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ÖNSÖZ 

Göçebe toplumların yerleşik düzene geçmesinde önemli faktörlerden 

biri olan tarım, insanlık tarihi boyunca en önemli faaliyetlerden biri olmuştur. 

Eski toplumların yerleşke tercihlerinde tarıma uygunluk belirleyici olmuştur. 

İnsanlık tarihine bakıldığında; günümüzde de tarımsal üretim açısından 

elverişli olduğu görülen bölgelerin insanların ilk yerleştiği bölgeler olduğu 

görülmektedir. Özellikle verimli toprakların olduğu Mezopotamya gibi 

bölgelerde yerleşik düzene geçişin ilk örneklerine rastlamak mümkündür. 

Ülkemizde de tarımsal ve hayvansal üretim açısından çok elverişli bölgeler 

bulunmaktadır. Bu da hem bitkisel hem de hayvansal gıda ürünlerinde büyük 

bir çeşitliliğe imkân sağlamaktadır. Bu nedenle tarım sektörü, ülkemiz 

ekonomisi açısından lokomotif sayılabilecek derecede önemlidir. Son yıllarda 

dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler sonucu tedarik zincirleri kırılmış ve 

özellikle tarımsal üretimde kendi kendine yetemeyen ve ithalatçı konumunda 

bulunan ülkeler büyük bir gıda krizi ile yüz yüze kalmışlardır. Günümüzde 

artık çok daha stratejik konumda olan gıdanın; ülke ekonomisine katma değer 

oluşturması açısından üretimi kadar pazarlanması da önem kazanmıştır. Tarım 

ürünleri geleneksel olarak üretildikleri yerde tüketilen ürünlerdir. Ancak 

ulaşım imkânlarının artmasına paralel olarak pazarlama imkânı ve teknikleri 

arttıkça bu ürünler daha uzak pazarlara ulaştırılabilmekte ve ekonomiye daha 

büyük katkılar sunabilmektedir. Dünya nüfusunun artması ve farklı tüketim 

alışkanlıkları tarımsal ürünlerin verimliliğinde, pazarlanmasında ve 

muhafazasında daha fazla AR-GE ve akademik çalışma gerektirmektedir. Bu 

kitap tarımsal ürün yetiştiriciliği, muhafazası ve katma değerinin artırılarak 

pazarlanması ile ilgili akademik çalışmaları kapsamaktadır. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KARADENİZ1 

Doç. Dr. Abdullah EREN2 
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GİRİŞ 

Pamuk, endüstriyel tekstil ürünü ve en yaygın olarak yetiştirilen doğal 

lif ürünüdür (Zhang ve ark. ,2022). Pamuk hem lifi hem de yağı 

değerlendirilen katma değeri yüksek stratejik ürünlerden biridir. Pamuk 

bitkisi, dünyada üretilen liflerin yaklaşık % 35’ini sağlamakta ve ayrıca tekstil 

endüstrisinde kullanılan en önemli bitkilerden biridir (Gündüz ve ark., 2020). 

Lif kısmı tekstil sanayinin en önemli hammaddesini oluşturmaktadır. Çiğit 

kısmı bitkisel yağ sanayinde kullanılmakta ve yağı çıkarıldıktan sonra kalanı 

küspe olarak yem sanayinde değerlendirilmektedir. Bu ürünün elyafından 

iplik, posasından yakacak yapılabilmektedir (Ceyhun Sabır ve Güzel, 2010). 

Ayrıca petrol bazlı yakıta alternatif olarak pamuk tohumundan elde edilen 

yağın biyodizel üretiminde hammadde kullanımı da artmaktadır (Sharma ve 

ark., 2020, Sundar ve Udayakumar, 2020). Pamuk bitkisi yaygın kullanım 

alanlarının olması ve işlenebilme özelliği sayesinde yüksek katma değer 

yaratmaktadır. Ayrıca istihdam olanakları nedeniyle de üretici ülkeler 

açısından ekonomik öneme sahip bir üründür (Şahin, 2016). Endüstri bitkisi 

olan pamuk, ılıman ve tropik iklime sahip ülkelerde yetiştirilebilmektedir. 

Türkiye’de yüksek verime sahip pamuk üretimi yapan ülkeler arasındadır.  

Ekonomik açıdan büyük öneme sahip olan pamuğa olan ihtiyaç, artan 

nüfusla birlikte tüm dünyada artış göstermektedir. 2019 yılında yaşadığımız 

salgınla oluşan kısıtlamalar ve ekonomik kriz dünyada üretim açığına neden 

olmuştur. Ancak artan talebin karşılanması için önümüzdeki yıllarda üretimde 

ve tüketimde artış beklenmektedir.  

Dünyada pamuk üretimini en fazla gerçekleştiren ülke Hindistan’dır. 

Dünyada pamuk yetiştiriciliğinde ekiliş alanı ve üretimi bakımından en fazla 

üretim sağlayan ülkeler, Hindistan, ABD, Çin Pakistan, Brezilya, Türkiye ve 

Özbekistan’dır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu üretici bu 7 ülke dünya 

pamuk üretiminin % 82,65’ini karşılamaktadır. Türkiye dünya pamuk 

veriminde 182,7 kg/da ile Çin’den sonra üçüncü sıradadır. Türkiye’de pamuk 

verimi yüksek olmasına karşın, tekstil endüstrisinin ürettiği yüksek katma 

değerli ürünler için yüksek kaliteli pamuğa ihtiyaç duyulmaktadır (Küçük ve 

Bilgiç, 2015; Özüdoğru,2017).  

2021 yılına göre toplam pamuk tüketimimiz 1474 bin ton olup, 

üretimin tüketimi karşılama oranı % 55,22 olarak düşük seviyededir. Toplam 

pamuk üretimimiz yeterli olmadığı için, ihtiyacımız ithalat yoluyla 

karşılanmaktadır. 

2020 yılında dünyada 8499 bin ton gerçekleşen pamuk ithalatının 

1064 bin ton ve % 12,53’ünü Türkiye gerçekleştirmiştir. Türkiye dünya 
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pamuk tüketiminde ve ithalatında dördüncü sıradadır. Dünya pamuk 

ithalatında Çin ilk sıradadır. 2021 yılında 10051 ton gerçekleşen dünya pamuk 

ithalatının % 72,91’i Çin, Bangladeş, Vietnam ve Türkiye tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılında 10604 bin ton gerçekleşen dünya pamuk ihracatının % 

69,31’i ABD, Brezilya ve Hindistan tarafından gerçekleştirilmiştir. ABD 

dünyanın en büyük pamuk ihracatçısı ülke durumundadır.  

Türkiye pamuk üretiminde dünyada sayılı uygun elverişli alana sahip 

ülkelerden biri olmasına rağmen, ithalatçı ülke durumundadır. Pamuk 

üretiminde yüksek verim potansiyeline sahip olmamız, tekstil ve hazır giyim 

sektörlerinde ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Türkiye tekstil 

sektöründe dünyada önemli yere sahiptir. Özellikle Avrupa ülkelerine 

tedarikçi ülke olarak ilk sıradadır. Ancak dünya pamuk ticaretinde girdi 

maliyetleri sebebiyle üretim istenilen seviyede değildir. Bu nedenle ülkemizin 

pamuk üretiminde sahip olduğu avantajı değerlendirerek, yüksek maliyet 

sorununun destekleme politikalarıyla çözülerek, üretimin arttırılması ve dünya 

pazarında yerini alması gerekmektedir. 

Pamuk üretimi, tüketimi ve dış ticareti üzerine Türkiye’de (Gündüz, 

O. ve ark., 2003; Keskin, U. ve Ören, M.N., 2008; Işgın, T. ve ark., 2010; 

Çiçek, R. ve Bashimov, G., 2016; Önder, K., 2017; Küçük, N. ve Aydoğdu, 

M.H., 2020; Ağazade, S., 2021; Tokel, D., 2021) ve dünyada (Deguine, J.P.  

et.al., 2008; Sattar, M.N. et.al., 2013; Zeleke, M. et.al., 2019; Delate, K. et.al., 

2020; Nadiruzzaman, Md. Et.al., 2021; Montonaro, G. et.al., 2021; Lu, F. 

et.al., 2022; Zhang, X. Et.al., 2022) yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

Fakat pamuk üretimimizde ve dış ticaretimizde son yıllar itibariyle dünyadaki 

yerimizi ortaya koyacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

1. AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki pamuk üretimini ve dış ticaretini 

incelemek, dünya pazarındaki durumunu değerlendirmek ve ortaya çıkan 

sorunlara ilişki bazı öneriler getirmektir. Bu kapsamda, dünyada ve 

Türkiye’de pamuk bitkisi üretim, tüketim, ithalat ve ihracat bakımından 

istatistiksel verilerle incelenerek dünyadaki durumunun ortaya konulması 

amaçlanmıştır.  

Çalışmanın ana materyalini, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarımsal Ekonomi ve 

Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (TEPGE), Amerika Birleşik 

Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA), Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)’ den 
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elde edilen veriler ile konuyla ilgili kaynak ve raporlar oluşturmaktadır. 

Çalışmada istatistiksel veriler değerlendirilirken 2002-2020 yılları arasındaki 

20 yıllık dönem esas alınmıştır. Toplanan istatistiksel verilerin 

değerlendirilmesinde yüzde ve indeks hesaplamaları yapılarak, çizelgeler ve 

grafikler halinde sunulmuştur. Ayrıca Türkiye’nin pamuk üretim alanı, üretim 

miktarı ve veriminin değerlendirilmesinde regresyon analizi yapılmıştır.  

2. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

2.1. Dünyada Pamuk Üretimi 

Dünya lif pamuk üretim alanı verilerinde 2016-2020 yılları arası 

incelendiğinde en yüksek üretim alanının 15028 bin dekar ile 2019 yılında 

olduğu görülmektedir (Tablo 1). Yaşadığımız küresel salgının etkisiyle oluşan 

kısıtlamalar nedeniyle 2020 yılında dünya pamuk ekim alanı % 14,40 düşüşle 

12864 bin dekara gerilemiştir.  

2020 yılına göre dünyada 31840 bin dekar alanda pamuk ekimi 

yapılmış, Hindistan 12864 bin dekar üretim alanı ve % 40,40 payı ile en 

yüksek payı oluşturmaktadır. ABD 3521 bin dekar ile ikinci sırada, Çin 3250 

bin dekar ile üçünü sırada ve Pakistan 2078 bin dekar ile dördüncü sırada yer 

alan diğer önemli üretim alanına sahip ülkelerdir. Son yıllarda özellikle Afrika 

ülkelerinde pamuk ekim alanlarının hacminin genişlemesiyle, Mali, Burkina 

Faso ve Benin gibi ülkeler dünya pamuk üretiminde söz sahibi hale gelmiştir 

(Tokel, 2021). Türkiye dünya pamuk üretim alanında % 1,12’lık payı ile 

ondördüncü sırada yer almaktadır. 
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Tablo 1: Dünya Pamuk Üretim Alanı (ha) 

            

2020 Yılına 

Göre 

Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 Payı(%) 

              

Hindistan 10830000 12430000 12350000 15028785 12864576 40,40 

ABD 3847710 4492220 4130190 4699460 3521410 11,06 

Çin 3376100 4845000 3354410 3450000 3250000 10,21 

Pakistan 2488959 2700284 2372968 2517287 2078899 6,53 

Brezilya 996188 927987 1150019 1627163 1633091 5,13 

Özbekistan 1265101 1201182 1108246 1050631 1057794 3,32 

Burkino Faso 654955 844895 473375 590999 647265 2,03 

Benin 418943 530145 640000 670000 620000 1,95 

Türkmenistan 550000 540000 535000 535000 535000 1,68 

Tanzanya 320000 340000 400000 420000 500000 1,57 

Fildişi Sahili 345000 360000 370000 410000 440000 1,38 

Arjantin 376780 253310 319285 332896 413550 1,30 

Nijerya 341777 380643 374620 365680 373648 1,17 

Türkiye 416002 501478 518634 477807 359220 1,12 

Kameron 224000 185000 240000 250000 250000 0,79 

Sudan 66360 173000 191940 196980 202152 0,64 

Tacikistan 162558 173979 185817 185671 198209 0,62 

Burman 201951 183904 192868 168300 180000 0,57 

Mali 655000 703652 698184 738193 164833 0,52 

Meksika 104374 211917 240580 207246 143982 0,45 

Diğerleri 2513961 2687498 2895572 2794785 2406597 7,56 

Dünya 30155719 34666094 32741708 36716883 31840226 100,00 
 

Tablo 2’de 2020 yılı dünya lif pamuk üretiminde 6004 bin ton ile 

Hindistan ilk sıradadır. Dünya pamuk üretiminde Hindistan 2016-2020 yılları 

arasında % 8,34’lük bir artışla uzun yıllardır ileride olan Çin’i geride 

bırakarak lider durumu geçmiştir. Hindistan’ı % 24,32’lik payla Çin, % 13,09 

payla ABD ve % 9,69 payla Brezilya izlemiştir. 2020 yılına göre Türkiye % 

2,70 payı ile dünya pamuk üretiminde yedinci sıradadır. Dünya pamuk 

üretiminde 2020 yılında bir önceki yıla göre % 4,75 düşüş yaşanmıştır. 

Yaşadığımız salgın ve ekonomik krizin ülkelerin üretimde kısıtlamalara 

gitmesine neden olmuştur. Bu sebeple 2020 yılında dünya pamuk üretiminde 

düşüş yaşanmıştır.  
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Tablo 2: Dünya Lif Pamuk Üretim Miktarı (Ton) 

            

2020 
Yılına 
Göre 

Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 Payı(%) 
              

Hindistan 5542000 5576850 4767140 6033470 6004420 24,71 

Çin 5343000 5653000 6102800 4891915 5910000 24,32 
ABD 3738310 4555340 4003950 4335440 3180950 13,09 
Brezilya 1420282 1498720 1932889 2688403 2355700 9,69 
Özbekistan 1065079 943778 769224 769224 1028000 4,23 
Pakistan 1815038 2031909 1677287 1556052 890000 3,66 
Türkiye 756000 882000 976600 814000 656250 2,70 
Arjantin 290000 260000 265924 307912 346500 1,43 
Benin 121800 164400 277778 300000 316550 1,30 
Türkmenistan 198000 228000 204000 158296 288710 1,19 
Fildişi Sahili 139300 137800 165400 211500 237710 0,98 
Meksika 164000 335000 414000 368000 229200 0,94 
Burkina Faso 280000 308822 175700 247420 215000 0,88 
Mynmar 130000 110000 97000 83230 151540 0,63 
Kamerun 102000 106000 100000 140000 147000 0,60 
Tanzanya 80097 66548 111154 183796 133000 0,55 
Sudan 59500 172720 187340 149940 130020 0,53 
Tacikistan 82000 110000 86000 114897 110930 0,46 
Nijerya 96000 99000 94000 41033 90180 0,37 
Mali 352640 298586 275757 295163 62610 0,26 
Diğerleri 1619736 1924066 2179715 1825651 1818610 7,48 

Toplam 23394782 25462539 24863658 25515342 24302880 100,00 

Kaynak: www.fao.org 

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) verilerine göre, dünya 

pamuk veriminin en yüksek olduğu ülke Avustralya’dır. Türkiye son 5 yılda 

pamuk veriminde % 23,86 artışla 182,7 kg/da seviyesine ulaşmıştır. 2020 yılı 

verilerine göre Çin’den sonra 3. sıradadır. Türkiye genel olarak son yıllarda 

göstermiş olduğu verim artışıyla pamuk veriminde dünyada önemli sıradadır. 

Ülkemizin pamuk verimi dünya veriminin çok üstündedir. 

Tablo 3: Dünyada Ülkelere Göre Pamuk Verimleri (kg/da) 

Sıra Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

              

1 Avustralya 219,6 159,8 208,8 207,1 204,7 

2 Çin 142,7 158,1 175,8 176,4 186,4 

3 Türkiye 147,5 167,4 171,4 194,4 182,7 

4 Brezilya 150,7 162,9 170,7 164,4 171,8 

5 Meksika 166,8 157,5 158,0 158,7 158,4 

6 İsrail 178,6 176,1 185,3 148,5 169,3 

7 Yunanistan 99,7 100,9 90,6 113,2 112,1 

8 Özbekistan 84,19 78,57 69,41 73,22 99,4 

9 ABD 96,3 97,2 101,4 96,4 95,0 

10 Arjantin 76,97 102,64 83,29 92,49 84,5 

  Dünya  76,5 77,8 76,5 79,0 75,9 

  Ortalaması           

Kaynak: TEPGE, Pamuk Durum Tahmin 2021 
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2.2. Dünya Pamuk Tüketimi 

2021 yılına göre dünyada en fazla pamuk tüketen ülkeler Şekil 1’de 

verilmiştir. Çin 8056 bin ton lif pamuk tüketimi ile ilk sıradadır. Lif pamuk 

üretiminde lider durumda olan Çin ve Hindistan’ın tüketimde de ilk sırada 

olduğu görülmektedir. Türkiye 1894 bin ton pamuk tüketimi ile dünyada en 

fazla pamuk tüketen ülkeler arasında dördüncü sıradadır. Dünya pamuk 

tüketimi 2020 yılında 22219 ton iken 2021 yılında 25175 tona çıkarak % 

13,30 artış göstermiştir. 

 
Şekil 1: 2021 Yılına Göre Dünya Lif Pamuk Tüketiminde İlk 15 Ülke (2021) 

Kaynak: Pamuk Raporu 2021, USDA. 

2.3. Dünya Pamuk Dış Ticareti 

Dünya’da 2021 yılında toplam 9312 bin ton pamuk ithalatı 

yapılmıştır. Önceki yıla göre dünya pamuk ithalatının % 12,03 oranında 

azaldığı görülmektedir. Covid-19 salgının yarattığı kısıtlama ve önlemlerin 

dünya pamuk ticaretini de etkilediği bu yönde ithalat ve ihracatta aynı yıllarda 

azalmanın olduğu gözlenmektedir. 2021 yılında Bangladeş 1785 bin ton 

pamuk ithalatıyla ilk sıradadır. Çin 1707 bin ton, Vietnam 1444 bin ton ve 

Türkiye 1203 bin ton ile diğer önemli ithalatçı ülkelerdir (Tablo 4). Pamuk 

ithalatındaki önemli bu 4 ülke dünya pamuk ithalatının % 65,93’ünü 

oluşturmaktadır. Pamuğun tekstil endüstrisinde stratejik ürün haline gelmesi, 

bazı ülkelerin ithalatının da artmasına neden olmuştur. Örneğin Çin pamuk 

üreticisi ülke olmasına rağmen, tekstil sanayinde ilerleme göstermesi 

nedeniyle ithalatında da artış olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4: Dünya Lif Pamuk İthalatı (000 ton) 
Sıra Ülkeler 2018 2019 2020 2021 2022 
            (September) 

1 Çin 2099 1554 2800 1707 1960 
2 Bangladeş 1524 1633 1807 1785 1829 
3 Vietnam 1509 1411 1587 1444 1502 
4 Pakistan 621 865 1159 936 1089 
5 Türkiye 785 1017 1160 1203 1045 
6 Endonezya 664 547 502 561 544 
7 Hindistan 392 496 184 218 327 

 
Diğer 1652 1333 1387 1458 1417 

  Toplam 9246 8857 10586 9312 9713 

Kaynak: Pamuk Raporu 2021, USDA. 

Pamuk tekstil sektörünün en önemli hammadde ihtiyacını karşıladığı 

için uluslararası ticarette önemli yere sahiptir. 2021 yılında dünyada 25192 

bin ton üretilen pamuğun % 36,96’sı ihraç edilmiştir (USDA,2021). Dünya 

genelinde üretilen pamuğun yaklaşık olarak üçte birinin ihraç edildiği 

görülmektedir (Şahin, 2016). Dünyada en fazla pamuk ihracatı yapan ilk 7 

ülke ve ihracat miktarları Tablo 5’de verilmiştir. 2021 yılı Dünya pamuk 

ihracatında 3184 ton ve % 33,95 payı ile ABD ilk sırada yer almaktadır. 

Brezilya, Avustralya ve Hindistan diğer önemli ihracatçı ülkelerdir. Pamuk 

ihracatçısı bu dört ülke dünya pamuk ihracatının % 69,76’sını 

oluşturmaktadır. 

Tablo 5: Dünya Lif Pamuk İhracatı (000 ton) 

Sıra Ülkeler 2018 2019 2020 2021 2022 

            (September) 

1 ABD 3230 3377 3560 3184 2743 

2 Brezilya 1310 1946 2398 1682 1872 

3 Avustralya 791 296 341 849 1393 

4 Hindistan 767 697 1.348 827 806 

5 Benin 303 211 305 305 327 

6 Mali 294 256 131 239 305 

7 Yunanistan 295 319 355 316 288 

 

Diğer 2044 1833 2130 1975 1972 

  Toplam 9033 8935 10567 9378 9706 

Kaynak: Pamuk Raporu 2021, USDA. 

2.4. Türkiye’de Pamuk Ekiliş Alanı, Üretimi ve Verimi  

2001-2020 yılları arasındaki 20 yıllık dönem için Türkiye’nin pamuk 

ekiliş alanları Tablo 6’da verilmiştir. 2001 yılında 684665 ha alan olan pamuk 

ekim alanımız 2020 yılında 359220 ha alana düşerek % 47,53 oranında 

gerileme kaydetmiştir. Türkiye’de dünya pamuk ekiliş alanındaki düşüşten 

daha fazla düşüş gerçekleşmiştir. 2020 yılına göre dünya pamuk ekiliş 
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alanında Türkiye’nin payı % 1,13 oranındadır. Ülkemizde pamuk üretim 

maliyetlerinin fazla olması, pamuk üretiminin yapıldığı özellikle Ege ve 

Çukurova bölgelerinde üreticinin üretim yapabileceği alternatif ürün 

çeşitliliğinin fazla olması ve ABD gibi ülkelerin uyguladığı politikalar gibi 

faktörler pamuk ekim alanlarının zaman içerisinde daralmasına neden 

olmuştur (TCCB, 2018). Türkiye’deki pamuk ekiliş alanlarının % 86’sı 

Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın, Hatay, Adana ve İzmir illerinde bulunmaktadır. 

2001-2020 yılları arasındaki TUİK verilerine göre Türkiye’de pamuk 

ekim alandaki değişimi gösteren grafik Şekil 2’de verilmiştir. Pamuk ekim 

alanına ait regresyon analizi sonuçlarına göre ekim alanındaki değişikliklerin 

yaklaşık % 65’inin zaman bileşenine bağlı olduğunu ve % 35'inin diğer 

etkilere bağlı olduğunu göstermektedir. Şekil incelendiğinde pamuk ekim 

alanlarımızın azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.  

Tablo 6: Türkiye’de Pamuk Ekiliş Alanı ve Dünyadaki Payı 

  Türkiye Dünya Türkiye'nin 

Yıllar Ekiliş Alanı Indeks Ekiliş Alanı Indeks Payı 

          (Ha) (2000=100) (Ha) (2000=100) (%) 

2001 684665 100 34624130 100 1,98 
2002 721077 105,32 30751267 88,81 2,34 
2003 637329 93,09 30996622 89,52 2,06 
2004 640045 93,48 35018796 101,14 1,83 
2005 546040 79,75 34749423 100,36 1,57 
2006 589700 86,13 34437460 99,46 1,71 
2007 529853 77,39 33500005 96,75 1,58 
2008 494891 72,28 31035321 89,63 1,59 
2009 419873 61,33 30221985 87,29 1,39 
2010 480439 70,17 31795011 91,82 1,51 
2011 541952 79,16 34490945 99,61 1,57 
2012 488496 71,35 34691598 100,19 1,41 
2013 450890 65,86 32219726 93,06 1,40 
2014 466839 68,19 34613269 99,97 1,35 
2015 434000 63,39 31623309 91,33 1,37 
2016 416002 60,76 30155719 87,09 1,38 
2017 501478 73,24 34666094 100,12 1,45 
2018 518634 75,75 32741708 94,56 1,58 
2019 477807 69,79 36716883 106,04 1,30 
2020 359220 52,47 31840226 91,96 1,13 

Kaynak: www.fao.org 
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Şekil 2: Türkiye’de 2001-2020 Yılları Arasındaki Pamuk Ekim Alanları Değişimi 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 
 

Türkiye’deki 2000-2019 yılları arasındaki pamuk üretim miktarı 

incelendiğinde dalgalanmaların olduğu görülmektedir (Tablo 7). İncelenen 

dönemlerde en fazla üretim 2002 yılında 988120 ton olarak gerçekleşmiştir. 

2019 yılında 814000 ton olan pamuk üretimimiz dünya pamuk üretiminin % 

3,19’unu oluşturmaktadır. 2000 yılında Türkiye’nin dünya pamuk 

üretimindeki payı % 4,75 iken 2019 yılında % 3,19’a gerilemiştir.  

Şekil 3’de TUİK verilerine göre Türkiye’de 2001-2020 yılları 

arasındaki pamuk üretim miktarları arasındaki değişim verilmiştir. Pamuk 

üretim alanına ait regresyon analizi sonuçlarına göre üretim miktarlarındaki 

değişikliklerin yaklaşık % 7’sinin zaman bileşenine bağlı olduğunu ve % 

93'ünün diğer etkilere bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durum yerel 

üretimin yetersiz olduğunu göstermektedir. Şekil 3 incelendiğinde pamuk 

üretim miktarlarımızın azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.  
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Tablo 7: Türkiye’de Pamuk Üretim Miktarı ve Dünyadaki Payı 

  Türkiye        Dünya Türkiye'nin 

   Yıllar Üretim Miktarı           Indeks 

Üretim  

Miktarı        Indeks Üretimdeki Payı 

      (ton) (2000=100) (ton) (2000=100) (%) 

2000 879940 100 18508334 100 4,75 

2001 914404 103,92 21073437 113,86 4,34 

2002 988120 112,29 18887625 102,05 5,23 

2003 919531 104,50 19467217 105,18 4,72 

2004 935928 106,36 24533616 132,55 3,81 

2005 863700 98,15 24483040 132,28 3,53 

2006 976540 110,98 24502087 132,38 3,99 

2007 867716 98,61 25049598 135,34 3,46 

2008 673000 76,48 22458803 121,34 2,99 

2009 638250 72,53 20876759 112,80 3,06 

2010 816705 92,81 23845174 128,83 3,43 

2011 954600 108,48 26473241 143,03 3,61 

2012 858400 97,55 26668299 144,09 3,22 

2013 877500 99,72 24707681 133,49 3,55 

2014 846000 96,14 25884048 139,85 3,27 

2015 738000 83,87 22401692 121,04 3,29 

2016 756000 85,91 23394782 126,40 3,23 

2017 882000 100,23 25462539 137,57 3,46 

2018 976600 110,98 24863658 134,34 3,93 

2019 814000 92,51 25515342 137,86 3,19 

Kaynak: www.fao.org 

Şekil 3: Türkiye’de 2001-2020 Yılları Arasındaki Pamuk Üretim Miktarları Değişimi 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 
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Tablo 8’de Türkiye’nin 2000-2019 yılları arasındaki pamuk verimleri 

verilmiştir. 2000 yılında 134,51 kg/da olan pamuk verimimiz 2019 yılında 

170,36 kg/da seviyesine ulaşmıştır. 20 yıllık dönem içerisinde pamuk 

verimimizde düzenli bir artışın olmadığı, dalgalanmaların olduğu 

görülmektedir. Türkiye’deki pamuk veriminin, dünya pamuk veriminden 

yaklaşık 2,5 kat daha fazla verime sahip olduğu görülmektedir.  

2001-2020 yılları arasındaki pamuk verimindeki değişim Şekil 4’de 

verilmiştir. Pamuk verimine ait regresyon analizi sonuçlarına göre verim 

miktarlarındaki değişikliklerin yaklaşık % 69’unun zaman bileşenine bağlı 

olduğunu ve % 31'inin diğer etkilere bağlı olduğunu göstermektedir. Şekil 4 

incelendiğinde pamuk verim miktarlarımızın azalma eğiliminde olduğu 

görülmektedir.  

  Tablo 8: Türkiye’de ve Dünya’da Pamuk Verimi  

  Türkiye Dünya 

Yıllar Verim Indeks Verim Indeks 

  (kg/da) (2000=100) (kg/da) (2000=100) 

2000 134,51 100,00 58,51 100,00 

2001 133,55 99,29 60,86 104,02 

2002 137,03 101,87 61,42 104,97 

2003 144,28 107,26 62,80 107,33 

2004 146,23 108,71 70,06 119,74 

2005 158,18 117,60 70,46 120,42 

2006 165,60 123,11 71,15 121,60 

2007 163,77 121,75 74,77 127,79 

2008 135,98 101,09 72,37 123,69 

2009 152,01 113,01 69,08 118,06 

2010 169,99 126,38 74,99 128,17 

2011 176,14 130,95 76,75 131,17 

2012 175,72 130,64 76,87 131,38 

2013 194,62 144,69 76,68 131,05 

2014 181,22 134,73 74,78 127,81 

2015 170,05 126,42 70,84 121,07 

2016 181,73 135,11 77,58 132,59 

2017 175,88 130,76 73,45 125,53 

2018 188,30 139,98 75,94 129,79 

2019 170,36 126,65 69,49 118,77 

Kaynak:www.fao.org 
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Şekil 4: Türkiye’de 2001-2020 Yılları Arasındaki Pamuk Üretim Miktarları Değişimi 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 
 

2.5. Türkiye’nin Pamuk Dış Ticareti ve Dünya’daki Payı 

Dünyadaki ve Türkiye’deki 2001-2020 yılları arasındaki pamuk 

ihracat ve ithalat miktarlarındaki değişim Tablo 9’da verilmiştir. Türkiye’nin 

pamuk ihracat ve ithalat miktarlarında yıllar itibariyle düzenli bir artış ya da 

azalışın olduğu görülmemektedir. 2001 yılında gerçekleşen 30043 ton pamuk 

ihracatımızın 2020 yılında 86899 tona ulaşarak % 289 oranında önemli artış 

kaydettiği görülmektedir. Ancak ihracat ile birlikte ithalat miktarımızın da 

2001 yılında 4541159 tondan 2020 yılında 1064782 tona çıkarak % 234 

oranında arttığı görülmektedir. İthalat miktarımızın ihracat miktarımızdan 

fazla olması üretimdeki açığımızın ithalat yoluyla karşılandığını 

göstermektedir. 2020 yılına göre Türkiye’nin dünya pamuk ihracatındaki payı 

% 0,94 iken, dünya pamuk ithalatındaki payı ise % 12,53 ile oldukça 

yüksektir. Dünya üzerinde tekstil sektörünün hızla gelişmesi, pamuğa olan 

talebin de artmasına neden olmuştur. Artan bu talep karşısında Türkiye dünya 

pamuk ihtiyacının karşılanmasında, önemli ihracatçı ülke konumundayken, 

üretim yetersizliği nedeniyle önemli ithalatçı ülkeler arasında yer almıştır.  
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Tablo 9: Türkiye’nin Pamuk Dış Ticareti ve Dünya’daki Payı 

  Türkiye Dünya Türkiye'nin Payı 

Yıllar İhracat İthalat İhracat İthalat İhracattaki Payı İthalattaki Payı 

  (ton) (ton) (ton) (ton) (%) (%) 

2001 30043 454159 5969568 5904106 0,50 7,69 

2002 32631 540234 6135505 5634946 0,53 9,59 

2003 88559 555806 6876350 6177031 1,29 8,99 

2004 47793 585108 7373805 7038563 0,65 8,31 

2005 38274 775512 8807502 8293812 0,43 9,35 

2006 62009 753715 9094328 9070459 0,68 8,31 

2007 65738 946213 8720339 8450110 0,75 11,20 

2008 58917 613435 6414405 7577823 0,92 8,10 

2009 35737 753164 6681000 6096322 0,53 12,35 

2010 29128 889165 7753984 7771405 0,38 11,44 

2011 52653 603950 8189038 7859687 0,64 7,68 

2012 51538 613661 9688552 9778444 0,53 6,28 

2013 47806 869175 9624585 9406659 0,50 9,24 

2014 46086 913088 7873054 7863648 0,59 11,61 

2015 47609 802792 7469642 7742096 0,64 10,36 

2016 76131 821217 6995432 6500501 1,09 12,63 

2017 59358 914377 8075772 7615532 0,74 12,01 

2018 95404 751703 8324542 8153265 1,15 9,22 

2019 131371 946099 8959126 8707778 1,47 10,86 

2020 86899 1064782 9224650 8499565 0,94 12,53 

  Indeks (2001=100) 

2001 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2002 108,61 118,95 102,78 95,44 106,00 124,71 

2003 294,77 122,38 115,19 104,62 258,00 116,91 

2004 159,08 128,83 123,52 119,21 130,00 108,06 

2005 127,40 170,76 147,54 140,48 86,00 121,59 

2006 206,40 165,96 152,34 153,63 136,00 108,06 

2007 218,81 208,34 146,08 143,12 150,00 145,64 

2008 196,11 135,07 107,45 128,35 184,00 105,33 

2009 118,95 165,84 111,92 103,26 106,00 160,60 

2010 96,95 195,78 129,89 131,63 76,00 148,76 

2011 175,26 132,98 137,18 133,12 128,00 99,87 

2012 171,55 135,12 162,30 165,62 106,00 81,66 

2013 159,13 191,38 161,23 159,32 100,00 120,16 

2014 153,40 201,05 131,89 133,19 118,00 150,98 

2015 158,50 176,76 125,13 131,13 128,00 134,72 

2016 253,41 180,82 117,18 110,10 218,00 164,24 

2017 197,58 201,33 135,28 128,99 148,00 156,18 

2018 317,56 165,52 139,45 138,09 230,00 119,90 

2019 437,28 208,32 150,08 147,49 294,00 141,22 

2020 289,25 234,45 154,28 143,96 188,00 162,94 

Kaynak: www.fao.org 
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2021 yılına göre Türkiye’de 135688 ton gerçekleşen pamuk 

ihracatında 42078 ton ve % 31’lik pay ile Pakistan ilk sırada yer almaktadır. 

Çin (% 11), Almanya (%8), Bangladeş (%7) ve İtalya (%6) diğer en fazla 

ihracat yaptığımız ülkeler arasındadır.  

 
Şekil 5: Türkiye’nin Ülkelere Göre Pamuk İhracatı (2021, %) 

                               Kaynak: www.trademap.org 

 

Şekil 6’da Türkiye’nin en fazla pamuk ithalatı yaptığı ülkeler 

verilmiştir. 2021 yılında 1191081 ton gerçekleştirdiğimiz pamuk ithalatının 

287896 tonu ABD, 256308 tonu Brezilya, 216994 tonu Yunanistan ve 111730 

tonu Azerbaycan’dan karşılanmıştır. Pamuk ithalatımızda ABD % 24’lük payı 

ile ilk sıradadır. Pandeminin etkisiyle insan ve çevre sağlığının önem 

kazanmasıyla, tekstil sektöründeki markalar polyester ve suni elyafın 

biyolojik olarak parçalanmaması ve çevreye verilen zarara karşı farkındalığın 

ortaya çıkması nedeniyle, dünya pazarında pamuğun pazar payı her geçen gün 

artmaktadır. 
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Şekil 6: Türkiye’nin Ülkelere Göre Pamuk İthalatı (2021, %) 

                                 Kaynak: www.trademap.org 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Pamuk Türkiye ekonomisinde, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 

hammadde ihtiyacının karşılanmasında önemli stratejik ürünümüzdür. Aynı 

zamanda bu sektörler önemli istihdam sağlamaktadır. Türkiye’de 1990 

yılından itibaren tekstil sektörünün gelişmesiyle birlikte ihtiyacımızın 

karşılanması için pamuk üretimimizde beraberinde artış göstermiştir. Fakat 

dünyada üretilen pamuğun çoğu, yine pamuk üreticisi ülkeler tarafından 

kullanılmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de üretilen pamuk ihtiyacımızı 

karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Tüketimdeki artış yurtiçi üretim ile 

karşılanamadığı için, pamuk ithalatımızda yıllar itibariyle artışlar yaşanmış ve 

Türkiye pamuk ithalatçısı ülkeler arasında ilk sıralarda yer almıştır. 

Türkiye 2020 yılı pamuk verileri dikkate alındığında üretimde 

yedinci, tüketimde dördüncü, verimde ikinci, ithalatta beşinci sıradadır. 

Türkiye üretmiş olduğu pamuğun yaklaşık % 16’sını ihraç etmektedir. Ayrıca 

ihracatını gerçekleştirdiğimiz pamuğun yaklaşık 12 katı kadar ithalat 

yapmaktadır. Bu durum pamuk üretiminin tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 

ihtiyacını karşılayamadığı ve üretimin yetersiz olduğu göstermektedir.  

Son yıllarda yaşamış olduğumuz pandeminin etkisiyle beraber, insan 

ve çevre sağlığı ön plana çıkmış, özellikle tekstil sektöründeki önemli 

markalar, polyester ve suni elyafın çevreye vermiş olduğu zarara karşı önlem 

almak amacıyla, hazır giyimde pamuk olan ürünlere daha fazla yer 

vermektedir. Bu durum, pamuğun dünya ticaretinde önemini arttırarak, pazar 

payının gelişiminde yüksek bir trend izlemesini sağlamıştır. Türkiye 

ABD 

24% 

Brezilya 

22% 

Yunanistan 

18% 

Azerbaycan 

9% 
Meksika 

3% 
Tacikistan 

4% 
Avustralya 

4% 

Diğerleri 

16% 
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bulunduğu coğrafi konum itibariyle, pandemi sürecinde Avrupa markalarının 

ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenmiştir. Ancak, enerji ve girdi 

maliyetlerindeki artışlar, pamuk üretimini olumsuz yönde etkileyerek, artan 

talebe karşı üretimde istenilen artış sağlanamamaktadır. Türkiye’de pamuk 

veriminin oldukça yüksek olmasına rağmen, girdi fiyatlarındaki artış üretimin 

azalmasına yol açmış ve tekstil sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir.  

Dünya pamuk pazarında özellikle son yıllarda Çin’in tekstil 

sektöründe ve pamuk üretimdeki hızlı yükselişi piyasa koşullarının 

belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de pamuk dış ticaretinde 

ve kur politikalarından olumsuz yönde etkilenmektedir. Dünya piyasasında 

artan rekabet koşulları karşısında pamuk üretiminde sürdürülebilirliğin 

devamı için üretimimizi arttırıcı politikalar izlenmelidir.  

Sonuç olarak, Türkiye’de stratejik ürünler arasında yer alan pamukta, 

tüketim ihtiyacının karşılanması amacıyla üretimin daha fazla desteklendiği 

ve dış ticarette rekabet gücümüzü arttıracak politikalar benimsenmelidir. 

Pamuk hasadında işçi maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla, küçük 

ve parçalı arazilerin toplulaştırılmasını sağlayarak, makinalı hasatın 

yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımlar ve uygulamalar yapılmalıdır. Türkiye 

dünyada GDO’suz pamuk üretiminde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle 

organik pamuk üretimimizin arttırılması için üreticilerimizin desteklenmesi ve 

bilgilendirilmesi yönündeki çalışmalar önem taşımaktadır. Pamuk üretiminde 

ve pazarlamasında etkinliğimizin arttırılması için, kooperatif ve 

birliklerimizin sektördeki rolünün önem kazandırılması, üreticilerimizin bu 

yönde bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Beyaz altın olarak 

nitelendirilen pamuğun, ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için 

pamuk politikamızın küresel ölçekte yeniden değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 
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GĠRĠġ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü) tarafından  “insanların hastalıkları önlemek, sağlığı korumak ve 

rahatsızlıkları tedavi etmek gayesiyle ilaç elde ettikleri bitkiler” olarak 

tanımlanmaktadır.   

Dünyada; toplam 422.000 çiçekli bitki türünden 72.000 kadarının 

tıbbi amaçla kullanılabilecek potansiyelde olduğu ve tıbbi bitkilerin toplam 

tür içindeki oranının % 17,1 olduğu bildirilmiştir. Bir ülkede yer alan toplam 

bitki türü sayısı ile tıbbi bitki türü sayısı arasında doğrusal bir bağlantı olması 

beklenirken mevcut durumun böyle olmadığı görülmektedir. Konuyu 

detaylandırmak gerekirse Çin‟de toplam bitki tür sayısı (32.200) içinde tıbbi 

bitki tür sayısı (4.941) oranı % 15,3 iken Güney Kore‟de toplam bitki tür 

sayısı (2.898) içinde tıbbi bitki tür sayısı (1.000) oranı % 34,5‟dir. Malezya‟da 

bu oran % 7,7 iken Türkiye‟de ise tüm bitki tür sayısı (10.000)  içinde yer 

alan tıbbi bitki tür sayısı (3.300) oranı % 33 olup oldukça yüksektir 

(Schippmann ve ark., 2006; Kathe ve ark., 2003).  

Türkiye iklimi, coğrafi konumu ve ekolojik koşulları sebebiyle 

biyoçeşitlilik bakımından önemli bir merkezdir. Dünyada yer alan 7 

fitocoğrafi bölgeden Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan Bölgeleri olmak 

üzere üçünün özelliğini taşıyan Türkiye, tüm bu ekosistemlerin neticesinde 

biyolojik çeşitlilik açısından adeta küçük bir kıta özelliklerine sahip 

durumdadır (FAO, 2019). Bugün dünyada yetiştirilen birçok kültür bitkisinin 

gen merkezi olan ülkemiz, florasında bulunan 9.221 tür ve 12.006 takson ile 

Avrupa kıtasının hemen hemen tamamına yakın bir zenginliğe sahiptir.  

Tıbbi ve aromatik bitkiler ilaç olarak kullanılmasının yanı sıra gıda, 

parfümeri, boya, parlatıcı, insektisit vs. olarak değişik sanayi alanlarında 

büyük bir kullanım alanına sahiptir. Tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep, 

özellikle sentetik kimyasal ilaçlara nispetle çok yönlü etkileri bulunması, yan 

etkilerinin daha az bulunması gibi sebeplerle son yıllarda artmaya devam 

etmektedir (Anonim, 2019a). 

Dünya‟da yer alan tıbbi bitki türü içinde 15.000 kadarının neslinin; 

plansız ve aşırı toplama, şehirleşme vb. nedenlerle değişik oranlarda tehlike 

altında olduğu Uluslararası Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından 

rapor edilmiştir.  Bu nedenle hem tıbbi ve aromatik bitkilere olan taleplerin 

karşılanması hem de biyoçeşitliliğin korunması için bu bitkilerin kültüre 

alınması ve yetiştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Nitekim tıbbi aromatik 

bitkilerin ticaretinin fazla yapıldığı ülkelerde bu bitkilerin kültüre alınması 

uzun süredir devam etmektedir. Bu kapsamda değişik ülkelerde çok sayıda 
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türde tarım alanlarında tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği yapılmaktadır (Lange, 

2006). 

Farklı ülkelerde üretimi yapılan tıbbi bitkilere ait tür sayısı Tablo1‟de 

sunulmuştur. Dünya‟da tıbbi bitkilerin daha fazla kültüre alındığı ülkelerin 

aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkilerin en çok kullanıldığı ülkelerden olan 

Çin (250 tür) ve Hindistan (150 tür) olduğu, Türkiye‟de ise tarımı yapılan 

tıbbi bitki tür sayısının 20 olduğu görülmektedir (Tablo 1). 

 
Tablo 1: Ülkelere Göre Yetiştirilen Tıbbi Bitki Tür Sayısı (Adet) 

Ülke Adı Tür Sayısı (adet) Ülke Adı Tür Sayısı (adet) 

Almanya 45 Hollanda 20 

Amerika 90 İngiltere 20 

Çin 250 Kanada 60 

Fransa 35 Romanya 50 

Hindistan 150 Türkiye 20 

Kaynak: (Kathe ve ark., 2003) 

 

Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılı Çiftçi Kayıt 

Sistemi‟nde (ÇKS) kayıtlı olarak üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitki türü 

sayısı ise 55 ‟tir. Türkiye istatistiki verileri (TÜİK) incelendiğinde; tıbbi ve 

aromatik bitkilerin 2000 yılında 872.130 dekar olan üretim alanının 2018 

yılında yaklaşık % 51 artış ile 1.321.740 dekar alana yükseldiği, üretim 

miktarının ise 2000 yılında 66.387 ton iken 2018 yılında yaklaşık 5,2 kat artış 

ile 342.913 tona yükseldiği görülmektedir (Anonim, 2019a). 

Ülkemizde tıbbi bitkilerin kültüre alınması, bu bitkilerde yürütülen 

ıslah ve çeşit geliştirme çalışmaları hususen son 10-15 yılda hız kazanmış, 

tıbbi ve aromatik bitkilerde tescil ettirilen çeşit sayısında önemli artışlar 

olmuştur. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü verilerine 

göre; ülkemizde 2002-2019 yılları arasında kamu kurumları, üniversiteler ve 

özel sektör tarafından haşhaşta 12, şerbetçiotunda 7, fesleğende 7, kekikte 6, 

çemende 3, kişnişte 2, kimyonda 2, safranda 1, adaçayında 4, dağ çayında 1, 

çörek otunda 1, karabuğdayda 2, kinoada 5, düğün çiçeğinde 1, oğul otunda 

(melisa) 1, ekinezyada 1, şekerotunda 2 ve şevketibostanda 1 olmak üzere 

toplam 59 çeşit tescil ettirilmiştir (Anonim, 2019a). 

Türkiye‟de doğadan toplanan tıbbi/aromatik bitkiler çok fazla 

olmakla birlikte bilinçsiz/aşırı toplama vb. sebeplerle tabiattan toplanan bu 

bitkiler içinde nesli azalmakta olan bazı türler de bulunmaktadır. Genellikle 

ucuz olduğu için tercih edilen doğadan toplama yönteminde toplanan materyal 

miktar ve bileşen açısından standart olmayan etkili madde ihtiva ettiği için bu 
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ürünlerde istenen kaliteyi sürdürülebilir kılmak çoğu zaman mümkün 

olmamaktadır. Diğer taraftan doğal floradan bilinçsizce elde edilen ürünlerde 

standardizasyonun elde edilememesinin yanı sıra istenmeyen materyallerin de 

toplanabilmesi uluslararası pazarlamada başarıyı negatif etkilemektedir.  

İşte bu noktada iç ve dış piyasa ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilen 

tür ve çeşitlerde, kültüre alma çalışmalarının ve çiftçi şartlarında 

yetiştiriciliğin artması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Kültüre alınan 

bitkilerin aynı toprak ve iklim koşullarında aynı bakım işlemlerine tabi 

tutulacağı dikkate alındığında, neticesinde hem yüksek verim hem de standart 

kalitede ürün elde edilmesi mümkün olmaktadır. 

Ülkemizde haşhaş gibi kadim bitkiler halen kültüre alındığı gibi 

lavanta, adaçayı, kekik, tıbbi nane, oğulotu, çörek otu, çemen, biberiye, 

ekinezya ve kişniş gibi bitkilerin birçoğu son yıllarda kültüre alınmaya 

başlanmış ve/veya alınma çalışmaları devam etmektedir. Tıbbi ve aromatik 

bitkiler diğer kültür bitkilerine nazaran yoğun bakım ve takip gerektiren 

bitkiler olmakla beraber münavebede yer alabilmeleri, çoğu zaman arazi sınıfı 

marjinal olan arazilerde yetiştirilebilmeleri, çiftçilerin alternatif ürün arama 

eğilimlerindeki artış, üretim tekniği açısından küçük aile işletmelerinin ve 

kadınların daha kolay uyum sağlayabildiği bitkiler olmaları gibi sebeplerle 

potansiyel olarak üretimi artabilecek bitkilerdir. Bu itibarla “adına doğru” 

üretim materyali ve uygun yetiştiricilik tekniklerinin kullanımı ile tıbbi 

aromatik bitkilerin üretilmesi, elde edilen ürünün değerinde pazarlanması ve 

sektörün katma değer üretmesi bakımından son derece önem arzetmektedir 

(Anonim, 2019a). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin tek ve çok yıllık tür ve çeşitleri 

bulunmakla birlikte; bu bitkiler de diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi 

generatif (tohum) veya vejetatif (çelik, yumru, rizom vb.) olarak 

çoğaltılabilmektedir. Türkiye tarım deseninde son yıllarda daha fazla 

gördüğümüz bu bitkilerin hangi metotlar ile çoğaltıldığını ve uygun çoğaltma 

tekniklerini bilmek;  doğru, ekonomik ve kârlı bir yetiştiricilik için son derece 

önem arzetmektedir.  

Bu bölümde Türkiye‟de son yıllarda önemi ve ekim/dikim alanları 

gittikçe artan tıbbi ve aromatik bitkilerin tohumla çoğaltma tekniklerinin izah 

edilmesi amaçlanmıştır. 
 

1. BĠTKĠLERĠN ÇOĞALTILMASI 

Bir bitki türü veya çeşidinin bitki sayısını arttırmak için tohum, çelik, 

yumru, soğan, rizom, stolon gibi çeşitli bitki materyalllerinin kullanılarak yeni 
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bitkilerin üretilmesi işlemine bitki üretim veya çoğaltma işlemi adı 

verilmektedir. Bitkilerin üremesi ve çoğalması başlıca generatif (eşeyli) ve 

vejetatif (eşeysiz) olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir.  

Yeni bir bitki üretmek için generatif üreme organı olan tohumlar ile 

yapılan bitki çoğaltımına generatif (eşeyli) üreme, bir bitkinin vejetatif 

kısımları (çelik, soğan, yumru, rizom, stolon, doku vs.) ile yapılan bitki 

çoğaltımına ise vejetatif (eşeysiz) üreme adı verilmektedir. 

Tohum, bitki çiçeklerinde yer alan dişi organın tozlanma ve 

döllenmesi sonrası oluşan, embriyo ve yedek besin deposuna sahip generatif 

üreme organını ifade ederken, tohumluk ise bitkileri çoğaltma işleminde 

kullanılabilen hem generatif organı (tohumu) hem de vejetatif organların 

(çelik, soğan, yumru, rizom, stolon vs.) tamamına verilen isimdir (Baydar, 

2013). Öte yandan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu‟nun tanımlar kısmında da 

tohumluk: “bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, 

çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını” ifade eder şeklinde 

tanımlanmıştır.   

Tabiatta bitkilerin üremesi ekseriyetle generatif (tohumla) üreme 

yöntemi ile meydana gelmektedir. Tabiatta bulunan bir bitkide olgunlaşan bir 

tohum uygun çevresel koşullara taşındığında veya maruz kaldığında bu 

tohumların çimlenerek filizlendiği ve olgun yeni bir bitkiye dönüştüğü 

görülmektedir. Bununla birlikte zaman içinde vejetatif bitki kısımlarının 

kullanıldığı eşeysiz çoğaltma yöntemleri de geliştirilmiştir. Bu üreme yöntemi 

doğal koşullarda meydana gelen eşeyli üremenin aksine ana bitkinin genetik 

olarak tamamen kopyalanmasına imkan sağlamaktadır. 
 

2. GENERATĠF (TOHUMLA) ÇOĞALTMA 

Eşeyli ya da generatif üreme, dişi ve erkek eşey hücrelerinin 

birleşmesi (döllenme) neticesinde tohumun teşekkül etmesi ve yeni bir bireyin 

meydana gelmesi ile gerçekleşmektedir. Bir başka ifade ile bir çiçeğin 

anterinden aynı veya farklı bir çiçeğin stigmasına polen taşındığında ve 

döllenme gerçekleştiğinde tohumlar oluşmaktadır.  

Bir tohum embriyo, endosperm ve tohum kabuğu olmak üzere üç 

kısımdan oluşmaktadır. Her bir tohum adeta minik bir sandık gibidir ki içinde 

bir fihristçik ihtiva etmektedir. Tohumlar yeni bitkilerin proğramlarını 

saklayan kutucuklar hükmündedir. Söz gelimi çörek otu tohumunda yer alan 

proğram ile kenevir tohumunda yer alan proğram aynı değildir. Kekik tohumu 

ekip adaçayı bitkisi biçmek mümkün değildir. Bitkinin kök, gövde, yaprak 

gibi kısımlarının oluşmasında vazifeli, bitkinin taslağını veya küçük bir 
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numunesini ihtiva eden bu kısım embriyodur. Bir başka ifade ile embriyo, 

dinlenme (uyku) durumundaki minik/minyatür bir bitkidir. Çoğu tohum, 

endosperm adı verilen yerleşik bir besin kaynağı (rezervi) içerir. Bir tohumun 

koruyucu dış kaplamasına da tohum kabuğu denilmektedir. Tohum kabuğu; 

tohumları mekanik yaralanmalardan, hastalıklardan ve böceklerden 

korumakta, genellikle çimlenme zamanına kadar suyun tohuma girmesini 

engellemekte ve çoğu durumda tohumların uzun süre saklanmasına izin 

vermektedir. Bir tohum olgunlaştığında ve uygun bir ortama konduğunda 

çimlenmekte ve aktif büyümeye başlamaktadır.  

Tohumla üreme neticesinde elde edilen yeni bitkiler; ana, baba veya 

her iki bitkiye benzer nitelikte olabileceği gibi her ikisinden farklı niteliklere 

de sahip olabilmektedir (Aydın ve ark.,2013). Bitkilerin bazılarında kendine, 

bazılarında yabancı ve bazılarında ise hem kendine hem yabancı tozlaşma ve 

döllenme görülmektedir. Misal olarak, tütün gibi bitkilerde kendine tozlaşma 

ve döllenme görülürken, şerbetçiotu gibi bitkilerde yabancı tozlaşma ve 

döllenme görülmektedir (Baydar, 2013). Üretilen her tohum, kendine 

tozlaşan/döllenen bitkilerde, mutasyonlar hariç, orijinal ana bitki ile aynı 

genetik yapıya sahip iken yabancı tozlaşan/döllenen bitkilerde (iki ebeveyni 

olup çapraz tozlaşan bitkilerde) kendisini taşıyan yumurta ana bitkisinden ve 

yumurtayı döllemek için polen kaynağı olan diğer baba bitkiden gelen 

genlerin bir karışımına sahip olmaktadır. Yabancı döllenen bitkilerde sürekli 

meydana gelen ve birçok farklı gen kombinasyonunu ihtiva eden bu tohumlar 

sayesinde bir türün farklı ortamlarda hayatta kalması mümkün olmaktadır. 

Bitkilerin tohumla çoğaltılabilmesi için tohumların yüksek kaliteli bir başka 

ifade ile canlılıklarının ya da çimlenme oranlarının yüksek olması 

gerekmektedir (Trinklein, 2009).  

Generatif (tohum ile) çoğaltmanın kısa sürede çok sayıda yeni bitki 

üretilmesine imkan sağlaması, vejetatif çoğaltmaya kıyasla daha ucuz ve 

kolay olması, ana bitkide bulunan bir hastalığın yeni bitkiye taşınma 

ihtimalinin düşük olması ve bu yöntem ile üretilen yeni bitkilerin kuvvetli kök 

sistemi dolayısıyla kuraklığa ve soğuğa daha dayanıklı olmaları gibi olumlu 

yönleri vardır. Diğer taraftan tohumla üretimde tam gelişmiş bir bitki elde 

etme süresinin daha uzun olması, bu yöntemle elde edilen bitkilerin yaşam 

süresi, fizyolojik karakterler ve gelişme açısından değişiklik göstermesi, 

özellikle yabancı döllenen bitkilerde tohumlar açılım gösterdiğinden elde 

edilen yeni bitkilerin anaç bitkinin tam özelliğini taşımayabilmesi gibi 

dezavantajları da bulunmaktadır (Aydın ve ark., 2013). 
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2.1. Tohumun Çimlenmesi  

Tohumda yer alan embriyonun metabolik mekanizmasının yeni bir 

bitki meydana getirmek üzere aktif hale gelmesine çimlenme denilmektedir. 

Bir tohumun çimlenebilmesi için; tohumun canlı ve çimlenme kabiliyetine 

sahip olması, tohumun uygun çevre koşullarında yerleştirilmesi (alınabilir su, 

uygun sıcaklık, oksijen ve bazı türlerde ışık) ve tohumun içsel dinlenme 

halinden çıkmış durumda olması gerekmektedir. Bir diğer ifade ile tohumun 

iç koşulları çimlenmeye elverişli olmalı, çimlenmenin önündeki fiziksel, 

kimyasal veya fizyolojik herhangi bir engel ortadan kalkmış veya üretici 

tarafından ortadan kaldırılmış olmalıdır. 

Çimlenme aşamasında ilk adım, suyun emilmesidir. Çimlenmeyi 

temin etmek için yeterli ve devamlı bir nem kaynağının bulunması önem 

arzetmektedir. Çimlenme süreci başladıktan sonra, kuru bir dönem 

embriyonun ölümüne neden olabilmektedir. Sıcaklık, çimlenme yüzdesini ve 

çimlenme hızını etkileyen önemli bir faktördür. Bazı tohumlar geniş bir 

sıcaklık aralığında çimlenirken; diğerleri dar bir aralığa sahiptir. Çoğu bitkinin 

tohumlarının çimlenmesi için optimum toprak sıcaklığının 24-27 oC civarında 

olması gerektiği bildirilmiştir (Trinklein, 2009).  

Dinlenme veya hareketsiz durumda tohumlarda solunum düşük 

olduğundan, tohumların çok az oksijene ihtiyacı vardır. Ancak çimlenme 

sırasında solunum hızı artacağından tohumların oksijen ihtiyacı artmaktadır. 

Bu sebeple tohumların ekildiği ortam gevşek ve iyi havalandırılmış olmalıdır. 

Oksijen mevcudiyeti nispeten az olan ağır topraklarda tohumların çimlenme 

oranı daha düşük olmaktadır. Çimlenme sırasında aşırı sulama vs. sebeplerle 

oksijen azalırsa, çimlenme gecikebilir veya vuku bulmayabilir. Birçok tohum 

karanlıkta çimlenebilmektedir. Bazı türlerin tohumları ise çimlenmeleri için 

ışığa gereksinim duymaktadır. Çimlenmeleri için ışığa ihtiyaç duyan tohumlar 

ekilirken toprak yüzeyine daha yakın ekilmelidir. Derin ekilen küçük 

tohumlar çimlense bile, muhtemelen depolanmış rezervleri tükenecek ve 

ortaya çıkıp fotosenteze başlayamadan öleceklerdir. Bu nedenle, küçük 

tohumların çimlenme için gerekli ışığa maruz kalabilmeleri için toprak 

yüzeyine yakın ekilmeleri gerekmektedir (Trinklein, 2009).  
 

2.2. Tohumlarda Dormansi (Dinlenme hali) 

Canlı olan bir tohum çimlenmediği sürece uyku (dinlenme) 

halindedir. Tohum dormansisi (dinlenme hali) çevre koşullarından 

kaynaklandığı gibi tohumun kendi bünyesinden de kaynaklanabilir. Bir tohum 

şayet yeterli neme, uygun sıcaklık ve oksijene veya bazı türlerde olduğu gibi 
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ışığa maruz bırakılmazsa çimlenme gerçekleşmez. Böyle bir vaziyette 

tohumun bu dinlenmesi çevre koşullarındaki olumsuzluklar sebebiyledir.  

Öte yandan bazı tohumlar, çevre koşulları uygun olsa bile tohumun 

kendi bünyesinden kaynaklanan çeşitli engelleyici faktörlerden dolayı 

çimlenme göstermeyebilir. Bu tür dormansi genel olarak dış dormansi ve iç 

dormansi olarak iki şekilde meydana gelmektedir. Bazen bir tohum aynı 

zamanda her iki dormansiyi (uyku halini) de gösterebilmektedir (LeBude ve 

Blazich, 2018). 
 

2.3. Tohumlardaki Dormansiyi Kırma Teknikleri 

Dış dormansi, bir tohumun kabuğunun sert olması ve su ile gazlara 

karşı geçirimsiz olduğunda ortaya çıkan dormansi halidir. Tohum kabuğu 

fiziksel olarak değiştirilene veya inceltilene kadar tohum çimlenmeyebilir. 

Dormansiyi kırmak ve çimlenmeyi başlatmak için tohum üzerinde çeşitli 

işlemler yapılmaktadır. Tohum kabuğunu su ve gazlara karşı geçirgen bir 

vaziyete getirmek için tohum kabuğunun aşındırılması gerekmektedir. Bu ise 

tohum kabuğunun kırılmasını, çizilmesini veya yumuşatılması işlemlerini 

kapsamaktadır. Tohum içi dokulardan kaynaklanan iç dormansi hali, çevre 

koşulları fidelerin hayatta kalması için uygun olmadığı zaman birçok türün 

tohumlarının çimlenmesini önlemektedir. Bitkilerde tohum dormansisini 

kırmak türlere bağlı olarak değişik şekillerde yapılabilmektedir (LeBude ve 

Blazich, 2018). 

 Mekanik olarak tohum kabuğunun kırılması 

 Tohumların soğuk ya da sıcak suda bekletilmesi  

 Tohumların asitle (sülfürik asit, sirke vs.) muamele edilmesi 

 Tohumların belli bir süre gibberellik asit (GA3) gibi bir 

hormon çözeltisi içinde bekletilmesi   

 Tohumların katlanması (nemli ve serin bir ortamda belli bir 

süre bekletilmesi)   

Diğer kültür bitkilerine benzer şekilde bir kısım tıbbi aromatik 

bitkilerin tohumlarında da tohum dormansisi görülebilmekte ve çimlenme 

problemleri ile karşılaşılmaktadır. Örneğin, adaçayında tohum kabuğu 

müsilajımsı maddeler içermesi nedeniyle çimlenme sorunları ortaya 

çıkmaktadır.  Çimlenme sorununu gidermek için adaçayı (Salvia officinalis 

L.) tohumlarının ekim öncesi +4 oC‟de  10 gün buzdolabında bekletilmesi, 

ardından 500 ppm giberallin çözeltisinde 2 saat tutulması ve sonrasında 

ekimin yapılması gerektiği bildirilmiştir (Özcan ve ark., 2014a).  Yine 
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kişnişte, çimlenme ve çıkışı hızlandırmak için  10-12 saat süre ile tohumların 

suda bekletilmesi ve ardından 10 saat kadar gölgede kurutulduktan sonra 

ekilmesi önerilmektedir (Telci ve ark., 2006; Nimish ve ark., 2011; Tunçtürk, 

2011).  

Fariman ve ark. (2011) çimlenme yüzdesi genellikle dormansi 

nedeniyle düşük olan ekinezya (Echinacea purpurea L.) üzerinde yaptıkları 

çalışmada; ekinezya tohumlarını ekim öncesi çeşitli ön işlemlere GA3 (100, 

200 ve 300 ppm), soğukta bekletme (5 0C „de 7, 14, 21 ve 28 gün) ve KNO3 

(% 0.5, 1 ve 1.5) tabi tuttular. Araştırmacılar elde edilen sonuçlara göre 

çimlenme oranının kontrole (% 38.33) göre tüm uygulamalarda önemli ölçüde 

arttığını, en yüksek çimlenme oranı (% 98.25) ile en kısa çimlenme süresinin 

5 0C „de 21 gün soğukta bekletme uygulamasından elde edildiğini rapor 

etmişlerdir.  
 

3. TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLERĠN 

ÇOĞALTILMASI  

Tıbbi ve aromatik bitkiler diğer bitkilerde olduğu gibi generatif ve 

vejetatif olarak çoğaltılabilmektedir. Tek yıllık tıbbi aromatik bitkiler genel 

olarak generatif (tohumla) çoğaltılırken çok yıllık tıbbi aromatik bitkiler 

ekseriyetle vejetatif yöntemlerle çoğaltılmaktadır.  

Örneğin; adaçayı, lavanta, nane, biberiye, kapari, çay, yağ gülü, 

defne, yasemin, şerbetçi otu gibi tıbbi ve aromatik bitkiler sap, sürgün ve 

yaprak çeliklerinin köklendirilmesi ile elde edilen fidelerin/fidanların tarlaya 

dikimi ile; yağ gülü, oğul otu, adaçayı, kekik, lavanta, biberiye, nane, zufa otu 

gibi tıbbi ve aromatik bitkiler kök taç bölgesinden köklü sürgünlerin alınarak 

tarlaya dikimi ile; nane, kökboya, çöven, zencefil, eğir kökü, meyankökü, 

zerdeçal gibi tıbbi ve aromatik bitkiler rizom ve stolon gibi organların dikimi 

ile; nergis, zambak, kardelen, adasoğanı, göl soğanı, salep, anomen, süsen gibi 

tıbbi ve aromatik bitkiler ise soğan ve yumru gibi organların dikimi ile, 

üretilebilmektedir. Bununla beraber, tıbbi ve aromatik bitkilerin in vitro 

olarak mikroçoğaltımını ifade eden ayrıca endospermi çok zayıf tohumların 

(salep gibi) yapay besi ortamında çimlendirilmesi gibi işlemlerde kullanılan 

doku kültürü ile çoğaltma metodu da kullanılmaktadır (Baydar, 2013).  

Diğer taraftan lavanta, zufa otu ve biberiye gibi çok yıllık tıbbi 

aromatik bitkilerde özellikle bitki sıralarında her hangi bir nedenle boş kalan 

alanların, komşu bitkilerin dallarının ana bitkiden ayrılmaksızın 

köklendirilmesi ve ardından ana bitkiden ayrılması ile bu boş alanların 
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köklendirilmiş bitkiler ile doldurulmasında kullanılan “daldırma ile çoğaltma” 

yöntemi de bir diğer çoğaltma yöntemidir.  
 

4. TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLERĠN TOHUMLA ÜRETĠMĠ  

Tıbbi ve aromatik bitkilerde tohumla üretim iki şekilde 

yapılabilmektedir. Bunlardan birincisinde üretim materyali olan tohumlar 

doğrudan tarlaya ekilmekte, ikincisinde ise tohumlardan fideler üretilip, daha 

sonra bu fideler tarlaya şaşırtılmakta veya dikilmektedir.  

Tohumları direkt olarak tarlaya ekimi mümkün olan tıbbi ve aromatik 

bitkilere örnek olarak anason, çemen, çörek otu, haşhaş, karabuğday, kimyon, 

kinoa, kişniş, rezene gibi bitkiler verilebilir. Tohumlarından elde edilen 

fidelerin tarlaya dikimi ile çoğaltılabilen tıbbi ve aromatik bitkiler arasında ise  

reyhan (fesleğen), kapari, kekik, adaçayı, oğul otu, ekinezya, papatya, tütün, 

dağ çayı gibi bitkiler yer almaktadır (Baydar, 2013). 

Tıbbi ve aromatik bitkileri tohum ile üretmede ilk adım standart, 

yüksek verimli ve kaliteli bitkiler elde etmek için yetiştiricilik yapılacak 

bölgeye adapte olmuş tescilli çeşitlerin tohumlarının temin edilmesidir.  

Türkiye‟de tescili yapılan bazı tıbbi ve aromatik bitkilere ait çeşitler Tablo 

2‟de belirtilmiştir. Tescilli çeşitlerin sertifikalı tohumlarını temin etmek 

mümkünse bu çeşitlerin tohumları, şayet mümkün değilse güvenilir 

satıcılardan temin edilen yerel popülasyonların tohumları üretimde 

kullanılmalıdır. Üretimde kullanılmak üzere temin edilecek tohumlar taze, 

sağlam, dolgun, besin maddelerince zengin, embriyosu tam gelişmiş olmalı,  

hastalık ve zararlılar ile başka mahsüllerin ve yabancı otların tohumlarını 

içermemelidir. Ayrıca kullanılacak tohumların safiyeti ve çimlenme gücü 

yüksek olmalıdır. Örneğin, tohum safiyetinin çörek otunda en az % 95,  

kişnişte en az % 98, çimlenme gücünün ise çörek otunda en az % 90,  kişnişte 

en az % 75 olması gerektiği bildirilmiştir (Baydar, 2013; Katar ve Katar, 

2020). 
 

Tablo 2: Türkiye‟de Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Ait Tescili Yapılan Çeşitler  

Tür Adı Latincesi ÇeĢitler 

Adaçayı  Salvia L. Elif, Karık, Uysal, Turgut, 

Beyhekim 

Anason  Pimpinella anisum L. Yeni 37, Ege 53, Altın 8, 

Karabey 

Çemen  Trigonella  foenum graecum L. Gürarslan, Berkem, Çiftçi 

Çörek otu  Nigella sativa L. Çameli 

Ekinezya  Echinacea purpurea L. Tutar 
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Fesleğen  Ocimum basilicum  L. 

 

Large Sweet, Midnight, 

Compact, Moonlight, Limoni, 

Dino, Morfes 

Haşhaş  Papaver somniferum  L. 

 

 

TMO 3, TMO 2, TMO 1, 

Ömürcan, Hüseyinbey, 

Çelikoğlu, Seyitgazi, Ofis Nm, 

Ofis NP, Ofis 1, Ofis 2 

Kapari  Capparis ovata Diyar 2017 

Kekik  Origanum onites  L. Winter,  Timo, Oğuz 

Kimyon  Cuminum cyminum L. Egebir 09 

Kişniş  

 

 

Coriandrim sativum L. 

 

Carmen, Jessie, Pasto, 

Riobamba, Pel-Mus, Gamze, 

Erbaa, Kudret-K, Gürbüz, 

Arslan, Sancar Bey 

Kaynak: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (Erişim 19.11.2022) 

 

4.1. Tohumların Doğrudan Tarlaya Ekilmesi Suretiyle Üretim 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin bir çoğunun daha öncede ifade edildiği 

gibi tohumla üretimi mümkündür. Tohumla üretimi mümkün olanlardan 

özellikle çörek otu, çemen, kimyon, kişniş, haşhaş, kenevir, rezene, anason, 

kinoa vs. gibi tek yıllık olanların üretimi pratikte doğrudan tarlaya 

tohumlarının ekilmesi suretiyle yapılmaktadır. Doğrudan tarlaya ekim, fideleri 

ayrı bir fidelikte büyütüp sonra tarlaya dikmekten daha verimli, ekonomik ve 

kârlı bir yöntemdir.   

Doğrudan tarlaya tohum ekimi yöntemiyle yapılan üretimde ekim 

zamanı verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Ekim 

zamanı bitkinin yetiştirileceği bölgenin iklim koşullarına göre sonbahar veya 

ilkbahar olarak belirlenmektedir (Bayram ve Sönmez, 2006). Ayrıca bitkinin 

genotipi (kışlık veya yazlık çeşit olup olmadığı vs.) de ekim zamanının tayin 

edilmesinde önemli bir faktördür. Örneğin, çemende genel olarak sarı çiçekli 

ve küçük yapraklı olan tipler kış soğuklarına dayanıklı olduğundan kışlık 

olarak sonbaharda ekilmesi mümkündür (Anonim, 2019b). Kışlık olarak 

ekilecek çeşitlerde ekim zamanının bitki kışı rozet formunda geçirecek şekilde 

ayarlanması büyük önem taşımaktadır.   

Ülkemizde kamu kurumları, üniversite ve özel sektör tarafından 

yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde çeşit 

geliştirilerek tescil edilmiştir (Tablo 2). Yüksek verimde ve kaliteli bir ürün 
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elde etmek için üreticilerin tescilli olan bu çeşitleri kullanmaları büyük önem 

arzetmektedir. 

 

        ġekil 1. Çörek otu (solda) ve kişniş (sağda) tohumları 

 

Tohumların direkt tarlaya ekimi yönteminde tıbbi ve aromatik 

bitkilerin tohumlarının ekseriyetle küçük olması sebebiyle iyi bir toprak 

hazırlığına ihtiyaç duyulmaktadır (Ceylan, 1996; Baydar, 2013). Tohumların 

tarlaya ekilmesinde pinomatik veya tahıl mibzerleriyle sıraya ekim 

yapılabilmektedir. Hububat (tahıl) mibzeri ile ekimde derinlik ayarı gibi 

makina ayarlarının iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Doğrudan tarlaya ekimde tohumların çok yüzlek ekilip çimlenmemesi 

veya çok derine ekilip çimlenmeden sonra toprak yüzeyine çıkamamaları gibi 

riskler mevcuttur.  Bu riskleri ortadan kaldırmak için tarlanın çok iyi tesviye 

edilmesi yüzeyinin düz hale getirilmesi gerekmektedir (Bal ve Altuntaş, 

2018). Tohumlar küçük olduğundan derin ekim yapmaktan sakınmalı, ekim 

sonrası tarlaya silindir/merdane çekilmesi ile tohum yatağının bastırılması, 

tavın korunması ve iyi bir çıkış için oldukça faydalı olacaktır. Tohumlar 

araştırmalar sonucu tavsiye edilen normda (birim alana atılacak tohum 

miktarı) ve ekim derinliğinde ekilmelidir. Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde 

ekim normu (kg/da) ile ekim derinliği Tablo 3‟de verilmiştir. 
 

Tablo 3: Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Ekim Normu İle Ekim Derinliği 

Bitki adı Ekim normu (kg/da) Ekim derinliği (cm) 

Anason 1-1,5 2-3 

Kişniş 2-2,5 1-2 

Çemen 2-4 2-3 

Çörek otu 1-2 2-3 

Adaçayı 2-3 2-3 
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Rezene 1-1,5 2-3 

Kimyon 1-1,5 2-3 

Haşhaş 0,5  1-2 

 Kaynak : (Baydar, 2013; Katar ve Katar, 2020) 

  

Tohumların ekimin yapıldığı dönemdeki toprak sıcaklığı çimlenme ve 

çıkış üzerinde etkilidir. Örneğin, kişniş tohumunun hava sıcaklığı 15 oC ve 

üzerinde olduğu zaman ekilmesi halinde tohumlar 7-10 günde çimlenip çıkış 

gerçekleştirirken, daha düşük sıcaklıklarda (8-10 oC gibi) gerçekleşen 

ekimlerde çıkışlar daha geç (10-15 gün) olmaktadır (Nimish ve ark., 2011). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin çıkış sonrası ilk gelişim dönemi oldukça 

yavaş olup, yabancı otlara karşı rekabeti zayıftır. Bu itibarla, ilk gelişme 

dönemlerinde yabancı otlarla özenle mücadele yapılmalı ve genç bitkilerin 

köklerine zarar verilmemelidir. Yabancı otlarla mücadele genel olarak bitki 

sıra araları için makine ile sıra üzerleri için çapa ile yapılmaktadır. (Baydar, 

2013). Ayrıca pratikte kimyon gibi bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde olduğu 

gibi yabancı otlarla mücadele de ruhsatlı herbisitler de kullanılmaktadır.   
 

4.2. YetiĢtirilen Fidelerin Tarlaya Dikilmesi Suretiyle Üretim 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin bazılarının (izmir kekiği, oğulotu gibi) 

tohumlarının direkt tarlaya ekilmesi sureti ile çoğaltımı teorikte mümkün olsa 

da bazı sebepler ile pratikte uygulanması mümkün olmamaktadır. Zira bazı 

tıbbi ve aromatik bitkilerin tohumları çok küçüktür. Örneğin, lavantanın 1000 

tohum ağırlığı 0,8-1,0 gr (Ceylan, 1996; Baydar, 2013; Sönmez ve ark., 

2018), oğulotunun 1000 tohum ağırlığı 0,5-0,7 gr (Baydar, 2013, Moradkhani 

ve ark., 2010) ve  izmir kekiğinin 1000 tohum ağırlığı 0,02-0,03 gr‟dır 

(Vokou ve ark., 1988; Sarı ve Oğuz, 2002). Bu kadar küçük tohumların 

doğrudan tarlaya ekilmesinde kullanılacak makinelerin çok hassas olması 

lazımdır. Öte yandan böyle bir makine temin edilse bile bu tohumların 

ekileceği tarlada çok özenle tohum yatağının hazırlanması, toprağın hiçbir 

şekilde kesek kalmayacak şekilde iyice ufalanması gibi ilave maliyetlerin 

yapılması kaçınılmazdır.  

Ayrıca yoğun toprak işleme sonucunda toprağın agregat yapısının 

bozulması ile teksel yapıya geçmesi sürdürülebilir bir tarımda istenen bir 

durum değildir. Bu şekilde çok küçük olan tohumların tarlaya ekilmesi 

işleminde tohumların çok yüzlek ekilip çimlenememesi ya da çok derin ekilip 

çimlenmeden sonra toprak yüzeyine çıkamama gibi riskler de yer almaktadır. 

Çimlenen ve toprak yüzeyine çıkan körpe bitkilerin ise ilk gelişimleri çok 
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yavaş olduğundan ekseriyetle yabancı otlarla rekabet edememekte ve 

kurumaktadır. Bu itibarla, bu gibi bitkilerin en ekonomik ve en basit çoğaltım 

şekli bitkinin tohumlarından fideler yetiştirmek ve elde edilen fidelerin tarlaya 

dikilmesi şeklinde olan yöntemdir. Öte yandan ekinezya gibi bitkilerin 

tohumlarında tohum dormansisi bulunduğundan çimlenme problemi ile 

karşılaşmamak için ekinezya yetiştiriciliğinde tohumdan elde edilen fidelerin 

tarlaya dikilmesi ile üretim önerilmektedir (Özcan ve ark., 2014b). 

Elhasıl, bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde tohumların çok küçük 

olması, çimlenme oranlarının düşük olması, çimlenme sürelerinin uzun olması 

ve vejetasyon süresini kısaltmak maksadı ile önce fide yetiştirilmekte 

ardından bu fideler tarlaya şaşırtılmaktadır. Nitekim bazı bitkilerin (kekik, 

adaçayı, ekinezya, fesleğen, melisa, papatya bitkilerinde olduğu gibi) pratikte 

çiftçi şartlarında da çoğaltımı bu yöntemle gerçekleşmektedir. 
 

4.2.1. Fideliğin Kurulması 

Fideliğin kurulması iş ve işlemleri kapsamında fidelik yerinin 

seçilmesi, fide yastıklarının hazırlanması, fide yetiştirme ortamlarının 

belirlenmesi ve fide harcının hazırlanması gibi iş ve işlemler yer almaktadır. 
 

Fidelik Yerinin Seçilmesi 

Fideler seralarda veya fide yastıklarında yetiştirilmektedir. Sıcaklık, 

nem gibi iklim şartları daha iyi kontrol edilebildiği için seralar şüphesiz fide 

yetiştiriciliği için daha uygundur. Seralarda tüplü fide yetiştiriciliğinde 

tohumlar kasalara, plastik torbalara, saksılara veya viyollere ekilmektedir. 

Ticari fide üreticileri viyollerin bakımı ve tarlaya taşınması daha kolay olduğu 

için genel olarak fide yetiştirme ortamı olarak farklı büyüklükteki viyolleri 

kullanmaktadırlar. Ancak büyük bir yatırımı gerektiren seraların yapımı 

küçük ölçekte tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren küçük aile işletmeleri için 

ekonomik değildir. Bu nedenle fide yetiştiriciliği genel olarak hazırlanan fide 

yastıklarında yapılmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitki fide yetiştiriciliğinde ilk önce fideliklerin 

kurulacağı uygun yerlerin seçilmesi gerekmektedir.  Fidelik yerinin seçiminde 

aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 
 

 Fidelik yeri su kaynağına ve fidelerin dikileceği tarlaya yakın 

olmalı 

 Fidelikler yeterli ışıklanmanın temini için gölgelik yerler 

olmamalı 
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 Fidelik olarak seçilecek yerler kuzey tarafı kapalı,  güney veya 

güney batıya bakan yerlerden olmalı, bol güneş almalı ve hakim 

rüzgarların etkisinde olmamalı 

 Fidelikler su basmayan ve su tutmayan bir yerden seçilmeli, şayet 

su tutan bir yer zorunlu ise drenajı sağlanmalı 

 Fidelik yeri ulaşımın kolaylığı açısından yol kenarlarına yakın 

olmalı 

 Fidelikler ihtiyaç miktarı fidelerin yetiştirilebileceği büyüklükte 

bir alana sahip olmalı 

 Hayvanların (evcil veya yabani) rahat ulaşamayacağı veya zarar 

veremeyeceği yerlerde bulunmalıdır (Kassahun, 2016; Anonim, 

2016; Katar ve Katar, 2020). 
 

Fide Yastıklarının Hazırlanması 

Fidelik yeri tespit edildikten sonra fide yastıkları hazırlanmalıdır. Fide 

yastıkları karık açma makinası veya çapa/kürek gibi alet ekipmanlar 

yardımıyla hazırlanabilir. Fide yastıklarının ebatlarının belirlenmesinde bazı 

hususlar dikkate alınmalıdır. Örneğin, fide yastıklarının genişliği fidelikte 

çalışacak bir işçinin kol uzunluğunun iki katından daha geniş olmamalıdır. Bu 

husus dikkate alındığında fide yastıklarının genişliği 1.00-1.25 m civarında 

belirlenmelidir. Ayrıca fide yastıkları mutlaka toprak seviyesinden 20-40 cm 

yukarıda olmalıdır. Bu suretle fazla su kök bölgesinden uzaklaştırılarak kökün 

hava alması mümkün olacak ve kök çürüklüğü ve çökerten (baygınlık) gibi 

hastalıkların görülme olasılığı düşecektir (Usturalı, 1997).  

Fide yastıklarının uzunluğu ise ihtiyaç duyulan fide miktarına ve 

arazinin durumuna bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 10-30 m arasında 

olmalıdır. Örneğin, bir dekar kekik plantasyonu için 14-15 bin fideye ihtiyaç 

duyulmakta, 14-15 bin fide ise 10-15 m2‟lik fidelikte üretilebilmektedir. 

Fidelik yastığının ebatları belirlendikten sonra fideliğin iç kısmında bulunan 

mevcut toprak kürek, tırmık vb. bir aletle 15-20 cm kadar boşaltılmalıdır. 

Toprağın alınmasından sonra fidelik içi yerden yüksekliği 20-40 cm olacak 

şekilde fide harcı ile doldurulmalıdır (Katar ve Katar, 2020). 
 

Fide YetiĢtirme Ortamları  

Fide yetiştirmede başarıyı etkileyen en önemli hususlardan biri 

kaliteli bir yetiştirme ortamının hazırlanmasıdır (Raviv ve Lieth, 2008). İyi bir 

fide gelişiminin temin edilmesi bakımından uygun yetiştirme ortamının 
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belirlenmesi son derece önemlidir. Fide yetiştirme ortamı, fidelerin sınırlı 

hacime sahip bir kap içinde iyi bir gelişme gösterecek şekilde ihtiyaçlarını 

karşılamalı ve dikim alanına sağlıklı olarak transfer edilmesini sağlamalıdır 

(Miller ve Jones, 1995).  

İdeal bir fide yetiştirme ortamı; havalandırmayı temin edecek 

yeterlilikte porozlu/gözenekli olmalı, su tutma kapasitesi yüksek ve nötre 

yakın bir pH‟a sahip olmalı, fide büyümesi için elektriksel geçirgenliği uygun 

düzeyde olmalı, bitki besin elementlerinin alınabilirliğini temin eden bir 

katyon değişim kapasitesi düzeyine sahip olmalı, ıslak veya kuru halde hacmi 

değişmemeli, hastalık/zararlı ve yabancı otlardan ari olmalı, fiziksel ve 

kimyasal özellikleri değişmeden uzun süre  depolanabilmeli, hafif özellikte, 

kolay temin edilebilebilir, kolay hazırlanabilir ve kolay taşınabilir özellikte 

olmalıdır (Pascual ve ark., 2018). 

Fide yetiştirme ortamları inorganik ortamlardan (perlit, vermikulit, 

pomza, tüf vs.) hazırlanabildiği gibi organik ortamlardan (torf, kompost, 

çiftlik gübreleri, turba yosunu vs.) veya bunların değişik oranlarda 

karışımlarından da hazırlanabilmektedir. Fide yetiştirme ortamlarında sıklıkla 

kullanılan bazı maddelerin özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Perlit: Volkanik kökenli bir alüminyum silikat olan perlit, ısıyla 

genleşebilen, genleştirilmesi halinde çok hafif ve gözenekli duruma geçebilen 

bir maddedir. Perlit ağırlığının üç veya dört katı kadar su tutabilmekte, perlit 

oranı fazla olan karışımlarda ortam suyunun drenajı iyi sağlanabilmektedir 

(Bunt, 1988).  Perlit çok düşük hacim ağırlığı ile düşük katyon değişim 

kapasitesine, yüksek su ile hava porozitesine ve 6-8 pH‟a sahip olup genel 

olarak yetiştirme ortamlarının iyi su tutmasını ve havalanmasını temin etmek 

için kullanılmaktadır (Tüzel ve ark., 2021). 

Vermikulit: Hacim ağırlığı çok düşük, hava porozitesi yüksek, su 

porozitesi çok yüksek ve pH‟ı 6-8 arasında olan vermikulitin genelde 2-3 mm 

tane büyüklüğü arasında olanları fide yetiştirme ortamlarında tercih 

edilmektedir (Tüzel ve ark., 2021). Vermikulit potasyum, kalsiyum ve 

magnezyum gibi besin elementlerini tutabilmesinin yanı sıra ağırlığının 

yaklaşık beş katı suyu da tutabilme özelliğine sahiptir (Kuepper ve Adam, 

2003). Çoğunlukla yetiştirme ortamlarında kullanılma gayesi yeterli 

havalanma ile drenajı sağlamak gayesiyle hacim arttırmak ve sıkışma etkisini 

düşürmektir (Jaenicke, 1999). 

Torf: Bataklık ve/veya su birikintili alanlarda yer alan bitkilerin 

bıraktığı artıkların anaerobik ortamlarda çürümesi ile zamanla meydana gelen  

bitkisel organik materyaldir (Tüzel ve ark., 2021). Torf, fide üretiminde tek 
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olarak ya da hazırlanan karışımlarda en fazla kullanılan yetiştirme ortamıdır. 

Torfun daha çok tercih edilmesinin sebebi; stabil yapıya, kök bölgesinde 

yeterli hava/su oranına, yüksek katyon değişim kapasitesine, düşük hacim 

ağırlığına sahip olması ve toksik maddelerden ari olması gibi özellikleri 

bulunmasındandır (Raviv ve ark., 1986; Robertson, 1993). 

Kompost: Organik maddelerin biyolojik olarak ayrışması sonucu 

elde edilen kompost, tarımsal artıklar, tarıma dayalı sanayi yan ürünleri, atık 

su arıtma çamurları, kentsel atıklar gibi birçok taze organik materyalin 

kompostlaştırılması işlemi sonucu elde edilen materyaldir. Kompostlaştırma, 

katı atık içinde yer alan organik maddelerin uygun metot ve ekipmanlar 

kullanılarak kontrollü bir şekilde mikroorganizmalar tarafından çürütülmesi 

ve toprağa yararlı olan humusa benzer bir maddeye dönüştürülmesidir (Ekinci 

ve ark., 2021). 

Yetiştirme ortamının fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirme 

özelliğine sahip kompost, ortamda yer alan büyüme düzenleyicileri ve bitki 

besin elementlerinin miktarında da artış sağlamaktadır (Abdallah ve ark., 

2000; Ozores-Hampton ve ark., 2001). 

Çiftlik (Ahır) Gübreleri: Hayvanların idrar, katı dışkı ve yataklık 

materyallerini içeren organik gübrelere çiftlik gübresi veya ahır gübresi 

denilmektedir. Ahır gübresi bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini 

sağlamanın yanı sıra toprakların fiziksel özelliklerine de pozitif etki 

yapmakta, topraktaki organik madde miktarını ve mikrobiyolojik aktiviteyi 

artırmaktadır. Ahır gübresinin bileşimi hayvanın cinsi, yaşı, beslenme 

durumu, yataklık materyalinin cinsi ve saklanma şekline bağlı olarak 

değişmektedir. Örneğin; besin maddeleri bakımından genç hayvanların 

gübreleri fakir iken yaşlı hayvanların gübreleri daha zengindir. İyi yanmış 

yani çürümesini tamamlamış gübrenin rengi koyu, kokusuz, reaksiyonu hafif 

alkali veya nötr olup; içinde patojen mikroplar ve yabani ot tohumları 

bulunmamaktadır (Kızılgöz, 2012). Fide harcı olarak kullanılacak çiftlik 

gübrelerinin steril ve iyi yanmış olması son derece önemlidir. Fide yetiştirme 

ortamında çiftlik gübresi kullanılmasının en önemli yararlarından birisi de 

ortama mikro besin elementleri ilavesinin yapılmasıdır. 

Özcan ve ark. (2014b) sekiz farklı harç ortamında (Torf, Torf:perlit, 

Tarla toprağı, Yanmış hayvan gübresi:Dere kumu:Orman toprağı, Bahçe 

toprağı:Organik gübre (katkısız):Kum, Bahçe toprağı:Organik gübre 

(katkılı):Kum, Hümik asit:Tarla toprağı, Torf:perlit:kum) yetiştirilen ekinezya 

(Echinacea purpurea) fidelerinin kalitesini incelemişler, fide kalitesi 
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bakımından sadece torf ve torf:perlit ile hazırlanan harçların diğer harçlara 

göre daha iyi sonuçlar verdiğini belirlemişlerdir.   
 

Fide Harcının Hazırlanması 

Fidelik harcı olarak 1/3 oranda iyi yanmış çiftlik gübresi (tercihen 

koyun gübresi), 1/3 oranında orman toprağı ve 1/3 oranında ince dere kumu 

kullanılabilmektedir. Ancak bu şekilde hazırlanan fide harcı gerek yabancı 

otlarla ve gerekse hastalıklarla mücadele açısından tohum ekimi öncesi 

fumige edilmelidir. Fumigasyon, ya fide yastıklarına harç konulmadan önce 

ya da konulduktan sonra yapılabilir. Bilinçsiz bir fumigasyon uygulaması 

oldukça tehlikeli olup zehirlenmelere yol açabildiğinden, fumigasyonun 

eğitim almış uzmanlarca yapılması doğru olacaktır (Katar ve Katar, 2020). 

Fide harcının kimyasal yolla dezenfeksiyonunda Formalin, Vapam, 

Basamid, Formaldehit, Karbon Sülfür gibi değişik kimyasallar 

kullanılmaktadır. Bu maddeler gaz, sıvı ya da kuru toz olarak 

uygulanabilmektedir. İyi bir kimyasal dezenfeksiyon için harcın hafif nemli 

ve 18-24°C sıcaklıkta olması gerekmektedir. Örneğin, genellikle toprak 

mantarlarını (fungus) etkisiz hale getirmek için kullanılan formalin ile harcı 

dezenfekte etmek için 1 litre formalin + 49 litre su karışımı, m² „ye 5-10 litre 

gelecek şekilde uygulanmaktadır. Uygulama süzgeçli kova ile yapılmakta, 

dezenfekte edilen alan hemen hava geçirmeyen bir materyal ile örtülmekte, 24 

saat bekletilmekte ve ardından havalandırılmaktadır. Bu işlemlerden 3-5 gün 

geçtikten sonra ekim yapılabilmektedir (Anonim, 2011). 

Torf (50-60 lt), vermikülit (20-25 lt) ve perlitin (5-7,5 lt) fide 

yetiştirmek üzere tohum ekiminde kullanılan ideal harç materyali ve miktarı 

olduğu bildirilmiştir (Ekşi, 2012). Fide harcı 2/3 oranında torfun 1/3 oranında 

perlit ile karıştırılması ile de hazırlanabilir. Bu suretle hazırlanacak harcın 

nem tutma kapasitesinin yüksek olması ve yabancı ot probleminin yok 

denecek kadar az olması sebebiyle kullanılması tavsiye edilmektedir. Ancak 

torf ve perlit kullanmanın maliyeti çiftlik gübresi, kum ve orman toprağına 

nispeten daha yüksektir. Fide yastığına harç doldurma işleminde yastığın orta 

kısmı hafifçe yüksek tutularak yastık yüzeyinde su birikmesi önlenmelidir 

(Katar ve Katar, 2020). 
 

4.2.2. Fideliklere Tohum Ekilmesi 

Harç ile doldurulan fidelikler tohum ekilmeden önce birkaç defa 

sulanarak içinde bulunan yabancı otların çimlenmesi sağlanmalı, yüzeye çıkan 

yabancı otlar elle çekilmeli veya çapalanmalıdır. Ekimden 1-2 gün önce tekrar 

sulama yapılmalı ve yastıklar tohum ekimine hazır duruma getirilmelidir. 
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Ekimin yapılacağı gün ekimden önce yastıkların tesviyesi yapılıp yüzeyi 

tamamen düzeltilmeli ve bu iş için kullanılan bir tahtayla bastırılmalıdır.  Bu 

şekilde hazırlanmış yastıklara daha önce hesaplanan miktarda tohum (örneğin 

izmir kekiğinde m2‟ye 4 g) ekimi yapılmalıdır (Sarı ve Oğuz, 2002). 

 Tohumların homojen bir dağılımını sağlamak üzere tohumlar kum, 

kül, talaş vb. maddeler ile karıştırılarak ekilebilir. Tohuma karıştırılacak ince 

dere kumu veya odun külü miktarı genelde tohum miktarının 30-40 katı 

olarak hesaplanmaktadır (Anonim, 2016). Ekimden sonra tohumların üzerine 

yaklaşık 0,5-1,0 cm kalınlığında kapak gübresi (gayet ince elenmiş ve iyi 

yanmış koyun gübresi) serpilmeli ve ardından tekrar bastırma tahtası ile 

bastırılmalıdır. Bu şekilde tohum ekilen ve üzeri bastırılan yastıklara süzgeçli 

kova veya ucunda süzgeç bulunan hortumlarla su verilmeli, fideliğin tümünün 

eşit olarak sulanmasına ve her hangi bir kısmında göllenme olmamasına özen 

gösterilmelidir (Bayram, 2003). 

Fide yastıklarına ekim zamanı bölgenin iklim koşullarına göre 

değişmektedir. Fideliklere tohum ekiminin zamanı belirlenirken dikkat 

edilmesi gereken husus fidelerin tarlaya dikilme döneminde kuraklığın henüz 

başlamamış olmasıdır. Bunun için ülkemizin sahil bölgelerinde aralık-ocak 

ayları ve geçit kuşağı ve orta anadolu için Şubat ayının başı uygun olmaktadır. 

Bu dönemlerde ekilen tohumlardan elde edilen fideler nisan ve mayıs ayının 

başında yağışların devam ettiği dönemde tarlaya şaşırtılacağı için hem tutma 

oranı artacak ve hem de ilk yıl plantasyonun gelişimi istenen seviyede 

olacaktır (Kassahun, 2016; Katar ve Katar, 2020). Örneğin yoğun kekik 

üretiminin yapıldığı Denizli ilinde kekik tohumları yastıklara Kasım-Aralık 

aylarında ekilmektedir (Anonim, 2019c). 

Öte yandan seralarda yapılan fide yetiştiriciliğinde tüplü fide 

yetiştirmek amacıyla tohumlar kasalara, plastik torbalara, saksılara veya 

viyollere ekilebilmektedir. Viyollerin gerek bakımı gerekse fide dikimi 

yapılacak tarlaya transferi daha kolay olduğu için fide yetiştirmede 

çoğunlukla viyoller tercih edilmektedir.  
 

4.2.3. Fideliklerin Bakımı 

Tohum ekimi sonrası fide yastıklarının bakımı kaliteli fide yetiştirmek 

için önem arzetmektedir. Fideliklerin üzeri tohum ekimi sonrası 50 cm civarı 

yüksekliğinde plastik örtülerle örtülmelidir. Bu işlem fideliklerde sıcaklığın 

kontrol edilmesi bakımından önemlidir. Fideliklerde hastalıkların kontrol 

edilmesi ve ortam sıcaklığının arzu edilen seviyelerde tutulabilmesi için 

havalandırma yapılmalıdır. Ilık ve güneşli havalarda gündüzleri fideliğin 
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örtüsü açılarak fidelerin güneşlenmesi ve havalanması sağlanmalı, geceleri ise 

örtü kapatılarak fideler soğuktan korunmalıdır. Dikim tarihi yakınlaştıkça 

daha sık havalandırma yapılmalı, dikim zamanından 20-30 gün önce tamamen 

örtüler açılmalıdır. Fidelik örtüsünün kaldırılması ile fidelerin açık hava 

koşullarına daha kolay uyum sağlamaları temin edilmelidir. 

Tohum ekimi sonrası çimlenmenin tamamlanmasına kadar fidelik 

yüzeyi devamlı nemli halde tutulmalı, bu dönemde fideliklere çok sık su 

verilmelidir. Fide çıkışı sonrası sulama aralığı uzatılmalı, fideler dikim 

olgunluğuna erişinceye kadar ihtiyaç anında su verilmeye devam edilmeli, 

aşırı ve eksik sulamadan kaçınılmalıdır. Sulama aralığının tespitinde tohumun 

bulunduğu topraklı kısmın kuru olup olmaması esas alınmalıdır. Sulama 

tercihen sabah vaktinde yapılmalı bu suretle fidelerin geceye kuru olarak 

soğuklardan etkilenmeyecek şekilde girmeleri temin edilmelidir. Dikime 7-10 

gün kala sulama azaltılmalı bu şekilde fidelerin pişkinleşmesi sağlanmalıdır 

(Usturalı, 1997; Bayram, 2003;  Katar ve Katar, 2020).  

Fide yastıklarındaki bir diğer bakım işlemi yabancı ot mücadelesidir. 

Fide yastığından çıkan özellikle geniş yapraklı yabancı otların yetiştirilen 

fideye zarar vermeden elle sökülerek temizlenmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde üretilen fidelerden daha hızlı gelişim gösteren yabancı otlar fidelerin 

gelişimini engelleyecektir. Bu sebeple en geç haftalık olarak fideliklerde 

yabancı ot gelişimi kontrol edilip, gerekli mücadele yapılmalıdır. Fideliklerde 

oluşabilecek fazla nem sebebiyle görülmesi muhtemel mavi küf, çökerten gibi 

mantari (fungal) hastalıklarla da mücadele edilmelidir. Fide yastıkları 

sulandıkça oturmakta, bu sırada fidelerin kökleri dışarı çıkabilmektedir. 

Bunun için fideler boy attıkça kapak gübresi serpilerek fidelerin boğazları 

doldurulmalı, ardından sulanarak kök gelişmesi teşvik edilmelidir (Usturalı, 

1997). 

Fideliklerde bazı durumlarda (tohum ekim zamanının gecikmesi veya 

bitki yoğunluğunun fazlalığı nedeniyle fidelerin normal gelişim 

gösterememesi durumunda) fidelere şerbet verme ihtiyacı hasıl olmaktadır. 

Şerbet verme işleminde bazı kimyasal gübreler suda eritilip sulama suyu ile 

beraber verilmektedir. Örneğin, tütün fideliklerinde şerbet olarak 100 m2 alan 

için 1300 gr Amonyum Sülfat, 3100 gr Süper Fosfat ve 300 gr Potasyum 

Sülfat gübrelerinin 250 lt su içinde eritilerek verilmesi tavsiye edilmektedir 

(Anonim, 2016). Şerbet verme sonrası fidelik hafifçe sulanmalıdır.  
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4.2.4. Fidelerin Sökülmesi ve Tarlaya Dikilmesi 

Fideler, genel olarak 4-6 yapraklı döneme eriştiğinde ve/veya 10-15 

cm boya ulaştığında dikim yerlerine (tarlaya) şaşırtılmaya veya dikilmeye 

hazırdırlar.  

Sökümün rahat yapılabilmesi için tarlaya dikileceği gün sabah erken 

saatlerde fideler sulanmalıdır. Sökümü yapılan fideler demetler haline 

getirilerek kasa veya sepetlere konur. Su kaybını azaltmak için kasa veya 

sepetlerin hem alt hem üst kısmı nemli çuval ile örtülmüş olmalıdır (Bayram, 

2003). 

Fidelerin tarlaya dikimi ilkbaharda mümkün olan en erken tarihte 

yapılmalıdır. Ege sahil kuşağında en uygun dikim (şaşırtma) zamanının Mart 

ayı ile Nisan ayı başı olduğu belirlenmiştir.  Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri 

için ilkbahar geç donları dikkate alınarak nisan ayı sonu ile mayıs ayı başı 

dikim yapılmalıdır.  

Tarlaya şaşırtmada gecikme halinde fide tutma oranında azalma 

görülmekte, zayıf bitki gelişmesi gözlenmekte, dikim yılında verim 

alınamaması söz konusu olmaktadır. Fidelerin tarlaya dikimi elle yapılabildiği 

gibi tütün dikmede kullanılan fide dikim makinesi ile de yapılabilmektedir. 

Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde tavsiye edilen dikim sıklığı Tablo 4‟te 

verilmiştir. 
 

Tablo 4: Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Fide Dikim Sıklığı 

 

  Bitki Adı 

Fide Dikim Sıklığı 

Sıra Arası Mesafe (cm) Sıra Üzeri Mesafe (cm) 

Adaçayı 30-60  20-30 

Kekik 45 15 

Melisa (oğul otu) 40-50 20-50 

Zufa otu 40 40 

Fesleğen (reyhan) 40 25 

Sarı Kantaron 40-50 25-30 

 Kaynak : (Baydar, 2013, Katar ve Katar, 2020) 
 

Tarlaya fide tutumunu arttırmak için can suyunun dikimden hemen 

sonra geç kalınmadan verilmesi gerekmektedir. Can suyu, su tankeri ile 

verilebileceği gibi tercihen damla sulama metodu kullanılarak da 

verilebilmektedir. Can suyu verilmesi sırasında su basıncı fazla olursa yeni 

dikilen bitkiler yerinden oynayıp kökünden çıkabileceğinden veya toprağa 

yapışabileceğinden buna müsaade edilmemeli, bu hususta dikkat edilmelidir 

(Sarı ve Oğuz, 2002). 
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GİRİŞ  

Badem, Orta Asya’nın dağlık bölgelerinde doğal olarak 

yetişmektedir. Zamanla buradan Akdeniz, Kafkasya, Afganistan ve İran kadar 

geniş bir coğrafya yayılmıştır. Badem doğada yabani formda yaygın şekilde 

bulunmaktadır. Sonraki yıllarda bademe olan talebin artmasıyla yabani 

formların yerini bugünkü üstün nitelikli, lezzetli kültür bademleri almıştır. 

Prunus cinsi içerisinde yer alan bademin Türkiye’de 12 türünün yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Botanik olarak sert çekirdekli meyve türleri sınıfında yer alan 

badem, pomolojik olarak sert kabuklular grubunda bulunmaktadır (Soylu, 

2003; Şimşek ve ark., 2010; Gülsoy ve ark., 2016; Şimşek ve Gülsoy, 2017). 

Türkiye’de 2020 yılına ait verilere göre 523.695 da alanda 159.187 

ton badem üretimi gerçekleşmiştir (Anonim, 2021a). Ancak bu üretim değeri 

ile iç pazarın badem talebi bile karşılanamamaktadır. Badem üretim 

alanlarının genişletilmesi ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 

türün ilkbahar geç donlarına karşı hassasiyetinin olması yetiştiriciliğini 

sınırlayan en önemli faktördür. Bu olumsuzluktan dolayı badem üretim 

değerlerinde yıllar arasında dalgalanmalar sıkça görülmektedir. Don riskinin 

olduğu bölgelere geç yapraklanan çeşitlerin tercih edilmesi bu olumsuzluğu 

azaltmada alınacak önlemlerden birisidir.  

Dünyada, sert kabuklu meyveler arasında yer alan badem, ceviz 

üretiminden sonra en fazla üretimi yapılan tür konumundadır. Konumu itibari 

ile Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde badem yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Anadolu’da badem yetiştiriciliği 1990’lı yılların sonuna kadar 

genellikle tohumdan üretilen bitkilerle yapılmıştır. Az miktarda da olsa aşılı 

badem fidanları ile kurulan kapama bahçelerinin olduğu bilinmektedir. Ancak 

son yıllarda kapama badem bahçelerinin sayısı daha verimli ve kaliteli 

çeşitlerin kullanımı ile artmıştır. Bademe olan talebin artmasında devlet 

desteklemeleri ve bademin ekonomik değerinin yüksek olması etkili olmuştur. 

Son yıllarda Türkiye’de kapama badem bahçelerinin artması fidan üretiminin 

artmasına neden olmuştur. 

İyi bir meyve yetiştiriciliğinin altın kuralı ismine doğru, sağlıklı ve 

kaliteli fidan kullanımıdır. Meyvecilikte hayati öneme sahip olan fidan 

üretiminde ülkemiz son yıllarda büyük adımlar atarak ilerlemektedir. 

Türkiye’de badem dahil olmak üzere birçok meyve türünde fidan üretimi 

yapılmaktadır. Bu meyve fidanları hem yurtiçi hem de yurtdışına satılarak 

ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.  

Günümüzde değişen iklim ve sulama koşulları, toprakta meydana 

gelen çeşitli hastalık/zararlı varlığı, topraktaki bitki besin elementlerinin 
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fazlalığı veya eksikliği gibi birçok olumsuzluklara rağmen bitkisel 

yetiştiricilik yapılmaya çalışılmaktadır. Meyvecilikte bu olumsuzlukları, 

dayanıklı çeşit ile anaç geliştirerek ve kullanarak en aza indirmek 

mümkündür. Dayanıklı anaç ve çeşitlerle kurulan bahçeler sayesinde birim 

alandan alınan gelirin yükseltilmesi sağlanmaktadır. 

İyi bir meyve yetiştiriciliğinin altın kuralı ismine doğru, sağlıklı ve 

kaliteli fidan kullanımıdır. Meyvecilikte hayati öneme sahip olan fidan 

üretiminde ülkemiz son yıllarda büyük adımlar atarak ilerlemektedir. 

Türkiye’de badem dahil olmak üzere birçok meyve türünde fidan üretimi 

yapılmaktadır. Bu meyve fidanları hem yurtiçi hem de yurtdışına satılarak 

ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.  

Günümüzde değişen iklim ve sulama koşulları, toprakta meydana 

gelen çeşitli hastalık/zararlı varlığı, topraktaki bitki besin elementlerinin 

fazlalığı veya eksikliği gibi birçok olumsuzluklara rağmen bitkisel 

yetiştiricilik yapılmaya çalışılmaktadır. Meyvecilikte bu olumsuzlukları, 

dayanıklı çeşit ile anaç geliştirerek ve kullanarak en aza indirmek 

mümkündür. Dayanıklı anaç ve çeşitlerle kurulan bahçeler sayesinde birim 

alandan alınan gelirin yükseltilmesi sağlanmaktadır. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi meyve fidanı yetiştiriciliğinde ilerleyen 

yıllarda görülebilecek sorunlarla baş edebilmek amacıyla fidancılıkta 

sertifikasyon kavramı Türkiye’de de oluşturulmuştur. Türkiye’de ilk olarak 

meyve sertifikasyon sistemi, 5 Ocak 1997 tarihinde “Fidan Sertifikasyonu 

Genel Esaslar Tebliği” adı ile resmî gazetede yayınlanarak başlamıştır. Fakat 

yayımlanan bu tebliğde, 5 yılın sonunda kaynak sertifikanın aranmaması 

hükmü sebebiyle sertifikasyon sisteminde hiçbir ilerleme sağlanamamıştır. 

Şimdilerde ise sertifikasyon sistemi, 3 Temmuz 2009 tarihinde yayımlanan 

“Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması” 

yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Bu yönetmelik, meyve türlerine ait fidan 

ve üretim materyallerinin, kaliteli, sağlıklı ve ismine doğru bir biçimde 

sertifikasyon sistemi dâhilinde üretim ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla, 

ilgili usul ve esasları kapsamaktadır. 

Yürürlüğe giren sertifikasyon sistemi ile bazı yeni kavramlarda 

kullanılmaya başlanmıştır. 1, 2, 3 nolu damızlık ünitesi, Ön temel materyal, 

Temel materyal, Sertifikalı fidan, sertifikalı materyal ve Standart fidan/üretim 

materyali gibi kavramlar bunlardan bazılarıdır.  

Bir nolu damızlık ünitesi; Bakanlıkça görevlendirilen kuruluşlar ve 

Araştırma merkezleri tarafından elde edilen ıslahçı materyallerinden, 

izolasyon mesafesine uygun virüsten ari tel seralarda ve açık alanlarda 
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üretilen bitkileri, İki nolu damızlık ünitesi; yurt dışından ithal edilen veya bir 

nolu damızlık ünitelerinden elde edilen ve bakanlıkça yetkilendirilen 

kuruluşlar ve Araştırma kuruluşları tarafından ön kademede olduğu 

belgelendirilen fidanlardan ve üretim materyallerinden, özel korumalı tel 

seralarda veya izolasyon mesafesindeki uygun açık alanlarda kurulan virüsten 

ari temel sınıfında üretim materyali elde edilen bitkileri, Üç nolu damızlık 

ünitesi; yurtdışından ithal edilen veya iki nolu damızlık ünitelerinden elde 

edilen ve temel kademeye sahip olduğu Bakanlık tarafından yetkilendirilen 

kuruluşlar tarafından belgelendirilen üretim materyalleri veya 

fidanlarla, izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan ve 

sertifikasyona tabi zararlı organizmalardan ari üretim materyali elde edilen 

meyve damızlık bitkilerini ifade etmektedir (Anonim, 2021b). 

Ön temel materyal; Bir nolu üniteden elde edilen üretim materyalini, 

Temel materyal ise İki nolu damızlık ünitesinden elde edilen materyali ifade 

etmektedir. Sertifikalı fidan kullanımının önemi hem yetkili kurum ve 

kuruluşlarca hem de işin uzmanları tarafından sürekli vurgulanmaktadır. 

Meyvecilikte yetiştiricilerin haklarını koruyabilmek adına Sertifikalı ve 

Standart fidan/üretim materyali konuları önemlidir. Sertifikalı fidan; Üç nolu 

damızlık ünitelerinden elde edilen üretim materyalleriyle üretilen fidanlar, 

Sertifikalı materyal ise Üç nolu damızlık ünitelerden elde edilen üretim 

materyalleridir. Standart fidan/üretim materyali; İsmine doğruluğu üretici 

tarafından garanti edilen, menşei sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, 

tohumluk kontrolörü/kontrolörleri tarafından kontrol edilen ve her türlü kayıt 

işlemleri başvuru kuruluşu tarafından tutulan fidan/üretim materyalleridir 

(Anonim, 2021b).  

Bu yönetmelikle birlikte Türkiye meyve fidanı üretiminde kayda 

değer olumlu etkiler gözlemlenmiştir. Ancak bazı kötü niyetli kişiler 

tarafından üreticiler yanlış bilgilendirmelerle fidan satışları yaparak 

kandırılmaktadır. Yapılan bu sahtekarlık bahçe tesis eden üreticilerimizin hem 

zamanını hem parasını hem de umutlarını çalmaktadır. Meyvecilikte gençlik 

kısırlık süresinin uzun olmasından dolayı fidan temininin güvenilir 

kurumlardan yapılması oldukça önemli bir konudur.  Bundan dolayıdır ki 

fidanda kalite ve ismine doğru üretimin yapılması ile ülke meyveciliğinin 

geleceği arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır.  

Bu araştırmanın amacı, 2010-2021 yılları arasında Türkiye’de Meyve 

Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması yönetmeliğine 

uygun yapılan badem fidanı üretimini değerlendirmektir. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA  

Bu çalışmada Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğü (BÜGEM) kaynaklarından elde edilen 2009-2021 yılları 

arasındaki badem fidan üretim verileri kullanılmıştır. Çalışmada sertifikasyon 

sistemine uygun badem bitkisel üretim materyali ve fidan üretim miktarları 

değerlendirilmiştir.  

Sertifikasyon sistemi sonrasında badem fidanı üretiminde hem kamu 

kuruluşlarının hem de özel sektörün oldukça önemli katkılarının olduğu 

anlaşılmaktadır. Diğer meyve türlerinde kayıt dışı üretim problemi olduğu 

gibi badem üretiminde de bu durum, önemli problemlerden biri olmuştur. Bu 

problemin hızlı bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Badem de dahil olmak 

üzere ekolojik hassasiyete sahip olan meyve türlerinde hem fidan üretiminde 

hem de bahçe tesisinde stratejinin doğru belirlenmesi oldukça önemlidir. 

İsmine doğru veya hastalık-zararlılardan ari olmayan her fidan ile üretim hem 

üreticilere hem de ülke ekonomisi için önemli kayıplara sebebiyet 

vermektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’nin badem fidanı üretimi ile sertifikasyon 

sisteminin yayınlandığı 2010 yılı sonrasındaki durumu değerlendirilmiştir. 

Elde edilen veriler Tablo 1-5’te sunulmaktadır.  

Türkiye’nin 2009 yılında tüm meyve türlerinde fidan üretim değeri 

21.947.392 adet olup 2020 yılına gelindiğinde bu değer 5,5 kat bir artışla 

122.224.406 adete yükselmiştir. Bu 10 yıllık zaman diliminde meyve fidanı 

üretim miktarında ciddi bir artışın olduğu görülmektedir. Bu artış 

sertifikasyon sisteminin yürürlüğe girmesiyle fidan üreticilerini teşvik etmiş 

ve bu sektörün canlanmasını sağlanmıştır. 

Badem fidan üretim verileri 2009 yılında elde edilememiş olup 2010 

yılında 2.119.515 adet, 2021 yılında ise 4.455.550 adet olarak belirlenmiştir. 

Tüm meyve türlerinin fidan üretim değerleri içerisinde 2021 yılında badem 

%4,76’lık orana sahiptir (Tablo 1; Şekil 1). 

Türkiye’de sertifikasyon sisteminin yürürlüğe girmesi ile üretilen 

meyve fidanı sayısında kademeli bir artışın olduğu görülmektedir. Tüm 

meyve fidanı üretiminde meydana gelen artışa rağmen badem de bu 

yükselmenin sınırlı kaldığı belirlenmiştir (Tablo 1). Badem fidanı 

üretimindeki artış yıllara göre değişmekte olup toplam meyve fidanı 

üretimindeki artış hızına göre biraz geride kalmıştır. Bademin ilkbahar geç 

donlarından etkileniyor olması yetiştiriciliğine olan talebi etkilemekte ve 

dolayısıyla fidan üretim değerlerine de tesir etmektedir.  
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Tablo 1. Türkiye Meyve ve Badem Fidan Üretim Değerleri. 

Yıllar Türkiye 

toplam 

meyve fidan 

üretimi 

(adet) 

Yıllar 

içerisindeki 

artış hız oranı 

 (%) 

Toplam 

badem 

fidanı 

üretimi 

(adet) 

Yıllar 

içerisindeki 

artış hız 

oranı  

(%) 

Genel meyve 

fidan 

üretiminde 

bademin  

oranı  

(%) 

2009* 21.947.392 - - - - 

2010 31.361.586 42,9 2.119.515 - 6,8 

2011 41.579.090 32,6 1.854.291 -12,5 4,5 

2012 48.477.743 16,6 2.802.681 51,1 5,8 

2013 65.058.906 34,2 2.358.637 -15,8 3,6 

2014 63.771.974 -2,0 2.450.278 3,9 3,8 

2015 63.842.803 0,1 1.891.500 -22,8 3,0 

2016 84.718.045 32,7 3.234.495 71,0 3,8 

2017 106.217.719 25,4 5.610.330 73,5 5,3 

2018 106.580.329 0,3 5.180.306 -7,7 4,9 

2019 87.372.151 -18,0 3.595.239 -30,6 4,1 

2020 122.224.406 39,9 6.246.745 73,8 5,1 

2021 93.533.280 -23 4.455.550 

 

-28,68 4,76 

Toplam  936.685.424 41.799.567 4,46 

*: Çizelgede toplama dahil değildir, Kaynak: (Anonim, 2020) 

 

Şekil 1. Türkiye Meyve ve Badem Bitkisel Materyal Üretim Değerleri. 
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Türkiye badem fidanı üretiminde diğer meyve fidanları üretimine 

kıyasla beklentileri tam olarak karşılayamamıştır. Sertifikasyon sistemi 

sayesinde bu fidan üretimlerinin takibi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. 

Tablo 2 görüldüğü üzere 2012 yılında badem sertifikalı fidan sayısı 29.960 

adettir. Sertifikasyon sistemi yönetmeliğinin yayınlandığı tarihten itibaren 

badem bitkisel materyal üretiminde ön temel ve temel sınıfında toplam 

581.829 adet bitkisel materyalin üretildiği görülmektedir. Bu türde doku 

kültürü ile materyal üretimi ise 12 yıllık süreçte yapılmamıştır. Ayrıca 

standart badem fidan üretimi toplam 29.064.970 adet iken sertifikalı badem 

fidanı üretiminin ise 9.478.248 adet olduğu görülmektedir. Sertifikasyon 

sistemi yayınlandıktan sonraki süreçte toplam badem fidanı üretiminin 

38.543.218 adet olduğu kayıtlara geçmiştir. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ise 

sertifikalı ve standart badem fidanı üretiminde çok az da olsa bir düşüş 

meydana geldiği görülmektedir (Tablo 2; Şekil 2). 

Badem bitkisel üretim materyali bakımından 2019 yılı 

değerlendirildiğinde 20.816 adet standart üretim materyali kayıt altına 

alınırken 2020 ve 2021 yıllarında ise standart badem üretim materyali 

bulunmamaktadır. Sertifikalı üretim materyali miktarı 2020 yılında 2.675.800 

adet iken 2021 yılında 2.613.700 adete yükselmiştir. 2010 yılında standart 

fidan üretim oranı %99,00 ve sertifikalı fidan üretim oranı %0,09 iken 2021 

yılına gelindiğinde bu oranlar sırasıyla %74,51 ve %25,48 olarak değişmiştir. 

Bu verilere göre sertifikasyon sistemi yönetmeliği yayınlandıktan sonra 

sertifikalı fidan ve üretim materyali üretimi giderek artmıştır (Tablo 2; Şekil 

2). 

Tablo 2. Yıllara Göre Badem Bitkisel Materyal Üretim Değerleri. 
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Şekil 2. Türkiye Standart, Sertifikalı ve Toplam Badem Fidanı Üretim Değerleri. 

 

Badem yetiştiriciliğinde toprak özelliklerinin yanı sıra anaç tercihi de 

büyük öneme sahiptir. Bademin aşı ile çoğaltılmasında şeftali, erik, badem, 

zerdali ve şeftali x badem melezi anaçlar kullanılabilmektedir (Soylu 2003, 

Özçağıran ve ark. 2007; Küden ve ark., 2014). Bu anaçların seçimi, toprak 

koşulları ve üzerine aşılanacak çeşit ile uyuşması dikkate alınarak 

yapılmaktadır. Türkiye’de badem fidanı üretimi tüplü ve açık köklü olmak 

üzere iki şekilde yapılmaktadır. 2021 yılı verilerine göre standart fidan 

üretiminin 3.315.240 adeti açık köklü, 5.000 adeti ise tüplü olarak 

yapılmaktadır. Sertifikalı fidan üretiminde ise 1.135.310 adet toplam üretimin 

445.670 adeti açık köklü, 689.640 adeti ise tüplü şekilde pazara sunulmuştur 

(Tablo 3). 

 

Tablo 3.  Türkiye’de Üretim Şekillerine Göre Badem Fidanı Miktarları (2021). 

Fidan 

türü 

Standart 

 (adet) 

Oranı  

(%) 

Sertifikalı  

(adet) 

Oranı 

 (%) 

Toplam Oranı 

(%) 

Açık 

köklü 

3.315.240 11,85 445.670 11,85 3.760.910 84,40 

Tüplü 5.000 99,28 689.640 99,28 694.640 15,59 

Toplam 3.320.240 25,48 1.135.310 25,48 4.455.550 100 

 

Türkiye’de Ferragnes, Ferraduel, Texas, Nonpareil, Tuono, Ne Plus 

Ultra, Drake, Monreo, Vairo, Marinada, Constanti, Payam 35, Bademli 35 ve 

Ferrastar gibi birçok yerli ve yabancı badem çeşitlerinin fidan üretimi 

yapılmaktadır. Bu çeşitler arasından 2019, 2020 ve 2021 yıllarında fidan 
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üretim değerlerinde Ferragnes toplamda 12.058.409 adet ile ilk sırada yer 

almaktadır. Ferraduel (3.077.639), Texas (548.995) ve Nonpareil (508.107) 

ise diğer fidan üretimi yapılan önemli badem çeşitleridir. Yerli badem 

çeşitlerine ait fidan üretim değerleri sıralamanın sonunda bulunmaktadır 

(Tablo 4). 

 

Tablo 4. Türkiye’de Üretilen Badem Fidan Çeşitlerine Ait Üretim Miktarları. 

Çeşitler   Fidan üretim miktarları (adet) 

2019 yılı 2020 yılı 2021 yılı Toplam 

Ferragnes 2.446.259 6.457.770 3.154.380 12.058.409 

Ferraduel 882.319 1.159.930 1.035.390 3.077.639 

Texas 84.785 396.370 67.840 548.995 

Nonpareil  150.662 232.755 124.690 508.107 

Tuono 22.850 40.300 16.850 80.000 

Ne Plus Ultra 1.550 39.000 - 40.550 

Drake 2.140 3.900 1.150 7.190 

Monreo 790 7.645 - 8.435 

Vairo 215 5.000 22.000 27.215 

Marinada 112 5.000 31.000 36.112 

Constanti 57 825 - 882 

Payam 35 0 190 - 190 

Bademli 35 0 16.000 - 16.000 

Ferrastar 2.500 0 - 2.500 

Nurlu 35   250 250 

Pentacebas   2.000 2.000 

 

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesindeki illerde fidancılık 

faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Badem fidan üretimi ise 2021 yılı verilerine 

göre 25 ilde yerli ve yabancı çeşitlerle yapılmaktadır. Türkiye’de 2021 yılında 

badem fidanı üretiminde ilk sırada 1.209.990 adet ile İzmir ili gelmektedir. Bu 

ilimizi sırasıyla 696.300 adet ile Şanlıurfa, 650.300 adet ile Adıyaman ve 

389.500 adet ile Hatay ili takip etmektedir (Tablo 5). 
 

Tablo 5. Badem Fidanı Üretiminin İllerdeki Miktarları. 

İller Ferragnes Ferraduel Texas Nonpareil Tuono Drake Diğer Toplam 

İzmir 883.440 178.740 36.420 97.540 11.850   2.000 1.209.990 

Şanlıurfa 492.400 190.000 4.500 9.400 
   

696.300 

Adıyaman 482.550 167.750           650.300 

Hatay 297.500 87.000 
  

5.000 
  

389.500 

Mersin 194.000 78.000           272.000 

Malatya 210.000 48.000 
     

258.000 

Gaziantep 100.000 100.000           200.000 

Adana 143.000 17.500 
     

160.500 

Isparta 108.380 39.000 1.850 5.030       154.260 

Denizli 34.000 
  

1.000 
  

49.000 84.000 
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SONUÇ  

Türkiye’de 2010-2021 yılları arasında standart ve sertifikalı olmak 

üzere ismine doğru fidan üretimi meyve yetiştiriciliğin de önemli bir yere 

sahip olmuştur. Artan meyve fidanı üretiminde badem fidanı üretiminde 

zaman zaman dalgalanmalar yaşasa da azami düzeyde de olsa artışlar 

göstermiştir. Sertifikalı badem fidanı üretimi standart üretimin her yıl 

gerisinde kalmıştır. Sertifikasyon sisteminin yürürlüğe girmesi ile yetiştiriciler 

bilinçlenerek ismine doğru meyve fidanı ile bahçeler tesis etmeye başlamıştır. 

Çevre ve iklim koşullarına uygun kaliteli, verimli badem çeşitleri ile kurulan 

bahçeler ülkemizin gelecek badem üretimi için ümit vadetmektedir. Bu 

bahçelerin tesisinde de ise hastalık-zararlılardan ari ve ismine doğru fidanların 

kullanımı kurulacak bahçelerin sigortası niteliğindedir. Bu nedenle sertifikalı 

fidanlar ile bahçe tesisi oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de badem 

üretimine her geçen ilgi artmaktadır ve dolayısıyla bu durum fidan üretiminde 

de yukarı yönlü bir gelişmeye neden olacaktır. Sonuç olarak Türkiye’de 

fidancılık sektörü her geçen gün gelişme göstermektedir. Dünya fidancılık 

sektöründe bu güvenli sertifikasyon sistemiyle ülkemiz çok daha büyük bir 

pay alma şansına sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

Afyonkarahisar 61.970 8.200 3.700 4.000       77.870 

Aydın 40.100 
     

4.000 44.100 

Manisa 35.000 3.500           38.500 

Tokat 3.000 4.500 18.900 5.350 
 

1.000 
 

32.750 

Muğla 23.000 2.000   250     250 25.500 

Diyarbakır 14.000 7.000 
     

21.000 

Ankara 5.050 1.700   1.570   150   8.470 

Uşak 5.000 1.000 
     

6.100 

Çanakkale 6.000             6.000 

Elazığ 4.000 1.500 
     

5.500 

Antalya 4.000 1.000           5.000 

Samsun 3.000 
  

300 
   

3.300 

Konya 3.000             3.000 

Kayseri 
  

2.740 
    

2.740 

Kahramanmaraş 950             950 

Toplam  3.153.340 936.390 68.110 124.440 16.850 1.150 55.250 2.500 
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GİRİŞ 

Silisyum (Si) topraklarda çeşitli şekillerde bulunur ve Si toprak 

formlarının çoğu kısmen çözünür. Ayrıca Si'nin suda çözünür formu, toprak 

pH'sındaki değişiklikler nedeniyle başka formlara dönüştürülebilen mono 

silisik asittir (Si(OH)4). Örneğin, pH değeri 9 ve 11 üzerine çıktığında 

(Si(OH)4) sırasıyla H3SiO4 ve H2SiO4 2' ye dönüştürülebilmektedir (Coşkun 

ve diğerleri 2019; Khan ve diğerleri 2021a; Zhu ve diğerleri 2019; Exley ve 

diğerleri. 2019). Toprakta çözünmüş halde bulunan silisyum Al, Fe oksit ve 

hidroksitlere adsorbe olmuş ve katı halde olmak üzere üç farklı bileşik yapısı 

mevcuttur. Toprak çözeltisinde bulunan ve adsorbe olmuş formları 

polisilikasit, monosilik asit, organik bileşikler, inorganik bileşikler ve 

organosilikon bileşikleri şeklindedir. Toprakta bulunan katı formları zayıf, 

amorf, ve mikro kristal ve tam kristal yapılarıdır (Matichencov ve 

Bocharnikova, 2001). Silisik asidin bir polimerizasyonu olan polisilisik asit 

biyolojik olarak parçalanabilen formda değildir. Silisik asidin monosilikik asit 

Si(OH)4 veya ortosilikik asit (OSA) formları bitki tarafından alınabilen 

yegane formlardır. Si'nin topraktaki mevcudiyeti ve mevcut Si formları, 

bunların çözünürlüğü ve biyojeokimyasal döngüsü Si'nin topraklardan 

biyoyararlanma şeklini etkilemektedir. (Imtiaz et al. 2016; Souri et al. 2021; 

Schaller et al. 2020). Örneğin, yüksek yağış, Si liçini artırabilir ve Si 

biyojenik havuzları olumsuz etkileyen toprak pH'ı, bitki köklerine 

biyoyararlıSi'yi azaltmaktadır (Schaller et al. 2021).  

Si, toprak çözeltisinde bulunan mono silisik asit veya diğer silikat 

bileşenleri, değiştirilebilir silikatlara, polimerize silisik asit veya koloidal 

silikatlara dönüştürülmektedir (Etesami ve Jeong 2018). Sadece H3SiO4' nin 

toprak parçacıklarına yüksek adsorpsiyonu nedeniyle yüksek pH değerlerinde 

toprakta daha az Si bulunmaktadır (Liang ve diğerleri 2015b; Zhu ve diğerleri 

2019). Bu nedenle, pH'a sahip olabilecek topraklarda Si'nin mevcudiyeti 

üzerindeki önemli etkiler, toprak dokusu, organik madde ve sıcaklık gibi diğer 

faktörlere bağlıdır (Imtiaz ve diğerleri 2016; Khan ve diğerleri 2021a). 

Ayrıca, kök hücrelerde Si taşıyıcılarının ekspresyon pateninde Si birikimi 

gerçekleşmektedir (Ma ve ark. 2007). Önceki çalışmalar, Si'nin Si 

taşıyıcılarının topraktan bitkilere birikmesine önemli ölçüde katkıda 

bulunmuştur. Si taşıyıcıları, topraktan köke Si akışında yer alan Lsi1 taşıyıcısı 

ve kökten ksilem damarlarına Si akışında yer alan Lsi2 taşıyıcısı ve farklı 

bitki organlarında Si birikimini gerçekleştiği ve LSi6'nın yer aldığı ilk olarak 

pirinç bitkisinde tespit edildi (Ma ve ark. 2008; Mitani ve ark. 2009). Bunlar 

daha sonra mısır (Zeamays L.) ve arpa (Hordeumvulgare)  gibi diğer 
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mahsullerde de taşıyıcılar olarak tanımlanmış ve rapor edilmiştir (Yamaji ve 

Ma 2011; Mitani ve diğerleri 2009). Pirinç bitkileri, aquaporinlerin Si alımı ve 

translokasyonunda önerilen çekici aktif rolünde Si'nin % 90'ına kadar 

birikebilmektedir (Ma ve ark. 2007). Başka bir çalışmada, nodulin-26 benzeri 

intrinsik proteinler, Si akümülatöründen bağımsız olarak soya fasulyesi 

(Glycinemax.L.) pirinç bitkilerinde (Deshmukh et al. 2013) Si giriş taşıyıcıları 

olarak da işlev görülmektedir. Mono silisik asit bitkiler tarafından alınır ve 

amorf silika olarak biriktirilerek hücre duvarları içinde ve arasında güçlü bir 

bariyer oluşturmaktadır (Prychid ve ark. 2003). Ayrıca, Si'nin suda çözünür 

formları nedeniyle besin eksikliği riskini önlemek için bitkiler (kökler veya 

yapraklar) tarafından doğrudan Si alımının (toprak veya yaprak) eksojen 

uygulaması, diğer temel besinlerin alımına ve toprak verimliliğine yardımcı 

olmaktadır. Bu nedenle, abiyotik ve biyotik streslerin toprak değişiklikleri 

veya yaprak Si üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması ve olumsuz çevre 

koşullarında yetiştirilen bitkilerin beslenmesine katkı sağlamaktadır.  

Silisyumun Bitkilerde stres koşullarına karşı koruyucu 

rolleri 

Genellikle, Si'nin bitkilerdeki potansiyel rolünü değerlendirmek için 

üç araştırma boyutuna odaklanılmıştır; (1) abiyotik stresleri azaltmak, (2) 

biyotik stresleri azaltmak ve (3) mineral beslenme stresini azaltmak ( Greger 

ve diğerleri 2018; Bhat ve diğerleri. 2019). Ek olarak Si, (4) bitki 

büyümesinin arttırılmasıyla ilişkili diğer moleküller (hormonlar veya sinyal 

molekülleri) ile etkileşime girmektedir ( Tripathi et al. 2020). 

Bitkilerde stres, bitkilerin büyümesini, gelişmesini veya verimliliğini 

olumsuz yönde etkileyen dış koşulları ifade etmektedir (Verma et al., 2013). 

Stresler, değişen gen ekspresyonu, hücresel metabolizma, büyüme 

oranlarındaki değişiklikler, mahsul verimi vb. gibi çok çeşitli bitki tepkilerini 

harekete geçirmektedir. Bir bitki stresi genellikle çevre koşullarındaki bazı ani 

değişiklikleri yansıtmaktadır. Bununla birlikte, strese dayanıklı bitki 

türlerinde, belirli bir strese maruz kalması, zamana bağlı bir şekilde bu 

spesifik strese alışmaya yol açmaktadır (Verma   et al., 2013).  Abiyotik stres 

ve biyotik stres bitkilere çevre tarafından uygulanan abiyotik stres fiziksel 

veya kimyasal olabilirken, mahsul bitkilerine maruz kalan biyotik stres 

hastalıklar, böcekler vb. gibi biyolojik etkilerdir (Verma   et al., 2013). 

Bitkilere uygulanan bazı stresler, bitkilerde çeşitli metabolik işlev 

bozuklukları sergileyecek şekilde onları  etkilemektedir (Verma   et al., 2013).  

Stres hafif veya kısa süreliyse, etki geçici olduğu için bitkiler yaralanmalardan 
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kurtarılabilirken, şiddetli stresler çiçeklenmeyi, tohum oluşumunu önleyerek 

ve yaşlanmayı teşvik ederek mahsul bitkilerinin ölümüne neden olmaktadır 

(Verma et al., 2013). Bu tür bitkiler strese duyarlı olarak tanımlanmaktadır. 

Ancak çöl bitkileri (Ephemerals) gibi bazı bitkiler stresten tamamen 

kurtulabilmektedir (Zhu, 2002). 

Silisyumun abiyotik strese etkileri 

Kuraklık (su stresi), aşırı sulama (su basması), aşırı sıcaklıklar (soğuk, 

don ve sıcak), tuzluluk ve mineral toksisitesi gibi abiyotik stresler, mahsulün 

ve diğer bitkilerin büyümesini, gelişmesini, verimini ve tohum kalitesini 

olumsuz etkiler. Gelecekte tatlı su kıtlığının artacağı ve nihayetinde abiyotik 

streslerin yoğunluğunun artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, 

önümüzdeki yıllarda gıda güvenliğini ve güvenliğini sağlamak için abiyotik 

streslere dayanıklı ürün çeşitlerinin geliştirilmesi aciliyeti vardır. Bir bitkinin 

abiyotik strese karşı ilk savunma hattı köklerindedir. Bitkiyi tutan toprak 

sağlıklı ve biyolojik olarak çeşitliyse, stresli koşullardan kurtulma şansı 

yüksek olmaktadır. Yüksek tuzluluk gibi abiyotik strese verilen birincil 

tepkilerden biri, bitki hücresi sitoplazmasındaki Na+/K+ oranının 

bozulmasıdır. 

Dünyada iklimin değişikliğinin  gün geçtikçe daha sıcak ve daha 

kurak hale gelmesi nedeniyle, çevresel strese tolerans gösteren bitkisel türlere 

daha yüksek talep olacağı  öngörülmektedir (Battisti ve Naylor, 2009; 

Pradhan ve ark., 2015). Abiyotik stres şartları özellikle tarımda önemli verim 

kayıplarına yol açmaktadır. Abiyotik stres faktörleri arasında, en fazla verim  

kaybına yol açan tuzluluk ve kuraklık stresidir (Singhveark.,2008) 

Toprak tuzluluğu, bitkisel üretimde bitkisel gelişimi ve verimi 

azaltmanın yanında, tarımsal üretimde etkisini belirgin bir şekilde 

göstermekte olan abiyotik stres etmenidir (Flower 2006; Saqib et al 2011). 

Kurak ve yarı kurak iklim kuşağındaki bölge topraklarında tuzluluk sorunu,  

tarım alanlarında kullanılan suyun bulaşık olması ve yapılan aşırı sulanmalar 

nedeni ile toprak yüzeyinde tuzların birikmesi sonucu meydana gelmektedir 

(Mahajan ve Tuteja 2005). Toprak çözeltisinde CaCl2, NaCl, MgSO4, 

NaHCO3, Na2SO4 ve CaSO4v.b tuz formları mevcuttur (Marschner 1995). 

Ancak, bitkilerde en çok toksit etki yapan ve üretimde en fazla zarar yapan tuz 

NaCl’dür. Toprak çözeltisinde NaCl konsantrasyonunun artması sonucu 

bitkilerde büyüme ve gelişme süreçleri olumsuz etkilenmektedir (Hilal et al 

1997). Tuz stresi etkileri sonucu bitkilerde önemli morfolojik değişimler 

gözlenmektedir (Lewitt 1980). Toprak çözeltisinde tuz oranı arttıkça toprağın 
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osmotik basıncı artar ve bitkiler su dengesini koruyabilmek için stomalarını 

kapatmakta, solunum ve fotosentez gibi metabolik faaliyetlerin aksaması 

bitkilerde büyüme ve gelişme yavaşlamaktadır (Ashraf et al 1994; Rus et al 

2001; Ashraf& Harris 2004). Tuzlu topraklar yüksek oranda Na:Ca, Na:K, 

Ca:Mg ve Cl:NO3 mineral  maddeler  içermektedirler. Bu durum ile ilişkili 

olarak belli şartlar altında iyon dengesizliği meydana gelmekte bu durum bitki 

büyüme ve gelişme süreçlerinde fizyolojik ve metabolik olayların 

gerçekleşmesinde olumsuz etkiler yapmaktadır (Ali et al 2012). Toprak 

tuzluluğu sonucu yüksek oranda çözünmüş durumdaki iyonların osmotik 

gücünün artırması sonucu bitkiler toprak suyundan yeterince 

yararlanamamakta; bitki hücre çeperlerinde Na+ ve Cl- konsantrasyonlarının 

artması sonucu K+/Cl- oranının değişmesi ile spesifik iyon toksitesine neden 

olmaktadır (Apse &Blumwald 2002). Tuz kaynaklı iyonların toksik seviyesi 

bitki hücrelerinin membran stabilitesini, enzimlerin etkinliğini, su dengesini, 

mineral beslenmeyi, yağ depo ve sentezini olumsuz etkilemektedir (Saqib et 

al 2011; Yetişir & Uygur 2009). Şiddetli ve uzun süreli devam eden stres 

şartlarında artan Na konsantrasyonu sonucunda hücre membran 

geçirgenliğinin bozulması, metabolik aktivitenin yavaşlaması, hücre içi iyon 

dengesinin değişmesi, hücre yapısının bozulması sonucu ölümüne neden 

olabilmektedir (Ashraf et al 1994; Rus et al 2001).  Çelik  (2006) değişen 

oranlarda tuz stresine maruz bırakılmış kavun fidelerine 1Mm ve 2Mm 

silisyum uygulamalarının bitkilerde dayanıklılık sağladığını bildirmişlerdir. 
 

Silisyumun biyotik strese etkileri 

Bitkilerdeki biyotik strese canlı organizmalar, özellikle virüsler, 

bakteriler, mantarlar, nematodlar, böcekler, örümcekler ve yabani otlar neden 

olmaktadır. Biyotik strese neden olan ajanlar, konakçıların yeterince 

beslenmesini engellemektedir. Biyotik stres, hasat öncesi ve sonrası kayıplar 

nedeniyle önemli hale gelebilmektedir Adaptif bağışıklık sisteminden yoksun 

olmalarına rağmen bitkiler, kendilerini belirli karmaşık stratejilere göre 

geliştirerek biyotik streslere karşı koyabilmektedirler. Bu streslere karşı 

hareket eden savunma mekanizmaları, genetik olarak bitkinin içinde 

depolanan genetik kod tarafından kontrol edilmektedir. Bitki genomunda 

bulunan bu biyotik streslere karşı dirençli genler yüzlerce kodlanmıştır. Ekin 

bitkilerine ne tür biyotik stresin uygulanabileceğine ve ayrıca ekin türlerinin 

bu belirli stres türüne direnme kabiliyetine karar veren, mahsulün yaşadığı 

iklimdir. Çiğneme böcekleri yaprak alanını azalttığı ve virüs enfeksiyonları 
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yaprak alanı başına fotosentez oranını azalttığı için birçok biyotik stres 

fotosentezi etkilemektedir (Gull ve ark.2019). 

Silisyum uygulamaları sonucunda silisyum epidermal dokuda 

birikmektedir. Biyotik etkiler sonucunda epidermal dokuda absorbe edilen Si 

akümülasyonunun patojenlere karşı savunma bariyeri görevi gördüğü 

düşünülmektedir. Silisyumun hücre duvarında polimerize olması sonucu 

oluşan çift katlı kutikula tabakasının oluşması ve epidal hücre duvarında 

bulunan organik bileşikler ile birleşerek patojen saldırılarına karşı koruma 

görevi sağlamaktadır (Hodson ve Sangster,1988). Mauad ve ark. (2003), 

yapılmış başka çalışmalara göre silisyumun hücre duvarına yerleşmesi sonucu 

hücre duvarında meydana gelen kalınlaşma ve sertleşme sonucunda insektisit 

ve akarisit gibi zararlılara karşı koruyucu özelliği artmıştır. Silisyum 

uygulanmış bitkilerden ekstrakte edilen fenolik bağlı glikozitlerden β-

glukosidas enziminin hidrolizini sağlayarak kuvvetli bir fungustatik aktivite 

oluşturduğu saptanmıştır (Rodrigues ve ark.2004).Farklı bitki 

türlerindesilisyum uygulamaları sonucu bazı fungus ve bateri kaynaklı 

hastalık ve zararlı etkileri baskılanmıştır (Cho  ve ark., 2004). Menziens ve 

ark. (1992), tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre çözünür 

potasyum silikatın hıyar (Cucumissativus L), kavun (Cucumimelo L) ve kabak 

(Cucurbitapepo L)'larda külleme hastalığının etkilerini azalttığını 

bildirmişlerdir. Hıyar’da yapılmış bir çalışmanın sonuçlarına göre, silisyum 

uygulanmış yapraklarda külleme hastalığına karşı dayanıklılık sağlanmıştır 

(Fawe ve ark., 1988). 
 

Silisyumun mineral beslenme stresine etkileri 

Silisyum (Si), faydalı bir element olarak kabul edilmiş olup çeşitli 

bitki türlerinin büyümesi ve gelişmesi için önemli görevler taşımaktadır 

(Coşkun ve ark.2018). Silisyum, bitkinin hayatta kalması için vazgeçilmez 

olmasa da, çeşitli stres biçimlerine karşı koruma sağlayan varlığı önemli bir 

element olarak benimsenmiştir (Luyckx ve ark. 2017). Ayrıca Silisyum 

eksikliğinde bitkinin beslenme mekanizmasında aksaklıklar meydana geldiği 

bildirilmiştir (Hegazy ve ark. 2015; Sahebi ve ark. 2015). Bitki türlerinde 

herhangi zararlı bir etki yaptığı saptanmamıştır (Epstein 1999; Currie ve Perry 

2007). Silisyum, karasal bitkilerin çoğunun kuru ağırlığının yaklaşık % 0.1-

10'unu kapsamaktadır (Liang et al. 2007; Ma ve Yamaji 2008). 

Bitkilerde makrobesin stresi altında silisyumun (Si) rolü 

Makrobesinler, mahsul bitkilerinde başarılı büyüme, fizyolojik mekanizmalar 

ve metabolik fonksiyonlar için hayati öneme sahiptir. Bitkilerde azot (N), 
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fosfor (P) ve potasyum (K) gibi çeşitli metabolik fonksiyonlara sahip makro 

besinlerin listesi (Ali ve ark. 2020). Azot stresi: Azot, protein, amino asitler, 

klorofil, metabolitler, koenzimler ve fitohormonların ve bitkinin normal 

büyümesi için büyük miktarlarda temel bileşenidir. N noksanlığı toprak ya da 

bitki miktarındaki azalma, bitkilerin verimliliğini doğrudan etkilemektedir 

(Marschner 1995). Yine de Si, bitkilerde besin eksikliği ile başa çıkma 

yeteneğine sahiptir (Miao ve diğerleri 2010; Neu ve diğerleri 2017; Hosseini 

ve diğerleri 2019). Si uygulamaları, düşük N arzı altında genlerin N ile ilişkili 

içeriğini yukarı doğru düzenleyerek hidroponik olarak yetiştirilen pirinç 

bitkilerinde N alımını arttırmış ve yüksek N arzında OsAMT1;1 ve OsGS1;1 

genlerinin etkisini bastırmıştır (Wu ve ark, 2016).Böylece Si, yukarıdaki 

çalışmalarda bulunan N alımından ve taşıyıcılardan sorumlu genlerin 

ekspresyonunu değiştirmiştir. Ayrıca, yüksek afiniteli taşıyıcılarda NRT1:1 

(Si akümülatörlü pirinç bitkilerinde modüle edilmiştir) ve (ii) yüksek afiniteli 

taşıyıcılarda NRT2.1 (Si akümülatörsüz kolza tohumu bitkilerinde modüle 

edilmiştir) köklerden daha fazla N alımı sağlanmıştır. Bu bulgular, Si'nin, 

yardımcı Si'ye bağlı olarak genlerin/taşıyıcıların ekspresyonundaki değişiklik 

nedeniyle, bitkilerin farklı dokularında N alımında şimdiye kadar N alımı 

üzerinde doğrudan bir etkisinin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, Si'nin 

amonyak alımına ve taşınmasına ve bitkilerde ve çeşitli dokularda üre 

katılımına dair kanıtlar yeterli düzeyde değildir. (Ali ve ark. 2020). Fosfor 

stresi: Diğerlerine benzer besinler, fosfor da bitki büyümesi için gereklidir ve 

nükleik asidin (DNA ve RNA) ana bileşeni olarak görev yapar. Si, asidik 

toprakta yetişen buğday (Triticumaestivum L.) bitkilerinde potansiyel olarak 

P alımını artırır P taşıyıcıları TaPHT1.1 ve TaPHT1.2'nin ifadesi ve bu 

mekanizmaya dahil olan kök eksüdalarının artması (Kostic ve diğerleri 2017; 

Schaller ve diğerleri. 2019). Başka bir çalışmada, köklerde P taşıyıcı geni 

OsPT6'nın ekspresyonunu aşağı regüle eden sürgünlerdeki yüksek Si birikimi 

nedeniyle pirinç sürgünlerinde daha az P alımı olduğunu göstermiştir (Hu ve 

ark. 2018). Ayrıca, kök biyokütlesinde önemli bir artış altında Si varlığında 

hidroponik olarak yetiştirilen pirinç bitkileri, P taşıyıcıları OsPHO1;2 bitki 

genotipi ve büyüme ortamı tipinin ekspresyonunu değiştirmeden P ve Fe 

eksikliklerinin tepkisini ortaya koymaktadır (Chaiwong ve diğerleri 2018). Bu 

raporlar, bir bitkinin doğasının ve türlerinin, yetiştirme ortamının (asidik, 

bazik veya nötr) önemli Si'nin mevcudiyetinde P'nin alımını ve taşınmasını 

etkilediğini göstermektedir. Ancak ortamdaki Si dozları da aktivasyon için 

çok önemlidir. Alımı etkileyebilecek bitkilerde yer değiştirme yoluyla Si ve 

diğer mineral besin maddelerinin alımı için bitki köklerindeki Si taşıyıcılarını 
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düzenler. Bu nedenle, kök ve sürgün taşıyıcılarında P'nin Si aracılı ifadesi ve 

P alımı ve taşınmasının arkasındaki düzenleyici mekanizmalar gelecekteki 

araştırma çalışmalarında araştırılmalıdır. İyileştirme için çok önemli bir adım 

olabilir. Çeşitli mahsul türlerinde temel elementlerin alımını optimize ederek 

mahsul verimliliğini artırmıştır. Ayrıca Si yaparak fosfor alımını arttırdığı 

bildirilmiştir. Önceki raporlar, Si taşıyıcılarının, Si-diğer mineral 

komplekslerinin köklerdeki girişini kolaylaştırdığını ve olumsuz çevresel 

koşullar altında besin talebini karşılamak için besin maddelerini bitkilerin 

tepelerine taşıdığını bildirmiştir. Böylece toprak Si, topraktaki aşırı tuzlar da 

dahil olmak üzere toksik maddelerin hareketliliğini engeller ve bitki 

köklerinde koruma sağlamaktadır. Potasyum stresi: Potasyum (K), bitkinin 

vücudunda bulunan ana bileşendir ve temel metabolik süreçleri içermektedir. 

protein biyosentezi, stoma hareketleri, fotosentez, ozmoregülasyon ve 

membran potansiyelinin sürdürülmesi (Gierth ve Mäser 2007). eksojen 

sodyum silikat (Na2SiO3) uygulamaları azaltılmıştır. 

Silisyumun ifade modelinde değişimlerin olduğu bildirilmiştir. 

Silisyum bitkilerde beslenme aracı olan köklerde daha fazla biriktiğinde 

köklerin iç dengeyi daha korudukları ve besin alımında daha iyi performans 

gösterdikleri bildirilmiştir. (Wang ve diğerleri 2020; de Oliveira ve diğerleri 

2019; Hosseini ve diğerleri. 2019; Khan ve ark. 2021b). Benzer şekilde, besin 

toksisitesi altındaki bitkilerde kök hücre duvarında birikerek toksit etkiyi 

engellemektedir. (Khan ve diğerleri 2021a; Khan ve diğerleri al. 2020). 

Silisyumun başka önemli etkisi bitki dokuları ve organları ile etkileşime 

girmek için zararlı parçacıkların uzaklaştırılması için hücresel stratejilere 

sahiptir. Örneğin Si, manganez (Mn) alımını arttırırken bitki hücre duvarını 

iyileştirerek Mn seviyelerini düzenler. Apoplasta antioksidan savunma 

sistemini ve çözünür Si'yi desteklemektedir (de Oliveira ve diğerleri 2019; Shi 

ve diğerleri 2005a; Horst et al. 1999). Besinler veya metal iyonları ile Si 

konjugatlarının birikimini ve yer değiştirmesini düzenleyen bazı kanıtlar 

vardır. Örneğin Si, apoplastik boşluklarda çözünür alüminosilikatlar veya 

hidroksi alüminosilikatlar yaparak Al toksisitesini hafifletir, böylece 

simplastik boşluklardaki Al içeriğini azaltmakta ve sonuçta Al 

translokasyonunu ve toksisitesini azaltmaktadır (Hodson ve Sangster 1993; 

Wang et al. 2004; de SouzaMateus ve ark. 2019; de Sousa et al. 2019). Benzer 

şekilde, çinko silikatların ve bakır şelatlama moleküllerinin üretimi, uygulama 

ile artar, Si'yi azaltarak Stres veya ağır metal stres toleransı artar, bu da Si'nin 

çeşitli mahsullerde besin birikimini ve yer değiştirmeyi iyileştirmedeki yararlı 

rolünü göstermektedir (Neumann ve ZurNieden 2001; da Cunha ve do 
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Nascimento 2009; Bosnic et al. 2019; Wang et al. 2021). Ek olarak Si, 

endojen sinyal moleküllerini tetikler. Hücreler içindeki üretimi sonucu bitkide 

büyümeyi artırmaktadır (Kaya ve diğerleri 2020; Tripathi ve diğerleri. 2020). 

Bu nedenle, Si aracılı analizi keşfetmek çok önemli olabilmektedir.Si diğer 

sinyal molekülleri ile mekanizmalar ve etkileşimler sırasında fitohormonlar, 

şekerler, amino asitler ve H2O2 gibi bitki büyümesini artırmaktadır (Guurani 

et al. 2015; Imtiaz et al. 2016; Debona et al. 2017; Khan et al. 2019). Bu 

nedenle, bu derleme temel olarak eksojen silikon uygulaması yoluyla mahsul 

bitkilerinde biyotik ve abiyotik streslerin hafifletilmesine etkileri 

araştırılmıştır. 

Silisyumun fitohormon ve sinyal iletim yollarına etkileri 

Fitohormonlar, bitki büyüme süreçlerinde en etkili rolü 

üstlenmektedirler (Tripathi et al. 2020; Pavlů et al. 2018). Si, bitkilerin strese 

karşı tepkileri ve tolerans mekanizmalarında fitohormonlarla etkileşimi 

sonucunda katkıda bulunmaktadır (Tripathi ve ark. 2020). Genellikle Si, hücre 

duvarı içinde ve arasında birikmekte ve hücrelerde stres hasarını 

azaltmaktadır (Głazowska ve ark. 2018; Zhu ve ark. 2019; Kumar ve ark. 

2020). Si, börülcede olduğu gibi kök nodüllerini artıran toprakta N-bağlayıcı 

bakterilerin kolonizasyonunu artırmıştır (Nelwamondo ve ark. 2001). Si'nin 

alımı yan kökler tarafından sağlanabilmektedir. Bu nedenle bitkilerin gerekli 

besin elementlerine sahip olması güçlü bir kök sitemi ile sağlanabilmektedir 

(Ma ve ark. 2001). Oksinler ve sitokinin gibi fitohormonlar, kök meristemi ve 

pericycle tarafından sentezlenmektedir. Stres şartlarında sinyalleşme 

mekanizmalarını harekete geçirmektedirler (Rolfe ve ark. 1997). Bitki 

hormonlarının üretimi ve aktivasyonu kuraklık, tuzluluk, ağır metaller veya 

besin toksisitesi gibi stres faktörlerine bağlıdır (Pavlů et al. 2018). Örneğin, 

jasmonik asit (JA) üretiminin stres şartlarında arttığı ve Si tarafından 

güçlendirilen membran sinyal yollarında yer aldığı bulunmuştur (Tripathi ve 

ark. 2020). Eksojen Si, tuzluluk stresi altında Si ile muamele edilmemiş 

bitkilere kıyasla bitkilerde elektrolit sızıntısını ve lipid peroksidasyonunu 

azaltmış ve JA içeriğini arttırmıştır (Kramell ve diğerleri, 1995). JA'nın 

aksine, tuz stresi altında indol asetik asit (IAA) ve salisilik asit (SA) seviyeleri 

azalmıştır (Wang ve ark. 2001). Ayrıca, JA, besleme saldırılarına karşı bitki 

savunmasında da yer almaktadır (Kim ve diğerleri 2011; Jing ve 

diğerleri,2021). Si uygulamaları, stres koşullarında JA'nın biyosentezini 

düzenleyip düzenlemediği hala netlik kazanmamıştır. ancak Si, iyi 

belgelenmiş olan bitkilerde yara stresi üzerine JA aracılı gen ekspresyon 
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modelini arttırmıştır (Kim ve diğerleri, 2011).Ayrıca Si, patojen saldırısı 

altında fitohormonları çapraz konuşma yeteneğine sahiptir. Patojen 

saldırısında, etilen, SA ve JA gibi bir dizi fitohormon üretilir ve JA'nın 

fonksiyonlarını düzenleyerek patojen/zararlı/otçul böceklere karşı tepki verir 

(Wu ve Baldwin 2010). Bu nedenle Si, abiyotik ve biyotik stresler altında iç 

hormonal sinyal mekanizmalarını iyileştirebilmektedir (Liang ve diğerleri 

2015b; Etesami ve Jeong 2018).JA mutant pirincinde Si, patojen saldırısına 

karşı pirincin direncini önemli ölçüde artıran JA sinyal yolunu 

düzenlemektedir (Ye ve diğerleri 2013b; Rasoolizadeh ve diğerleri 2018; 

Hartley ve De Gabriel 2016). Ayrıca, Si'nin patojenik stres altında otçul 

kaynaklı bitki uçucularının (HIPV'ler) (Hartley ve De Gabriel 2016) 

seviyesini modüle ederek patojen saldırısına karşı JA'ya bağlı savunma 

mekanizmasını geliştirdiği araştırılmıştır (Liu ve ark. 2017b; Liu ve ark. 

.2017a). Si aracılı JA sinyalinin arkasındaki gerçek mekanizma, Si'nin yaralı 

bitkilerde JA seviyesini tetikleyen harici bir uyarıcı olarak hareket ettiğini ve 

bu da daha fazla JA sentezine ve Si ile muamele edilmiş bitkilerde savunma 

mekanizmasını iyileştirmek için JA seviyesinde bir artışa neden olduğunu 

ortaya koymaktadır. . Fitohormonabsisik asit (ABA), yüksek tuzluluk, 

kuraklık, düşük sıcaklık veya mekanik yaralanma gibi çevresel streslere 

bitkinin adaptasyonu sırasında önemli bir rol oynar (Seki ve Reddy,2007). 

 Si uygulanmış bitkiler (Hall vd. 2019). Bu çalışmalar, bitki büyüme 

ve gelişmesinde fitohormonların rolünü doğrulamaktadır. Fitohormonların 

harici uygulamasının, çeşitli çevresel stresler altında bitkinin fizyolojik 

performansını ve agro-ekolojik özelliklerini geliştirdiği belirlenmiştir (Sytar 

ve diğerleri 2019; Pavlů ve diğerleri, 2018). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Önümüzdeki 50-100 yıl içinde dünya sıcaklığının 3–5°C artması 

bekleniyor. Sıcaklıkta sürekli artış ve düzensiz yağış olduğu için sel ve 

kuraklık değişiklikleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Aşırı 

gübreleme, hatalı sulama ve metal kaynaklarının aşırı sömürülmesi gibi 

antropojenik faaliyetler büyük ölçüde tuz stresine neden olabilir. Bu koşullar 

altında, bitkiler muhtemelen daha sık, aynı anda hem biyotik hem de abiyotik 

streslerle karşılaşacaktır. Gıda güvenliğini sağlamak için strese dayanıklı 

çeşitler geliştirmek gelecek için önemlidir. Bitkilerin farklı stres şartlarında 

dayanıklılık mekanizmalar geliştirmesi için genetik düzeyde moleküler 

çalışmalara öncelik verilmelidir. Biyotik ve abiyotik streslere karşı 

dayanıklılık mekanizmaları geliştirilmediği sürece, bitkiler sürekli olarak bu 
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tür streslere maruz kalacak ve nihayetinde dünya tarımı için büyük bir tehdit 

oluşturacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Beslenme bilimi, bir bireyin doğduğu andan itibaren ihtiyacı olan gıda 

bileşenlerini alması süreciyle ilgilenen bilimdir. Bireyin gıdaları dengeli ve 

bilinçli bir şekilde tüketmesi gerekir (Devran, 2014). Yiyecek gruplarından ne 

kadar yararlanılması gerektiğini bireyin faaliyetleri, yaşı, sağlığı gibi 

özellikleri etkilemektedir (Özgen, 2015). İnsan bedeninin ağırlığını %3 

karbonhidratlar, %12 proteinler, %15 yağlar, %70 su oluşturmaktadır (Koçak, 

2012). Proteinler, hayvansal ve bitkisel kaynaklıdır. Bitkisel proteinler tahıl 

ürünlerinin ve protein bulunduran sebzelerin içinde bulunmaktadır. Hayvansal 

proteinler ise et, yumurta, süt ürünlerinde bulunmaktadır (Sayan, 1999). 

Protein grubu içerisinde yer alan etlerin insan vücuduna çok yararları 

bulunmaktadır. Et ürünleri insan vücuduna olan yararlarının, sağlık açısından 

tüketilmesinin yanında mutfakta da harika ürünler eldesi için 

kullanılmaktadır. Et ve et ürünleri mutfakta birçok yemeğin ana ya da 

yardımcı malzemesi olarak çok fazla tercih edilmektedir. Ülkemizde et 

ürünleri işlenirken kırmızı et ve tavuk eti en fazla tercih edilen et çeşitleri 

olmaktadır. Bunların yanında balıketi de tercih edilmekte, diğerlerine oranla 

daha hızlı bozulmaktadır (Maddock, 2012). Etin fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin duyusal özelliklere etki ettiği bilinmektedir. Özellikle etin 

mineral ve vitamin içeriği, içindeki yağ asitleri, asitlik derecesi etin aromasını 

ve lezzetini etkilemektedir. Etin özellikleriyle beraber hayvanın fiziksel 

hareketleri de duyusal analizi etkileyen etmenlerdendir. Hayvanın ne kadar 

hareket halinde olduğu etinin yumuşaklık ve sertlik gibi özelliklerini 

değiştirmektedir (Geldenhuys, Hoffman, & Muller, 2014). Gıdalarda duyusal 

kalite özellikleri incelenirken kimyasal olarak içindeki değerlere fiziksel 

olarak tat, koku, görünüş, kitlesel durumu gibi özelliklerine bakmak 

gerekmektedir. İlk izlenim olarak gıdanın görünümü, kokusu ve tadı ele 

alınarak inceleme yapılır. Daha sonra tadım aşamasındaki kıvam-viskozite, 

ağız hissi gibi özelliklerine bakılarak gıdaların duyusal değerlendirmeleri 

gerçekleştirilir (Altuğ & Elmacı, 2011). 

1. DUYUSAL ANALİZ VE DUYUSAL ALGI 

Duyusal analiz görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma gibi duyu 

yollarıyla ürünlere verilen tepkileri ölçmek ve yorumlamak için kullanılan 

bilimsel bir yöntemdir (Anonim, 1975). Duyusal analiz, 1940 yıllarında ortaya 

çıktıktan sonra heyecanlandıran, devamlı değişen, dinamik ve kendi başına bir 

bilim alanı olarak görülen bir disiplin olarak gelişmiştir. Duyusal analizler 

psikoloji, istatistik, deneysel tasarım, biyoloji bilimi gibi disiplinleri de içinde 
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bulunduran detaylı ve beceri gerektirecek problemlerle karşı karşıya kalır ve 

bu disiplin ilgili alanların uzmanları ile çalışılmasını gerektirir. Duyusal analiz 

testlerinin sonuçları değişken ve bir o kadar net olunamayan sonuçlardır. Bu 

testler ölçüm cihazı ile yapılsalar dahi değişken sonuçlar ile ek zorluklar 

ortaya çıkartabilmektedir. Duyusal analiz öznel ve nesnel olarak iki başlık 

altında incelenir. Objektif olan testlerde ürünün duyusal özellikleri eğitimli 

panelist tarafından değerlendirilir. Sübjektif olan testlerde ise normal bir 

tüketicinin o ürünün duyusal niteliklerine vermiş olduğu tepkiler 

değerlendirilir. Ürünlerin duyusal analizleri yapılırken başarılı bir test süreci 

çok önemlidir. Ürünlerin kalitesini, pazarlamada başarısını etkileyerek etik 

ürünlerin meydana gelmesini sağlamaktadır. Tüm bu faydalar tat, koku, ses, 

görünüş, doku gibi ürünün özellikleri olan duyusal algılar sayesinde 

sağlanabilmektedir (Kemp, Hollowood, & Hort, 2009).  

2. DUYUSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 

Duyusal değerlendirmede analizin hedefi ve analiz edilen numuneye 

bağlı olarak uygulanan çeşitli test teknikleri bulunmaktadır. Bunlar farklılık 

testleri, tanımlama testleri ve tek örnekli değerlendirmedir (Altuğ & Elmacı, 

2011).  

2.1. Tek Örnekli Değerlendirmeler 

Üretilen ürünün pazarda yeri nasıl olacak sorusuna cevap verebilmek, 

tüketicinin seçimlerini analiz etmek amaçları ile bu testler kullanılmaktadır. 

Başlıca faydaları yeni ürün geliştirmek, ürünün pazar payını artırmak, ürünün 

farklı formlarını üretmeye yardımcı olmaktır. 

2.2. Tanımlama Testleri 

Tanımlayıcı analiz, ürünün karakteristik özelliklerini analiz 

etmektedir. Tüketicinin, ürünün duyusal kalite özelliklerini analiz etmesi için 

kullanılan test türüdür. Bu test türü ile örneklerin yoğunlukları, tat, koku 

farklılıkları saptanır. Saptanan kalite özellikleri sıralama testleri, puanlama 

testleri, hedonik skala testleri ve profil analizleri ile değerlendirmeye sunulur 

(Kemp, Hollowood, & Hort, 2009).  

2.3. Farklılık Testleri 

Farklılık testleri, eğitimli veya eğitimsiz panelistler ile çalışılan, çok 

tercih edilen testlerdir. Farklılık testlerinden basit farklılık testinde, üründe 

fark var ya da yok şeklinde değerlendirme yapılır. Yönsel farklılıkta kök 
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numune üzerinden değerlendirme yapılarak örneklerdeki yoğunluk seviyesi 

değerlendirilir  (Kemp, Hollowood, & Hort, 2009).  

3. ET VE ET ÜRÜNLERİ 

İnsanlar için beslenme unsuru hayatının büyük bir bölümünü 

kapsamaktadır. Gıda maddeleri ve tarım bununla birlikte gelişme göstermiştir. 

İnsanlar yeterli ve dengeli beslenmek için vitamin, protein, mineral açısından 

zengin olan gıdalarla beslenmeye özen göstermektedir (Tayar, Korkmaz, & 

Özkeleş, 2017). Biyolojik yararlılığı yüksek gıda bileşenleri incelendiğinde 

insan vücuduna yararlı olan bu bileşenlerin et ve et ürünleri içerisinde 

bulunduğu bilinmektedir (Ball, 2004). İnsanların beslenmesine uygun olarak 

et, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, çeşitli av hayvanları 

ve su ürünleri gibi hayvanların standartlar doğrultusunda kesim, parçalama, 

ayırma ve işlenmesi ile elde edilen bir maddedir (MEB, 2013). Et ürünleri 

elde edildikten sonra nasıl kullanıldığına bağlı olarak sınıflandırılır. İşlenmiş 

et ürünleri ve taze et ürünleri olarak ikiye ayrılır. İşlenmiş etler işlem görerek 

farklı formda tüketime sunulmuş olan etlerdir. Taze et ürünleri ise işlem 

görmeden pişmemiş şekilde sadece soğuma, donma gibi olaylara maruz 

kalmış etlerdir (MEB, 2017). Et ürünleri içerisinde hayvanların et ve 

karkaslarından geriye kalan kısımlarına sakatat denilmektedir. Sakatat 

hayvanların iç organlarını; dalak, böbrek, kalp, dil, beyin gibi yenen 

kısımlarına verilen addır. Hayvanın ayak ve baş gibi bölümleri de iç organ 

olmadığı halde sakatat olarak adlandırılmaktadır. Sakatatlar etler ile 

kıyaslandığında daha az yağ ve daha fazla su içermektedir. Protein içerikleri 

etlere yakın düzeyde hatta karaciğer organında bu oran ete oranla daha fazla 

olmaktadır. Karbonhidratın çok az olduğu kırmızı ete oranla sakatatlar yüksek 

oranda karbonhidrat bulundurmaktadır. İç organlar enerji değeri düşük, 

protein değeri yüksek, yağ değeri daha az olduğu için insan beslenmesi için 

önemli gıdalardır. Et ve et ürünleri duyusal özellikleri bakımından çok geniş 

bir ürün yelpazesi oluşturmaktadır. Etlerdeki renk, doku, tat farklılıkları 

uygulanan işlemlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır (Flores, 2011). 

Tüketiciler, etin analizler sonucundaki mikrobiyolojik özelliklerini dikkate 

alsalar da etin ilk ham halindeki görünüşünden, ağız hissinden izlenim 

yaparak etin kalitesini anlamaya çalışmaktadır (Faustman & Suman, 2017). 

Etin mikrobiyolojik özellikleri etin kalitesi için oldukça önemlidir. Etin yağ, 

su ve protein miktarları etin kalitesini etkilemektedir. Etin içerdiği yağ ve nem 

oranı etin protein miktarına göre oranlanmaktadır (Demirci, 2014). 
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3.1. Kırmızı Et 

3.1.1. Kırmızı Et Ürünlerinde Duyusal Kaliteye Etki Eden 

Fizikokimyasal Özellikler 

Fizikokimyasal özellikler, kırmızı et ürünleri üzerinde cihazlarla 

ölçüm yapılarak elde edilen objektif değerlerdir (MEB, 2013).  Kesildikten 

sonra oksijensiz kalan hayvan vücudunda laktik asit üretilir. Üretilen laktik 

asit sonucunda ölüm sertliği ile ette biyokimyasal değişimler meydana gelir. 

Laktik asit üretimi ile ette koku, tat, renk, sertlik gibi özellikler ile beraber 

dayanıklılık açısından da olumlu etkiler söz konusu olur (MEB, 2017). Etin 

pH değeri oldukça önemlidir. Kesim esnasında normal seviyede olan pH (7,0-

7,2) kesim gerçekleştikten sonra oksijenin kesilmesi ve kas dokularının laktik 

asit üretimi ile beraber değişir.  Ette rigor mortis olayı bitiminden sonra kas 

olan dokular ete dönüşmüş ve bu süre zarfından sonra pH seviyesi 5,2-6,2 

seviyelerine düşmüş, et olgunlaşmıştır. pH seviyesi etin fiziksel özelliklerine 

de etki etmektedir. pH seviyesi düşen etin normale kıyasla rengi daha açık bir 

hal almaktadır (MEB, 2013). Gıdalardaki su, mikrobiyolojik ve 

fizikokimyasal özelliklerin gelişmesine imkân sağlamaktadır. Etlerde bulunan 

su, etlerdeki vitamin ve minerallerin çözülmesine yardımcı olmaktadır (MEB, 

2017). Kullanılabilir su oranı gıdalarda su aktivitesi ile ifade edilir. Etlerde 

bulunan su oranı yaklaşık %75 seviyesindedir. Et içerisinde yağ oranı ne 

kadar fazlaysa su oranı o kadar azalmaktadır. Daha genç olan hayvanların 

etlerinde yaşlı hayvan etine kıyasla daha fazla su bulunmaktadır. 0,99 

oranında su aktivitesi olan bir et, taze et olarak kabul edilir. Ete uygulanan 

işlemler etin su oranını büyük ölçüde etkilemektedir (MEB, 2013). İnsan 

vücudu için enerji kaynağı olan yağ etler için lezzet, aroma verici özellikte 

olup ete sululuk katmaktadır. Sindirim sisteminde yağlar vitaminlerin 

çözünmesinde de kullanılmaktadır. Ette bulunan yağlar A,D,E,K vitaminleri 

bakımından yetersizdir. A,D,E,K vitaminleri yağda erirken bağırsaklardan 

emilerek geçmesi için etlerdeki yağa ihtiyaç duymaktadır (Demirci, 2014). 

Kasaplık hayvanlar yaş aldıkça yağ oranları da artmaktadır. Ette bulunan yağ 

tüketiciye hayvanın yaşı hakkında kısmen bilgi verebilir. Hayvan yaş aldıkça 

etteki yağ daha koyu tona döner bu yüzden genç hayvanın yağı beyazdır 

(MEB, 2017). Beslenme ihtiyaçları giderilirken yeterli oranda protein alımı 

önemlidir. Proteinler aminoasitlerden meydana gelmektedir. Bazı aminoasitler 

insan sağlığı açısından esansiyeldir (Demirci, 2014). Dışarıdan alınacak 

aminoasitler etlerde yeterince bulunmaktadır. Etten alınan proteinin %97-98 

oranında vücutta emilimi sağlanır (MEB, 2017). Sığır etindeki proteinin 

biyolojik değeri yaklaşık 78 olarak belirlenmiştir. Kırmızı etler %15-20 
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aralığında, sakatat olarak adlandırılan organ etleri ise %15-22 aralığında 

protein içerir. Kırmızı ette karbonhidrata oldukça az rastlanmaktadır. Kas 

dokularındaki glikojen oranı yaklaşık %0,8 olup bu değer hayvanın 

özelliklerine göre %0,5-1,3 aralığında değişebilir. İkinci olarak kas dokusunda 

%0,1 oranında glukoz bulunmaktadır (Demirci, 2014). 

3.1.2. Kırmızı Et Ürünlerinde Duyusal Kalite 

Duyusal kalite duyuların verdiği algılardan yola çıkılarak sonuç 

verdiği için sübjektif görüşlere dayanır (MEB, 2013). Etin türü, yetiştirme 

şartları, genleri ve post mortem süreçler gibi faktörler etin duyusal kalitesini 

etkileyebilir (Deliza & Glória, 2011). 

3.1.2.1. Renk  

Etin rengi ilk izlenim olarak kendini belli eden faktördür. Kastaki 

renk pigmenti myoglobin hayvan yaşlandıkça daha çok artmakta ve et daha 

koyu bir renk almaktadır. Etin rengi myoglobin oranı ile alakalı olduğu kadar 

hayvanın türü, yaşı ve cinsiyetine bağlı olarak da değişmektedir. Koyun ve 

sığırlarda myoglobin oranı kasaplık türlere kıyasla daha fazla bulunur. 

Sığırların eti daha parlak kiraz kırmızı olurken koyunlarda bu parlaklığın gül 

kırmızısı şeklinde olması beklenmektedir (MEB, 2013).  

3.1.2.2. Tekstür 

Etin tekstürü birçok maddeye bağlı olarak değişkenlik göstermekte 

olup etin ağıza alındıktan sonra bırakmış olduğu his olarak açıklanmaktadır 

(Arslan, 2002). Etin gevrekliği tüketici için parça etlerde daha büyük önem 

taşısa da çiğ ete kıyasla pişmiş et için değerlendirilecek bir durumdur 

(Gökalp, Kaya, Tülek, & Zorba, 1995). Yağlı olan bir et yağsız olana kıyasla 

daha kolay çiğnenebilmektedir (MEB, 2017).  

3.1.2.3. Lezzet ve Aroma 

Doğal tat ve kokular, ürünün işlem görmeden kendisine ait olan 

özellikleridir (Demirci, 2014). Lezzet ise ürünün tat ve kokusunun birleşimi 

ile oluşturduğu hisse denilmektedir. Etin mikrobiyolojik, duyusal ve 

fizikokimyasal özelliklerinin tam kalitede olması arzulanmaktadır. Etin kan 

ile birlikte oluşan metalik kokusu ete uygulanan işlemler sonucunda 

değişebilir. Etin mikrobiyolojik ve fizikokimyasal özellikleri aroma ve tadına 

etki eden önemli faktörlerdir (MEB, 2013). Kırmızı etlerde yağ miktarı 

önemlidir. Genel olarak yağsız etler yağlı etlere göre daha lezzetsizdir 

(Ranken, 2000).  
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3.2. Kümes Hayvanları  

Kırmızı et ile kıyaslandığında maliyetlerinin daha düşük olması, 

yetiştiriciliğinin kolay olması, enerji değerlerinin daha düşük olması 

nedeniyle kanatlı etleri sık tüketilen gıdalar olmuştur (Öz & Çelik, 2015).   

3.2.1. Kümes Hayvanlarında Duyusal Kaliteye Etki Eden 

Fizikokimyasal Özellikler 

Kümes hayvanları insan beslenmesi için yeterli oranda protein 

içermekte ve insan sağlığı için gerekli olan aminoasitleri bulundurmaktadır. 

Kümes hayvanlarının yağları kırmızı etlere kıyasla daha düşüktür. Kanatlı 

etlerin yağ oranı fiziksel aktivitelerine, yaşına, türlerine ve etin hangi 

bölgeden alındığına göre farklılık göstermektedir. Kümes hayvanlarından en 

çok tercih edileni tavuk, B vitamini açısından zengindir. Diğer türler ile 

kıyaslama yapıldığında C vitamini ve A vitaminini en çok bünyesinde 

barındıran tavuk eti ve kaz etidir. Kanatlı etler doymamış yağ asitleri 

açısından oldukça zengin olan besinlerdir, dolayısıyla uygun şartlar altında 

saklanmayan kanatlı etler hızlı bozulma riski taşımaktadır. (Demirci, 2014). 

Tavuk eti uygun koşullarda soğutulmadığı ve depolanmadığı zamanlarda, 

uygun hijyen ve sanitasyon teknikleri ile kesilmediğinde Salmonella, E. coli 

gibi patojen bakteriler üremektedir (Yıldırım, Ceylan, & Öncül, 2015).  

3.2.2. Kümes Hayvanlarında Duyusal Kalite 

Duyusal kalite için kanatlı etlerde en belirgin ve aranan özellikler etin 

tekstürü, sululuğu, görünümü, rengi ve lezzetidir (Becker, 2000).  

3.2.2.1. Renk 

Et rengi tüketiciler için büyük önem taşımaktadır. Piliçlerin kesim 

sırasındaki enerji durumu ve ölüm sonrası pH değeri oldukça önemlidir ve 

etin rengine etki etmektedir. Yapılan bir araştırmada stres altında olarak 

kesilen bir devekuşu ile stres altında olmadan kesilen devekuşunun et rengi 

arasında büyük farklar olduğu, stres altında kesilen devekuşunun etinin daha 

koyu renkte olduğu görülmüştür (Fasone, Priolo, & Carbajo, 2005).  

3.2.2.2. Gevreklik ve Lezzet 

Hayvanların fiziksel hareketleri etlerine etki etmektedir. Hareketleri 

doğrultusunda etleri yumuşaklık ve sertlik konusunda gelişim göstermektedir 

(Geldenhuys, Hoffman, & Muller, 2014).  Kanatlı ürünler tercih edilip 

tüketildiğinde gelen lezzet algısı etin kimyasal özellikleri ile 

yorumlanmaktadır (Sarıca, Boz, & Yamak, 2014). Etleri pişirme 
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yöntemlerinin lezzet ve görünüş açısından etlere etkisinin olduğu 

bilinmektedir. Yapılan bir araştırmada tavuk but ve göğüs bölümleri üç farklı 

pişirme yöntemi ile pişirilip renk, lezzet ve koku kriterleri değerlendirilmiştir. 

Çıkan sonuçta mikrodalga ve fırında pişirilen butlardan mikrodalgada pişirilen 

butun renk ve lezzet yönünden fırında pişirilen buta göre daha az beğenildiği, 

göğüs etlerinin ise beğenilmediği belirlenmiştir (Soyer, Kolsarıcı, & 

Candoğan, 1999).  

3.3. Deniz Ürünleri 

3.3.1. Deniz Ürünlerinde Duyusal Kaliteye Etki Eden 

Fizikokimyasal Özellikler 

Deniz ürünleri içerisinde balıketi diğer et ve ürünleri ile kıyaslanınca 

önemli protein değerine sahiptir (Demirci, 2014). Balık bünyesinde yaklaşık 

%14-20 aralığında protein bulundurur. Yağ, protein ve su bileşenlerini içeren 

balık, yok denecek kadar az karbonhidrat bulundurmaktadır. İnsan vücudu 

için dışarıdan alınması gereken aminoasitlerin çoğunu bünyesinde bulundurur. 

Balıklarda yaşlandıkça yağ artışı görülmektedir. Yağ ve su oranı birbirleri ile 

zıt ilerlemektedir. Yağ miktarı arttıkça balıktaki su oranı azalır (MEB, 2013). 

Balıklar omega-3 yağ asitlerince çok zengindir ve balıklardaki yağların çoğu 

doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Fosfor, iyot, çinko gibi mineraller 

bakımından zengin olan balıklarda bol miktarda A, B, K vitaminleri de 

bulunmaktadır (Demirci, 2014).  

3.3.2. Deniz Ürünlerinde Duyusal Kalite 

Balıklarda tazelik görünümden yola çıkılarak anlaşılabilir. Balıkların 

dokuları tazeliği yansıtan önemli faktörlerdendir. Büyük balıklarda etin 

dokusuna baskı uygulandığında et eski halini almıyorsa etin bayatladığı 

bilinmektedir. Küçük balıklar için el ayasına koyulan balık ele yapışıyorsa 

aynı şekilde onun da bayatladığını söylemek mümkündür. Balıklarda ağız 

kısımlarının kolay açılıp kapanması, gözlerinin kanlı ve donuk olması 

bayatlamanın en büyük göstergelerindendir. Balığın parlak dış yüzey rengini 

kaybetmesi bayatladığının göstergesidir (MEB, 2013).  

3.4. İşlenmiş Et Ürünleri 

İşlenmiş et ürünleri, ürünlerin raf ömürlerini uzatmak ve ürüne yeni 

özellikler kazandırmak amaçları ile üretilen gıdalardır. Fermente sucuk, 

salam, sosis, konserve et, tütsülenmiş et, pastırma bu gıdalardan bazılarıdır 

(Jeyakumar vd., 2017; Wolk, 2017).  
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3.4.1. İşlenmiş Et Ürünlerinde Fizikokimyasal Özellikler ve 

Duyusal Kalite 

Fermente edilmiş, ısıl işlem görmüş, emülsifiye edilmiş veya 

tütsülenmiş et ürünlerinde kırmızı ette uygulanan duyusal analiz teknikleri 

kullanılmakta, ürünlerin duyusal kalite parametreleri belirlenmektedir. Raf 

ömrünü uzatmak ve lezzet katmak amacı ile işlem gören bu et ürünlerinin 

amaçlananın ötesinde kullanılan uygulamalar sonucunda sağlığa risk etkeni 

şartlar oluşturduğu görülmüştür (Jeyakumar, Dissabandara, & Gopalan, 

2017). İşlenmiş etlerin tekstürleri pH değeri, protein oranı, tuz oranı gibi 

faktörlerden etkilenmektedir. Örneğin bir araştırmada kurutulmuş işlenmiş bir 

etin protein/nem oranı 0,5 iken çiğnenebilirlik özelliğinin en yüksek seviyede 

olduğu görülmüştür (Konieczny, Stangierski, & Kijowski, 2007). İşlenmiş 

etler kesim esnasında kirlilikten etkilenebilmekte ve bu da etin mikrobiyal 

dengesini bozmaktadır. İşlenmiş etin su aktivitesi 0,60-0,90 aralığında olursa 

ette bazı küfler ve bakteriler gelişebilir (Huang & Nip, 2001). Sucuk, sosis, 

salam, pastırma gibi et ürünlerinde katkı maddeleri belirtilen proseslere uygun 

oranda eklendiğinde büyük sağlık sorunu teşkil etmemektedir ancak renge 

katkısı bulunan nitrit ve nitratların ürüne ilavesi ile özellikle kırmızı et ve et 

ürünleri için kanser riski oluşabilmektedir (Akın & Gültekin, 2019).  

SONUÇ  

Et ürünlerinin tüketilme alışkanlıkları günden güne değişmekte olup 

gelişen teknoloji ile beraber gıda maddeleri hakkında günümüzde tüketiciler 

daha çok bilinçlenmektedir. Tüketicilerin gıda maddelerinin içeriğini bilmek 

istemesi, teknolojinin ilerleyip üreticilerin ise gıda maddelerini endüstriye 

uygun hale getirmek için çalışması çeşitli duyusal analizlerin yapılmasını 

gerekli kılmıştır. Analizler sonucu elde edilen tekstür, renk, aroma, lezzet, 

genel beğeni gibi duyusal kalite özelliklerine ait bulgular standartlara uygun 

gıda üretimini desteklemiştir. Sonuç olarak, gıda işlemede et ve et ürünleri 

üzerinde yapılan çalışmalar, duyusal analizler ve enstrümanlarla yapılan 

analizler ile yeterince test edilerek tüketicilerin ulaşmak istediği verilere ve 

arzu edilen ürünlere ulaşabilmesini sağlamıştır.  
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GİRİŞ 

Organik tarım uygulamaları bilinçli, kontrollü ve yönetmeliğe bağlı 

aynı zamanda denetlenen tarımsal üretim modelleridir. Tarımsal 

uygulamalarda gelişigüzel kullanılan gübre ve ilaç gibi girdiler çevre ve doğal 

kaynaklar için tehdit olmaktadır. Yanlış ve bilinçsiz tarım ilacı kullanımı 

insanlarda akut ve kronik zehirlenmelere neden olmaktadır. Bu nedenle 

organik tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele de Organik Tarım Kanunu 

ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kuralları 

gereğince mücadele etme zorunluluğu vardır. Organik tarım hastalık ve 

zararlılarla mücadele de önceliğin koruyucu bitki koruma kapsamında 

yapılmasını benimser. Koruyucu bitki koruma sayesinde hastalık ve zararlı 

etmenleri azalır. Kimyasal ilaç kullanımı minimuma iner. Çeliker ve 

ark.(2010); organik tarımda meyve ve bağ hastalıklarının yönetiminde sağlıklı 

ve kaliteli ürün alabilmek için bitkilerin ekolojik isteklerinin dikkate 

alınmasını, öncelikli olarak koruyucu önlemler ve fiziksel mücadele 

uygulanması gerektiği bu yetersiz kalırsa kimyasal mücadeleye 

başvurulabileceğini bildirmişlerdir. Koruyucu önlemler; dayanıklı çeşit 

seçimi, toprak yönetimi, işleme teknikleri, karışık ekim, ekim-dikim ve hasat 

zamanının ayarlanması gibi uygulamalardır. Fiziksel mücadele; solarizasyon, 

sıcak su uygulaması, elektromanyetik enerji gibi uygulamalardır. Koruyucu 

bitki koruma tedbirleri ve organik tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele 

konusunda üreticilerin bilgilendirilmeleri gerekir. Bu konuda üreticilerde bilgi 

eksikliği olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Ünal ve Can 2013 yılında, 

Kocaeli İlinde organik tarım yapan üreticiler ile görüşerek yaptıkları 

çalışmada; üreticilerin hastalık ve zararlılarla mücadelede yaprak biti için arap 

sabunu, mantari hastalıklar için ısırgan otu, acı biber ve sarımsak gibi ürünler 

kullandıklarını tespit etmişlerdir. Bu durumda üreticilerin hastalık ve 

zararlılarla mücadeleyi daha çok işletme içinde kendi yaptıkları ilaçlarla 

çözmeye çalıştıkları anlaşılmıştır. Üreticiler yaptıkları ilaçların tüm hastalık 

ve zararlılarla mücadele için yeterince sonuç vermediğini bildirmişlerdir. 

Bekyürek ve Güneş (2010), Kayseri ilinde iki farklı üzüm çeşidinde, 

konvansiyonel ve organik mücadele yöntemleri uyguladıkları iki yıllık bir 

çalışma yapmışlardır. Külleme, kurşuni küf, salkım güvesi gibi hastalık/zararlı 

ile konvansiyonel mücadelede ilaçlar, organik mücadele de bakırlı preparat, 

ıslanabilir toz kükürt, Bacillus türleri ve neem azal (Azadirachta indica) 

kullanmışlardır. Sonuç olarak, bağlarda salkım güvesi zararlısına karşı 

organik mücadele uygulanan alanlarda konvansiyonel mücadele yapılan alana 

göre daha az zararlı popülasyonu tespit etmişlerdir. 
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Bu çalışmada; organik bitkisel üretimde, hastalık ve zararlılarla 

mücadele kapsamında uygulanacak yöntemler belirtilmeye, ekonomik ve 

ekolojik metotlar açıklanmaya çalışılmıştır.  

2. ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA KURALLARI 

2.1. Koruyucu Bitki Koruma Kuralları 

Organik tarımda; hastalık ve zararlılarla mücadelede öncelikle 

kültürel savaş bir anlamda koruyucu bitki koruma tedbirleri önerilmektedir. 

Kültürel mücadele uzun yıllardan beri uygulanır ve birçok yöntemi içine alır. 

Dayanıklı çeşit kullanarak; verimi arttırmaya yönelik önlemi başlangıçta almış 

oluruz. Tahıl ve sebzelerde pas, külleme ve solgunluk gibi hastalıklara karşı 

dayanıklı çeşitler kullanmak başarı sağlar. Yer seçimi; organik üretim 

mümkün olduğunca hastalık ve zararlılardan uzak olan yerlerde üretim planı 

yapmalıdır. Araziye yakın yerlerde doğal olarak bulunan bitkiler yok 

edilmemelidir. Bu durum faydalı böceklere yaşam alanı sağlayabilir. Temiz 

tohum, yumru, soğan, çelik gibi üretim materyalleri kullanılması 

gerekmektedir. Ekim nöbeti uygulanması; ;uygun bir münavebe ile bazı 

hastalık ve zararlıları kontrol altına almak mümkün olabilir. Pamuk ekiminden 

sonra 3 yıl yonca veya 2 yıl mısır-buğday ekimi yapılıp ardından tekrar 

pamuk ekimi yapılırsa solgunluk hastalığı riski azalır. Ekim-dikim ve hasat 

tarihlerinin değiştirilmesi; hastalık/zararlıların aktif olduğu dönemle konukçu 

bitkinin duyarlı olduğu dönemin aynı zamana rastlamaması gerekir. Karışık 

ekim; buğday, arpa, çavdar ve yulafın karışık olarak ekimi yapıldığında 

külleme, yaprak pası, yulaf çizgi hastalığının büyük ölçüde azaldığı yapılan 

çalışmalarda belirtilmiştir. Ekim-dikim sıklığı; dikim aralıklarının açılması ile 

hastalık/zararlıların hızlı yayılması önlenmiş olur. Toprak verimliliği-toprak 

işleme-dengeli gübreleme; tın bünyeli, düz, derin profilli, organik madde 

içeriği yüksek, hava ve su dengesi olan topraklarda bitki daha iyi gelişir. 

Toprak işleme zararlı böcek popülasyonlarını doğrudan azaltabilir. Çiftlik 

gübresi ve yeşil gübre uygulamaları ile yapılan dengeli gübreleme sayesinde 

organik tarımda toprak mikroflorasının yoğunluğu artar, zararlı 

mikroorganizma yoğunluğu düşer. Toprak solarizasyonu; solarizasyonla 

toprak kökenli patojenler ve yabancı otların kontrolü sağlanabilir. Sanitasyon; 

arazi içinde ve dışında gerekli tüm önlemleri alarak hastalık kaynağını en aza 

indirmektir. Temiz alet ekipman kullanmak, kullanılan ekipmanın 

dezenfeksiyonu, üründe hastalıklı çiçeklerin toplanması, dökülen hastalıklı 

yaprakların toplanıp uzaklaştırılması gibi uygulamaları içerir (Saruhan ve 

ark.2010, Çeliker ve ark. 2010, İlbaş 2009). 
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Litterick ve ark.2002 bildirdiğine göre; organik tarım sisteminde 

hastalıklar ile mücadelede temel olarak tedavi edici olmaktan çok önleyici 

tedbirler almak gerekir. Sürdürülebilir tarım uygulaması, Entegre Zararlı 

Yönetimi (IPM) tarafından büyük ölçekte teşvik edilmektedir. IPM zararlı 

popülasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak için, insan sağlığına 

ve çevreye en az olumsuz etkisi olacak savaş yöntemlerinin bir arada 

uygulanmasıdır. IPM sistemi belli kısımları ile organik tarım içinde uygundur. 

Kimyasal böcek ilacı kullanmak yerine, IPM fiziksel kullanımı tercih eder, 

zararlıları önlemek için mekanik ve biyolojik kontrol yöntemlerini önerir. 

Gelişmekte olan birçok ülke, organik tarımın büyümesi nedeniyle bu tekniği 

yalnızca ekonomik avantaj için değil, aynı zamanda sürdürülebilir ürün verimi 

için de kullanır. Organik tarımın, geleneksel tarıma oranla daha yüksek 

eklembacaklı fauna çeşitliliği vardır, doğal düşmanların korunması 

gerekmektedir. (Pasupulla 2021). Entegre bir şekilde koruyucu bitki koruma 

tedbirlerini uygulamak üreticiyi kimyasal mücadele yönteminden uzaklaştırır. 

2.2. Fiziksel Savaş 

Zararlıların yaşadıkları ortamlarda bazı fiziksel değişiklikler 

oluşturarak zararlıları yok etmeye veya faaliyetlerini azaltmaya yönelik 

uygulamalara fiziksel mücadele adı verilir. Mekanik yöntemler; elle toplama 

ve ezme, kapan ve tuzaklar kullanma, engel ve örgüler kullanma 

yöntemleridir. Diğer yöntemler arasında, çağırıcı ışık yayan ışık kaynakları, 

yüksek veya düşük sıcak hava uygulaması, yakma,  su altında bırakma, 

radyasyon uygulama ve yüksek frekanslı akım etkisinde bırakma bulunur. 

(Altun, 2022,İlbaş 2009). 

Tuzaklama yöntemlerinden bazıları fiziksel savaşa bazıları biyoteknik 

savaşa dahildir.  İnsektisit kullanımını engellemeyi ya da azaltmayı sağlayan 

yöntemlerden birisi feromon tuzakları, besi tuzakları, visuel tuzaklar yada 

bunların birleşimidir. İzleme tuzakları bir plantasyona asılır, ilk ergin çıkışı 

saptanır saptanmaz belirli aralıklarda yoğun olarak aynı tip tuzaklar 

yerleştirilir ve zararlı eşeye ait bireyler cezbedici tuzaklar ile yakalanarak 

eşeysel oran bozulur. Zararlı popülasyonunu azaltmada bazen iki ya da üç 

farklı cezbedici aynı tuzağa yerleştirilerek kullanılabilir. Renk tuzaklarının 

yaygın kullanıldığı zararlılar meyve sinekleri, beyaz sinek, thripsler, ve 

yaprak galeri sinekleridir. Maksimum 500-520 nm arasında yansıtmaya sahip 

sarı renk bactrocera oleae için en etkilisidir. Thripsleri ise sarı ve mavi renk 

cezbeder. Çekici olarak kullanılacak renkteki bir levha üzerine kurumayan 

yapışkanla sürülür zararlının bulunduğu plantasyona belirli aralıklarla 
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yerleştirilir. Türe göre ağaç ya da bitki dallarına, seralarda ise bitkilerin 10-15 

cm üzerine gelecek şekilde sırıklara bir ip ya da tel yardımıyla levhalar asılır. 

Seralarda beyazsinek, yaprak galeri sineği ve tripse karşı sarı yapışkan 

tuzaklar kullanılmaktadır. Bu amaçla en sık kullanılan tuzaklardan biri, 

bireylerin çiftleşme çağrısı olarak karşı eşeyi cezbetmek için salgıladığı 

feromon maddesi ve bu madde ile hazırlanan feromon tuzaklardır. Türü en 

çok cezbeden renk ve biçimde hazırlanan tuzağa kurumayan yapışkan 

sürülmüş bir tabla yerleştirilir ve bunun üzerine de feromon kapsülü 

tutturulur.. Feromonu algılayan karşı eşey tuzağı bulur ve yapışkan tabla 

üzerine düşerek çok sayıda yakalanır. Tuzaklardan bir diğeri, zararlının 

kokuyu çok uzak mesafelerden alarak yönelebileceği ve genellikle fermente 

olabilen maddeler belirli oranda karıştırılarak uygun büyüklükte kaplara 

konup bitki dallarına bir ip ile asılarak yapılan besin tuzaklarıdır. Kokuya 

gelen böcekler kabın ağız kısmından içindeki sıvı ortama düşerek 

yakalanırlar. Zeytin sineğine karşı geliştirilen besi tuzaklarında amonyak 

solüsyonları ya da amonyum tuzları, meyve uçucuları kullanılır (Hekimoğlu 

ve Altındeğer 2006). Diamounyum fosfat gübresi organik tarımda yalnızca 

tuzaklarda cezbedici olarak kullanımına izin verilmiştir. Meyve sineği ve 

zeytin sineği için tuzaklara yerleştirilerek kullanılır. Ergin sinekler amonyum 

kokusu ile cezbedilir. Hidrolize proteinler organik tarımda yönetmelikte izin 

verilen insektisitlerle kombinasyon oluşturan ve tuzaklarda kullanılmalarına 

izin verilen cezbedicilerdir (İlbaş, 2009). 

2.3. Biyolojik Savaş 

Biyolojik mücadelede üç temel yaklaşım vardır: halihazırda bulunan 

doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması, doğal düşman 

popülasyonunun çoğaltılması ve desteklenmesi, doğal düşmanların üretildiği 

yerden temin edilmesi. Mevcut bulunan doğal düşmanları korumak için, hedef 

dışı canlıları yok eden geniş etkili tarım ilaçlarını kullanmamak gerekir. 

Organik tarım yönetmeliği gereğince bitki korumada kullanımına izin verilen 

ilaçlar dışında ürün kullanmak yasaktır. Organik tarım yapılan alanın dışında 

da bu tür ürünlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. Tablo 1’de Organik Tarım 

Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

kapsamında, biyolojik savaşta kullanılan mikroorganizmalar ve 

mikroorganizmalarla üretilen maddeler verilmiştir.  
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Tablo.1.Biyolojik Savaşta Kullanılan Mikroorganizmalar ve Mikroorganizmalarla 

Üretilen Maddeler 

İsim Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları 

Mikroorganizmalar (bakteri,virüs ve 

fungus) 

Sadece genetik olarak modifiye 

edilmemiş ürünleri kapsar 

Spinosad İnsektisit 

Sadece kilit parasitoidlere olan riskleri 

ve dayanıklılığın gelişme riskini 

asgariye indirecek önlemler alındığında 

kullanılır. 

Sadece genetik olarak modifiye 

edilmemiş ürünleri kapsar. 

Kaynak: Anonim,2010. 

İlaç kullanımının zorunlu olduğu durumlarda ise seçici ilaçlar tercih 

edilmelidir; bütün canlıları öldüren ilaçlar yerine hedef alınan zararlıları 

öldüren seçici ilaçlar tercih edilmelidir. Yine doğal düşmanların  avları 

olmadığı dönemlerde, bu alanlarda yaşamlarını sürdürecek doğal veya yapay  

besinlerin bulunması sağlanmalıdır. Bu yöntemde, doğal düşmanların yeteri 

kadar hızlı çoğalmadığı durumlarda, laboratuvarda üretilerek doğaya 

salınabilir. Bu uygulamaya örnek olarak, Mısırkurdu’na karşı kullanılan 

yumurta parazitoiti Trichogramma evanescens Westwood salımları verilebilir. 

Bir doğal düşman o yörede bulunmuyorsa doğal düşmanlar zararlının 

anavatanından getirilip o alana yerleştirilebilir (Öztemiz, 2008). Azizoğlu ve 

ark. 2012 bildirdiğine göre; organik tarımda zararlı böceklerle mücadelede 

yaygın olarak kullanılan biyolojik kontrol ajanları, mikrobiyal insektisitler, 

entomopatojenik bakteri, Bacillus thuringiensis, entomopatojenik nematodlar, 

heterorhabditidae, steinernematidae, entomopatojenik virüs, baculovirus, 

entomopatojenik protozoa;,nosema locustae, entomopatojenik fungus, 

beauveria bassiana gibi türlerdir. 

2.4. Kimyasal savaş 

Konvansiyonel tarımda yaygın olarak kullanılan kimyasal savaş 

yöntemleri, organik tarımda yönetmelik ile sınırlandırılmıştır. Organik 

tarımda, bitki koruma için kullanılan bitkisel ve hayvansal kökenli maddeler, 

biyolojik mücadele ajanları, bazı bakırlı bileşikler, kükürt ve madeni yağlar 

gibi maddelerin kullanımı kontrollü olarak yapılır. 
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Hastalıklara Karşı Kullanılan Maddeler:  

1-Bakırlı Bileşikler; Bakırhidroksit, bakıroksit, bakırsülfat ve 

bakıroksiklorit formlarındaki bakırlı fungusitler geniş çapta fungal ve 

bakteriyel patojenlere karşı etkilidirler. Bağda mildiyöye karşı mayıs ayında 

çiçeklenmeden önce 1-2 kez yapılacak ilaçlama ve çiçeklenmeden sonra 

yapılacak bir ilaçlama korumaya yeterli olacaktır. Zeytin Halkalı Leke 

hastalığına karşı da bakırlı preparatlar etkilidir 

2- Bordo Bulamacı; Tohum yatağı, fide yetiştirme toprağı ve sebze 

bahçesinde mantari hastalıklara karşı son derece etkilidir. İki kısım sönmüş 

kireç ve bir kısım göztaşı (bakır sülfat) kullanılarak hazırlanabilir.  

3- Kireç-kükürt bulamacı (Kalsiyum Polisülfit) Fungisit, insektisit ve 

akarisit etkisi bulunur. Kabuklu bitlere, şeftali yaprak kıvırcıklığı hastalığına 

ve kara lekeye karşı iyi kontrol sağladığı biliniyor. Organik tarımda meyve 

ağaçları, bağda kış mücadelesi ve zeytinde uygulanmasına da izin verilmiştir.  

4- Propolis Cucurbitaceae familyasında yalancı mildiyö'ye karşı 

kullanılabilir.  

5- Potasyum Permanganat, fungusit ve bakterisit olarak sadece meyve 

ağaçları, zeytin ve asmalarda kullanılabilir.  

6. Lesitin Soyadan elde edilen, su ve yağların bir arada bulunmasını 

sağlayan emülgatör bir maddedir. Bio-Blatt adlı preparat lesitin içermekte 

olup külleme hastalıklarına karşı kullanılır. 7- Kuartz kumu, uzaklaştırıcı 

olarak kullanılır.  

8- Bal mumu, budama yaralarını kapatma amacıyla kullanılır.  

9- Etilen Yeşil olarak hasat edilen muz vb ürünlerin sarartılması için 

kullanılabilir.  

Zararlılara  Karşı Kullanılan Maddeler: 

 1-Chrysanthemum cinerariaefalium’dan Elde Edilmiş Piretrin Esaslı 

Preparatlar Chrysanthemum cinerariaefalium (krizantem) çiçeklerinden soğuk 

su ekstraksiyonuyla elde edilen piretrin, ısırıcı ve emici böceklere karşı 

insektisit olarak kullanılır. Organik tarım yönetmeliğine göre yetkilendirilmiş 

kuruluş tarafından kullanımına onay verilenler kullanılabilirler. 

2- Bacilus thuringiensis Preparatları Bu bakteri meyvecilikte özellikle 

bağcılıkta lepidoptera larvalarına karşı selektif etki göstermektedir. Patates 

böceğine karşı da kullanılmaktadır. Organik tarım yönetmeliği sadece genetik 

modifiye edilmemiş bakteri preparatlarının kullanımını izin vermiştir.  

3- Mineral Yağlar Bitki yüzeyini kaplayarak aerobik patojenlerin 

gelişimini ve aktivitesini engeller. İnsektisit olarak sadece meyve ağaçları, 
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asmalar, zeytin, muz ve turunçgillerde özellikle yaprak biti ve kabuklu bite 

karşı kullanılır.  

4- Bitkisel Yağlar Bitkisel yağlar genellikle depolanmış ürün 

zararlılarına karşı kullanılmaktadır.. Gül yağının Xanthomonas campestris pv. 

vesicatoria'ya ( bakteriyel leke) karşı engelleyici etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. Kekik yağı, toprak sterilantı olarak nematod ve toprak kökenli 

patojenlere karşı etkilidir ya da susam yağının sinerjistik etkisinden 

yararlanarak bazı yararlı mikroorganizmaların etkileri artırılabilir. Bunun yanı 

sıra susam, keten, pamuk, haşhaş ve zeytinden elde edilen bitkisel yağlar su 

ve arapsabunu ile karıştırılıp çıplak vücutlu böceklere karşı kullanılmaktadır. 

 5- Kieselgur Kieselag'lerden elde edilen bir madde alg kireci adı 

altında patates mildiyösüne ve patates böceğine karşı kullanılır Belirli 

koşullarda bitkiyi kuvvetlendirici olarak da etki edebilir (Yetkin 2010, İlbaş 

2009).  

Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında bitki ve hayvan kökenli 

maddeler Tablo:1.de verilmiştir (Anonim 2010). 
 

Tablo:2. Bitki ve Hayvan Kökenli Bitki Koruma Maddeleri 

İsim Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları 

Azadirachta indica (neem ağacı)’dan 

ekstracte edilmiş azadirachtin 

İnsektisit 

Balmumu Budama ajanı 

Jelatin İnsektisit 

Hidrolize proteinler  Cezbedici (attractant), Yalnızca bu 

listede yer alan diğer uygun ürünlerle 

birlikte uygulamalarına izin verilir. 

Lesitin Fungusit 

Bitki yağları (nane yağı, çam yağı, kimyon 

yağı) 

İnsektisit, akarisit, fungusit ve 

çimlenme engelleyici 

Chrysanthemum cinerariaefolium’ dan 

ektrakte edilmiş piretrinler  

İnsektisit 

Quassia amara’dan ekstrakte edilmiş 

quassia 

İnsektisit,uzaklaştırıcı (repellent) 

Derris spp. ve Lonchocarpus spp. ve 

Terphrosia spp. ‘den ektrakte edilmiş 

Rotenone 

İnsektisit 

Kaynak: Anonim,2010. 

 

Dayan ve ark. Bidirdiğine göre; Organik üretimde böcek öldürücü 

olarak Azadirachtin bazlı ürünlerin kullanımı yaygındır. Yaprak bitleri, 
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tırtıllar, böcekler (Colorado patates böceği dahil), deliciler, tomurcuk kurtları, 

kesme kurtları, yaprak çekirgeleri lepidoptera-ous larvaları, kurtçuklar, 

mealybugs, psyllids, beyaz sinekler ve diğer böcekler karşı kullanılır. 
 

 

Şekil:1. Neem Ağacından Elde Edilen Ana Biyoaktif  Bileşenin Yapısı 

Kaynak: Dayan ve ark.2009 

 

SONUÇ 

Organik Tarım, belli kurallara bağlı olan yönetmelikler çerçevesinde 

üretim yapılan ve yetkilendirilmiş kuruluş tarafından denetlenen bir üretim 

şeklidir. Bu bağlamda bitkisel üretimin önemli kültürel bakım işlerinden olan 

hastalık ve zararlılarla mücadelede yönetmelikler çerçevesinde uygulama 

yapma zorunluluğu vardır. Organik üretimde hastalık ve zararlılarla 

mücadelede günümüzde kullanılan kabul görmüş fiziksel, biyolojik ve 

kimyasal mücadele yöntemleri bulunmaktadır. Organik tarımda amaç 

kimyasal yöntemlere başvurmaya gerek kalmayacak önlemler almaktır. 

Hastalık ve zararlılara ekolojik ve ekonomik şekilde mücadele etmek, 

koruyucu bitki koruma yöntemlerine önem vermek gerekir. Bunu için; 

dayanıklı çeşit kullanmak, ekim nöbeti yapmak, yöreye uygun çeşitlerin ekim 

dikimini yapmak, temiz üretim materyali, temiz alet ekipman kullanmak, 

uygun türlerde karışık ekim yapmak, hastalık ve zararlının aktif olduğu 

döneme denk gelmemek için ekim-dikim tarihlerini değiştirmek, çok 

yıllıklarda hasat tarihlerini değiştirmek, dengeli gübreleme uygun sulama 

yapmak, malçlama gibi yöntemlerle toprak solarizasyonu yapmak tercih 

edilmelidir. Bunun yanında organik tarımın yönetmelikleri çerçevesinde 

uygun olan Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) kullanılabilir. Gerek koruyucu 

bitki koruma önlemleri, gerekse diğer savaş yöntemleri konusunda sadece 

organik tarım üreticileri değil, konvansiyonel tarım üreticileri de 

bilinçlendirilerek uygulamalar yaygınlaşırsa sürdürülebilirliğe ulaşılma 

hedeflerine daha yaklaşılabilir.  
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GİRİŞ 

Nüfus artışı ile birlikte toplumların tüketim kültürlerindeki değişim 

dünyada gıda ihtiyacını giderek arttırmaktadır. Gıda arzını gerçekleştirmek 

amacıyla verim kaybını azaltmak ilk akla gelen çözümlerden olmaktadır. Bu 

amaçla kullanılan pestisitler ve kimyasal gübre uygulamaları bitkilerde strese 

ve toprakta verimsizliğe neden olmaktadır. Bu durum kısır döngüye neden 

olmakta ve üretim artışı için yapılan kimyasal uygulamalar kirliliği 

tetiklemektedir. 

Tarımsal ürün verimliliğini etkileyen birçok hastalığa mantarlar neden 

olmakta olup bununla mücadelede kullanılan pestisit türüne fungisit denir. 

Ülkemizde 2021 yılında bitki koruma ürünü olarak kullanılan pestisit miktarı 

52.965 ton olup bunun 19.098 tonu fungisittir  (Tarimorman, 2022). 

Fungisitler, bitki enfeksiyonlarını tedavi etmek, mahsul kaybını önlemek ve 

tarımsal verimi artırmak için yüzyıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Kleinkauf vd, 2013; Wise vd, 2019; Yang vd, 2015) 

Abiyotik stresler faktörlerinin üretimi sınırlandırması ve verim 

kayıplarındaki artışı tetiklemesi önemli bir sorundur. Uygulanan kimyasalların 

bitkiler üzerindeki stres etkisini azaltmak amacıyla son yıllarda organik 

ürünlerin kullanımı üzerine çalışmalara yoğunlaşılmıştır.   

Domates meyvesi ( Solanum lycopersicum L.) dünyada 1,1 milyar ton 

olan yaş sebze üretiminde domates 182 milyon ton ile %16’lık paya sahiptir 

(TUİK, 2022). Üretimde lider konumda olan Çin, toplam dünya domates 

üretiminin %34’lük kısmını karşılamaktadır. Ülkemiz 188.270 hektar alanda 

13.000.000 ton domates üretimi ile 4. sırada yer almaktadır (TÜİK, 2022). 

İçerdiği likopen, fenolik bileşikler, özellikle flavonoidler ve C-E vitaminleri 

sayesinde önemli bir diyet antioksidan kaynağıdır (Leonardi vd, 2000; Stewart 

vd, 2000; Lenucci vd, 2006) 

Bu araştırmada fungisitin neden olduğu stresi azaltmak amacıyla 

kitosan uygulamasının domates fidelerindeki morfolojik etkileri incelenmiştir. 

Materyal-Yöntem 

Çalışma, sera koşullarında Mart-Temmuz 2022'de gerçekleştirilmiştir. 

Denemede Kayra F1 (Anamas Tohum Company) çeşidi domates 

kullanılmıştır. Fideler, her biri 40 x 40 mm olan 128 gözlü viyollerde 

büyütülmüştür. Fide yetiştirme ortamı olarak torf (Klasmann TS 1®) ve perlit 

(Agrobit®) (%60 torf, %40 perlit) karışımı kullanılmıştır. Daha sonra 

istenilen büyüklüğe ulaşan fidanlar Mayıs ayında saksılara dikilmiştir. 
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Fungisit uygulamaları 

Fungusit stresi oluşturmak için ise Koruma Tarım firmasına ait % 80 

Mancozeb aktif madde içeren Dikotan M-45 ticari markalı fungisit kullanıldı. 

Fungisit çözeltisi 0, 400 ve 500 ppm dozlar halinde 3 farklı konsantrasyon da 

hazırlandı. Çözeltiler, fide dikiminden bir gün sonra başlatıldı ve iki hafta ara 

ile hasata kadar toplam 3 kez olmak üzere yaprakların üst ve alt taraflarına 

püskürtüldü. Kitosan çözeltisi ise 0, 50, 100 ve 150 ppm dozlar halinde 4 

farklı konsantrasyon da hazırlandı ve ekimden bir gün önce ve daha sonra 

hasata kadar her hafta düzenli olarak (bitki başına 15 ml) yaprakların üst ve 

alt taraflarına püskürtüldü. 

Morfolojik ölçümler 

Dikimden 45 gün sonra, morfolojik parametreler (bitki boyu, gövde 

boyu, gövde kalınlığı yaprak sap uzunluğu ve yaprak alanı) ölçülmüştür. Şekil 

1’ de uygulama yapılan domates fideleri verilmiştir. 

 

Şekil 1: Uygulama yapılan fideler 

Fungisit-Kitosan Uygulamaları 

Araştırmada kitosan uygulaması sonrası incelenen tüm morfolojik 

parametreler arasında istatiksel olarak %5 önem seviyesinde önemli 

farklılıklar tespit edilmiştir. 

 

 



115 | TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMADA AKADEMİK YAKLAŞIMLAR 

 

Bitki boyu (cm) 

Araştırmada fungisit stresine bağlı olarak uygulamalar arasında 

istatiksel olarak farklılıklar ortaya çıkmıştır. Fungisit stresine karşı en etkili 

kitosan uygulaması 400 ppm fungisit uygulamasında 150 ppm’lik uygulama, 

500 ppm fungisit uygulamasında ise 100 ve 150 ppm kitosan olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 1). 

Gövde boyu (cm) 

Araştırmada fungisit stresine bağlı olarak uygulamalar arasında 

istatiksel olarak gövde boyu açısından farklılıklar ortaya çıkmıştır. 400 ve 500 

ppm’lik fungisit uygulamalarında en etkili kitosan uygulamasının 150 ppm’lik 

doz olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). 

Yaprak alanı (cm
2
) 

Yaprak alanının fungisit ve kitosan uygulamalarına bağlı olarak 

farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Her iki fungisit konsantrasyonun da da 

stresin etkisini hafifletici en etkili kitosan uygulamasının 150 ppm’lik 

uygulama olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). 

Gövde çapı(mm) 

Gövde çapı bakımından uygulamalar arasında farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir. Her iki fungisit konsantrasyonun da da gövde çapının artışını 

olumlu etkileyen ve stresin etkisini hafifletici en etkili kitosan uygulamasının 

150 ppm’lik uygulama olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). 

SPAD 

SPAD değerleri bakımından bakımından uygulamalar arasında önemli 

farklılıklar tespit edilmiştir. 400 ppm fungusit konsantrasyonun da stresi 

azaltmada en etkili kitosan uygulamasının 100 ve 150 ppm, 500 ppm fungusit 

konsantrasyonunda ise 150 ppm’lik uygulamanın en etkili doz olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Kitosanın fungusit stresi altındaki domates bitkilerinin morfolojik 

özelliklerine etkisi 

Fungisit 

(ppm) 
Kitosan (ppm) PH SH LA ST SPAD 

0  0  33,75 7,67 21,43 8,23 60,00 

400  

0  32,45 6,86 20,23 7,90 58,50 

50  32,76 6,93 21,17 7,93 58,90 

100  33,24 6,97 21,62 8,00 62,50 

150 33,93 7,72 21,88 8,33 62,50 

500  

0  29,76 6,50 20,05 7,76 57,83 

50  30,37 6,83 20,23 7,80 59,20 

100  30,67 7,17 20,57 7,97 59,79 

150 30,67 7,40 21,48 8,19 61,33 

PH:bitki boyu (cm); SH:gövde boyu (cm); LA:yaprak alanı (cm2); ST: gövde çapı (mm) 

SONUÇ 

Kabukluların kabuklarında, böcek dış iskeletlerinde ve mantar hücre 

duvarlarında kitin formunda bulunan kitosan, selülozdan sonra doğada en bol 

bulunan biyopolimerdir (Younes ve Rinaudo 2015). Kitosanın tuzluluk stresi 

gibi abiyotik streslere karşı bitkilerde çeşitli savunma yanıtlarını uyardığı 

belirtilmektedir. Son yıllarda bazı araştırmacılar, bitkilerin abiyotik streslere 

(ağır metal stresi, tuz stresi, su kısıtlaması, sıcaklık stresi gibi) karşı direncini 

artırmak için kitosan ve oligomerlerini kullanmışlardır. Ayrıca, ROS sistemini 

temizleme kapasiteleri ve nihayetinde stres altındaki gelişmiş performansları, 

araştırmacıları daha çeşitli bir uygulama sunmak için bu yeni biyopolimeri 

keşfetmeye devam etmeye çekmiştir (Hidangmayum vd, 2019). 

Çalışmada fungisit uygulaması sonrası kontrol gurubu ile 

karşılaştırıldığında morfolojik özellikler arasında istatiksel olarak farklılıklar 

tespit edilmiştir. Araştırmada fungisit stres koşullarının bitkilerin tüm 

morfolojik özelliklerinde bir azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. Ancak 

fungisitin neden olduğu stresi azaltmak amacıyla uygulanan kitosanın bariz 

olarak fungisit stresini tolere edecek etkisi gözlemlenmemiştir. 
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GİRİŞ 

Isı dalgaları, kuraklıklar ve şiddetli yağışlar gibi aşırı hava olayları 

daha sık hale geldiğinden ve iklim değişikliği ile ilgili felaket tahminleri 

bulunduğundan, mahsulün çevresel ve patojen stresine karşı direncinin 

arttırılması, büyüyen bir küresel nüfusu beslemek için son derece önemlidir 

(Bailey-Serres, Parker, Ainsworth, Oldroyd, & Schroeder, 2019). Bu amaçla, 

ekin türlerini genetik olarak geliştirmek için, stres tolerans genlerinin altında 

yatan moleküler süreçler hakkında daha derin bir bilgi gereklidir. 

Düşük sıcaklık, çoğu bitki türünde büyüme ve gelişmeyi sınırlandıran 

ve aynı zamanda bitki ekiliş zamanını ve coğrafik yayılışını belirleyen önemli 

abiyotik stres faktörlerinden birisidir. Kışlık olarak yetiştirilebilen bitkiler 

soğuğa uyum (cold acclimation) sürecinde düşük sıcaklıkları tolere edebilecek 

özel genetik mekanizmalar geliştirmektedir (Thomashow, 1998). Diğer bir 

deyişle, uzun dönem adaptif evrim sürecinde, bazı bitki türleri, düşük 

sıcaklıklara uyum sağlamak için bir dizi fizyolojik ve moleküler mekanizma 

geliştirmiştir (Song, Niu, & Wan, 2016).  Bu mekanizmalar içerisinde ilgili 

genlerin ifadelerinde meydana gelen artış ve azalışlar ile hücresel ve 

fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir (Thomashow, 1998). Yapılan 

çalışmalar Soğuk Düzenleyici genlerin (Cold-regulated-Genes, COR) 

bitkilerde soğuğa uyum sürecinde çok yüksek oranda ifadelerini artırdığını ve 

donmaya karşı bitki toleransının kazanılmasında önemli fonksiyonlar 

üstlendiğini göstermiştir (Karlson, Nakaminami, Toyomasu, & Imai, 2002). 

İnsan genomunda kodlanan proteinlerin yaklaşık %2'si hem DNA hem de 

RNA'yı bağlama yeteneğine sahiptir. Bu proteinler, gen ekspresyonu, hücre 

canlılığı ve homeostazinin modülasyonunda anahtar rol oynar (Hudson & 

Ortlund, 2014).  

1. GLİSİNCE ZENGİN PROTEİN AİLESİ 

Daha büyük glisince zengin protein (GRP- glycine-rich protein) süper 

ailesinin bir alt ailesi olan glisin bakımından zengin RNA bağlayıcı proteinler 

(GR-RBP'ler- glycine-rich RNA-binding proteins), soğuk, yaralanma, UV 

radyasyonu, tuzluluk ve patojen enfeksiyonu gibi streslerle bağlantılıdır 

(Sachetto-Martins, Franco, & De Oliveira, 2000). GR-RBP'ler bir standart 

RNA tanıma motifi (RRM) veya bir N-terminal ucunda soğuk şok domaini 

(CSD) ve C-terminalinde glisin açısından zengin bir bölge ve mRNA öncesi 
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ekleme, RNA'nın nükleositoplazmik taşınması ve RNA düzenleme dahil 

olmak üzere çeşitli işlemlerde yer alır. Çekirdek ve sitoplazma arasında gidip 

gelen GR-RBP'lerin, işlenmesini etkilemek için çekirdekteki hedef 

transkriptlerini bağladığı gösterilmiştir ve bu nedenle, GRP'lerin bitkilerdeki 

biyolojik rollerini anlamanın anahtarı, doğrudan hedef RNA ve RNA 

bağlanma bölgelerini bulmaktır (Köster, Reichel, & Staiger, 2020). Bitki 

glisin bakımından zengin proteinler (GRP'ler), yüksek bir glisin içeriği (Gly, 

%20-70) ile karakterize edilir ve ek motiflerin varlığına ve Gly tekrarlarının 

düzenlenmesine bağlı olarak beş sınıfa ayrılır (Mangeon, Junqueira, & 

Sachetto-Martins, 2010). Bunların arasında, GR-RBP'ler olarak bilinen sınıf 

IV'ün üyeleri, bitkilerde özellikle bol miktarda bulunur (Krishnamurthy, Kim, 

Jeong, Kang, & Lee, 2015). Bu sınıf ayrıca dört alt sınıfa ayrılır (I-IV olarak 

gösterilir). Alt sınıf I, bir RNA tanıma motifi (RRM) alanının yanı sıra glisin 

bakımından zengin (GR) bir motif içerirken, alt sınıf IV, GR motifinin yanı 

sıra iki RRM alanı içerir. Diğer iki sınıf (II, III) her ikisi de CCHC çinko 

parmak motifleri içerir ve çinko parmak içeren glisin bakımından zengin RNA 

bağlayıcı proteinler olarak adlandırılır (Mangeon et al., 2010).  

Bu gruplar arasındaki en büyük fark, yalnızca alt sınıf III'te bulunan 

soğuk şok alanında (CSD) yatmaktadır. Bunlar arasında soğuk şok protein 

bölgesine (Cold Shock Domain-CSP / Cold Shock Domain Protein-CSDP) 

sahip proteinler vardır. CSP proteinleri hem prokaryotik hem de ökaryotik 

olarak farklı taksonlardan organizmalarda tespit edilmiştir (Budkina, Zlobin, 

Kononova, Ovchinnikov, & Babakov, 2020). CSD proteinleri, en az bir CSD 

kopyası içerdikleri için tanımlanır. 

 

 
Şekil 1. Glisince zengin protein Gen ailesine ait sınıfların şematik gösterimi. (Ma 

et al., 2021)’dan değiştirilerek alıntılanmıştır. 
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2. SOĞUK ŞOK DOMAİN PROTEİN YAPISI 

Bakterilerde CSD yapısı, kompakt bir β barel (Beta Fıçı yapısı) 

oluşturan beş antiparalel β iplikçikleriyle temsil edilir (Şekil 2.). β2 ve β3 

dizileri, tüm CSD'ler için tipik olan RNP1(ribonükleoprotein molekülü 1) ve 

RNP2 (ribonükleoprotein molekülü 2) (Horn, Hofweber, Kremer, & 

Kalbitzer, 2007), RNA bağlayıcı motifleri ve ayrıca RNA etkileşimli 

proteinlerin RNA tanıma motifi (RRM) alanlarını içerir (Maris, Dominguez, 

& Allain, 2005). RNP1 ve RNP2'deki aromatik amino asitlerin yan zincirleri, 

istifleme etkileşimleri yoluyla CSD'nin nükleik asitlere bağlanmasını sağlar. 

Bu özellik, CSD proteinlerinin RNA bağlama ve RNA erime aktiviteleri için 

çok önemlidir (Schröder, Graumann, Schnuchel, Holak, & Marahiel, 1995). 

Bunun aksine, CSD'ye ek olarak, bitki CSDP'leri ayrıca değişen sayıda 

serpiştirilmiş CCHC tipi çinko parmak motifi ve glisin açısından zengin C-

terminal alana sahiptir (Karlson & Imai, 2003). 

 
Şekil 2. Arabidopsis’te Soğuk Şok Domain Proteinlerinin 3D görüntüsü. Ok ile 

gösterilen renkli bölge Soğuk Şok domainlerini göstermektedir. 

 

3. SEÇİLİ BİTKİLERDE SOĞUK ŞOK DOMAİN 

PROTEİN YAPILARI 

COR genleriyle birlikte soğuğa karşı toleransın artırılmasında etkili 

olan diğer bir gen grubu soğuk şok genleri ve bunlara ait Soğuk Şok Domain 

proteinleridir (Cold Shock Domain Protein, CSP veya CSDP). CSP ilk defa 

bakterilerde bulunan ve monokotiledon ve dikotiledon gibi yüksek bitkiler ve 

ilkel bitkiler (yosun vb) arasında yaygınlık göstermektedir (Karlson & Imai, 

2003).  
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Tanımlanan ilk bitki CSDP, nükleik asit bağlama aktivitesi sergileyen 

ve uzun süreli soğuğa alışma sırasında taç dokusunda protein seviyeleri 

sürekli artan kışlık ekmeklik buğdayı WCSP1'dir (Karlson et al., 2002). 

Soğuğa adaptasyona ek olarak, CSDP ailesinin üyeleri, hücresel büyüme, 

embriyo gelişimi, çiçeklenme zamanı ve meyve gelişimi, besin stresi ve 

bitkilerde durağan faz gibi çoklu biyolojik süreçlerde yer alırlar (Graumann & 

Marahiel, 1998; Sasaki & Imai, 2012).  

Soğuk şok domain proteinleri şu şekilde karakterize edilmiştir; tipik 

olarak glisince zengin bölgeler ve bu bölgelerin C-terminal kısmında 

CXXCXXXXHXXXXC yapısında zinc-fingerlar aralara dağılmış olarak 

bulunur (Şekil 3.) (Karlson et al., 2002). Glisince zengin bölgeler ve 

CXXCXXXXHXXXXC çinko parmak (zinc-finger) bölgelerinin nükleik 

asitlere ve diğer proteinlere bağlanmasıyla ilişkisi olduğu düşünülmektedir 

(Karlson et al., 2002). 

 
Şekil 3. Seçilen türlerde Soğuk Şok Domain Protein sekanslarının çoklu hizalanması.    

T-coffee çoklu hizalama algoritması ile MacVector programı kullanılarak seçilen 

bitkilerin Soğuk Şok Protein dizileri hizalanmıştır. Hizalama sonucunda CSP domain, 

Glisince zengin bölgeler ve Çinko parmak dizileri belirlenmiştir. 
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Dizi bilgisi ayrıca CSD proteinleri için genomik dizilerin yaygın olarak 

intron içermediğini ortaya koymuştur. Her türdeki gen ailesi üyelerinin sayısı 

bazı türlerde iki (Oryza sativa, Zea mays, Sorghum bicolor ve Vitis vinifera) 

bazı türlerde beşe (Solanum lycopersicum, Brassica rapa ssp. pekinensis) bazı 

türlerde altıya (Brassica rapa ssp. chinensis cv. Suzhouqing) bazı türlerde ise 

yediye (Glycine max) kadar değişir (Şekil 4).  

Ek olarak, bazı  türler, CSD proteinlerinin hem uzun hem de kısa 

versiyonlarına sahiptir. Monokotiledonlarda, CSD proteinleri iki veya dört 

CCHC çinko parmak içerirken, dikotiledonlarda ise CCHC çinko parmak 

sayısı bir, iki, dört, beş veya yedidir (Nakaminami, Karlson, & Imai, 2006; 

Sasaki & Imai, 2012; Sasaki, Kim, & Imai, 2007).  

 
Şekil 4. Seçilen bitki türlerinde soğuk şok domain genlerinin şematik gösterimi. 

(Sasaki & Imai, 2012)’den değiştirilerek alıntılanmıştır. 
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4. BİTKİLERDE SOĞUK ŞOK PROTEİNLERİNİN 

FONKSİYONEL      KARAKTERİZASYONU 

Model bitki Arabidopsis thaliana genomunda 4 tane soğuk şok 

domain proteini tanımlanmıştır (AtCSP1-AtCSP4). AtCSP1, bir CSD ve yedi 

çinko parmak (ZF) içerir. AtCSP1, RNA'ya ve tek sarmallı/çift sarmallı 

DNA'ya bağlanır ve kısmen çift sarmallı nükleik asitleri eritir (J. S. Kim et al., 

2007). AtCSP1-GFP'nin hücre altı lokalizasyonu çekirdekte ve sitoplazmada 

gözlenmiştir (Imai, Kim, Sasaki, Sato, & Sonoda, 2013). AtCSP1'in 

ekspresyonu, soğuğa tepki olarak yukarı yönde regüle edilir, ancak tuz ve 

kuraklık stresleri altında aşağı regüle edildiği gözlenmiştir (J. S. Kim et al., 

2007; Park, Kwak, Oh, Kim, & Kang, 2009). AtCSP1'in aşırı ekspresyonu 

(Overexpression), dehidrasyon ve tuzluluk stresi altında tohum çimlenmesini 

geciktirdiği bulunmuştur (Park et al., 2009).  

AtCSP2, bir CSD ve iki çinko parmak içerir. AtCSP2-GFP proteininin 

hücre altı lokalizasyonu, çekirdekte ve sitoplazmada olduğu gösterilmiştir 

(Fusaro et al., 2007; Sasaki et al., 2007). AtCSP2, fidelerdeki diğer AtCSP'ler 

arasında en yüksek ekspresyon seviyesini gösterdiği tespit edilmiştir (Fusaro 

et al., 2007; Nakaminami et al., 2009). Ayrıca, AtCSP2, vejetatif büyüme fazı 

sırasında ağırlıklı olarak sürgün apikal meristeminde ve kök ucunda eksprese 

edildiği gözlenmiştir (Fusaro et al., 2007; Sasaki et al., 2007). Bununla 

beraber AtCSP2’nin Transkript seviyesi soğuk ve tuz stresi altında tepki 

olarak arttığı, ancak dehidrasyonla yükselmediği bulunmuştur (Tablo 1) 

(Fusaro et al., 2007; J. S. Kim et al., 2007; Park et al., 2009; Sasaki et al., 

2007).  

AtCSP2 geninin donma toleransını negatif şekilde düzenlediğini ve 

yakın paralogu olan AtCSP4 ile bir dereceye kadar soğuğa karşı toleranslıkta 

etkisiz oldukları belirlenmiştir (Sasaki, Kim, & Imai, 2013). Yapılan doku 

spesifik gen ekspresyonu çalışmaları AtCSP2 geninin meristematik doku ve 

ovül de yüksek seviyede ifade edildiğini göstermiştir.  AtCSP2 geni elemine 

edilen (knock-down gene) bitkilerde erken çiçeklenme, stamen sayısında 

azalma ve yüksek oranda normal olmayan tohum ve embriyo gelişimi 

gözlenmiştir (Fusaro et al., 2007; Nakaminami et al., 2009; Sasaki et al., 

2007).  

AtCSP3 geni, bir CSD ve yedi çinko parmak (ZnF) içerir. AtCSP3, 

şuana kadar Arabidopsis'te en kapsamlı şekilde karakterize edilen CSD 
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proteinidir (Imai et al., 2013). AtCSP3, Arabidopsis’te yalnızca fide dönemi 

köklerde ve sürgünlerin meristematik dokularında ekspresyon gösterdiği 

gözlenmiştir (M.-H. Kim, Sasaki, & Imai, 2009). AtCSP3'ün ekspresyon 

seviyeleri, fidelerin kök ve sürgünlerinde soğuğa stresi sırasında yukarı doğru 

regüle edildiği gözlenmiştir.  

Soğuk stresi uygulaması sonrasında ekspresyon alanı kök 

meristematik dokusundan kökün daha geniş bir bölgesine doğru genişlediği 

tespit edilmiştir (M.-H. Kim et al., 2009). Soğuk stresi altında veya Normal 

koşullar altında, fonksiyon kaybı olan bir AtCSP3 mutantı (atcsp3-2), yabani 

tip bitkiye kıyasla donmaya karşı hassas olduğu bulunmuştur. AtCSP3'ün aşırı 

ekspresyonu sonucu elde edilen transgenik bitkilerde, yabani tip bitkilere göre 

gelişmiş donma toleransı sağladığı tespit edilmiştir (M.-H. Kim et al., 2009). 

AtCSP4 geni, bir CSD ve iki çinko parmak içerir. AtCSP4-GFP'nin 

hücre altı lokalizasyonu en yoğun şekilde Nükleol’de tespit edilmiştir, ancak 

GFP (Yeşil Florasan Proteini) sinyalleri ayrıca nükleoplazmada ve 

sitoplazmada çok zayıf bir şekilde gözlenmiştir. AtCSP4'ün dokuya özgü 

ekspresyon seviyesi, RT-qPCR (Real Time- quantitative Polymerase Chain 

Reaction) ve promotör-GUS ekspresyon vektörü kullanılarak araştırılmıştır 

(Nakaminami et al., 2009; Yang & Karlson, 2011). AtCSP2 ve AtCSP3'ün 

aksine, AtCSP4'ün ifadesi daha geniş bir bitki dokusu aralığında tespit 

edilebilmiştir. Vejetatif dönemde, AtCSP4'ün apikal meristemlerde, genç 

yaprakların vasküler dokularında ve kök uçlarında ekspresyonu tespit edildi 

(Yang & Karlson, 2011). Çiçek ve silique (Turpgil ailesi Meyve formu) gibi 

üreme organlarında daha yüksek ekspresyon seviyeleri tespit edilmiştir (Yang 

& Karlson, 2011).  

AtCSP4'ün knock-out bir mutantı, büyüme dönemi bozuklukları veya 

morfolojik değişiklikler göstermediği gözlendi. Buna ek olarak AtCSP4, Col-

0'a (Columbia-0) göre Ler (Landsberg erecta) ekotipinde 1000 kat aşağı 

regüle edilmiştir (Nakaminami et al., 2009). Bu veriler, AtCSP4'ün tek başına 

normal büyüme için temel bir gen olmadığını veya diğer AtCSP'lerle işlevsel 

olarak fazlalık olduğunu göstermiştir. 
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Tablo 1. Karakterize edilmiş bitki soğuk şok domain proteinleri. (Sasaki & Imai, 

2012)’den alınmıştır. 

Bitki 

türü 

Protein 

adı 

Abiyotik stres 

tepkisi 
Fonksiyon Referans 

Buğday WCSP1 Soğuk (Yukarı) 
Soğuk 

aklimasyon 

Karlson et al. 

(2002),  

Nakaminami et al. 

(2006) 

Çeltik OsCSP1 

Soğuk (Yukarı), 

kuraklık (yukarı), tuz 

(yukarı) 

Soğuk stres 

adaptasyonu, 

geliştirme 

Chaikam and 

Karlson (2008) 

 
OsCSP2 

Soğuk (yukarı), 

kuraklık (yukarı) 

Soğuk stres 

adaptasyonu, 

geliştirme 

Chaikam and 

Karlson (2008) 

Arab

idops

is 

AtCSP1/C

SDP1 

Soğuk (yukarı), 

kuraklık (aşağı), tuz 

(aşağı) 

Donma 

toleransı, tohum 

çimlenmesi 

Karlson and Imai 

(2003),  

Kim e tal. (2007), 

Park et al.(2009) 

 

AtCSP2/C

SDP2/AtG

RP2 

Soğuk (yukarı), 

kuraklık (aşağı), tuz 

(yukarı) 

Donma 

toleransı, 

çiçeklenme,  

embriyo 

gelişimi, tohum 

çimlenmesi 

Karlson and Imai 

(2003),  

Kim et al. (2007), 

Fusaro et al. 

(2007),  

Sasaki et al. 

(2007), Park et al. 

(2009) 

 

AtCSP3 Soğuk (yukarı) Donma toleransı 

Karlson and Imai 

(2003), Kim et al. 

(2009) 

  

AtCSP4/At

GRP2b 
Soğuk (yukarı) 

Kapsül gelişimi, 

embriyo 

gelişimi 

Karlson and Imai 

(2003),  

Yang and Karlson 

(2011) 

 

Domateste yapılan Genom çapında biyoinformatik analizler 

sonucunda beş tane Soğuk şok Domain geni bulunmuştur (Khatun et al., 

2018). Arabidopsis’in aksine domates CSP’lerinde soğuk şok domain ile 

birlikte iki ile dört adet çinko parmak içermektedir. SlCSP1, SlCSP2 ve 

SlCSP5 genleri iki çinko parmak içerirken, SlCSP3 ve SlCSP4 genleri dört 

tane çinko parmak içermektedir (Khatun et al., 2018). Diğer seçilmiş bitki 

türleri CSP'lerinin aksine, Tomato CSDP genleri çeşitliydi ve beş SlCSDP 

geni birden üçe kadar değişen ekzon sayıları içeriyordu. İki gen; SlCSDP2 ve 
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SlCSDP3'ün iki ekzonu vardır. İki gen SlCSDP1 ve SlCSDP5 bir ekzon içerir 

ve bir gen SlCSDP4 üç ekzon içerir.  

On farklı doku (kök, gövde, yaprak, çiçek, 1 cm meyve, 

Olgunlaşmamış meyve, Olgun yeşil meyve, Breaker (renk dönüşüm dönemi) 

meyve, Breaker-3 (Renk dönüşümünden 3 gün sonra) meyve ve Breaker-7 

(Renk dönüşümünden 7 gün sonra) üzerindeki CSDP ekspresyon profillerinin 

analizi sonucunda, beş genin hepsinin farklı organlarda geniş bir şekilde 

ekspresyon edildiği gözlendi. SlCSDP1, SlCSDP3 ve SlCSDP4'ün ifadesi, 

meyve gelişiminin Breaker-3 aşamasında en yüksek olmak üzere, farklı 

meyve gelişim evrelerinde daha yüksek olduğu saptanmıştır. SlCSDP2'nin gen 

ifadesi dokular arasında değişken olduğu ve olgun yeşil meyvelerde köklerden 

3 kat daha yüksek seviyede ekspresyon olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 

SlCSDP5'in diğer dokulara, özellikle de 5 kat daha yüksek ekspresyon olduğu 

köklere kıyasla 1 cm meyvede çok yüksek transkript birikimi gösterdiği 

gözlenmiştir (Khatun et al., 2018). 

Soğuk stresine yanıt olarak, SlCSDP2, SlCSDP3 ve SlCSDP4'ün 

göreceli ekspresyonu, uygulanan zaman noktalarında geniş bir aralıkta (bir ila 

beş kat arasında değişen) yukarı regülasyon gösterdiği saptanmıştır. Bu genler 

arasında, SlCSDP3 geni en yüksek ekspresyonu (24 saatlik soğuk stresinde 

kontrole göre 5 kat yukarı regülasyon) göstermiştir. 

Buğday soğuk şok proteini (WCSP1) glisince zengin bölge ve bunlar 

arasına dağılmış 3 tane CCHC zinc-finger içermektedir. WCSP1’in 

transkripsiyon seviyesi diğer çevresel stres faktörlerden olan tuzluluk, 

kuraklık ve sıcaklık ile absisik-asit gibi hormonal faktörler tarafından modüle 

edilmediği ve WCSP1 in soğuk uyumu için spesifik fonksiyona sahip olduğu 

gösterilmiştir (Karlson et al., 2002). Çeltik’ de (Oryza sativa japonica) 2 tane 

CSP proteini tanımlanmış olup (OsCSP1 ve OsCSP2), bu proteinlerin 

soğukluk toleransını arttırdığı ve nükleik asit bağlanma aktivitesini 

gerçekleştirdiği ortaya konmuştur. OsCSP genlerinin çeltik de filizlenme ve 

kök dokularında ifadelerinin arttığı kısa dönem düşük sıcaklık denemesinde 

ortaya konmuştur (Chaikam & Karlson, 2008). 

Brassica rapa’nın iki kültürlenmiş çeşidi olan Pak-choi (B. rapa ssp. 

chinensis cv. Suzhouqing) ve Çin lahanası (Brassica rapa ssp. pekinensis) 

bitkilerinde yapılan genom-çapında biyoinformatik analizler sonucunda beş 

tane CSP Çin lahanasında Altı tane CSP ise Pak-choi çeşidinde bulunmuştur 
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(Huang, Wang, Tang, & Hou, 2019).  Pak-choi ve Çin lahanası CSP’lerinin 

hepsinde soğuk şok domain ile birlikte iki tane çinko parmak bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

BcCSP'lerin ve BrCSP'lerin göreli transkript seviyeleri, çoklu stres 

koşulları altında yetiştirilen fidelerde nicelleştirildi. BcCSP'lerin ve 

BrCSP'lerin farklı abiyotik stresler altındaki ekspresyon modellerini 

araştırmak için CSPs geni için RT-qPCR analizi yapılmıştır. Araştırma, 

CSP'lerin test edilen abiyotik stresler altında çeşitli ifade modelleri 

gösterdiğini gösterdi. Soğuk stresi altında, CSP'lerin ifadesi 30 dakika  sonra 

marjinal olarak aşağı regüle edildiği ve ardından eksojen soğuk stresinin 

başlamasından 120 dakika sonra belirgin bir şekilde yukarı regüle edildiği 

tespit edilmiştir (Huang et al., 2019). 
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GİRİŞ 

İşletmeler için hayatta kalmalarına olanak tanıyan stratejik yönetim ve 

bu kapsamda verilen stratejik kararlar oldukça önemlidir. Yapılacak olası bir 

stratejik karar hatası pahalıya mal olabilmektedir. Bu nedenle stratejik 

kararların kalitesinin yüksek olması arzulanan bir noktadır. 

Stratejik karar kalitesi çeşitli yönetsel ve örgütsel hususların 

performansa taşınmasında aracı görevi de görmektedir. Bu nedenle stratejik 

karar kalitesini aracı olarak merkeze koyan çalışmaların sayısı her geçen yıl 

artış göstermektedir. Ancak yapılan her aracılık analizinin güvenilirliğine de 

bakılmalıdır. Bu doğrultuda bu kitap bölümünde stratejik karar kalitesi 

açıklanmakta, ardından aracılık analizleri tanıtılmakta ve son olarak aracılık 

analizlerinin geçerliliğini/güvenilirliğini sınayan endojenlik doğrulama süreci 

gösterilmektedir. 
 

1. STRATEJİK KARAR KALİTESİ 

Stratejik karar verme örgütlerde alınan önemli ya da anahtar kararları 

işaret etmek için kullanılmaktadır. Stratejik kararlar karar vermenin sosyal 

pratiğine vurgu yapmaktadır çünkü örgütteki bireyler arasında 

gerçekleştirilmektedir (Nutt ve Wilson, 2010). Mintzberg ve ark. (1976) 

tarafından popülerleştirilen stratejik kararlar “harekete geçilen eylemler, 

taahhüt edilen kaynaklar ve belirlenen örnekler açısından önemli” kararlar 

olarak tanımlanmaktadır. Stratejik kararlar örgütün eylemlerinin çoğunu 

şekillendiren veya hareket ettiren, bir defa alındımı kolaylıkla 

değiştirilemeyen ve örgütsel performans üzerinde en büyük etkiye sahip bir 

avuç karardır (Coyne ve Subramaniam, 1996). Lovallo ve Sibony (2018) ise 

stratejik kararı büyük ve uzun ömürlü sonuçları olan, firmanın diğer 

seçimleriyle bağlılığı bulunan, rakip davranışları etkileyen ve belirsizlik 

içeren geriye çevrilmesi zor karar olarak tanımlamaktadır. 

Stratejik karar verme ise hem sınırlı rasyonel hem de politik 

süreçlerin iç içe geçmesi olarak tanımlanabilir. Bunun nedeni stratejik karar 

vericilerin bilişsel anlamda sınırlı olmaları, rasyonel karar verme aşamaları 

arasında döngüye girmeleri, politik oyunlarla meşgul olmaları ve nihayetinde 

aralarındaki en güçlülerin kararları belirlemeleridir. Bu yönüyle örgütler 

stratejik karar vericilerin kısmen çatışan amaçlarının ve sınırlı bilişsel 

yeteneklerinin olduğu politik sistemler olarak betimlenebilir (Eisenhardt ve 

Zbaracki, 1992; Serin ve ark., 2019). 

Stratejik kararlarda önemli olan örgütleri çevresel değişkenlerle 

birlikte düşünmek ve çevresel değişimleri göz önünde bulundurmaktır (Çavuş, 



TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMADA AKADEMİK YAKLAŞIMLAR | 138 

 

2008). Stratejik kararları diğer örgütsel kararlardan ayıran birtakım özellikler 

bulunmaktadır. Nutt ve Wilson (2010) bu özellikleri şöyle sıralamıştır: 

 Kesin olarak tanımlanması güç olan zor problemlerdir. 

 Uygulanabilir bir çözüm bulmak için problemin anlaşılmasını 

gerektirir. 

 Nadiren en iyi çözümleri vardır. Genellikle olası çözümleri bulunur. 

 Ödünleşimler ve öncelikler ile ilgili sorular çözümlerde görünür. 

 Çözümün getirdiği faydanın etkililiğini değerlendirmek zordur 

çünkü açık bir son noktası bulunmaz. 

 Örgütteki diğer problemler odaktaki stratejik problemin çözümüne 

bağlıdır. 

 Çözümlerin muğlâklık ve belirsizlik düzeyi yüksektir. 

 Umulan faydaları gerçekleştirmenin önemli riskleri vardır. 

 Stratejik kararların, önemli kişileri verilecek kararın kendi 

tercihleriyle hizalanmasını sağlamak için politik baskı 

kullanmaya iten çatışan çıkarları vardır. 

Stratejik karar verme süreci karşılaşılan problemlerin açık bir 

formülasyona sahip olmaması, çözümlerin hangi kriterlere göre 

değerlendirileceğinin belirlenmesinin zor olması ve karmaşıklığından ötürü 

yapılandırılamazlar (Kavurmacı ve Altıntaş, 2017). Ancak genel anlamda 

aşamaları üzerinde uzlaşmaya varılmıştır. Stratejik karar verme süreci genel 

olarak alternatif stratejik seçimlerin üretilmesiyle başlar ve bu seçimlerin 

değerlendirilmesi, stratejik seçim, uygulama ve değerlendirme olarak devam 

eder. Ancak bu süreç formülasyon ve uygulama olarak iki alt süreç olarak da 

görülmektedir. Strateji formülasyonunda alternatiflerin üretilmesi, 

değerlendirilmesi ve seçim yer almaktadır. Bunun için özellikle rekabet 

çevresi bakımından dışsal tehditler ve fırsatlar ile işlevsel alanlar arasındaki 

içsel güçlü yönler ve zayıflıklar analiz edilmektedir. Bu analiz sonucunda 

ortaya çıkan alternatifler tatmin edici bir çözümde durulmadan önce 

değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır. Strateji uygulamada ise seçilen strateji 

örgütsel koşullarda icra edilmekte ve bunun için kaynakların harekete 

geçirilmesi gerekmektedir. Bu uygulama sürecin tipik olarak insanların ve 

diğer kaynakların bütünleştirilmesini gerektirmekte, uzun süre almakta ve üst 

yönetim takımının içinde ve dışında birçok kişinin işbirliğine dayanmaktadır. 

Stratejik kararları etkili bir biçimde uygulamak zordur çünkü belirli 
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değişiklikleri tehdit edici veya sakıncalı bulan yöneticiler süreci 

bozabilmektedirler (Finkelstein ve ark., 2009). 

Mintzberg ve ark. (1976)’na göre karar süreci bir eylem için uyaranın 

belirlenmesiyle başlayan ve eyleme spesifik bağlılıkla son bulan eylem ve 

dinamik faktörler bütünüdür. 25 stratejik kararı inceleyerek yaptıkları 

çalışmada Mintzberg ve ark. (1976) 12 unsurdan oluşan bir stratejik karar 

verme süreci ortaya çıkarmışlardır. Bu unsurlar belirleme, geliştirme ve seçme 

olmak üzere üç aşamayı; karar kontrolü, iletişim ve politik faaliyet olmak 

üzere üç destek rutinini ve çevresel güçlerin yarıda kesmesi, programlama 

gecikmeleri, geribildirim gecikmeleri, zamanlama gecikmeleri-hızlanmalar, 

anlama döngüleri ve başarısızlık değerlendirmeleri olmak üzere altı dinamik 

faktörü içermektedir. Ayrıca stratejik karar verme sürecinin belirleme 

aşamasında kararın tanınması ve teşhis; geliştirme aşamasında araştırma ve 

tasarım; seçme aşamasında ise eleme, değerlendirme-seçim ve yetkilendirme 

rutinleri bulunmaktadır.  

Lovallo ve Sibony (2018) stratejik kararlardaki rasyonellikten 

sapmalara bir diğer ifadeyle bilişsel yanlılıklar ile kestirme yollara odaklanan 

(Aydın ve ark., 2019; Serin ve ark., 2020) davranışsal strateji bulgularını 

kullanarak bu kararları iki açıdan sınıflandırmaktadırlar. Bu açılardan ilki 

göze çarpma diğeri çerçevelemedir. Karar vericiler karşılaştıkları karar 

durumlarını çeşitli şekillerde etiketleyebilmektedir. Bazen stratejik olarak 

dikkat çeken karar aslında sıradan bir karar özelliği taşıyabilmektedir. Bunun 

yanı sıra karar vericiler kararları geniş veya dar bir biçimde 

çerçeveleyebilmektedirler. Genellikle dar çerçeveleme sonucu tek seferlik 

olduğu düşünülen kararlar stratejik olarak algılanmakta; çoklu karar bütününü 

doğuran rutin süreçler ise stratejik olmayan karar kategorisine sokulmaktadır. 

Göze çarpma ve çerçeveleme boyutlarını kullanan Lovallo ve Sibony (2018) 

stratejik kararları altı kategoride ifade etmektedir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Stratejik Karar Türleri (Lovallo ve Sibony, 2018) 

 Çerçeveleme 

Göze çarpma  Tekil karar Çoklu karar bütünü 

Stratejik olarak 

etiketlenen ve 

stratejik olan 

Arketip 

Geleneksel stratejik kararlar 

 Büyük yatırımlar, 

 Yeni piyasalara giriş, 

 Birleşme ve satın almalar 

vb. 

Programatik 

Program niteliğindeki 

stratejiler 

 Programlı birleşme ve satın 

almalar, 

 Yeni ürün tanıtım serisi vb. 

Stratejik olarak 

etiketlenen ancak 

stratejik olmayan 

Abartılmış 

Stratejik olarak etiketlenen 

ancak stratejiyle ilgisi 

olmayan kararlar 

 Stratejik (ancak artırmalı 

olan) pazarlama, 

 Tekil işletme birimlerine 

kaynak tahsisini önemli 

ölçüde etkilemeyen yeniden 

organizasyonlar, 

 Firma dışında yapılan 

strateji toplantıları vb. 

Alışılagelmiş 

Stratejik karar şeklinde 

etiketlenen ancak stratejik 

olmayan karar süreçleri 

 Stratejik 

planlama/bütçeleme, 

 Pazarlama planları vb. 

Stratejik olarak 

etiketlenmeyen 

ancak stratejik olan 

Gizli 

Stratejik olarak 

etiketlenmeyen ancak olası 

stratejik sonuçları olan tek 

seferlik kararlar 

 İtibar krizlerinin yönetimi, 

 Üst düzey yöneticilerin işe 

alım seçimleri, 

 Örgütsel değişimler vb. 

Süreç odaklı 

Stratejik seçimler üreten ve 

genellikle işlevsel olan 

örgütsel rutinler 

 İlaç sanayindeki Ar-Ge 

öncelikleri, 

 Hızlı değişen tüketimi 

mallarındaki yeni ürün 

tanıtımları, 

 Profesyonel hizmetlerde iş 

ortağı seçimi vb. 

 

Bu tür kararlar firmanın yönünü değiştiren ve yeni rekabet 

üstünlükleri üreten kararlardır. Bu yüzden de hızlı, geniş kesimlerce 

desteklenmiş ve yüksek kaliteli stratejik kararlar etkili bir stratejinin mihenk 

taşıdır. Çağdaş strateji düşüncesinde stratejik karar verme mükemmel 

firmaların temel dinamik yeteneğidir (Eisenhardt, 1999). Stratejik yönetimi 

süreç yaklaşımıyla inceleyen çalışmalar kararın sonuçlarından ziyade karar 

sürecinin kalitesinin göz önünde tutulması gerektiğini iddia etmektedirler 

(Amason, 1996; Keren ve Bruin, 2005). 

Stratejik karar verme ilgili çalışmaların önemli bir kısmı stratejik 

karar kalitesine odaklanmıştır. Tanım olarak stratejik karar kalitesi stratejik 
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kararların örgüt üzerindeki etkilerinin ne ölçüde zayıf veya mükemmel 

oldukları olarak tanımlanmaktadır (Amason, 1996). Stratejik karar kalitesi 

kararların geçerli varsayımlara ve mevcut en iyi bilgilere dayalı olarak verilip 

verilmediği ve üretilen çözümlerin örgütün stratejilerine uyup uymadığı ve 

genel etkililiğe katkıda bulunup bulunmadığı ile ilgilidir (Lin ve Rababah, 

2014). Stratejik karar kalitesi bu kararlara gömülü olan varsayımların 

titizliğini yansıtmakta (Fredrickson, 1984) ve üretilen çözümlerin etkililiğini 

dikkate almaktadır (Dooley ve Frxyell, 1999). Öyle ki stratejik karar 

süreçlerinin kalitesi ve etkililiği örgütsel performansın en önemli 

belirleyicilerinden biri olarak gösterilmiştir (Eisenhardt, 1989). Yüksek karar 

kalitesinin toplam getiri ile yatırım getirisini sırasıyla %6 ve %7 artırdığı 

bulgulanmıştır (Blenko ve ark., 2010; Lovallo ve Sibony, 2010). 

Stratejik karar kalitesini etkileyen iki temel öncülün olduğu ifade 

edilmiştir (Amason, 1996). Bunlardan ilki üst yönetim takımının bilişsel 

yetenekleri diğeri ise üst yönetim takımının kararlarını ürettiği etkileşim 

sürecidir. Bilişsel yetenekler daha çok bilişsel çeşitlilik ile ifade edilmektedir. 

Bu çeşitlilik karmaşık kararlar karşısında takımın faydalanacağı yetenek stoku 

olarak işlev görmektedir. Örneğin Bantel ve Jackson (1989) ile Murray (1989) 

çeşitlilik gösteren üst yönetim takımlarının daha yenilikçi ve daha kaliteli 

kararlar verdiklerini göstermişlerdir. 

Etkileşim süreçleri ise çatışan alternatifleri tek bir karara sentezleyen 

diyalektik tarzda etkileşim teknikleriyle mümkün görülmüştür. Şeytanın 

avukatı ve diyalektik sorgulama gibi tekniklerle eleştirel ve araştırmacı 

etkileşimler oluşturulmakta ve çeşitli perspektiflerden kaliteli kararlar ortaya 

çıkmaktadır. Bu teknikleri kullanan takımların verdikleri stratejik kararların 

daha kaliteli olduğu gösterilmiştir (Mason, 1969; Cosier, 1978; Schweiger ve 

ark., 1989; Schwenk, 1989). 

Literatürde stratejik karar kalitesini artıran birçok unsurdan 

bahsedilmiştir. Bu unsurlar başlıca rasyonel karar verme sürecinin 

benimsenmesi (Nooraie, 2008; Hough ve White, 2003), takım üyelerinin 

kararlara bireysel katılımı (Bakay ve ark., 2016) ve deneyime açık olması (Lin 

ve Rababah, 2014), takımın başarısızlıklardan öğrenmesi (Carmeli ve ark., 

2012) ve takımın psikolojik anlamda güçlendirilmiş olması (Lin ve Rababah, 

2014) şeklinde sıralanabilir. Olson ve ark. (2007) görev çatışmasının karar 

kalitesini artırdığını göstermişlerdir. Benzer şekilde stratejik karar verme 

sürecindeki fikir ayrılıkları takım içi sadakat duygusu yüksek olduğunda karar 

kalitesini yükseltmektedir (Dooley ve Frxyell, 1999). Meissner ve Wulf 

(2014) stratejik karar verme sürecinde araştırma faaliyetlerini, çevresel 
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taramaları ve alternatif üretimini yüksek tutan firmaların daha kaliteli kararlar 

verdiklerini ifade etmiştir. Sürecin kapsamlılığı (comprehensiveness) olarak 

ifade edilen bu faaliyetler bütünü Forbes (2007)’ye göre firmanın çevresi 

değişken olduğunda karar kalitesini artırmaktadır. Aksi durumda verilen 

stratejik kararlar kaliteli olmamaktadır. Aytekin ve Güvener (2022) ise karar 

kalitesinin takım performansını artırdığını göstermiştir. Ancak bu ilişki ekipte 

rekabet duygusu yüksek olduğunda zayıflamaktadır. 

 

Şekil 1. Etkili Stratejik Kararları Oluşturan Unsurlar 
 

Etkili ve kaliteli stratejik kararlar için çeşitli önerilerde 

bulunulmuştur. Eisenhardt (1999) etkili stratejik kararların verilmesinde dört 

unsurun öneminden bahsetmiştir (Şekil 1). Öncelikle üst yönetim takımlarının 

tehdit ve fırsatları daha hızlı ve doğru görebilme yeteneklerini artıran kolektif 

sezginin inşa edilmesi önemlidir. Bunun için toplantıların sıklaştırılması ve 

gerçek zamanlı bilginin kullanılması fayda sağlayabilmektedir. İkinci olarak 

kayda değer bir zaman feda etmeden stratejik düşünmenin kalitesini yükselten 

çatışmanın teşvik edilmesi gelmektedir. Çeşitlilik içeren takımlar oluşturmak, 

Etkili Stratejik 
Kararlar 

Kolektif 
Sezginin İnşa 

Edilmesi 

Hızlı 
Çatışmanın 

Teşvik 
Edilmesi 

Politik 
Davranışların 
Etkisiz Hale 
Getirilmesi 

Disiplinli Bir 
Temponun 

Sürdürülmesi 
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senaryo planlama gibi ezber bozucu taktiklerle takımı zorlamak ve çoklu 

alternatifler üretmek yapıcı çatışma ortamı oluşturacaktır. Üçüncü unsur karar 

sürecini zamanlı bir sonuca götüren disiplinli bir temponun sürdürülmesidir. 

Göz kararı bir şekilde stratejik seçimin ne kadar bir sürede verilmesi 

gerektiğini belirleme, kararları prototipleştirme ve nitelikli uzlaşının tesis 

edilmesi tempoyu belirli bir ritimde tutacaktır. Son unsur verimsiz çatışma 

yaratan ve zamanı boşa harcayan politik davranışların ortadan kaldırılmasıdır. 

Bunun için önerilen taktikler ise ortak hedefler ile açık sorumluluk alanlarına 

vurgu yapılması ve yapılan işin eğlenceli bir hale dönüştürülmesidir. 

Benzer şekilde Eisenhardt, Kahwajy ve Bourgeois (1997) ise etkili 

stratejik kararlar için altı taktik önermiştir: 1) karar durumuyla ilgili mümkün 

olduğunca çok bilgi toplamak ve gerçeklere odaklanmak, 2) karar 

alternatiflerini çoğaltmak ve ortak bir şekilde değerlendirmek, 3) ortak 

hedefler oluşturmak, 4) mizahi bir ortamı teşvik etmek, 5) takım üyeleri 

arasında güç dengesini sağlamak ve 6) uzlaşmanın sağlanamaması durumunda 

takımın ilgilendiği kararla en alakalı olan yöneticiyi diğer yöneticilerin 

katkısıyla karar verici yapmak. 

2. ARACILIK MODELİ VE ANALİZLERİ 

Aracılık etkisi ilişkisel analizler yapmayı amaçlayan araştırmalar için 

son yıllarda önemi giderek artan bir husustur. Bu etkinin ortaya 

çıkarılabilmesi için aracılık modeli oluşturulmakta ve test edilmektedir. Şekil 

2 ve 3’de sırasıyla doğrudan etki ve basit aracılık modelleri gösterilmektedir. 

 

Şekil 2. Doğrudan Etki Modeli 

 

Şekil 3. Basit Aracılık Modeli 

Şekil 2’deki doğrudan etki modelinde bağımsız değişken olan X’in 

bağımlı değişken Y üzerindeki etkisi c yolu ile gösterilmektedir. Bu etkiye 

toplam etki denilmektedir. Şekil 3’deki basit aracılık modelinde ise bağımsız 
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değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi M aracı değişkeni vasıtasıyla 

gerçekleşmektedir. X bağımsız değişkeni M aracı (mediator) değişkeni 

üzerinde a yolu ile, M aracı değişkeni Y bağımlı değişkeni üzerinde b yolu ile 

etkide bulunmaktadır. Aracı değişkenin dahil olmasıyla X’in Y üzerindeki 

etkisi ise c’ ile gösterilmektedir. Basit aracılık modelindeki a ve b yollarının 

çarpımı ile dolaylı etki, c’ ise doğrudan etkiyi ifade etmektedir. Dolayısıyla bu 

modeldeki toplam etki dolaylı etki ile doğrudan etkinin toplamına eşit 

olmaktadır. 

Bahsedilen basit aracılık modelinin testi için iki yöntem araştırmacılar 

tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlardan ilki Baron ve Kenny (1986) 

tarafından önerilen yöntem olup bazı nedensel adımlardan oluşmaktadır. 

Diğeri ise Preacher ve Hayes tarafından öne sürülen ve son yıllarda 

geçerliliğini ispatlayarak popüler olan yaklaşımdır. Sonraki başlıklarda bu iki 

yöntem açıklanmaktadır. 

2.1. Baron ve Kenny Yöntemi 

Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen aracılık analizinde dört 

regresyon modeli tahmin edilmektedir. Model 1’de aracı edilebilen etkinin 

analiz edilebilmesi için X-Y testi yapılmaktadır. Bu yüzden bağımsız 

değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi incelenmektedir. Diğer 3 

modelde bu etkiye aracılık etmesi beklenen değişken için gerekli koşullar test 

edilmektedir. Model 2’de bağımsız değişken düzeyindeki varyasyonların 

varsayılan aracı değişkendeki varyasyonları anlamlı bir şekilde açıkladığı 

koşul incelenmektedir. Model 3’de varsayılan aracı değişkenin bağımlı 

değişkeni anlamlı bir şekilde etkileyip etkilemediği incelenmektedir. Model 

4’de bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki anlamlı ilişkinin aracı 

değişken modele dahil edildikten sonra anlamsız olup olmadığı 

incelenmektedir. Eğer anlamsız çıkarsa tam aracılıktan, bağımsız değişken ile 

bağımlı değişken arasındaki ilişkide azalma oluşursa kısmi aracılıktan 

bahsedilir. 

Baron ve Kenny yöntemi aracılık analizlerinde en fazla kullanılan 

yaklaşım olsa da son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli eleştirilerin 

de hedefi haline gelmiştir (Burmaoğlu ve ark., 2013; Uzun ve Duru, 2020; 

Gürbüz ve Bayık, 2020). Bu eleştirilerden ilki Tip I ve Tip II hata olasılığıyla 

ilgilidir. Bu yöntemde dört farklı regresyon modeli test edildiği ve bunlara 

yönelik hipotezler geliştirildiği için hipotezin doğru iken reddedilmesi (Tip I 

hata) ve yanlış iken kabul edilmesi (Tip II hata) olasılıkları yükselmektedir. 
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İkinci eleştiri aracılık modelinde a ve b yolunda bakılmasının yanlış 

olabileceğine ilişkindir. Bazı çalışmalarda a ve b yollarından biri veya ikisi 

anlamlı olmasına rağmen dolaylı etki olan a.b değeri anlamlı olmamaktadır. 

Bu yüzden tekil olarak a ve b yollarını ele almaktansa dolaylı etkiye 

odaklanılmalıdır. 

Üçüncü eleştiri toplam etkinin önkoşul sayılmasıyla ilgilidir. Baron 

ve Kenny yönteminde toplam etki yani c yolu istatistiksel olarak anlamlı 

çıkmazsa aracılık hipotezi reddedilmektedir. Ancak toplam etki sıfırdan farklı 

olmasa bir diğer ifadeyle toplam etkinin yokluğunda bile dolaylı etki 

oluşabilmektedir. 

Dördüncü eleştiri ise aracılık etkisine yönelik tam ve kısmi 

terimleriyle ilgilidir. Eleştiriler bu nitelemelerin altının doldurulamadığına, 

örneklem sayısına duyarlı olduğuna gönderme yapmaktadır. Ayrıca tam ve 

kısmi terimleri nitel ifadeler olduğundan dolayı aracı değişkenin 

karşılaştırılmasına olanak tanımamaktadır. 

2.2. Preacher ve Hayes Yöntemi 

Preacher ve Hayes (2004, 2008) tarafından geliştirilen yaklaşım diğer 

önemli aracılık analizidir. Bu analiz daha titiz olup, genellikle Baron ve 

Kenny (1986)’nin yöntemini tamamlamak için uygulanmaktadır. Hayes 

(2022) tarafından geliştirilen SPSS programı makrosu “PROCESS” 

kullanılarak yapılan bu analiz esasen bootstrapping olarak adlandırılan 

parametrik olmayan bir teste dayanmaktadır. Bu test değişkenlerin dağılımı ile 

ilgili varsayımlardan bağımsız olarak etki büyüklüğünü tahmin etmektedir. 

Aracılık analizindeki aracının dolaylı etkisi, yerine koyarak 

örneklemeye (sampling with replacement) dayanarak hesaplanmaktadır. 

Böylelikle küçük örneklemlere daha güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. 

Bootstrap örneklemlerin sayısı çoğunlukla 5000 olarak ayarlanmaktadır. Bu 

tahminler aracılığıyla bootstrapping sonuçları dolaylı etkinin anlamlı olup 

olmadığını göstermektedir. Çıkan %95 güven aralığında 0 değeri yoksa aracı 

değişkenin dolaylı etkisinden söz edilebilmektedir. Bir diğer ifadeyle güven 

aralığı önerilen değişkenin doğrudan etkiye aracılık edip etmediğini 

vermektedir. 

3. ENDOJENLİK DOĞRULAMA 

Aracılık analizlerinin yapılmasında kullanılan veri ve kavramlardan 

dolayı test edilen ilişkilerin yanlı tahminleri ortaya çıkabilmektedir. 

Regresyon modelindeki bağımsız değişken regresyon hata terimiyle ilişkili 

olabilmektedir. Böyle değişkenlere endojen değişken denilmektedir. Bu 
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endojenliğin en yaygın kaynağı olarak model için önemli olan etkili bir 

değişkenin modele eklenmemesi bir diğer ifadeyle modelden çıkarılması 

gösterilmektedir (Sajons, 2020). Bu nedenle aracılık analizlerinden sonra 

değişkenlerin ilişkili hata terimlerinin (Shaver, 2005) ve geçerliliği 

etkileyebilen endojenlik ile ters nedenselliğin (Bascle, 2008) test edilmeleri 

gerekmektedir. Bunun için Daryanto (2020) tarafından geliştirilen SPSS 

programı makrosu “EndoS” kullanılarak endojenlik doğrulaması 

yapılabilmektedir. Bu makroda iki aşamalı en küçük kareler analizi ile beraber 

sıradan en küçük kareler analizi ve üç tanısal test (Hausman testi, Sargan testi 

ve Cragg-Donald testi) yapılmaktadır. 

Bahsedilen bu testlerin farklı kullanım amaçları vardır. İki aşamalı en 

küçük kareler analizi aracı değişkenlere dayalı tahminlerin tutarlılığını test 

etmek için kullanılmaktadır (Hahn ve ark., 2004). Tanısal testlerden birincisi 

olan Hausman testi (Hausman’s specification test-Hausman’ın spesifikasyon 

testi) iki aşamalı en küçük kareler analizindeki bağımsız değişkenin gerçekten 

endojen olup olmadığını test etmektedir. Test sonucunda F istatistiği 

çıkmaktadır. p>0,05 durumunda araç değişkenlerin eksojen olduğu 

anlaşılmaktadır (Hausman, 1978). 

Sargan testi (over identifying restriction test-aşırı belirleme 

kısıtlaması testi) açıklayıcı değişken sayısından daha fazla araç değişken 

kullanılması durumunda yani aşırı belirlenme durumunda kullanılan araç 

değişkenlerinin yeterliliğinin/geçerliliğini test etmektedir. Bir diğer ifadeyle 

ekstra araç değişkenlerin gerçekten gerekip gerekmediğini test etmektedir. 

Test sonucunda J istatistiği çıkmaktadır. p>0,05 durumunda araç 

değişkenlerinin tamamının regresyon hata terimiyle ilişkili olmadığı sonucu 

çıkmaktadır (Darıcı, 2012). 

Cragg-Donald testi (weak instrument test-zayıf araç değişken testi) 

araç değişkenin endojen değişkenle güçlü bir ilişkisinin olup olmadığını test 

etmektedir. Kullanılan araç değişkenler endojen değişkenle zayıf ilişkili 

olursa, yanlı ve tutarsız araç değişken tahminler ortaya çıkacaktır (Andrews 

ve ark., 2019). Testin sonucunda Cragg-Donald-F değeri çıkmaktadır. 
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Tablo 2. Zayıf Araç Değişken Testi İçin Kritik Değerler (Anlamlılık Düzeyi=0,05) 

(Stock ve Yogo, 2005) 

 İki Aşamalı En Küçük Kareler Analizi Maksimal Boyutu 

Araç Değişken Sayısı 0,10 0,15 0,20 0,25 

1 16,38 8,96 6,66 5,53 
2 19,93 11,59 8,75 7,25 
3 22,30 12,83 9,54 7,80 
4 24,58 13,96 10,26 8,31 
5 26,87 15,09 10,98 8,84 

 

Cragg-Donald testi sonucu çıkan değer Tablo 2’de belirtilen 

araç değişken sayısı ve istenen maksimal boyuta göre seçilecek değeri 

aşarsa araç değişkenlerin zayıf olmadığı sonucu çıkmaktadır. Hausman, 

Sargan ve Cragg-Donald tanısal testleri ile tersine nedensellik, 

endojenlik ve ilişkili hata terimlerinin varlığında bile regresyon 

analizlerinde güvenli tahminlerde bulunulup bulunulmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Bu testlerle birlikte çıkan sonuçlar aracılık analizlerinin 

sonuçlarının güvenilirliğine yönelik çıkarımlar sağlamaktadır. Bir diğer 

ifadeyle tersine nedensellik, endojenlik ve ilişkili hata terimlerinin 

aracılık sonucu üzerinde etkisinin olup olmadığını göstermektedir.  
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