonbaharın ise 

sonlarında, açık köklü fidanlar ise kış mevsiminin ılık olduğu 

bölgelerde sonbaharda, kışı sert geçen bölgelerde ise ilkbahar 

donlarının bittiği dönemlerde dikimi yapılmalıdır.  

Resim 5: Fidan Dikim Makinası 

4.4.Malçlama  

Malçlama topraklarda yabancı ot gelişimini engellemek, su 

kaybının önlemek, organik materyal kullanıldığında toprağa 

besin elementi kazandırmak, erozyonu engellemek ve nem ve 

sıcaklık uygun koşullarda olduğundan dolayı biyolojik 

aktivitenin artmasına neden olmaktadır. Malçlamada organik ve 

inorganik malzemeler kullanılmaktadır. 13-15cm kalınlığında 

malçlama ile toprak serin tutulur, toprak nemi muhafaza edilir, 
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toprak organik maddesi artar, toprak yapısı iyileştirilir ve tek 

yıllık yabancı otlar kontrol altına alınmış olur. Topraktan suyun 

buharlaşmasını engellenmiş olmaktadır.Organik malç kullanımı 

mantari hastalık ve zararlıların kontrolü için büyük önem arz 

etmektedir. Aronya bitkisi için plastik malçlar kullanıldığında 

plastik altına damlama sulama sistemi kurulmalıdır. 

     (a)                            (b) 

 

Resim 6: Aronyada Malçlama (a: Organik Materyal, b: Plastik 

Materyal) 
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5. ARONYADA HASTALIK VE ZARARLILAR VE 

MÜCADELE 

5.1.Hastalıklar 

Rosaceae ailesine mensup olan elma ile aynı hastalık ve 

zararlıların birçoğu Aronya bitkisinde de görülmektedir. 

Hastalıklara karşı Gübreleme uygun miktar ve zamanında 

uygulanması, sulamanın erken saatlerde yapılarak bitki üzerinin 

kuru kalması sağlanmalı ve ilkbahar döneminde gözler 

uyanmadan fungusit ve kışlık yağ uygulaması ile riski azaltılmış 

olur. Başlıca görülen hastalıklar arasında;  

a. Taç safrası (Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens) 

Oluştuğunda küçük ve yumuşak sonrasında sertleşen tümörler 

kök ve gövde kısmında meydana gelmektedir.  Hastalık, dolu 

tarafından meydana gelen yaralar sonucu nemin %80 üzerinde ve 

22-300C arasında görülmektedir. 

Hastalığın kontrol altına alınması için; 

1. Dikim yapılacak parsellerin bakımının yapılması, 

2. Budama işlemi sırasında bitkiler arasında yayılmasını 

engellemek için teçhizatların dezenfekte edilmesi, 
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3. Hastalığın olduğu kısımlar sağlıklı olan kısma kadar 

kesilmeli ve %4-5 oranında Bouillie Bordelaise 

uygulanmalıdır. 

4. Bitkinin vejetasyon döneminde bakır içerikli ilaçlar 

uygulamalıdır. 

b. Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) 

Ateş yanıklığı hastalığı yüksek nem, rüzgar, yağış ve 10-300C 

arasında ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalığın meydana 

gelmesi bitkilerin yanmış gibi görünmesine ve tüm bitkilerin yok 

olmasına neden olmaktadır. 

Hastalığın kontrol altına alınması için; 

1. Etkilenen kısmın sağlıklı bölgeye kadar kesilmesi ve bakır 

bazlı ilaçların kullanılması, 

2. Yağmur sonrası, Dithane M45, Aliette WG 80, Champ 77 

WG, Melody Compact 49 WG ve Funguran OH 50 WP 

uygulanmalıdır. 

 

 

 

 

 



225 | TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR  
 

 

c. Külleme (Podosphaera spp.) 

Genç yapraklarda beyaz lekeler meydana gelmektedir. Bu lekeler 

artarak tüm yaprağı kaplamaktadır. Hastalık ilerledikçe gri ve 

tozlu hale gelir, yapraklar kurur ve meyvelere bulaşır. 

 

Resim 7: Külleme hastalığına ait görünüm 

 

Hastalığın kontrol altına alınması için; 

1. Dengeli gübreleme, 

2. Hastalığın meydana geldiği yapraklar ve meyveler 

yakılmalıdır. 

3. Systhane Plus 24 E, Thiovit Jet 80 WG, Kumulus DF, 

Topas 100 EC ve Karathane M 35 CE uygulanmalıdır. 
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d. Pas (Gymnosporangium spp.) 

Hastalık, bitkinin yaprak, sürgün ve meyvelerinde görülmektedir. 

Yaprak ve meyvelerde hafif kırmızı sarı renkli lekeler 

oluşmaktadır. Yaprakların alt yüzeyinde çıkıntılar görülmektedir. 

Hastalık bulaşan meyveler küçük ve şekilsizdirler.   

Resim 8: Pas hastalığına ait görünüm 

Hastalığın kontrol altına alınması için; 

1. Bahçede bulunan yabancı otlar yok edilmelidir. 

2.  Aronya bahçesi kurulurken yakınında ardıç ağacı 

olmamalıdır. Hastalık, ardıç ağaçlarından yayılmaktadır. 

3. Skor 250 EC, Folicur Solo 250 EW, Systhane Plus 24 E, 

Antracol 70 WP ve Polyram DF uygulanmalıdır. 
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e. Yaprak Yanıklığı (Diplocarpon maculatum) 

Rosaceae familyasında bulunan bazı bitkilerde yoğun bir şekilde 

görülen mantari bir hastalıktır. Yapraklarda görülmektedir.  

Kırmızı renkli dairesel noktalar ve noktaların ortasında siyah 

noktalar oluşmaktadır. Hastalığın yayılmasıyla yapraklar 

dökülmeye başlar ve meyvelerde çürümeler meydana 

gelmektedir.   

 

 

Resim 9: Yaprak Yanıklığı Hastalığına Ait Görünüm 

 

Hastalığın kontrol altına alınması için; 

1. Dökülen yapraklar toplanarak yakılmalıdır. 

2. Hastalık görülen yapraklar kesilmeli ve yakılmalıdır. 

3. Systhane Plus 24 E, Score 250 EC, Topsin, Captan 80 

WDG ve Dithane M 45 uygulanmalıdır. 
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5.3.Zaralılar   

Aronya bitkisi için çok az zararlı böcek bulunmaktadır. Ancak 

Aronya yetiştiriciliği Türkiye’de son yıllarda artış göstermekte ve 

buna bağlı olarak bitki için zararlı riski artmaktadır. Bu nedenle 

yetiştiriciliği yapılan alanlarda bitki devamlı gözlemlenmelidir.  

Aronya bitkisi için zararlılar arasında;  

• Elma sineği,  

• Pis kokulu kahverengi böcek,  

• Kiraz sineği,  

• Çekirge,  

• Haziran böceği (manas, mayıs böceği, Japon böceği),  

• 6 kanadı noktalı sirke sineği,  

• Lekeli böcek (Lygus lineolaris),  

• Yaprak bitleri,  

• Akarlar,  

• Cüce ağustos böceği  

• Beyazsinek bulunmaktadır.  
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6. ARONYA BİTKİSİNİN KİMYASAL BİLEŞİMİ  

Aronya bitkisinin meyveleri zengin kimyasal içeriği ve yüksek 

antioksidan kapasitenden dolayı fonksiyonel bir gıda olarak 

tanımlanmakta ve Dünya’da yetiştiriciliği ve kullanım alanı 

artmaktadır.  Aronia meyveleri antosiyanin, proantosiyanidin, 

flavanol, flavonol, fenolik asitler gibi fenolik bileşikler açısından 

çok önemli bir kaynaktır.  

Aronya’nın antioksidan kapasitesi diğer meyve türlerinden 

oldukça yüksek olup; bazı meyve türlerinin toplam antosiyanin 

miktarı Aronya 2147 mg/100g, Ahududu 116-845 mg/100g, 

Böğürtlen 353-433 mg/100g, Kiraz 177 mg/100g, Elma 1,8-3,2 

mg/100g, Üzüm 42-192 mg/100g’dır. 

Tablo 3: Aronya Meyvesinin Kimyasal Komposizyonu 

Lif 5,62 g/100g 

Organik Asitler (Malik ve Sitrik 

Asit) 

%1-1.5 

Şekerler (Fruktoz ve Glikoz) %16-18 

Yağ 0,14 g/100g 

Protein (Asparagine) 0,7 g/100g 

Mineral ve Vitaminler 440-580 mg/100g 

B1 25-90 µg/100mlc 

B2 25-110 µg/100ml 

B6 30-85 µg/100ml 

C 5-100 mg/100ml 
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Tablo 4: Taze Aronya Bitkisinin Besin İçeriği 

Su %74-80,1 

Titre edilebilir asit %0,7-1,2 

pH 3,3-3,7 

Glikoz+Fruktoz 66-176 g/kg 

Malik asit 13,1 g/kg 

Sitrik asit 2,1 g/kg 

Pantothenic acid 2790 μg/kg 

Tokoferol  17.1 mg/kg 

K  2180 mg/kg 

Ca 322 mg/kg 

Mg 162 mg/kg 

Fe 9,3 mg/kg 

Zn 1,47 mg/kg 

Toplam fenol içeriği (Kuru 

Madde) 

1752 mg/100g 
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7. KULLANIM ALANI VE TEDAVİ EDİCİ 

ÖZELLİKLERİ 

 

7.1. Kullanım Alanları 

Aronya meyvesi taze ve kuru olarak gıda sanayinin yanında ilaç 

sanayisinde de kullanılmaktadır. Aronya meyvesinin taze olarak 

kullanım alanları; meyve suyu yapımında ve ilaç sanayisinde 

kuru meyvesi ve bitkinin diğer aksamları (çiçekleri, kökleri ve 

yaprakları) ise süt ve süt ürünleri teknolojisinde,  ekmeklerde, 

pastalarda, marmelat yapımında ve kuru meyvesi ve yaprağı çay 

olarak kullanılmaktadır.  

7.2.Tedavi Edici Özelikleri 

Tıbbi aromatik bitkiler yüzyıllardır kanser, diyabet, obezite, 

kardiyovasküler sistem gibi bir çok hastalığın tedavi süreçlerinde 

olumlu olumlu etkileri bildirilmektedir (Tekce ve ark., 2019; 

Bayraktar ve Tekce,2019). 

Doğada yetişen birçok bitkinin faydaları hastalıklara karşı önemli 

rol oynamaktadır (Gül ve Dinler, 2016). Bitkilerin tıbbi bitki 

olarak kabul edilebilmesi için; antioksidan, flavonoid, pektin, 

tanen ve mineral içeriği önemlidir (Gül, 2014). 
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Aronya’nın antioksidan kapasitesinin yanı sıra B1, B2, B6, C, E 

vitaminleri, yüksek antosiyanin ve K, Ca, Mg ve Mn diğer meyve 

türlerine göre daha yüksek olduğundan dolayı birçok kronik 

rahatsızlıkların tedavisinde, koruyucu ve faydalı etkileri önemli 

ölçüde rol oynamaktadır. Antosiyaninlerin sağlık üzerine etkileri 

zamanla daha da önem kazanmış ve Aronya bitkisi için yapılan 

birçok araştırmalarda kanserle mücadelede oldukça etkili olduğu 

belirlenmiştir. Aronya başta kanser tedavisinde etkili olmasının 

yanı sıra tansiyon, kalp rahatsızlığı, damar tıkanıklığı, şeker 

hastalığında, idrar yolu enfeksiyonlarını ve bağışıklığın 

artırılmasında gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.  

8.SONUÇ   

Aronya bitkisi yüksek adaptasyona sahip olmasından dolayı farklı 

iklim ve toprak koşullarında yetişebildiği için son yıllarda da 

ülkemizde kullanımında ve yetiştiriciliğinde artış görülmektedir. 

Dikim yapıldığı yıldan itibaren 2-3 yıl sonra ürün vermektedir. 

Uzun vejetasyon dönemine sahip olduğu için İlkbahar ve 

sonbahar donlarında da ürün elde edilebilmektedir.  Çift çenekli 

olması bahçe tesisinde tek bir tür kullanılmasında büyük bir 

avantaj sağlamaktadır. 
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Aronya meyvesi taze ve kuru olarak gıda alanlarında tüketilmekte 

ve ilaç sanayinde kullanımı da artmaktadır. Aronya meyvesinin 

kimyasal bileşiminde antioksidan ve vitamin oranları yüksek 

miktarda bulunduğu için tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer 

almıştı. Antioksidan miktarının yüksek olması kanser, kalp ve 

kronik rahatsızlıklar gibi birçok hastalığın tedavinde olumlu 

yönde etkileri belirlenmiştir.  

Aronya bitkisinin sağlık bakımından önemli bir kaynak olduğu 

bilinmekte ve ülkemizde 2019 verilerine göre 777 da’lık alanda 

yetiştiriciliğinin yapılması dünya pazarında yer almamızda sınırlı 

bir faktör olmaktadır. Ülkemiz farklı iklim ve toprak özelliklerine 

sahip olması nedeniyle yetiştiriciliğinin daha fazla yaygınlaşması 

ve Dünya pazarında yer alması yönünde daha etkili olacağı 

kanaatindeyim. 
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Ülkemiz yağ bitkilerinin üretiminin yapılabilmesi için coğrafi ve 

ekolojik bütün özelliklere sahip olasına rağmen, artan nüfus ve 

yeterli olmayan yağ bitkileri üretimi nedeniyle, yağlı tohumlar 

üretiminde ciddi düzeyde dışa bağımlı durumdadır. Yağlı 

tohumlu bitkilerin üretimi açısından ülkemiz ciddi bir potansiyele 

sahip olsa da yeterli miktarda üretim gerçekleştirememektedir 

(Gül ve Kara, 2015; Gül ve ark., 2016; Öztürk ve ark., 2017). 

Ülkemizde mevcut yağ bitkilerinden Palm ve Hindistan cevizi 

dışındaki bütün yağlı tohumlu bitkiler başarıyla 

yetiştirilebilmesine rağmen ve her geçen gün yağ açığı 

artmaktadır. Ülkemizde en fazla yetiştiriciliği yapılan yağlı 

tohumlu bitkiler başta ayçiçeği olmak üzere zeytin ve pamuk 

(çiğit)’tur. Nüfus artışı,  enerji sektöründe yağın biyodizel olarak 

kullanılması ve endüstriyel alanda hammadde kaynağı olarak 

kullanılması yağ açığındaki bu artışın her geçen gün daha fazla 

olmasına sebep olmaktadır. TÜİK verilerine göre 2019 yılında; 

3.280 milyar dolar değerinde, 3.4 milyon ton yağ ve yağlı tohum 

ithal edilmiştir (Kadakoğlu ve Karlı, 2019).  

2019/2020 yılı verilerine göre, Dünyada gerçekleşen 580 milyon 

ton toplam yağlı tohum üretiminin, 333 milyon tonunu soya 

fasulyesi, 70 milyon tonunu kolza, 53,9 milyon tonunu ayçiçeği 
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(TEPGE, 2021),  40 milyon tonunu pamuk ve 64 milyon tonunu 

ise diğer yağlı tohumlu oluşturmuştur.  Yine 2019/2020 yılı 

verilerine göre dünya ham yağ üretimi ise 187 milyon tona 

ulaşmış olup, bunun 65 milyon tonu Palm, 54 milyon tonu soya, 

27 milyon tonu kolza, 17 milyon tonu ayçiçeği, 5 milyon tonu 

pamuk yağı ve 19 milyon tonu diğer yağlardan elde edilmiştir. 

2020 yılında Brezilya (%23,1) ve ABD (%20,6), en büyük yağlı 

tohum üreticisi, Brezilya (%44) ve ABD (32,2) ihraç eden 

ülkeler, Çin (%54,7) ve AB (11,9) ise en fazla yağlı tohum ithal 

eden ülkeler olmuşlardır (USDA, 2021).   

Ülkemizde bitkisel yağ ihtiyacının %46’sı ayçiçeği 

karşılanmaktadır (Gül ve Çoban, 2017).  Nitekim 2021 yılında 

toplam 3 684 675 ton yağlı tohum üretimi yapılmış, bunun 2 067 

004 tonu ayçiçeği, 1.064,189 tonu pamuk, 1.552,25 tonu soya 

fasulyesi, 121.5421 tonu kolza ve 21.325 tonu aspir bitkisinden 

elde edilmiştir. Türkiye’de yağlı tohum üretimi 2021 yılında 3.7 

milyon milyon ton olarak hesaplanmıştır (Küçük ve ark., 2021).  

M.Ö. 2500-1700 yıllarında İndus Uygarlığında yetiştiriciliği 

yapılan hardalın anavatanı Güney Asya’nın ılıman bölgeleridir. 

Hardal bitkisi Kültür bitkileri arasında yetişen yabancı otlar 

bitkilerin ışığına, suyuna ve besinine ortak olup, verim ve kalitede 
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önemli düşüşlere neden olmaktadır. Kültürü yapılan bitkiler 

arasında çok hızlı bir şekilde gelişme gösteren hardal bitkisi üstün 

rekabet gücünden dolayı (Kaplan,  1989; Akın, 2004; Wu ve ark., 

2011) ülkemiz ekolojik koşullarına iyi adapte olması, iklim ve 

toprak faktörleri bakımından çok fazla seçici olmaması, ekstrem 

şartlarda dahi iyi bir şekilde gelişme göstermesi bu bitkiyi diğer 

bitkilerden ayıran önemli özelliklerden yalnızca bir kaçıdır.  

ABD, Kanada, Çin, Almanya gibi dünyanın farklı bölgelerinde 

hardal bitkisinin yetiştiriciliği yapılmaktadır (Encyclopaedia 

Britannica, 2016). Günümüzde Kuzey Amerika başta olmak 

üzere Güney Asya, Doğu Avrupa’da hardal yetiştiriciliği 

yapılmaktadır.  Kanada’da 187000 ton, Nepal’de 155000, 

Ukrayna’da 65500 ton başta olmak üzere dünyada yaklaşık 60000 

ton hardal üretimi gerçekleştirilmiştir (FAO, 2010).  

Buğday arpa gibi kültür bitkileri içerisinde yabancı ot olarak 

yetişen hardal aynı zamanda yabani ortam içerisinde de kendisine 

yer bulmaktadır (Kordali ve Zengin, 2011; Mao ve ark., 2012). 

Ülkemizde yağ elde etmek amacıyla yetiştirilen bir bitki 

olmamasına rağmen, kuşyemi, ilaç ve kozmetik sanayisinde 

kullanılmak üzere az miktarda üretimi yapılmaktadır. Üretiminin 
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az olması söz konusu bitkinin istatistiksel verilerde yer 

bulamamasına sebep olmaktadır. 

Ülkemizde hardal üretiminin az olması ihtiyaç duyulan hardal 

ürünleri için hammaddenin yabani hardaldan (Sinapis arvensis) 

karşılanmasına neden olmaktadır (Yanikalaycı, 2004). Ayrıca bu 

konuda çalışmalarında sınırlı kalmasına neden olmuştur.   

GENEL ÖZELLİKLERİ 

Brassicaceae familyası, farklı endüstrilerde kullanılabilecek (yağ, 

baharat sebze ve yem ) çok sayıda tür içermektedir. Bu türler 

arasında tohumlarının ekonomik bir şeklide kullanıldığı ve yağ 

bitkileri arasında yer alan kolza ve hardal bulunmaktadır. Hardal 

bitkisi kendi içerisinde beyaz hardal (Sinapis alba), siyah hardal 

(Brassica nigra) ve Hint hardalı (Brassica juncea) gibi türlere 

ayrılmaktadır. Sinapis nigra L. ve Sinapis arvensis L. sırasıyla 

2n=16 ve 2n=18 kromozomlu bitkilerdir. Ayrıca yakın akraba 

türlerden Brassica napus L. 2n=38, Brassica juncea L. ise 2n=36 

kromozom taşıyan birbirleriyle yakın filogenetik ilişki taşıyan 

türlerdir (Redden, 2009). Bu türler içerisinde Sinapis alba ve 

Brassica nigra yağ,  Sinapis alba ise baharat (çeşni) bitkisi olarak 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun yanısıra Sinapis arvensis 

(yabani hardal) ve Brassica nigra (siyah hardal) ise kültürü 
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yapılan bitkiler arasında kendine yer bulan ve yabancı ot olarak 

tanımlanan türlerdir (Warwick ve ark., 2008). 

Buğday ve arpa ekilen alanlarda kültürel ve kimyasal 

mücadelelere rağmen görülen en yaygın yabancı ot olan yabani 

hardalın tohumlarına, hasat edilen ürünlerin içerisinde 

rastlanmaktadır. Buğday ürününe karışan yabancı ot tohumlarının 

cins ve miktarlarını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada; 

buğdaya karışan en fazla yabancı otun 1 kg buğdayda 165 adetle 

(0.863 g) yabani hardal tohumu olduğu tespit edilmiştir (Tursun 

ve ark., 2006).  

Ülkemizde TÜİK tarafından yabani hardal miktarı ile ilgili bir 

veri bildirilememesine rağmen; ülkemizin buğday ve arpa 

üretiminin sırasıyla 20 milyon ton ve 7 milyon ton olduğu ve ana 

ürün içerisindeki yabani hardal miktarını belirlemeye yönelik 

araştırma sonuçları göz önüne alındığında yıllık 23 bin ton gibi 

önemli miktarda bir yabani hardal varlığının söz konusu olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Buğday ve arpanın ülkemiz tarımının ana 

ürünü olması nedeniyle yabani hardalın ana ürün içerisindeki 

varlığının süreceği düşünülmektedir. Ayrıca, ülkemizin buğday 

ve arpa üretim potansiyeli dikkate alındığında yabani hardalın 

endüstriyel uygulamalar için önemli bir yerli kaynak olduğu 
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görülmektedir. Hardal bitkisi yol kenarı, boş alanlar, ekili alanlar, 

meyve, sebze bahçeleri,  , kurak alanlar, sulak alanlar gibi çok 

farklı alanlarda başarılı bir şekilde yetişebilen kazık köklü bir 

bitkidir (Saykat, 2020).   

Hardal bitkisi tek yıllık veya iki yıllık bir bitkidir. Bitkinin yeşil 

aksamı çoğunlukla tüysüz olmasına rağmen gövde kısmı dik, 

odunsu ve çok az tüylü bir yapı göstermektedir. Soğuk 

mevsimlerde vejatatif kısımı gelişen bitki sıcak aylarda çiçek 

açmaktadır. Açan parlak sarı sülfürümsü koku salgılamaktadır 

(Seçkin, 2014). Bitki çok sayıda yan dal oluşturabilmektedir. 

Hardal bitkisinin boyu bölge ekolojisine bağlı olarak ortalama 

100-125 cm olmaktadır. Hardal çiçekleri sap üstlerinde 

kümelenmiş vaziyette ve parlak sarı renkte olup dört adet taç 

yaprak bulundurmaktadır. Kendine döllek bir bitki olan hardalın 

meyveleri küçük, rengi kırmızımsı kahverengi olup 1000 tane 

ağırlıkları ortalama 1.60 g kadardır (Sefaoğlu ve ark., 2021).  

BİTKİNİN YETİŞME KOŞULLARI 

Sinapis arvensis L. dünyanın birçok yerinde yetiştirilebilen farklı 

iklim koşullarına adapte olabilen bir bitkidir.Üretim yapılan 

tarlalarda kendisine yer bulan siyah hardalın orjini olarak bilinen 

yabani hardal (Sinapis arvensis L.) kültür bitkileri içinde yabancı 
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ot olarak yetişir. Hardal bitkisi iklim ve toprak isteği bakımından 

töleranslı olmakla birlikte, süzek ve pH’sı 6-7,5 olan, besin 

elementlerince zengin, orta (tınlı) veya ağır (killi) toprakları 

sever. Fakat nemli, kireçli, killi veya kumlu topraklarda daha iyi 

gelişir (Koç, 2005). Hafif donlara dayanıklı fazla sıcağa ihtiyaç 

duymadan başarılı bir şekilde yetiştirilmektedir (Bhattacharya ve 

Sen-Mandi, 2011).  

Hardal tohumlarının kuvvetli derecede dormansi göstermesi 

yaklaşık olarak 5-15 yıl arasında toprakta canlılığını muhafaza 

etmesini sağlamaktadır. Ancak, ılıman bölgelerde 70 yıla kadar 

canlılığını koruyabildiği de belirtilmektedir (Vaughan ve 

Hemingway, 1959). Hardal bitkisi çok hızlı gelişen ekolojik 

faktörlere bağlı olarak ortalama iki ay içerisinde tohum oluşturan 

ve bu özelliğiyle hızlı sürede yetişen tarım ürünleri arasında 

bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı daha sıcak bölgeler tercih 

edilerek yetişme süresinin kısaltılması verimlilik açısından 

oldukça önemli olmasına rağmen günümüzde çoğu bölgede 

hardal üreticiliği yapılabilmektedir. Hardal bitkisinin 

çimlenebilmesi sıcaklığın 10-15 ºC' ve toprak neminin yeterli 

olması gerekmektedir. En yüksek çıkış oranı ekim derinliğinin ise 

5 cm olduğu ekimlerde görülmektedir. Ekim derinliği arttıkça 

çimlenme oranı ve doğal olarak da çıkış oranı azalmaktadır.  
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Ekim tarihine, iklim faktörlerine bağlı olarak hardalda 

çiçeklenme Nisan-Haziran ayları arasında görülmektedir. 

Çiçeklenmeden ortalama 1-2 ay sonra tohumların içinde 

bulundukları kapsüller yukarı doğru açılarak tohumlar dökülür 

(Salimi, 2009). Her ne kadar hardal toprak bakımından seçici 

olmasa da, ekonomik bir şekilde hardal yetiştirilebilmesi için 

topraktaki besin elementlerinin bilinmesi toprak içerisindeki 

dengenin sağlanması açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Hardal bitkisi için gübreleme önemli olup, toprakta bulunan 

mevcut besin elementleri eksikliği tahlil sonucu belirlenerek 

gübre seçimi yapmak ürün verimini artırma noktasında etkili 

olacaktır. Üreticiler genellikle organik gübreleri kullanarak 

yeterli bir gübreleme sağlayabilmektedir. Genel olarak tohum 

verimi 1000-2000 kg ha-1 (İlisulu, 1973; Akgül, 1993) olmakla 

birlikte, iyi bakım şartlarında 2000-2500 kg ha -1 (Eryılmaz, 

2009)’a kadar çıkabilmektedir 

BİTKİNİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ 

Hardal bitkisinde beyaz, siyah ve kırmızı hardal türleri kültüre 

alınan türlerdir. Öğütülmüş beyaz hardal tohumları diğer 

hardallara nazaran sofra hardalı olarak değerlendirilmektedir. 
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Ülkemiz de sofra hardalı kullanımı olmadığından dolayı üretimi 

ve tüketim yok denecek kadar azdır. Bazı yörelerde turpotu” 

adıyla beyaz hardaldan elde edilen yeşil ve taze yapraklar, 

“salataya katılmak suretiyle tüketilmektedir. Siyah hardaldan elde 

edilen tohumlar ise tıbbi amaçla kullanılmaktadır. 

Sinapis arvensis (yabani hardal), Sinapis alba (beyaz hardal), 

Brassica nigra (siyah hardal), Brassica juncea (kırmızı hardal) ve 

Brassica carinata (Etiyopya hardalı) gibi hardal çeşitlerinde elde 

edilen ortalama yağ oranı  % 30-35’dır (İlisulu, 1973). Hardal 

yağı üzerinde yapılan fiziksel ve kimyasal analiz sonucunda 

hardal yağ kompozisyonunda Dimetiltrisülfit (% 33.6), 

Heptadekan (% 10.5), Metilpentadekan (% 9.1) ve 

Dimetiltetrasülfit (% 7.3)), Laurik, Miristik, palmitik (4,96), 

Palmitoleik (%0.27), Stearik (%1,34), Oleik (%29,62), Linoleik 

(%24.18), Linolenik (%16.52), Araşidik (%0,37), Behenik 

(%1.06), Erusik (%20.65), ve Lignoserik (%0,83) bileşikler 

bulunmaktadır (Özcan ve ark., 1998, Seçkin 2014). Yağın en 

temel bileşeni,’ tir (Seçkin, 2014). Elde edilen yağ birçok bileşiği 

bünyesinde barındırmasına rağmen uçucu yağının temel 

bileşenleri oleik asit, linoleik asit ve erusik asit’dir. .Uçucu yağın 

erusik asit oranı yağ kalitesini belirleyen bileşiktir. Yabani 

hardalın yağında  erusik asit (%4.5-41.8) miktarının fazla olması 
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yemeklik yağ olarak kullanılmasını engellemekte, fakat biyoyakıt 

olarak dünyada önemli bir konuma sahip olmasına neden 

olmuştur (Daun ve ark., 2003; Jham ve ark., 2009; Eryılmaz ve 

Öğüt, 2011). Ayrıca Hardal uçucu yağında allil izotiyosiyanat ve 

p- hidroksibenzil izotiyosinayat bileşikleride bulunmaktadır. 

Hardal yağına koku ve acımsılık veren bu iki bileşik olup birincici 

(allil izotiyosiyanat) kuvvetli ve gözyaşartıcı kokulu, ikincisi (p- 

hidroksibenzil izotiyosinayat) ise şiddetli yakıcı fakat kokusuz 

özelliğindeki bileşiklerdir. Hardal yağ asidinde bulunan bu 

bileşiklerden allil izotiyosiyanat’ın daha fazla bulunmaktadır 

(Sındhu Kanya ve ark., 1993).  hardalın kendine has olan 

lezzetinin ortaya çıkmasında sinigrin ve sinalbin gibi iki 

glikozitin mirosinaz etkisiyle parçalanması sonucu ortaya 

çıkmıştır (Özcan ve ark., 1998).  

HARDAL ÜRÜNLERİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 

KULLANIM ALANLARI 

Genel olarak hardal tohumları öğütülmek suretiyle çeşni ve besin 

koruyucusu (turşularda, alkolsüz içeceklerde, fırın ürünlerinde) 

olarak kullanılmaktadır. Hardal bitkisinden elde edilen taze 

yapraklar salata yapımında kullanılmaktadır,  Özellikle Sinapis 

alba (beyaz hardal) tohumlarından elde edilen un ezme yapımında 
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kullanılırken siyah hardal elde edilen un sosis ve salamlarda katkı 

maddesi (emülsiyon yapıcı, tekstür düzenleyici ve su bağlayıcı 

olarak) veya et endüstrisinde kullanılmaktadır (Akgül, 1993).  

Tıbbi aromatik bitkiler, yüzyıllardır kanser, diyabet, obezite, 

kardiyovasküler hastalıklar gibi bir çok hastalığın tedavisinde 

olumlu etkileri bildirilmektedir (Patch ve ark., 2006; Bayraktar ve 

Tekce, 2018; Tekce ve ark.,2019).  

Hardalın gıda olarak kullanımının yanı sıra, tıbbi açıdan da 

kullanılmaktadır. Yağlı yiyeceklerinin hazmını kolaylaştırmada 

etkili olan bitki aynı zamanda beyin aktivitelerini harekete 

geçirmekte etkili olduğu belirlenmiştir. Özellikle Hint 

mutfağında hardal yağı sağlıklı yağ olarak değerlendirilmekte 

kullanılmaktadır Yağının bol miktarda C vitamini içermekte, yağ 

ve kolestrol oranı düşürmektedir. Hardal tohumunda yapılan 

unun az da olsa mideyi yatıştırıcı etkisinin olduğu kanıtlanmıştır. 

Bunların yanı sıra bitkiden elde edilen tohum veya yağın mide 

bulandırıcı özelliği, kusturucu etkisi vardır. Harici olarak kas 

gevşetici olarak kullanılabilmektedir.  

Hardal küspesi içerdiği yağ oranından dolayı hayvan yemi olarak 

yemlere katılarak kullanılmaktadır (Mondal ve Wahhab, 2001).  

Hasat sonrası sapları ve kavuzları hayvanlar için altlık olarak 
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kullanılmaktadır. Ayrıca tohum kavuzu kümes hayvanları için 

yem olarak kullanılmaktadır. Çok hızlı bir şekilde büyüyen hardal 

bitkisinin oluşturduğu bol miktardaki vejetatif aksamı toprak 

strüktürünü düzeltici olarak yeşil gübre ve taze yem olarak 

kullanılmaktadır  (Tarıman, 1965).   

Hardal bitkisi tarımsal üretimde ekim nöbetine girebilecek bir 

bitkidir. Aynı zamanda toprak yüzeyini kapattığı için erozyonu 

önleme, yabancı otlarının gelişmesini önleme, toprakta bulunan 

böcekleri uzaklaştırma özelliğine sahiptir (Clark, 2007). 

Kuzeydoğu, Orta Atlantik ve Büyük Göller biyolojik 

bölgelerinde, nematodların, mantarları yok etmekten sorumlu 

mantar patojeni (Rhizoctonia) dâhil olmak üzere toprak kaynaklı 

hastalıkların kontrolü için biyolojik olarak koruyucu bir araç gibi 

görünmektedir. Biyokütle toprağa dâhil edildiğinde, toprak 

mikroorganizmaları bitkideki kükürt bileşiklerini izotiyosiyanata 

dönüştürür, bu da bir fumigant ve yabancı ot bastırıcı olarak işlev 

görebilir. (Olmstead, 2006). Sarı renkli çiçekleri nektar kaynağı 

(Westrich ve Baydar, 1997; Özer ve ark., 2001; İlaslan, 2002) 

olarak kullanılmakta genç ve yaprakları ise sebze olarak 

değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra ıslah çalışmalarında gen 

kaynağı olarak (Kaplan, 1989; Mao ve ark., 2012) değerlendirilen 

bir bitkidir.Kanola ile aynı familyadan olan hardal dan elde edilen 



253 | TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR  
 

 

yağ günümüzde biyodizel üretimi için kullanılan hammadde 

kaynağı değildir. Biyodizel amacıyla en yaygın kullanılan iki 

yağlı tohumlu (kanola ve soya) bitkiden daha ucuz hammadde 

sağlama potansiyeline sahip olmasından dolayı, Idaho 

Üniversitesi'nde hardal yağı üzerine biyodizel çalışmaları 

oldukça yoğun yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Hardal ile kanola 

biyodizelde etkin olarak kullanılan akraba olan iki bitkidir fakat 

hardalın daha kuru alanlarda yetişebilmesi ve daha az tarımsal 

girdiye ve daha az ilaç kullanımına ihtiyaç duyması potansiyel 

olarak kanoladan daha efektif olmasına neden olmaktadır. Sadece 

kara taşıtlarında motor yakıtı olarak değil, aynı zamanda uçak 

motorlarında yakıt olarak, evlerde ısınma amaçlı, orman, denizler 

gibi koruma altındaki bölgelerde yakıt olarak ve jeneratör yakıtı 

olarak (Arkoudeas ve ark., 2003; Oğuz, 2004) kullanılmaktadır. 

Bu durum fosil yakıtlarına olan bağımlılığın azalmasına sebep 

olarak ülkelerin milli gelirlerinin artmasına yol açacaktır. 

Biyodizel kullanımı ile yeni istihdam alanları oluşturulmakta ve 

ülke ekonomisine küçümsenmeyecek katkılar gerçekleşmektedir. 

Fosil yakıtların kullanılması sonucu çevresel faktör üzerindeki 

birçok olumsuzluklar ortadan kalkacaktır (Atakan, 2006). Ayrıca 

bu konu da yapılacak her türlü üretim, yağ bitkilerinin önemini 

artıracak ve üretim kültürünün oluşmasına neden olarak, 

ülkemizin ihtiyacı olan yağlı tohumun yerli üretimle karşılanması 
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anlamına gelmektedir. Yenilenebilir kaynakların Amerika’da 

kullanıldığından beri, dışa bağımlılığın azaldığı ve ülke 

ekonomisinin gelişmesine katkı sağlandığı belirtilmiştir.Yabani 

formda yetişen hardal tohumlarından elde edilen yağ, biyodizele 

dönüştürülmüş ve motorda, gerek saf gerekse karışımlar halinde 

herhangi bir modifikasyona ihtiyaç duyulmadan başarılı bir 

şekilde kullanılmıştır. Yabani hardal yağı biyodizeli ve 

karışımları, sahip olduğu özellikler bakımından dizel motorunda 

kullanımı oldukça uygun bir yakıttır (Eryılmaz ve Öğüt, 2011).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hardal bitkisi, sahip olduğu özellikler nedeniyle tıp, kozmetik 

gibi endüstride oldukça geniş kullanım alanına sahip ve önemi her 

geçen gün daha da çok artan bitkidir. Kullanım alanının geniş 

olması araştırma alanında oldukça genişletmektedir. Bitkinin 

gerek üretim, gerek ekonomik ve biyodizel kullanım alanının 

olması bunun yanı sıra biyokimyasal yapısı ile ilgili sorular, 

birçok araştırmacının ilgisini çekmiş ve söz konusu bitkinin 

üretim miktarı arttırmak için araştırmalar gerçekleştirilmiş ve 

gerçekleştirilmeye devam edecektir.  Bu bağlamda hardal ekim 

alanları ve üretim miktarı belirlenen standartlar doğrultusunda 

artırılmalıdır. Bunun yanı sıra özellikle biyokimya ve tıp alanında 
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daha dikkat çekici araştırmaların yapılması bilimsel ve ekonomik 

yönden oldukça katkı sağlayacağı kanısındayım. 
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BÖLÜM 9 

KARACİĞER TİPİ YAĞ ASİDİ BAĞLAYICI PROTEİN 

(L-FABP / FABP1) FİZYOLOJİSİ 
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1.GİRİŞ 

Adipoz doku, büyük çoğunluğu başta adipositler olmak üzere 

endotel, perisit, lökosit, lenfosit, mast hücreleri gibi birçok hücre 

tipinden meydana gelmektedir (Bodle ve ark., 2011; Tsiloulis ve 

Watt, 2015).  
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Yağ asidi bağlayıcı proteinler (FABP'ler), yağ asitlerinin 

alınması, taşınması ve depolanmasında yağ asidi alımı, taşınması, 

oksidasyonu, lipid sentezi ve depolanması gibi hücre içi lipid 

metabolizmasında yer alırlar ve nükleer reseptör regülasyonunda 

rol oynayan ve sinyal transdüksiyonu ve gen transkripsiyonunda 

aracılık yapan anahtar hücre içi moleküllerdir (Hotamisligil ve 

Bernlohr, 2015). FABP ailesi içerisinde 9 farklı FABP izoformu 

bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla  karaciğer (L-FABP / FABP1), 

bağırsak (I-FABP / FABP2), kalp (H-FABP / FABP3), adiposit 

(A-FABP / FABP4 / aP2), epidermal (E-FABP / FABP5 / mal1), 

ileal (Il-FABP / FABP6), beyin (B-FABP / FABP7), miyelin (M-

FABP / FABP8) ve testis (T-FABP / FABP9) izoformlarından 

meydana gelmektedir (Tablo 1), (Furuhashi ve Hotamisligil, 

2008). 
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Tablo 1. Yağ asidi bağlayıcı proteinler (FABP'ler) 

sınıflandırılması 
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FABP1, son zamanlarda, dünya çapında kansere bağlı ölümlerin 

ikinci önde gelen nedeni Hepatoselüler karsinom  gibi bazı kanser 

türleri, Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı, Nonalkolik 

steatohepatit, diyabet, diabetik nefropati gibi bir çok hastalığın 

etyopatogenezinde rolü bulunduğu bildirilmektedir. FABP1, 

fizyolojik rolün aydınlatılmasına yönelik çalışmaların arttırılması 

bu nedenle önemlilik arz etmektedir. Bu kapsamda, karaciğer tipi 

yağ asidi bağlayıcı protein (L-FABP / FABP1) fizyolojisinin 

incelenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, FABP1'yi hedefleyen 

terapötik müdahalelerin geliştirilmesine yönelik araştırmacılar 

için önemli bir kaynak bilgileri sunacağı düşünülmektedir. 

2. KARACİĞER TİPİ YAĞ ASİDİ BAĞLAYICI 

PROTEİN (L-FABP / FABP1) FİZYOLOJİSİ  

Karaciğer, anatomik olarak diyaframın hemen altında, karın 

boşluğunun sağ üst kısmında bulunur ve midenin sağ tarafını ve 

safra kesesini örten, üçgen şeklinde organdır. Karaciğer, diğer 

işlevlerin yanı sıra metabolizmayı, bağışıklığı, sindirimi, 

detoksifikasyonu, vitamin depolamayı desteklemeye yardımcı 

olan bir dizi işlevden sorumlu olan insan vücudunda kritik bir 

organdır. Bir yetişkinin vücut ağırlığının yaklaşık %2'sini 

oluşturur. Karaciğer, portal venden (yaklaşık %75) ve hepatik 
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arterden (yaklaşık %25) ikili kan beslemesi nedeniyle benzersiz 

bir organdır (Saxena ve ark., 1999).  

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Karaciğerin vücuttaki anatomik poziyonu 

 

Lipitler, bir çok molekülün yapısal olarak yapı taşı, enerji 

kaynağı, hücre içi ve hücre dışı sinyal molekülleri olarak işlev 

gören geniş kapsamlı role sahip moleküllerdir. Örneğin, kinazlar 

veya iyon kanalları gibi proteinlerin etkisini veya yerini 

değiştirilmesinde etkili, hücre yüzeyi G-proteinine bağlı 

reseptörler gibi proteinler aracılığıyla transkripsiyon faktörleri 

için ligand görevi görmektedir (Wang ve ark., 2015). 

FABP1, esas olarak karaciğer hepatositlerinde küçük miktarlarda 

incebağırsak ve böbrek proksimal tübul hücrelerinde eksprese 

edilen ve sitoplazmada yağ asidi metabolizmasına katılan 14 kDa 
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moleküler ağırlığa sahip bir proteindir (Şekil 1),(Lu ve ark., 

2020). Hepatik lobülde, L-FABP hepatositlerde portaldan 

merkeze azalan bir gradyanla eksprese edilir (Glatz, & van der 

Vusse, 1996). FABP1'in lipid metabolizmasının 

düzenlenmesindeki fizyolojik önemi bulunmaktadır (Atshaves ve 

ark., 2010; Wang ve ark., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. FABP7 moleküler yapısı  (PDB, 2022). 

FABP1, karaciğerde hücre içi lipid metabolizmasında önemli 

roller oynayan, karaciğere özgü bir FABP' ailesi içerisinde yer 

alan bir proteindir. FABP1, hepatositlerde lipoprotein aracılı 

kolesterol alımında rol oynamaktadır. Sitoplazmada serbest yağ 

asitlerini ve bunların koenzim A türevlerini, bilirubini ve diğer 
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bazı küçük molekülleri ve kolesterolü bağlayarak hücre içi lipid 

taşınmasında rol oynamaktadır. FABP1, yağ asitlerinin ve 

bunların açil-CoA türevlerinin taşınmasını, depolanmasını ve 

kullanılmasını kolaylaştırır ve oksidasyonlarını veya 

trigliseridlere dahil edilmesini kolaylaştırır, sitotoksik olmayan 

yağ asitlerini bağlayarak lipotoksisiteye karşı koruyucu bir etki 

göstermektedir (Wang ve ark., 2015).FABP1, lipid 

metabolizması ve hücresel farklılaşmadaki işlevlerinin yanı sıra, 

peroksizom proliferatörle aktive olan reseptörler (PPAR'lar) ile 

etkileşimi yoluyla inflamasyonda önemli rol oynar (Wood ve 

ark., 2017). 

Dünya çapında giderek prevalansı artış gösteren siroz ve 

hepatoselüler karsinom için bir risk faktörü olarak tanımlanan 

Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı, Kronik Hepatit C 

hastalığı ve Nonalkolik Steatohepatit üzerine yapılan çalışmalar 

neticesinde serum FABP1'in karaciğer hasarını saptanmasında 

yeni bir biyomarker olarak bildirilmektedir (Pelsers ve ark.,2002; 

Akbal ve ark., 2013). Ayrıca,  FABP1'in sadece hepatik yağ asidi 

metabolizmasında değil, aynı zamanda hepatik kolesterol 

metabolizmasında da rol oynamaktadır (Martin ve ark., 2009). 
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4.SONUÇ 

FABP1'in, lipid metabolizmasındaki kilit rolü ve metabolik 

bozukluklardaki potansiyel etkisi göz önünde bulundurulduğunda 

metabolik sendrom gibi rahatsızlık ve hastalıklarda önemli bir 

molekül olarak bildirilmektedir. Ancak, Non alkolik yağlı 

karaciğer hastalığı, karaciğer hasarı belirteci olarak bildirilen  

FABP1’in fizyolojik rolünün aydınlatmasına yönelik 

çalışmaların arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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