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ÖNSÖZ 

 

“Ben herkesin kendi çalışmasında yapması gerekeni yaptım:  

Öncellerimin başarılarını minnettarlıkla karşılamak,  

onların yanlışlarını ürkmeden doğrulatmak, 

 kendisine gerçek olarak görüneni  

gelecek kuşağa ve sonrakilere emanet etmek”. 

 (El-Bîrûnî, öl. 1048) 

Dünya nüfusunun giderek artması ve küresel ısınmaya paralel olarak 

iklim değişikliği gıdaya olan yönelimi artırmış ve stratejik sektör olan 

tarımsal üretimi önceliklerinin en başına koymuştur.  

İnsanlığın ilerleme kaydettiği her alanda stratejik başlangıç olan tarım, 

ticaret ve ticaret yollarının önemini arttırarak ülkelerin güvenliklerinin 

temel belirleyicisi tarımsal üretim olmuştur.  

Tarım hem üretici hem tüketiciler üzerinde önemli ekonomik etkiye 

sahip stratejik bir sektördür. Küresel ölçekte insan yaratıcılığının yönü 

neredeyse bin yıllar boyunca tarımın geliştirilmesi için teknolojik 

gelişme esaslı olarak katkıda bulunmuştur. Tarım geçmişte olduğu gibi 

bugünde stratejik konumunu devam ettirmeye ve insan yaratıcılığının 

ilerlemesinde tetikleyici bir rol oynamıştır. 

Tarımsal üretimde birim alandan elde edilecek ürünün ekonomikliğinin 

yanında gittikçe bozulan iklim şartlarına uygun yetiştirme tekniği ve 



Tarımsal Üretime Makro Bakış | 2 

 

tarımsal ürünlerin daha öne çıktığı günümüzde tarımsal alanda yapılan 

yeni çalışmalar ve yeni uygulamalar daha da önem kazanmıştır.   

Bu kitapta geçmişten günümüze kadar gelen tarımsal bilgi birikiminin 

geliştirilmesine, bilginin uygulamaya konulmasına ve belki de biraz da 

hatırlanmasına katkı sağlamak amacıyla tarımın farklı konularına 

değinilmiştir.  Bu anlamda tarım sahasında bilgi üretmeye gayret eden 

tüm meslektaşlarıma faydalı olmasını umuyorum.   

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ  

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAŞAR 

 



3 | Tarımsal Üretime Makro Bakış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TARIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Mahir ÖZKURT1 

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ2 

Arş. Gör. Yasir TUFAN3 

 

 

 

 

 
1 Muş Alparslan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitkisel Üretim ve 

Teknolojileri Bölümü, Muş/Türkiye, Muş, Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-
0523-9470, E-mail: y.karadag@alparslan.edu.tr 
2 Muş Alparslan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitkisel Üretim ve 

Teknolojileri Bölümü, Muş/Türkiye, Muş, Orcid ID: https://orcid.org/00000003-
0058-3026, E-mail: m.ozkurt@alparslan.edu.tr 
3 Muş Alparslan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitkisel Üretim ve 

Teknolojileri Bölümü, Muş/Türkiye, Muş, Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-

0897-9466, E-mail: y.tufan@alparslan.edu.tr 

https://orcid.org/0000-0002-0523-9470
https://orcid.org/0000-0002-0523-9470
https://orcid.org/00000003-0058-3026
https://orcid.org/00000003-0058-3026


Tarımsal Üretime Makro Bakış | 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 | Tarımsal Üretime Makro Bakış 

 

GİRİŞ 

Yaygın yonca (Medicago sativa L.), kayıtlı tarihten önce ekilen tek yem 

bitkisi gibi görünmektedir; bu ayrım, onun merkezinin kesinliğini sınırlayan 

bir ayrımdır. Bu nedenle Sovyetler Birliği’nin güney kesimlerinde ve Güney 

Avrupa’nın daha batısında, büyük olasılıkla geçmişte bitki yetiştiriciliği 

yapıldığı için, yabani büyüyen bitkiler meydana gelmektedir. Ancak yoncanın 

çok muhtemel merkezinin güneybatı Asya (muhtemelen İran) olduğu 

konusundan genel bir fikir birliği mevcuttur. De Candolle (1919) “Yonca 

Anadolu’nun birkaç merkezinde, Kafkasların güneyine kadar, İran’ın bazı 

parçalarında, Baluçistan’da (Güneybatı Asya’da dağlık bir bölge) ve 

Keşmir’de doğal bitki olarak bulunmaktadır” demiştir. Bu alan Türkiye, 

Suriye, Irak İran, Afganistan, Batı Pakistan ve Keşmir’in dahil olduğu 

sınırlardır. Bu bakımdan incelendiğinde özellikle Türkiye’nin Doğu Anadolu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin de yoncanın anavatanı olduğu 

görülmektedir. Nitekim bu bölgelerde yetiştirilen yoncaların büyük bir 

kısmını bölge ekotiplerinin oluşturması bunun bir kanıtı niteliğindedir (Bolton 

1962; Lesins ve Lesins 1979).  

Yoncanın uzun tarihi boyunca o birçok farklı isim ile anılmıştır. Antik 

Yunanlılar yoncayı “medical”, Roamalılar ise “medica” olarak 

adlandırmıştır. Yonca hala İtalya’da “erba medica” olarak iyi bilinir ve 

“mielga” veya “melga” isimlerini alır ve hala İspanya’nın bazı kısımlarında 

muhtemelen antik geleneksel isimler ile bilinmektedir (Piper 1935; 

Klinkowski (1933). Ancak şu an tarımı yapılan başlıca alanlarda yonca ya 

“alfalfa” ya da “lucerne” olarak bilinmektedir. Bu iki ismin kullanımının 

bitkinin Kuzey Afrika ve Avrupa yoluyla ilerlemesi ile ilişkili olduğu 

görülmektedir. Yoncanın antik İran ismi bilinmemektedir, ancak “uspust”, 

“apest” veya “isfist” olduğu düşünülmektedir. Daha sonra Araplar bu Farsça 
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kelimeleri “el” veya ”al” öneklerini kullanarak (ya da kullanmayarak) 

“fisfisat, isfast, elkasab, alfafa, alfasafat” ve sonunda da “alfalfa” olarak 

değiştirdiği ortaya konulmuştur. Bu durum Arapların yoncayı İran’dan almış 

olabileceğini ve Kuzey Afrika’dan İspanya’ya kadar orijinal isimlerini 

koruduklarını göstermektedir (Piper, 1935).  Sonunda yonca İspanya’dan 

Dünya’ya yayılmış durumda olup, şu an tüm Kuzey ve Güney Amerika 

boyunca “alfalfa” olarak bilinmektedir. 

“Lucerne” ismi ise “luzern, luserne ve lucerm” kelimelerinden hecelenmiş ve 

“alfalfa” isminden daha fazla modern bir türetmeye sahip olabilir. İlk olarak 

1587 yılında kullanılan “Lucerne” isminin çoğu otoriteler tarafından bir İsveç 

kantonu ve gölü olan “Luzern” den veya İtalya’nın kuzeybatısında bulunan 

“Lucerna” nehir vadisinden geldiği düşünülmektedir. Yoncanın milattan 

sonra birinci yüzyılda İsviçre’nin Luzern Gölü bölgesinde yetiştiği ve 

Avrupa’nın diğer kısımlarında bitkinin popülerliğinden dolayı onun “lucerne” 

olarak adlandırılmasına yol açtığı düşünülmektedir (Ahlgren, 1949). Öte 

yandan Coburn (1906) bitkinin Luzern Gölü yakınlarından bulunmadan çok 

daha önce Fransa ve İngiltere’de yetiştiğini iddia etmiştir. Orjinine 

bakılmaksızın “lucern(e)” ismi tüm Avrupa ülkelerinde, İspanya’nın 

doğusunda, aynı zamanda Güney Afrika’da, Yeni Zelanda’da ve 

Avustralya’da şu an yaygın şekilde kullanılmaktadır (Bolton 1962).  

Klinkowski (1933), Aristofanes, (M.Ö 444-380) ve Aristotales (M.Ö 384-

322)’in yoncadan bahsettiklerini bildirmiştir. Eğer bu gerçekten doğru ise 

öyleyse bu referans her ne kadar Wheeler (1950) yoncanın en eski kayıtlarının 

M.Ö 700 yıllarında Babilliler tarafından keşfedildiğini iddia etse de en eski 

bitki kaydı olabilir. Yaklaşık 2000 yıl önce yonca Roma tarımında önemli bir 

bitki olmuştur. Ayrıca, Romalılar kış aylarında hayvan beslemek için 

kullanılması gerektiğini ve hayvan yemi olarak çok besleyici olduğunu 

halklarına anlatacak kadar yoncanın önemini kavrayan bir topluluk olarak 



7 | Tarımsal Üretime Makro Bakış 

 

bilinmektedir (Kır, 2010). Onun tarımı ve kullanımı Varro, Virgil, Strabo, 

Pliny the Elder ve Columella gibi dönemin çeşitli yazarları tarafından 

tartışılmıştır. Dünya’nın ilk ansiklopedi yazarı olan Pliny the Elder M.Ö 492-

490 yıllarında yoncanın özellikle tıpta ve tedavi amacı ile kullanımının 

öneminden bahsetmiştir (Bolton 1962; Lesins ve Lesins 1979).  

Yoncanın Yeni Dünya ile tanışması onun daha az varsayım ve daha çok 

tarihsel gerçekliğin ortaya çıkması ile başlar. İspanya, İngiltere ve 

Almanya’dan gelen sömürgeciler kendi ellerinde bulunan tohumlara yonca 

tohumlarını da dahil etmiş, incelemiş ve kendi eski arazilerinde test 

etmişlerdir. Sömürgeciler kendilerinin bu yeni girişiminin başarı getireceğini 

umut etmişlerdir. Meksika, Şili ve muhtemelen Peru güneybatı Amerika’ya 

getirilen yoncanın kaynağıdır. Stewart (1926)’ya göre şu an Amerika Birleşik 

Devletleri toprağı olan pek çok toprak arazilerinde yoncanın İspanyol 

valisinin Meksika misyonları kiliseden uzaklaştırdığı 1836 yılına kadar yonca 

üretildiğinin çok muhtemel olduğunu belirtmiştir. Eski Meksika’dan gelen 

yonca tohumları 1836’da Major Jacob Downing tarafından Denver, Kolorado 

yakınlarındaki tarım arazilerinde kullanılmış ve yetiştirilmiştir. Meksika’dan 

gelen diğer tohumlar Teksas, New Meksiko, Arizona ve Kaliforniya’ya ilk 

misyonerler tarafından getirildiği şüphesizdir (Bolton 1962; Lesins ve Lesins 

1979).  

Pek çok baklagil ve buğdaygil yem bitkisinden bir vejetasyon dönemi 

boyunca birden çok biçim alınabilir. Ancak hiçbir yem bitkisi yoncadan alınan 

biçim sayısına ve verime ulaşamaz. Biçim sayısının fazla olmasından dolayı 

da yoncanın verimi oldukça yüksektir (Özkurt, 2018). 

Yonca tüm dünyada yem bitkileri içerisinde en fazla üretimi yapılan tür olarak 

bilinmektedir. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte bazı araştırıcılar yoncanın 
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ekim alanının dünyada yaklaşık 35-45 milyon ha arasında olduğu bildirilmiştir 

(Bouton 2001; Mielmann 2013; Böke, 2021) 

Türkiye’nin Yonca Tarihi ve Üretim Durumu 

Yonca kültürü ve at yetiştiriciliği arasındaki bağlantı düşünüldüğünde at 

yetiştiriciliğini iyi bilen Asya topluluklarının yonca tarımı konusunu bildikleri 

de kabul edilebilirdir. Nitekim yoncanın Selçuklu ve Osmanlılarda savaş 

zamanlarında atların ve diğer hayvanların beslenmesinde burçak ile kullanılan 

kıymetli bir bitki olduğu bilinmektedir (Kır, 2010). Anadolu’da yaşayan 

Hititlerin (M.Ö 1400-1200) yonca tarımı ile ilgilendikleri ve bu bitkinin 

Hititçe adının “Huncar” olduğu bilinmektedir (Tarman, 1939). Nitekim 

Türkiye’de Çorum-Alacahöyük bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda 

Hititlere ait M.Ö 1400-1200 yıllarına ait tuğla yazıt ve tabletlerde hayvanların 

kış ayları boyunca besleme değeri yüksek yonca ile beslendiğini 

göstermektedir (Hanson,1972). Az çok fonetik farklılıklar olmakla bütün Türk 

lehçelerinde bu bitkiye “Yonca” denilmektedir. “Yond” eski Türk lehçelerinde 

“at” demektir. Dil bilimciler yonca kelimesinin “Yond” kelimesinden türemiş 

olduğunu kabul etmektedir (Tarman,1939). Türkiye’de yonca asıl olarak 

kendisi ile aynı ismi taşıyan Kayseri’de yetişen Kayseri türü olarak bilinir. 

Konya ve daha batısındaki alanlarda yetişen tohumlar ticari kayseri tohumuna 

dahil olsa da, çeşit Kayseri’de çok yaygın şekilde yetiştirilmiştir. Malatya, 

Muş ve Siirt illerinin de dahil olduğu bölge en önemli üretim bölgeleri olmakla 

birlikte, İç Anadolu’dan Doğu’nun yüksek yaylarına doğru gidildikçe üretim 

artmaktadır. Yonca Karadeniz ve Ege Denizi yakınlarındaki kıyı bölgelerinde 

yetiştirilmemiştir. Türkiye’de yonca kurak alanlarda sulanmalı ve su sıkıntısı 

çekmemelidir. Sulamanın toprak tipinden daha önemli olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Yonca için Kayseri bölgesinde devam eden sürekli bir 
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üretim söz konusudur. Ömrünü tamamlayan yoncalar yerine yeni yonca 

tarlaları ekilmektedir.  

Yoncanın Bitkisel Özellikleri 

Yonca (Medicago), baklagiller (Fabaceae) familyasının kültür bakımından 

önemli ve üzerinde en çok araştırmalar yapılan cinslerden biridir. Yonca 

türlerinin büyük bir bölümü tek yıllık, bir kısmı ise çok yıllık otsu bitkilerdir 

ve bazı yonca türleri de yarı çalı ya da çalı formundadır (Heuser, 1931).  

Yoncanın bitkisel taksonomisi şu şekildedir; 

Alem    Bitkiler alemi (Plantae)  

Bölüm    Kapalı Tohumlular (Magnoliophyta)  

Sınıf    İki Çenekliler (Magnoliopsida)  

Takım    Fabales   

Familya   Fabaceae (Baklagiller)  

Alt Familya   Faboideae 

Oymak    Trifoliae  

Cins    Medicago  

Tür    Medicago sativa L.  

Alt türler    M. sativa ssp. sativa  

M. sativa ssp. parviflora 

M. sativa ssp. gandiflora 

Yoncanın gerek dünyada gerekse Türkiye’de bu kadar yoğun bir şekilde 

yapılmasının bazı nedenleri vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür; 
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• Yonca bir vejetasyon süresi boyunca birden çok kez hasat 

edilmektedir. Yoncadan bölgelere ve çeşitlere göre değişmekle 

birlikte 2-10 biçim alınabilir.  

• Yonca yüksek protein içeriğine sahip bir bitkidir (Avcıoğlu 2009; 

Açıkgöz 2021). 

• İyi bir mineral ve vitamin kaynağıdır. Özellikle A, D, E, K, U, C, B1, 

B2, B6, B12 niasin, pantotenik asit, inositol, biotin ve folik asit gibi 

birçok vitamin bakımından zengindir. Bununla birlikte fosfor, 

kalsiyum, potasyum, sodyum, klor, sülfür, magnezyum ve bakır gibi 

pek çok mineral maddeleri de bünyelerinde barındırmaktadır (Putnam 

ve ark.,2001).  

• Yonca çok değişik toprak koşullarında yetiştirilmesi ile birlikte, ekim 

nöbetine girmesi de baklagil bir yem bitkisi olmasından dolayı toprak 

verimliliğini artırır, erozyonun azalmasına katkıda bulunur ve toprak 

yapısını düzeltir. Bu bakımdan da yonca sürdürülebilir ve koruyucu 

tarımın önemli bitkilerinden biridir.  

• Köklerinin çok derinlere inmesinden dolayı toprakta oluşan taban taşı 

gibi sert tabakaları kırmayı sağlamanın yanında, diğer bitkilerin 

faydalanmadığı derinlerdeki bitki besin elementlerinden faydalanır ve 

bunları toprağın üst tabakalarına taşır. Bu sayede de kendinden sonra 

gelen bitkilere özellikle saçak köklü bitkilere azotça ve organik 

maddece zengin bir tohum yatağı bırakır (Açıkgöz, 2001; Avcıoğlu 

2009). 

• Yonca kış soğuklarının -50 oC’ye ulaştığı Sibirya ve Alaska gibi 

soğuk bölgelerden, yaz sıcaklarının 60 oC’ye ulaşan Kaliforniya’nin 

ölüm vadisine kadar olan çok değişken ve ekstrem iklim koşullarında 

bile yetişebilen çok geniş bir çeşit ağına sahiptir (Manga ve ark., 

1995; Açıkgöz, 2001).  
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Resim 1: Yonca Yaprağı ve Çiçeği 

 

Kök: Yoncanın silindir biçiminde, toprakta derinlere kadar inebilen, kendini 

yenileme özelliğine sahip kazık kökleri vardır. Bazı bölgelerde 40 m, bazen 

10 m, genel olarak da 2-3 m derinlikte yoğun olarak kök sistemine 

rastlanmıştır. Yan kökleri ince ve sayısı azdır ancak ana kök 2.0-2.5 cm 

kalınlığa sahip olabilmektedir. Kök, taç bölgesinde çatallanmış ve yayılmıştır.  

Sap: Kök tacından ki tomurcuklardan dik olarak gelişen saplar, tüysüz, dört 

köşeli içi dolu veya boş olabilmektedir. Çeşide ve ekolojiye bağlı olmakla 

beraber ortalama 60-70 cm boylanmaktadır. Genç sürgünler ince ve 

yumuşaktır, yaşlandıkça sertleşir. İçi dolu olan sapların yem değerinin daha 

yüksek olduğu bildirilmiştir.  

Yaprak: Yonca yaprağı üç yaprakçığın birleşmesiyle oluşmaktadır. 

Yaprakçıklar uzun yumurta, ters mızrak veya uzunca ters kalp formunda 

olabilmektedir. Üst yüzü genellikle çıplak veya hafif tüylü, alt yüzü ise az 

veya çok tüylü, uç kısmına doğru dişli ve mukronat uçludur. Yaprakların 

üzerinde lekeler yoktur koyu ve açık yeşil renklere sahiptir.  
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Kulakçık: Bir çift olup, üçgen mızrak biçiminde, kenarları düz veya alt 

kısımda dişli olabilmektedir.  

Çiçek: Çiçekler 5-35 çiçekten oluşan uzun salkımlar meydana getirirler,  

çiçek sapı çanak borusu kadar veya daha uzun, brakte neredeyse çiçek sapı 

kadar uzundur.  Çanak yapraklar çiçek boyunun yarısı uzunlukta, çanak dişleri 

üçgen veya mızrak biçiminde, boyu çanak borusunun yarısı kadardır. Çiçekler 

genelde menekşe, ergüvani renktedir nadiren de olsa beyaz renkte 

olabilmektedir. Yonca çiçekleri yabancı çiçek tozları ile döllenir. Çiçek ömrü 

2-3 gündür.  

Meyve: Helezon şeklinde 2-4 kıvrımlı, 4-5 mm yükseklikte, 3-9 mm çapında, 

kahverengi- sarı, tüylü veya çıplak, dikensiz; sırt kısmından çıkan damarlar 

yay biçiminde dallanarak bir ağ oluştururlar. İçerisinde 2-7 adet tohum 

bulunmaktadır.  

Tohum: Böbrek, yarım böbrek veya boks eldiveni şeklinde, 1.2-2.5 mm 

uzunluğunda, 1-1.5 mm genişliğinde sarı, kahverengi veya yeşilimsi sarı 

renginde, 1000 tane ağırlığı 2-3 gramdır.  

İKLİM İSTEKLERİ  

Yoncanın iklim yönünden aşırı seçiciliği yoktur. Çok geniş bir genetik 

varyasyon göstermesi nedeniyle çevre şartlarına oldukça iyi adapte 

olabilmektedir. Nitekim yurdumuzun farklı bölgelerinde kendine has 

ekotipler ortaya çıkmıştır. Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan 

ekotipler kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı daha geç gelişmekte iken 

orta Anadolu bölgesinde Kayseri yoncası diye anılan ekotip erken ve uzun 

süre gelişmektedir (Avcıoğlu ve ark, 2009). Yonca bilinenin aksine kurak ve 

sulanamayan alanlarda bile yetişmektedir(Undersander ve ark. 2011; Orloff 

ve ark. 2015).  Yıllık yağışın 200 – 2500 mm olduğu bölgelerde sulama 

olmadan gelişebilir (Scasta ve ark.2012).  Yoncanın geniş bir adaptasyon 
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kabiliyeti vardır Bazı yonca genotipleri ekstrem kış şartlarına bile 

dayanabilmektedir. Optimum gelişmesi için gündüzleri 15-25 °C, geceleri 10-

20 °C sıcak isteği olduğu kabul edilmektedir (Açıkgöz 2001).    Bunun yanında 

yoncadan bir biçim alabilmek için 850 °C (gece ve gündüz dahil) ihtiyaç 

duyduğu belirtilmiştir (Avcıoğlu ve ark 2009) .  

TOPRAK İSTEKLERİ  

Yonca tınlı, kum oranı çok olmayan, kireççe zengin, sulanabilir, derin, iyi 

drenajlı, yeterli neme sahip topraklarda çok iyi gelişmekle beraber toprak 

isteği bakımından aşırı seçici değildir.  

 

Resim 2: Mısır, Soya ve Yoncanın Kök Derinlikleri ( Anonim, 2022a ) 

Kökleri çok derine indiğinden dolayı toprak profilinde kum, çakıl, kaya gibi 

engellerin olmaması istenir (Tülücü, 2003). Diğer bir önemli husus ise taban 
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suyunun yüzeye yakın olmaması gereklidir. Su seviyesi 1.5-2.0 m’den yukarı 

olması durumunda bitki gelişimine ciddi boyutta zarar verir.Yonca asidik 

topraklara karşı hassastır (Hughes ve Metcalfe 1972; Murphy ve Johnson 

1977; Hauptvogel 2003) ve iyi gelişemez. Bu nedenle bu tip topraklarda 

ekimden önce kireçleme yapılmalıdır (Açıkgöz 2001). Yonca verimi için 

optimum pH=6.8-7.3 aralığındadır (Murphy ve Johnson 1977). Bu aralıkta 

bitki hem toprak bulunan besin elementlerini kolayca bünyesine alırken hem 

de Rhizobium bakterileri yonca köklerinde nodüller oluşturarak havada 

serbest halde bulunan azottan bitkinin istifade etmesini sağlar (Lancaster ve 

Orloff 1997).   

YONCA TARIMI  

Türkiye yem bitkileri içerisinde en önemli bir paya sahip olan yoncanın ekim 

alanı ve üretim miktarının son on yıl içerisindeki değişimi Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1: Türkiye Yonca Üretim Durumu (Anonim, 2022c) 

Yıllar Ekim Alanı (ha) Verim Üretim Miktarı 

2011 558.552 2178 12.076.159 

2012 674.183 1742 11.536.328 

2013 628.641 2014 12.616.178 

2014 692.305 1954 13.432.968 

2015 662.045 2115 13.949.958 

2016 650.110 2424 15.714.381 

2017 659.431 2675 17.561.190 

2018 635.105 2771 17.544.946 

2019 641.212 2814 17.949.264 

2020 662.888 2923 19.290.519 
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Şekil 1: Yıllara Göre Yonca Ekim Alamı ve Üretim Miktarı (Anonim, 2022c) 

Tablo 1 incelendiğinde yonca ekim alanlarında dalgalanmalar olmakla birlikte 

keskin bir şekilde değişim olmadığı görülmektedir. Ekim alanındaki durumun 

üretim miktarında da olduğunu söylemek çok olası değildir. Üretim 

miktarındaki değişimi ilk beş yıl ve son beş yıl şeklinde ayırmak daha uygun 

olacaktır. İlk beş yıl içerisinde üretim miktarında çok keskin bir artış olmasa 

da ikinci beş yıllık süre içerisinde ise ciddi bir artış söz konusudur. 

Nihayetinde 2011 yılında 12.0 milyon ton olan üretim miktarı 2020 yılına 

gelindiğinde 19.2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu bu üretim 

miktarı ve ekim alanı ile yonca yem bitkileri içerisinde en fazla yetiştirilen bir 

yem bitkisidir. Türkiye ortalama yonca verimi ise birkaç yıl dışında son on 

yıldır devamlı bir artış eğilimindedir (Tablo 1). Bu artış genel olarak 

sevindirici olsa da yeterli değildir. Bazı illerimizdeki ortalama verimler 5-6 

bin ton yaş ot olarak gerçekleşirken Türkiye ortalaması neredeyse bu 

verimlerin yarısı kadardır. Basit bir hesap ile 2020 yılındaki ortalama verimi 

eğer yaklaşık 5 bin ton yaş ot olduğunda toplam üretim miktarı yaklaşık iki 

katına çıkacak ve 33 milyon tona ulaşacaktır. Bu da Türkiye’nin kaba yem 

açığını kapatmak adına çok önemli bir adım olacaktır.  

 Bin Dekar
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Birim alana verime baktığımızda yaklaşık olarak 1 tonluk bir artış söz 

konusudur (Şekil 2 ). Başarılı bir yonca tarımı için doğru çeşit seçimi 

önemlidir, bölgeye uygun çeşitler ile yüksek verim ve ekonomik kazanç alınır 

(Açıkgöz 2001).  

 

Şekil 2: Yıllara Göre Birim Alandan Elde Edilen Ürün Miktarı (Ton/Dekar) 

(Anonim, 2022c) 

Türkiye’de 73 tanesi tescilli, 31 tanesi üretim izinli olmak üzere toplam 104 

adet yonca çeşidi bulunmaktadır. Tescilli ve üretim izinli çeşitlerin sayısı 

oldukça fazla olmasına karşın Türkiye ortalama verimi yeterli düzeyde 

değildir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi yeterli sayıda tescilli ve üretim 

izinli çeşitlerin olmasına karşın bunların yetiştiriciliğinin çok yaygın 

olmamasıdır. Nitekim özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde daha çok yerli ekotiplerin yetiştirilmesi de bunun bir kanıtı 

niteliğindedir. Türkiye yonca veriminin artmasında bölgelere göre uygun 

çeşitlerin üretiminin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir (Anonim 2022b). 

Türkiye’de tescilli yonca çeşitlerinin listesi Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: Türkiye’de Tescilli Yonca Çeşitleri İsimleri (Anonim, 2022b) 
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Çeşit Adı Tescil Tarihi 

Sazova Kır Yoncası L-1576 16.05.1964 

Elçi 18.05.1993 

Bilensoy 80 25.04.1984 

Sünter Yoncası 25.04.1984 

Kalender 30.04.2002 

Savaş 30.04.2003 

Derby 12.04.2006 

Emiliana 9.04.2007 

Prosementi Bologna 7.04.2008 

Alsancak 7.04.2008 

Planet 8.04.2009 

Queen 13.04.2010 

Gea 12.04.2011 

Verko 16.04.2012 

Gözlü 1 16.04.2012 

MA 225 16.04.2012 

Mirna 16.04.2012 

Posavina 16.04.2012 

Os 66 16.04.2012 

Magnum V 16.04.2012 

Magna 601 16.04.2012 

CW 4696 16.04.2012 

MA835 16.04.2012 

Plato 16.04.2012 

Iside 8.04.2013 

Toros 8.04.2013 

Özpınar 8.04.2013 

Blue Ace 8.04.2013 

Diane 7.04.2014 

Osjecka 99 10.04.2017 

Dimitra 10.04.2017 

Ağstafa 1 10.04.2018 

Abşeron 10.04.2018 

Giulia 10.04.2018 

Azzurra 10.04.2019 

Artemis 10.04.2019 

Delta 10.04.2019 

N 525 10.04.2019 
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Ülkemizde Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından 

üretim izinli (29) ve tescil edilmiş (73) 102 çeşit bulunmaktadır (Anonim, 

2022b). Bu çeşitlerden bölgeye en uygun olanın seçilmesi noktasında kış 

dormansisi hususun dikkate alınmasıyla üretilen otun verim ve kalitesi 

artacaktır. Kış dormanisi bitkinin kışa girerken gelişimini ne zaman 

N 529 10.04.2019 

N 586 10.04.2019 

N 656 10.04.2019 

Alexis 10.04.2019 

Banat VS 6.05.2020 

Zümrüt 6.05.2020 

Sahin 6.05.2020 

Blue Moon 6.05.2020 

Alphil 6.05.2020 

Galaxie 6.05.2020 

SW 6330 6.05.2020 

Tomris 6.05.2020 

Safkan 6.05.2020 

Frigos 6.05.2020 

Timbale 6.05.2020 

Defne 6.05.2020 

Magnum 7 12.04.2021 

Vanda 12.04.2021 

Creno 12.04.2021 

Classe 12.04.2021 

Central 12.04.2021 

Celsius 12.04.2021 

Vlasta 12.04.2021 

Pomposa 12.04.2021 

SHN 12.04.2021 

Riviera Vicentina 12.04.2021 

SHN4 12.04.2021 

Palladiana 12.04.2021 

Beatrix 12.04.2021 

Daniela 12.04.2021 

Sandra 12.04.2021 

Felicia 12.04.2021 

Emily 12.04.2021 

Optimus 12.04.2021 

Şahin 42 12.04.2021 
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durdurduğu ve kış bitiminde ne kadar erken geliştiği ile ilişkili bir husustur. 

Kış şartlarına dayanıklılığını göz önünde bulundurarak uygun çeşit 

seçilebilmesi için dormansi grupları oluşturulmuştur. Çeşidin dormansi 

derecesi sonbahardaki son biçimden sonra, sonbahar ve kış süresince 

bitkilerin gösterdiği gelişme durumu ile ifade edilmektedir (Teuber ve ark., 

1988).  

Tablo 3: Yonca Dormansi Grupları ve Özellikleri  

 

Dormansi 

derecesi 

İfadesi Özellikleri 

1 Tam dormant Kışa tam dayanıklı; sonbahar ve kış gelişmesi 

yok 

2,3 Dormant Kışa dayanıklı; çok az sonbahar ve kış 

gelişmesi var 

4,5,6 Orta derecede 

dormant 

Orta derecede kışa dayanıklı; biraz sonbahar ve 

kış gelişmesi var 

7,8 Çok az 

dormant 

Kışa dayanıklı değil; sonbahar ve kış gelişmesi 

iyi 

9,10,11 Hiç dormant 

değil 

Kış koşullarına çok duyarlı; sonbahar ve kış 

gelişmesi çok iyi 

 

Tablo 3 incelendiğinde sayı değerleri arttıkça bitkinin kışa olan dayanımı 

azalmaktadır. Dormansi değeri düştükçe bitkinin gelişim hızı azalmaktadır. 

7,8 dormansi derecesinde ki çeşitten 3-4 kez biçim alınırken 1 dormansi 

derecesine sahip çeşitlerden senede 1 biçim alınabilir. Dormansi değeri düşük 

olan bitkilerin daha yatık formda gelişirken dormansi derecesi yüksek olan 
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bitkiler daha dik formda gelişirler. Bu bilgiler doğrultusunda 1,2,3 dormansi 

derecesine sahip olan çeşitler Doğu Anadolu bölgemiz gibi soğuk bölgelere 

önerilirken 7,8 ve daha üzeri dormansi seviyesine sahip çeşitler Ege ve 

Akdeniz gibi sıcak bölgelerde yetiştirilmesi tavsiye edilebilir. 

Toprak Hazırlığı  

Yonca tohumları oldukça küçük olduğu için ve çok yıllık bir bitki olduğu için 

toprak hazırlığı bitkinin ilerleyen yıllarda ki verimini etkileyen önemli 

hususlardan biridir. Yonca ekilecek tarlada ekim nöbeti uygulanmış olması 

istenir. Yoncanın kendi kendine allelopatik , yani kendisine zarar yapan 

yapıda olduğu bilinmektedir (Temel ve Tan 2003). Yonca tohumlarının küçük 

olmasından mütevellit toprağın çok iyi işlenmesi iri ve sert toprak parçalarının 

olmaması istenir.  Pulluk, çizel, dipkazan, kültivatör, tırmık, toprak frezesi 

gibi aletlerle bölge toprak yapısına uygun, yabancı otlardan ari, derin 

sürülmüş, sulama yapıldığında göllenme olmayacak şekilde tesviye edilmiş 

olması gerekir.  

 

Yabancı otlarla mücadele etmek amacıyla tarlaya bir önceki yıl sık şekilde 

hububat (arpa, çavdar vb.) yada çapa bitkisi ( şeker pancarı, mısır vb.) 

Resim 3: İyi Hazırlanmış Tohum Yatağı 
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ekilebilir.  Ağır profilli topraklar da dekara 2-3 ton yanmış çiftlik gübresi 

atılması önerilebilir. Bu gübreleme ile toprağın yüzeyinde kaymak tabakasının 

oluşumunun da önüne geçilebilir. 

Ekim  

Bölgenin iklim koşulları, toprak tavı ve sulama imkanları göz önünde 

bulundurularak yonca her mevsim ekilebilir. Doğu Anadolu bölgesinde 

ilkbahar ekimleri önerilirken Akdeniz ve Ege Bölgelerinde sonbahar ekimleri 

tavsiye edilebilir. Yonca tohumlarının küçük olması nedeniyle bünyesinde 

yedek besin miktarı azdır. Bu yüzden ekim derinliğine oldukça dikkat 

edilmelidir. Toprağın yapısı göz önünde bulundurularak 1-2 cm derinlikte 

ekilmesi önerilir. Özellikle ağır topraklarda derine ekim yapılırsa çıkış 

problemleri yaşanabilir. Bu nedenlerden dolayı yoncanın ekiminde serpme 

ekim önerilmemektedir. Pnömatik mibzer veya yonca gibi küçük tohumlu 

bitkileri ekmek için kullanılan Brillion mibzeri ile hassas ekim yapılmalıdır 

(Resim 3). 

 

Resim 4: Brillon Mibzeri (Anonim, 2022d) 

Ekim yapıldıktan sonra fazla bastırmadan toprağı düzeltmek ve tohumla daha 

iyi temas etmesi için sürgü (tapan) kullanılmalıdır. Mibzer ile sıraya ekimlerde 
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15 cm sıra arası, 2.5 kg/da tohum kullanılması gerektiği bildirilmiştir (Özkurt 

ve Karadağ 2020). Ülkemiz çiftçileri dekara gerektiğinden fazla miktarda 

tohum kullanarak daha çok verim alacağını düşünebilmektedir ancak sık 

ekimde bitkiler rekabete girerek tarlada seyrekleşmeler görülür.  

BAKIM  

Gübreleme  

Yonca otunun verim ve kalitesi için toprakta ki besin elementlerinin noksan 

olmaması gereklidir. Bunun için toprak analizleri yapılarak eksik besin 

elementlerini artırmaya yönelik gübreleme yapılmalıdır. Yonca köklerinde 

bulunan Rhizobium bakterileri bitkinin Azot (N) ihtiyacını karşılayacağı için 

azotlu gübreleme sadece ekim ile beraber fide gelişim dönemi için verilebilir. 

Ekimden önce dekara 10 kg P₂O₅, ekimle beraber dekara 5 kg N’un toprak 

altına verilmesi suretiyle uygulanması uygun görülmüştür ( Avcıoğlu ve ark., 

2009).  

Yapılan araştırmalara göre, 1 ton ağırlığında kuru yonca otu üretiminde dekara 

5.6 kg Azot  (N), 0.5 kg Fosfor (P), 5.6 kg Potasyum (K), 3.9 kg Kalsiyum 

(Ca) ve 0.6 kg Magnezyum (Mg) kullanılmaktadır (Rhykerd ve Overdahl 

1972).  

Diğer araştırıcılarda benzer şekilde yonca tesis edilen tarlalarda Potasyum 

elementinin bitki tarafından yoğun olarak kullanıldığını tespit etmişlerdir 

(Smith 1975; Lanyon ve Griffith 1988). Çalışmalar dikkate alındığında 

yoncalığın uzun ömürlü olması için toprak analizleri doğrultusunda makro 

(N,P,K) ve mikro ( Fe, Mn, Zn, Cu, S vb. )  elementlerin toprağa 

kazandırılması gereklidir.  
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Sulama  

Yonca kurak iklimlerde bile yetiştirilmesine rağmen suya çok iyi tepki 

vermesi nedeniyle yüksek verim için sulama yapılması önerilmektedir. Su 

ihtiyacı bölgeye, bitkinin fizyolojik durumuna, arazi şartlarına, taban suyuna 

ve sulama yöntemine bağlı olarak değişmektedir.  

Tanzanya’ da yürütülen çalışmada yoncalığı toprak altı ve yağmurlama 

sulama sistemleri ile sulamış ve karşılaştırmışlardır. Deneme neticesinde 

Yoncadan elde edilen en yüksek verim toprakaltı damla sulama yöntemi 

lateral derinliğinin 40 cm ve lateral aralığının 100 ile 150 cm olduğu 

koşullardan elde edilmiştir. Fakat lateral aralığının 200 cm bırakıldığı parselde 

ki verim, yağmurlama sulama sisteminden daha geride kalmıştır. Ayrıca 

toprak altı sulama sistemleri su tasarrufu da sağlayacağı için tercih edilebilir 

bir sulama sistemidir. (Kazumba ve ark. 2010). Yine yağmurlama sulama 

sistemi de arazinin yapısına bağlı olarak tercih edilebilecek bir yöntemdir.  

Yonca bölgenin iklim yapısına ve yoncalığın durumu göz önünde 

bulundurularak her biçimde 2 defa sulanmalıdır. Bu sulama biçimden 1 hafta 

önce ve biçimden hemen sonra olmak üzere yapılabilir. Ancak biçim 

zamanında toprağın nemli olması mekanizasyon sorunlarını ortaya çıkarabilir. 

Bitki su ihtiyacı duyduğunda alt yapraklar sararır, üst yapraklar ise mavi 

yeşilimsi bir renk alarak solar. Sulama suyunun kalitesi de bitki sağlığı 

açısından önemlidir tuzlu su ile sulanan yoncalık da seyrekleşme görülür. 

Yabancı Ot Mücadelesi  

Yonca çok yıllık bir bitki olması münasebetiyle ilk yıl tesis yılı olarak kabul 

edilmekte ve ilk yılında yonca gelişimini tam olarak tamamlayamadığı için 

yabancı otlarla mücadele etmekte zorlanır. O yüzden yonca ekilecek tarlanın 

yabancı otlardan ari olması gereklidir. Ekilecek yonca tohumlarının sertifikalı 
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yada başka türlerle karışık olmaması istenir. Özellikle yonca tohumlarına 

benzeyen yonca tohumu gibi küçük yapıda olan yabancı ot tohumlarına dikkat 

edilmesi gerekir örneğin Trifolium spp. Cuscuta spp., tohumları normal 

selektörde ayrılamayacak kadar yonca tohumlarına yakın boyuttadır.  

 

Resim 5 : Yonca Tohumuna Karışmış Küsküt Tohumları 

Tarlada yabancı ot görüldüğü taktirde toplama, biçme yada selektif 

herbisitler 2,4-DB, , Simazin (Gesatop), Diquat, Dalapon (Dawpon) 

Chloropham ve DCPA yardımıyla yabancı otlar tohum bağlamadan tarladan 

uzaklaştırılmalıdır.   

Hasat  

Yoncalığın uzun yıllar boyunca verim ve kalitesini muhafaza etmesi için hasat 

devresi ve biçim yüksekliğine dikkat edilmesi gerekir. Yonca gelişim 

devrelerinde (vejetatif, tomurcuklanma, çiçeklenme, meyve bağlama) verim 

ve kalite açısından farklı özellikler gösterir (Şekil 6).  Örneğin tam çiçeklenme 

döneminde verim artmasına rağmen yem değeri açısından çok önemli olan 

protein, karbonhidrat, yaprak, sindirilebilirlik, mineraller keskin bir şekilde 



25 | Tarımsal Üretime Makro Bakış 

 

düşmektedir. Çok genç dönemde ise kalite maksimum düzeyde olmasına 

karşın verim minimum noktadadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Yoncanın Farklı Gelişim Dönemlerinde Verim Ve Kalite Değişimi, Optimum 

Biçim Zamanı (Anonim, 2022e) 

Yonca çok yıllık bir bitki olduğu için sürgün gelişimini köklerinde bulunan 

yedek besin maddelerini kullanarak gerçekleştirmektedir. Tam çiçeklenme 

döneminde de kullanmış olduğu yedek besin maddelerini tekrar 

depolamaktadır. Biçimler çok erken yapıldığı takdirde yeteri kadar besin 

depolayamadığı için yonca zarar görür ve seyrekleşir (Tosun 1974). Otun 

sürdürülebilir verim ve kalite özellikleri göz önünde bulundurulduğunda %10 

çiçeklenme döneminin ideal olduğu bildirilmiştir (Avcıoğlu ve ark. 2009). 

Biçim yüksekliği de bitkinin fizyolojik işlevlerini etkileyen faktörlerdendir. 

Kök tacında bulunan gözlerden yeni sürgünler gelişmektedir (Resim 6). Kök 

tacına zarar verildiği taktirde bitki zarar görerek gelişmemektedir. Biçim 

yapılırken kök tacına zarar vermeden en az 5 cm yükseklikten biçim 

yapılmalıdır. Kışa girmeden yapılan son biçimde anız yüksekliği daha fazla 
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bırakılırsa bitki kış şartlarından daha az görür ve ilkbaharda gelişimi daha hızlı 

olmaktadır.  

 

Resim 6: Yonca Kök ve Kök Tacı 

Yonca ot hasadı tırpan, makas, tamburlu ve diskli çayır makineleri ile 

yapılabilmektedir. Makine tercih edilirken bitkiye en az zarar vererek kesim 

yapan makinelerin tercih edilmesi bitkinin öz suyunu koruyarak sürgün 

oluşturması hızlı ve sağlıklı olmaktadır. Yonca hasadı biçme, kurutma, 

toplama, taşıma gibi aşamaları içermektedir. Bu işlemler sırasında ortalama 

%30’luk kuru madde kaybı yaşandığı, bu kaybın %59’luk kısmı tırmıklama 

esnasında, %10 luk kısmı da balyalama işleminde yaşandığı belirlenmiştir. 

Önemli kalite kriterlerinden protein oranının da tırmıklama işlemi esnasında 

yaprak dökülmesi vb. nedenlerle %10 civarında azaldığı belirlenmiştir Al-

Gaadi (2018). Protein oranını etkileyen diğer bir hususta yonca otunun hasat 

nemidir, hasat esnasında yaprak kayıplarını azaltmak için %35 nem oranında 
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namlu yapılarak kurutma yapılması, %25 nem oranında ise balyama işlemi 

yapılması önerilmiştir (Bastaban ve Ülger 1983).  

Kurutulan yonca ot yığınları ve balyaları yağmurdan ve nemden 

etkilenmeyecek şekilde üzeri örtülerek muhafaza edilmelidir.  

Hastalık ve Zararlıları  

Bir çok hastalık etmeni ve böcek yonca bitkisinde önemli derecelerde zarar 

yapmaktadır. Bu zararın azaltılması minimum derece de tutulması için 

hastalık ve zararlıların tespit edilerek mücadele yapılması önem arz 

etmektedir. Yoncada arazilerinde otun  nitelik ve niceliğini azaltan önemli 

hastalıklar; kök çürüklüğü (Rhizoctonia violacea), kök kanseri (Urophylictis 

alfalfae) , mildiyo (Peronospora trifolium), külleme (Erysiphe communis) , 

yonca yaprak uyuzu (Pseudopeziza medicaginis) ve yaprak leke hastalıkları  

olarak özetlenebilir (Gençkan, 1992). 

Genellikle yüksek yağış alan sıcak bölgelerde yada aşırı sulama yapılan 

tarlalarda görülen bu hastalıklar yaprak ve gövde üzerinde küçük yuvarlak 

siyah- kahverengi noktalara ve yaprak kenarlarında kurumalara neden olabilir, 

çoğu zaman yaprak sararak dökülür. Hastalık görülen tarla geciktirilmeden 

erken biçim yapılmalıdır. 

Meloidogyne yonca da önemli zarara neden olan kök ur nematodu türüdür. 

Köklerde galeriler açarak yumurtalarını bırakmak suretiyle zarar yaparlar. 

Özellikle tarla tesviyesinin düzgün yapılmadığı tarlalarda su biriken alanlarda 

yama gibi sararmamalar meydana gelir. Bitki boyları kısa kalır (Pederson and 

Quesenberry, 1998). 

Yoncada Küsküt (Cuscuta spp.) adı verilen önemli zarara neden olan  parazit 

bir bitkidir. Emeçleri ile bitki öz suyunu emerek yaşam döngüsünü sürdüren 

parazit, parçalandığı takdirde parçalarından yeniden meydana gelip hayatına 



Tarımsal Üretime Makro Bakış | 28 

 

devam edebilir. Tarlaya bulaştığı takdirde bütün tarlayı istila edebilir 

görüldüğü anda tarladan uzaklaştırılmalıdır. Bu yüzden tohumluk seçiminde 

bu tip yabancı otlardan ari olması çok önemlidir. 

 

 

Resim7: Yonca Kök Çürüklüğü (Anonim, 2022h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 10: Yonca Yaprak Uyuzu 

Resim 9:  Yonca Yaprak Uyuzu 

(Anonim, 2022f) 

Resim 8:  Yonca Mildiyo 

Hastalığı(Anonim, 2022ı) 

Resim 11: Küsküt (Cuscuta spp.) 
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Yoncada zarar yapan bazı böcekler; Yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis), 

Yaprak bitleri (Afitler), Yonca tohum kalsiti (Bruchophagus roddi), Yonca Tırtılı 

(Resim 13) gibi pek çok zararlısı vardır.  

 

Resim 11: Yonca Hortumlu Böceği (Anonim, 2022j) 

 

Resim 12:  Yonca Yaprak Biti (Anonim,2022g) 

 

 

 

 

 

 

Resim 13:  Yonca Tırtılı (Anonim, 2022ğ) 
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SONUÇ 

Sonuç olarak yonca Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de en çok yetiştirilen 

yem bitkilerinden biridir. Yoncanın yukarıda sayılan birçok özelliği ile yem 

bitkilerinin kraliçesi olarak anılmasına neden olmuştur. Yoncanın bu kadar 

önemli bir yem bitkisi olmasına rağmen potansiyelinin oldukça altına bir 

verim söz konusudur. Türkiye’de birim alana üretilen yonca veriminin bu 

kadar düşük olmasında bazı nedenler söz konusudur. Bu nedenler; 

• Yonca yetiştiriciliğinde özellikle üreticiler tarafından çok bilinmeyen 

dormansi grubuna göre ekim yapılmaması, 

• Üreticilerin yonca tarlasındaki yabancı otlara da besleyici ot olarak 

nitelendirmesi ve bunlar ile gerekli şekilde mücadele etmemesi, 

• Üreticilerin başta yonca hortumlu böceği olmak üzere zararlılar ile 

ilgili yeterli bilgi birikimi olmaması ve gerekli mücadelenin 

yapılmaması, 

• Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde sertifikalı yonca tohumlu yerine 

yerel ekotiplerin kullanılması, 

• Yonca ekili olan tarla sürüldükten sonra tekrar üstüne yonca ekimi 

yapılması, 

• Daha çok ot elde etmek amacıyla biçimlerin çok derinden yapılması 

ve kök tacının zarar görmesi ve yoncaların zayıflaması, 

• Taban suyu yüksek olan arazilerde yonca yetiştiriciliği yapmak, 

• Toprak hazırlığının iyi yapılmaması neticesinde ekilen tohumların 

yeterli şekilde çimlenmemesi neticesinde birim alanda istenilen bitki 

sıklığının elde edilememesi, 

• Ekim yapılırken dekara atılması gereken tohumların gereğinden fazla 

olması neticesinde bitkinin yeterli şekilde kardeşlenememesi 

sonucunda birim alandaki verimin azalması, 
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• Üreticilerin yonca ekiminde gerekli olan gübrelemeye dikkat 

etmemesi, 

• Üreticilerin biçilen yoncaları tarlada fazla kurutmaya bırakması 

neticesinde otların altında kalan yonca fidelerinin gelişememesi 

şeklinde kısaca sıralanabilir. 

Bununla birlikte hasat edilen yonca bitkisinin kurutma ve depolanmasına da 

dikkat edilmelidir. Yonca biçildikten sonra kurutmaya bırakıldığında özellikle 

besin değeri yüksek olan yaprakları kolay bir şekilde kopar ve dağılır. Bu 

nedenle yonca biçildikten sonra yapraklarının kopmaması için kurutma 

süresine dikkat edilmelidir.  

Aynı zamanda fazla sayıda yonca çeşidi olmasına rağmen tarımı yapılan 

yonca çeşitleri çok sınırlıdır. Özellikle bölgelere uygun farklı dormansi 

gruplarına ait yonca verim ve kalite denemelerine devam edilmeli ve 

geliştirilmelidir. Çeşit geliştirme araştırmalarında da özellikle Doğu Anadolu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yerel ekotiplerin kullanılması çok geniş 

bir ıslah materyali sağlayacak ve büyük bir varyasyon oluşturacaktır. Nitekim 

bu bölgelerde üretimi yapılan yoncaların neredeyse tamamının yerel ekotipler 

olması ve üreticilerin ekotipleri uzun yıllardır üretimini gerçekleştirmesi söz 

konusu ekotiplerin önemini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte gerek 

geliştirilen yeni çeşitlerin gerekse mevcut bulunan çeşitlerin farklı çok yıllık 

buğdagiller ile uygun karışım oranlarını belirlemek için araştırmaların 

yapılması ve mevcut araştırmaların geliştirilmesi kaliteli kaba yem açığının 

kapatılmasında önemli bir adım olacaktır.   
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GİRİŞ 

Rosaceae familyasına ait olan aronya (Aronia melanocarpa 2n=2x=34 

veya 2n=4x=68) bitkisi Kanada’nın da içinde bulunduğu Kuzey 

Amerika’dan orjin almaktadır (Leonard et al., 2013; Poyraz Engin, 

2018). Aronya bitkisi uzun yıllar Amerikan yerlileri tarafından gıda ve 

çeşitli hastalıklardan korunmak ve hastalıkları tedavi etmek için 

kullanılmıştır. Meyveleri; taze meyve şeklinde kullanıldığı gibi 

kurutularak da soğuk algınlıklarına karşı çay olarak ve bitkinin 

kabuklarından da damar büzücü olarak da faydalanılmıştır (Jurendic 

and Scetar, 2021). Son ikiyüz yılda bitki öncelikle Kuzey Avrupa ve 

Sibirya bölgelerine getirilerek yetiştiriciliğine başlanmış ve meyvelerin 

sahip olduğu tıbbi etkiler nedeniyle kısa sürede bitki Avrupa’nın ve 

Rusya’nın diğer bölgelerine de yayılmıştır (Kurtović et al., 2016; 

Skender et al., 2017). Günümüzde Avrupa başta olmak üzere birçok 

kıtada üretimi ve tüketimi hızla yaygınlaşmaktadır (Hirvi and 

Honkanen, 1985; Skender et al., 2017). Aronya meyveleri şarap, reçel, 

şurup, meyve suyu ve çay gibi çeşitli ürünler için işlenerek tüketime 

sunulmaktadır (Kaweckı and Tomaszewska, 2006; Dragoja et al., 

2012). Ayrıca son yıllarda gıda takviyesi olarak kullanımı hızla 

yaygınlaşmaktadır (Bräunlich, 2014). 

Kullanılan Kısmı ve İçeriği 

Aronya bitkisinin birinci derecede faydalanılan kısmı meyveleridir. 

Fakat meyveleri ile birlikte sahip olduğu polifenoller nedeniyle 

yapraklarından da yararlanılmaktadır. Bitkinin kuru meyveleri soğuk 
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algınlığına karşı çay olarak kullanılabildiği gibi ve gövde kabukları da 

tıbbi amaçlarla damar büzücü olarak kullanılmaktadır (Jurikova et al., 

2017; Jurendic, and Scetar, 2021). Meyvelerinin içerisinde miktarı; 

üretimi yapılan çeşide, yetiştiriciliğinin yapıldığı iklim ve toprak 

koşullarına ve agroteknik uygulamalara bağlı olarak değişen mineraller, 

vitaminler, karbonhidratlar, amino asitler, organik asitler, yağlar, aroma 

bileşikleri meyvenin farmakolojik özelliklerinden sorumlu olan 

polifenoller bulunmaktadır (Szopa et al., 2017; Jurendic and Šcetar, 

2021). Aronyanın taze meyveleri %12-20 arasında suda çözünebilir 

şeker, 560-1050 mg/100 g antosiyaninler, pH 3,3-3,7 ve %0,7-1,2 titre 

edilebilir asitliğe sahiptirler (Jeppsson and Johansson 2000). Aronya 

meyveleri polifenolik bileşikler olan prosiyanidinler, antosiyaninler ve 

fenolik asitler içermektedir. Prosiyanidinler diğer polifenolik 

bileşiklere kıyasla aronya meyvelerinde daha yüksek oranda 

bulunmakta olup, oranı kuru meyvelerde %0,7-5,2 arasında 

değişmektedir. Prosiyanidinlerden polimerik olanları ((-)-epicatechin) 

serbest epikateşine kıyasla daha yüksek oranda bulunmaktadır. 

Meyvede bulunan ikinci önemli polifenolik bileşikler ise kuru meyvede 

%0,6-2,0 oranında bulunan antosiyaninler (cyanidin glycosides: 

cyanidin 3- galactoside, cyanidin 3-glucoside, cyanidin 3-arabinoside 

and cyanidin 3-xyloside)’dir. Bunlardan ise cyanidin 3-galactoside 

karşımın içerisinde en yüksek oranda bulunan bileşiktir. Aronya 

meyveleri polifenolik bileşiklerden diğer iki polifenolik 

(prosiyanidinler ve antosiyaninler) bileşiklere kıyasla daha düşük 

düzeyde de olsa fenolik asitler (klorojenik ve neoklorojenik asitler başta 

olmak üzere) de içermektedir. (Jeppsson and Johansson, 2000; 
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Slimestad et al., 2005; Oszmiański and Wojdylo, 2005; Skupień and 

Oszmiański, 2007; Kokotkiewicz et al., 2010; Kulling and Rawel, 

2008; Bräunlich, 2014). Yapılan çalışmalar aronya meyvelerinin son 

derece yüksek miktarlarda antosiyaninler ve diğer polifenolik maddeler 

içerdiğini göstermiştir. Siyah kuş üzümü, böğürtlen ve mürver 

meyvelerinden daha yüksek oranda antosiyanin içerdiği de 

bilinmektedir (Oszmianski and Wojdylo, 2005; Jakobek et al., 2007; 

Tolić et al., 2017). Aronya meyvelerinin toplam fenolik içeriği 8834-

11093 mg/L arasında değişirken, toplam flavonoid içeriğinin ise 6993-

9710 mg/L arasında değişmiştir (Tolić et al., 2017). Ayrıca aronya 

sekonder metabolit olarak uçucu terpenik bileşikler içermektedir. 

Meyvelerinde uçucu terpenik bileşiklerin ana bileşenleri olarak 

benzaldehyde cyanohydrin, hydrocyanic acid and benzaldehyde olarak 

tespit edilmiştir. Diğer benzen türevleri arasında benzylalcohol, 2- 

phenylethanol, phenylacetaldehyde, salicylaldehyde, acetophenone, 2'- 

hydroxyacetophenone, 4'-methoxyacetophenone, phenol, 2-

methoxyphenol ve methyl benzoate olarak bildirilmiştir (Hirvi and 

Honkanen, 1985). 

Peyzajda Faydalanılması 

Aronya kendisinden çok farklı şekillerde faydalanılan önemli bir kültür 

bitkisidir. Baharda açmış olduğu bol beyaz çiçekleri, yaz ve sonbaharda 

siyah veya kırmızı renkli meyveleri ve sonbahardaki turuncu veya 

kırmızı yaprakları ile aronya bitkisi çok önemli bir peyzaj bitkisidir 

(Hirvi and Honkanen, 1985; Brand, 2016; Almokar and Pırlak, 2018). 

Özellikle peyzaj amaçlı ıslah edilen çeşitleri görsel bakımından çok 
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değerli bitkiler olarak karşımıza çıkmaktadır (Shahin et al., 2019). 

Bitkinin soğuğa dayanıklı (-350C’ye kadar) olması ve sonbaharda 

yaprakları dökmesi peyzaj açısından ayrı bir önem kazandırmaktadır 

(Smith and Ringenberg, 2004; Gill et al., 2005). Özellikle 20. yüzyılda 

Rusya’da ve birçok Avrupa ülkesinde dış mekân peyzaj bitkisi olarak 

kullanı mı yaygınlık kazanmıştır (Bräunlich, 2014). 

Yaban Hayatında Faydalanılması 

Bilindiği gibi yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği öncelikle 

yaban hayatında var olan hayvan çeşitliliğinin belirlenmesi ve bunların 

yaban hayatında yaşamlarını devam ettirebilmeleri konusunda bazı 

önlemlerin alınmasına bağlıdır. Bu açıdan aronya bitkisi yaban 

hayatındaki yaban keçileri, geyikler, tavşanlar, tavuklar, farklı kanatlı 

türleri gibi birçok hayvanın hem beslenmesi ve hem de hastalıklara 

karşı korunabilmeleri açısından önemlidir (Smith and Ringenberg, 

2004; Gill et al., 2005). 

Gıda Endüstrisinde Faydalanılması 

Son yüzyılda üretilen gıdaların bir kısmı taze olarak tüketilmekle 

birlikte büyük bir kısmı ise işlenerek pazara arz edilmektedir. İşlenen 

gıdaların belirli bir süre bozulmadan raflarda korunabilmesi için işleme 

esnasında gıdalara koruyucuların katılması gerekmektedir. Bu nedenle 

konvansiyonel gıda endüstrisi sentetik antioksidanlar olan BHA 

(Butylated Hydroxy Anisole), BHT (butylhydroxytoluene), PG (Propyl 

gallate) ve TBHQ (tert-Butylhydroquinone) gibi bazı sentetik 

antioksidanlardan ve sentetik antimikrobiyal bileşiklerden 
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yararlanmaktadır. Bu sentetik antioksidanlar ve antimikrobiyal 

maddeler lipit peroksidasyonunu geciktirerek/engelleyerek ve 

mikrobiyal faaliyetleri engelleyerek gıdaların raf ömrünü 

uzatabilmektedir. Fakat bu sentetik kimyasalların kullanıldığı gıdaları 

tüketen insanların sağlıkları üzerinde bu gıdaların ciddi olumsuz 

etkilerde bulunduğu bilinmektedir. Bu durumun anlaşılması ile birlikte 

gıdaların bozulmadan korunmasına katkı verecek fakat insan sağlığını 

da olumsuz etkilemeyecek organik kökenli gıda koruyucu alternatif 

ürün arayışı giderek artmaktadır (Geiger, 2005; Kaplan, 2005; Raina et 

al., 2005; Jakribettu et al., 2016; Beristain-Bauza et al., 2019; Jurendic 

and Scetar, 2021). Aronya meyvelerinin sahip olduğu antioksidan (C 

vitamini, prosiyanidinler, antosiyaninler ve fenolik asitler) ve 

antimikrobiyal (antibakteriyel, antifungal vb) içerikleri nedeniyla gıda 

endüstrisinde gıda koruyucu olarak kullanılabilecek en önemli doğal 

kaynaklardan biri olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. (Kaweckı and 

Tomaszewska, 2006; Dragoja et al., 2012). Ayrıca aronya meyveleri 

çok önemli bir doğal gıda boyası olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle siyah, kırmızı, turuncu vb. boyar maddelerin önemli bir 

kaynağıdır. Bu nedenle aronyanın gıda işleme esnasında gıdaların 

boyanmasında sağlıklı ve güvenli gıda boyar maddesi olarak 

kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır (Smith and Ringenberg, 2004; 

Gill et al., 2005; Kaweckı and Tomaszewska, 2006; Dragoja et al., 

2012; Jurendic and Scetar, 2021). Aronya meyveleri, şarap, reçel, 

şurup, meyve suyu ve çay gibi çeşitli ürünler için işlenerek 

faydalanılmaktadır. İçeceklere tat vermek ve renklendirmek için de 

kullanılmaktadır. Meyvelerin sahip olduğu buruk tad, yüksek                   
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C vitamini ve antioksidan içeriği nedeniyle de değerli bir diyet bileşeni 

ve gıda takviyesi olarak kabul edilmektedir. Meyvelerin zengin 

antioksidan içerikleri nedeniyle oksidatif stresin neden olduğu hastalık 

risklerini (özellikle kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi) azaltmak 

için de kendisinden yararlanılan önemli bir doğal gıda kaynağıdır 

(Kaweckı and Tomaszewska, 2006; Dragoja et al., 2012). Ayrıca 

değişik amaçlarla meyveleri veya da ekstraktlarının ilave edildiği 

gıdalara içermiş olduğu diyet lifler, vitaminler, sabit yağlar, 

karbonhidratlar, amino asitler, organik asitler, aroma bileşikleri ve 

mineraller ile birlikte antioksidan özelliği nedeniyle hem sağlık ve hem 

de besleyicilik kazandırmaktadır (Szopa et al., 2017; Jurendic and 

Šcetar, 2021). Antioksidanlar açısından aronya meyvesi diğer birçok 

meyve (elma, muz, mürver vb) ile kıyaslanmayacak kadar zengindir. 

Aronya meyvesinde bulunan flavonoidler ve antosiyanin düzeyinin 

kızılcık meyvelerinde bulunanlardan beş katı daha daha yüksek olduğu 

bilinmektedir. Ticari olarak, aronya meyveleri çoğunlukla meyve suyu 

üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca gıda endüstrisinde gıda boyası, 

çay, şurup ve reçel gibi değişik ürünler de işlenmektedir (Almokar and 

Pırlak, 2018). İçecek endüstrisinde aronya meyve suları diğer meyve 

sularına katılarak onlara hem renk kazandırılmakta ve hem de 

antioksidan özellikleri iyileştirilmektedir (Smith and Ringenberg, 

2004). 

Geleneksel ve Ortodoks Tıbbında Faydalanılması 

Bilindiği gibi aronya bitkisi Kuzey Amerika’nın önemli yerel 

bitkilerinden birisidir. Bu nedenle özellikle Kuzey Amerika yerlileri 
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tarafından uzun yıllar başta soğuk algınlığı olmak üzere bir çok 

hastalıktan korunmak ve tedavi amacıyla geleneksel tıpta kullanılmıştır 

(Kokotkiewicz et al., 2010; Kulling and Rawel, 2008; Bräunlich, 2014). 

Yüksek antioksidan kapasitesinin yanı sıra aronya bitkisinin sahip 

olduğu ana polifenolik bileşenler nedeniyle meyveler antiinflamatuar, 

antikanser, antimikrobiyal, antiviral, antidiyabetik, antiaterosklerotik/ 

atardamar duvarlarında ve içinde yağ, kolesterol ve diğer maddelerin 

birikmesinin engellenmesi, tansiyon düşürücü ve 

antiplatelet/damarlarda plak oluşumunu engelleyici özelliklere sahiptir 

(Simeonov et al., 2002; Kulling and Rawei, 2008; Kokotkiewicz et al., 

2010; Borowska and Brzoska, 2016; Szopa et al., 2017; Jurikova eta l., 

2017).  

 

Resim 1. Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) pestili (Koleksiyon-Eskişehir) 
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Bu özellikleri bitkinin meyvelerinin değişik şekillerde tüketilmesinin 

sağlıklı yaşam açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Aronya meyvesinin içermiş olduğu polifenollerin özellikle kanser ve 

kalp hastalıklarının gelişiminde önleyici bir rol oynadığı yapılan 

çalışmalarla gösterilmiştir (Oszmianski and Wojdylo, 2005; 

Kokotkiewicz et al., 2010; Borowska and Brzoska, 2016). Ayrıca, 

çeşitli in vitro çalışmalarda aronya suyunun ve antosiyanin açısından 

zengin olan aronya ekstraktlarının kolon kanserine karşı anti-

proliferatif/hücre çoğalmasını engelleyici veya koruyucu etkileri 

gösterilmiştir (Malik et al., 2003; Zhao et al., 2004; Lala et al., 2006; 

Bermudez-Soto et al., 2007; Bräunlich, 2014). Aronya aynı zamanda 

idrar yolu infeksiyonlarının ve obesitenin önlenmesinde de önemli bir 

etkiye sahip olduğu bilinmektedir (Almokar and Pırlak, 2018). 

Aronya meyveleri üzerinde yürütülen ön klinik çalışmalar, kolorektal 

kanser, kalp-damar hastalıkları, kronik iltihaplar, mide mukozası 

bozuklukları ve karaciğer iltihabı gibi rahatsızlıkların tedavisinde 

aronyanın önemli olumlu etkilerde bulunduğu gösterilmiştir (Valcheva-

Kuzmanova et al., 2005; Lala et al., 2006; Kulling and Rawel, 2008; 

Kokotkiewicz et al., 2010; Dragoja et al., 2012). Aronya meyvelerinin 

içermiş olduğu başta antosiyaninler olmak üzere değişik fenolik 

komponentlerin önemli antimutajenik aktivitelere sahip olduğu da 

bilinmektedir  (Bermudez-Soto et al., 2007; Malik et al., 2003; Zhao et 

al., 2004; Bräunlich, 2014). Aronya meyve suyunun Staphylococcus 

aureus ve Escherichia coli gibi batkterilere karşı in vitro koşullarında 

bakteriyostatik aktivite sergilediği ve influenza virüsü tip A'ya karşı 



47 | Tarımsal Üretime Makro Bakış 

 

antiviral aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir (Valcheva-Kuzmanova 

and Belcheva, 2006). 

Bitkisel Özellikleri 

Rosaceae familyasının Maloideae alt familyasına ait olan Aronia 

cinsinin Kuzey Amerika kökenli ve çalı formunda gelişim gösteren 

Aronia melanocarpa (Michx.) Ell. (siyah aronya, 2n=34 (Persson et al., 

2004), Aronia arbutifolia (L.) Pers. (kırmızı oranya) ve Aronia 

melanocarpa (Michx.) ile Aronia arbutifolia (L.)’nın bir hibridi olarak 

kabul edilen (Tolić et al., 2017) Aronia prunifolia (pembe aronya) 

olarak bilinen türleri bulunmaktadır (Kokotkiewicz et al., 2010; 

Bräunlich, 2014; Almokar and Pırlak, 2018). Aronya nadiren toprağın 

3 m kadar derinliğine inebilen, çoğunlukla toprağın 1 m’lik üst 

profilinde yaygın şekilde bulunan lifli bir kök yapısına sahiptir (Poyraz 

Engin, 2018). Yaprak döken çalı formunda bir tür olan Aronia 

melanocarpa (Michx.) Ell. Bitksinin bitki boyu 1-4 m arasında 

değişmektedir (Hirvi and Honkanen, 1985; Bräunlich, 2014; Jurendic 

and Scetar, 2021). Bu türün ticari çeşitlerinin (“Aron”, “Nero”, 

“Viking”, “Hugin”, “Rubina”, “Moskva” ‘Albigowa’, ‘Darbrowice’, 

‘Egerta’, ‘Kutno’, ve ‘Nowa Wies’) bitki boyu ise 1-2 m dolayındadır. 

Bitki çalı formunda olduğu için çok gövdeli bir yapı göstermektedir 

(Strik et al., 2003; Kulling and Rawel, 2008). Bitki şemsiye şeklinde bir 

çiçek salkımlarına sahip olup, her bir salkımda 8-30 çiçek 

bulunmaktadır. Çiçeklerinin herbiri beş beyaz yaprağı petal yaprağa ve 

pembe renkli erkek organlara sahiptir. Üretimde kullanılan genotipe ve 

üretimin yapıldığı bölgenin iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak 
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bitki genelde Mayıs-Haziran aylarında çiçeklenmeye başlamakta ve 

arılar tarafından tozlanmaktadır (Shahin et al., 2019; Jurendic and 

Scetar, 2021; Çelik et al., 2022). Fakat bitkide apomiktik meyve 

oluşumu da yaygın olup çoğunlukla gerçek döllenme 

gerçekleşmemektedir (Almokar and Pırlak, 2018; Anonim, 2023). 

Bitkinin yaprakları saplı ve her iki yüzeyi de tüysüz (düz) olup, 

gövdenin üzerinde alternat şekilde dizilmektedir. Yaprak yapısı basit 

olup, 2,5-7,5 cm uzunluğunda ve 1,9-5,0 cm genişliğindedir.  

Resim 2. Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot)’nın bitkisel özellikleri (Koleksiyon-

Eskişehir) 
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Yaprak kenarları ince ve düzenli dişli olup, oval ancak taban kısmı uç 

kısmına kıyasla daha dar (obovat) şekillidir. Yaprağın üst yüzeyi koyu 

yeşil ve parlak olup, orta damar üzerinde koyu renkli bezler 

bulunmaktadır. Yaprağın alt yüzeyleri ise daha açık yeşil renkli ve 

uzamış trikomlara/tüylere sahiptir. Bitkinin meyveleri 0.8-1.25 cm 

çapında ve olgunlaştığında parlak siyah renkli olup, salkımlar halinde 

bulunmaktadır (Shahin et al., 2019; Jurendic and Scetar, 2021). 

Meyveler çekirdekli/tohumlu olup, her bir meyve 1-5 adet tohum 

içermektedir. Meyveler yaklaşık olarak Ağustos ayı içerisinde 

olgunlaşmaktadır. Meyveler olgunlaştıktan kısa bir süre sonra 

büzülerek dökülmektedir. Aronia meyveleri ortalama ağırlığı 0,5-2,0 g 

arasıda değişmektedir (Seidemann, 1993; Skender et al., 2017; Shahin 

et al., 2019).  

Resim 3. Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot)’in genel görünümü (Koleksiyon-

Eskişehir) 
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İklim ve Toprak İstekleri 

Aronya bitkisi çok farklı çevre koşullarına uyum sağlayabilen ve 

adaptasyon kabiliyeti yüksek bir kültür bitkisidir. Bitki tam güneşli 

alanların yanı sıra kısmi bulutlu/gölgeli alanlara da uyum sağlamaktadır 

(Cujic et al., 2018; Jurendic and Scetar, 2021, Çelik et al., 2022). 

Aronya yüksek rakımlı yerlere adapte olabilmektedir. Aronya düşük 

sıcaklıklara oldukça dayanıklı bir bitki olup, kış aylarında -290C ve -

350C’ye kadar düşük sıcaklıkların yaşandığı bölgelerde tarımı 

yapılabilmektedir (Tolić et al., 2017; Cujic et al., 2018; Jurendic and 

Scetar, 2021). Aronya bitkisi ilkbaharda geç çiçeklenmekte olup, 

ilkbahar son donlarına da oldukça dayanıklıdır (Strik et al., 2003; Cujic 

et al., 2018; Jurendic and Scetar, 2021). Fenolik bileşiklerin sentezinde 

rol alan enzimlerin aktivitesi ve bu enzimlerin sentezi vejetasyon süresi 

boyunca güneş ışığına maruz kalma süresi ve sıcaklıktan etkilendiği 

bilinmektedir (Li et al., 2003; Mori et al., 2007; Tolić et al., 2017). 

Aronya meyvelerinin içermiş olduğu başta toplam fenolik ve 

flavonoidler olmak üzere birçok etkili maddenin miktarları 

yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgede bitkinin gelişim periyodu boyunca 

değişen hava sıcaklıkları, güneşlenme durumu ve yağış miktarlarından 

büyük oranda etkilendiği bilinmektedir (Kalt, 2005; Tolić et al., 2017). 

Aronya bitkisinden en yüksek antosiyanin ve fenolik içeriklere sahip 

meyveler büyüme esnasında uygun sıcaklıkların ve parlak güneşli hava 

koşullarının hakim olduğu bölgelerden elde edilmektedir (Tolić et al., 

2017). Meyvelerin fenolik içerikleri ile hava sıcaklığı arasında ters 

korelasyon bulunmaktadır. Çünkü soğuk iklimlerde yetişen meyvelerde 
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oksidatif strese karşı koyma stratejisi gereği genellikle daha yüksek 

antioksidan özelliklere sahip fenolik bileşikler üretmektedir (Xu et al., 

2011). Aronya bitkisi vejetatif gelişme döneminde minimum 60C, 

maksimum 350C sıcaklığa ve ortalama aylık sıcaklıkların ise 15-250C 

sıcaklığa sahip olan bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Yıllık yağışların 

200-400 mm ve yetişme mevsiminde ise 50-120 mm yağış alan yerlerde 

ve vejetasyon döneminde nisbi nemin % 60-75 ve güneşli gün saysının 

240-300 arasında değiştiği bölgelerde bitkinin üretimi 

yapılabilmektedir. (Tolić et al., 2017).  

Havalanma durumu iyi organik maddece zengin tınlı topraklar bitki için 

uygun olmakla birlikte sulak alanlada veya drenaj sorunu olmayan 

topraklarda da üretilebilmektedir. Bitki, nemli, drenaj sorunu olmayan 

ve nötral/hafif asidik toprakları tercih etmektedir (Çelik et al., 2022). 

Ancak hem ıslak kireçli topraklarda hem de kuru kumlu toraklarda 

yetiştirilebilmektedir. Buna karşılık tuzlu nem içeriği ve havalanması 

yetersiz topraklarda olabilmektedir. Sadece yosun ve sivrisineklerin 

yaşayabildiği bataklık alanların ıslahında kullanılabilecek ve bir miktar 

da ürün üretilebilecek bir bitki olarakta bilinmektedir (Brand, 2016; 

Poyraz Engin, 2018; Jurendic and Scetar, 2021)  

Aronyanın Çoğaltım Yöntemleri 

Aronya generatif ve vejetatif olarak çoğaltılabilen bir bitkidir. Aronya 

çoğaltımının en basit yolu tohumlarından yeni fidanlar elde etmektir. 

Fakat bitkinin yabancı döllenen bir bitki olması tohumlarından elde 

edilecek olan fidanlarda genetik açılmalara neden olmaktadır (Shahin 
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et al., 2019; Jurendic and Scetar, 2021). Aronya bitki yüksek oranda 

apomiktik tohum üretme kabiliyetine de sahip bir bitki türüdür. Eğer 

bitkilerin üretmiş olduğu apomiktik tohumlar fidan üretiminde 

kullanılacak olursa genetik açılmanın olmadığı ve ebeveyn bitkiyle 

genetik yapı olarak birebir aynı olan fidanlar üretilebilmektedir. Fakat 

ticari çeşitlerin çoğu tohumsuz meyve üretmekte olup bu yöntemle 

çoğaltım için ihtiyaç duyulan miktarda tohum elde etmek çoğunlukla 

mümkün olmamaktadır (Almokar and Pırlak, 2018; Anonim, 2023). 

Generatif yolla/döllenme sonucu oluşan tohumların çimlendirilmesiyle 

elde edilen fidanlardaki genetik farklılıklar nedeniyle bu fidanlarla 

kurulan plantasyonlarda bitki homojenliğini sağlamak mümkün 

değildir. Dolayısıyla da istenen verim ve kalitede ürünün elde edilmesi 

de çoğunlukla imkânsızdır. Bu yöntemle ancak ıslah çalışmalarında 

kullanılacak genetik varyasyon içeren genetik kaynak parselleri 

oluşturulabilmektedir (Jurendic and Scetar, 2021).  

Aronya bitkisinde tercih edilen çoğaltma yöntemi vejetatif çoğaltmadır. 

Çünkü vejetatif çoğaltmada elde edilen fidanların tümünün genetik 

yapısı ebeveyn bitki ile birebir aynıdır. Genetik yapıları birbiriyle aynı 

olan klonal fidanlardan oluşturulan plantasyonlarda bitki homojenliği 

sağlanmaktadır. Bu nedenle ticari plantasyonlar kurulurken mutlaka 

vejetatif yolla çoğaltılmış fidanların kullanılmasına özen 

gösterilmelidir. Vejetatif yolla çoğaltımda; köklendirilmiş çeliklerle 

çoğaltım, daldırma yoluyla yöntemiyle çoğaltım ve mikroçoğaltım 

yöntemleri kullanılmaktadır. 
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Resim 4. Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot)’in çoğaltma (Koleksiyon-Eskişehir) 

Aronyada çelikle vejetatif çoğaltımda, odunsu veya da yarı odunsu 

çelikler köklendirmede kullanılarak köklü yeni çelik fidanlar elde 

edilmektedir. Bu şekilde elde edilen köklü çelik fidanlar genetik olarak 

benzer olup, bunlarla oluşturulan parseller homojen bitkilerden 

oluşmaktadır. Diğer vejetatif çoğaltım yöntemi daldırma olup, fazla 

pratik olmamakla birlikte ticari anlamda aronya çoğaltımında 

kullanılabilecek bir çoğaltım yöntemdir. Daldırma için öncelikle 

ilkbaharda sağlıklı ve olgun bitkiler seçilmelidir. Seçilen bu bitkiler ve 

bitkilerin etrafı iyice sulanmaktadır. Daha sonra seçilen sürgünlerin 20-

30 cm’lik uç kısımları belirlenerek işaretlenmektedir. İşaretlenen bu 

sürgün uçlarının alt kısmlarında kalan 15-20 cm’lik bölümün 

üzerindeki yapraklar koparılarak temizlenmektedir. Bu arada bu 

sürgünlerin yatırılacağı 8-10 cm derinliğinde karıklar açılarak toz 
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halindeki köklendirme hormonları serpilmektedir. Daha sonra 

sürgünün üzerindeki yaprakları alınan kısım toprağın altında kalacak 

şekilde karığın içerisine yatırılmakta ve her iki uçuna gelecek şekilde 

toprağa çakılan kazıklara bağlanarak karığın içerisinde kalan sürgünün 

üzeri nemli toprakla örtülmektedir. Toprağın dışında kalan uç kısmın 

toprağa temas etmemesi için kazığa bağlanarak yukarı doğru gelişmesi 

sağlanmaktadır. Bu işlem genelde ilkbaharda yapılır ve sonbahara 

kadar toprak nemli tutularak sürgünlerin köklenmesi beklenmektedir. 

Sonbaharda yapılan kontrollerde uygun şekilde köklenen bitkiler dip 

kısmında toprağa daldırılan bölgeden kesilerek ana bitkiden 

ayrılmaktadır. Köklenmemiş olanlar ise ilkbahara kadar tekrar 

köklenmeye bırakılmaktadır. Ana bitkiden ayrılan köklü bitkiler iklim 

uygunsa sökülerek plantasyonu oluşturmak için sonbaharda 

dikilmektedir. Eğer sonbaharda şaşırtma yapmaya iklim uygun değilse 

olduğu yerde kışı geçirmesine izin verilen bitkiler ilkbaharda buradan 

sökülerek plantasyonun oluşturulacağı alana dikilmektedir (Strik et al., 

2003; Kowalczyk et al., 2004; Beus, 2006; Anonim, 2009). 

Bitki türlerinin istenilen özelliklere sahip genotiplerinin hızlı ve 

ekonomik bir şekilde klonlanması için doku kültürü (in vitro) teknikleri 

önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Mikroçoğaltım, bir bitkinin tam 

bir bitkiyi oluşturabilme potansiyeline (totipotansi) sahip belirli 

kısımlarından suni besin ortamlarında ve steril koşullar altında fiziksel 

ve genetik olarak birbirine benzeyen çok sayıda bitkinin hızlı 

çoğaltılması amacıyla kullanılan bir doku kültürü tekniğidir. Eğer 

bitkilerin uygun besin maddesi ihtiyaçları, hormon ve kültür istekleri 
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yeterince biliniyorsa, mikroçoğaltım tekniği kullanılarak tüm bitki 

türlerinin üretilmesi mümkün olabilmektedir (Türker ve Hatipoğlu, 

2018). Bu amaçla aronya bitkisinin en uygun eksplantının ve besi 

ortamının belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır/yapılmaktadır (Şutan 

et al., 2017; Almokar and Pırlak, 2018). Aronya bitkisinin 

biyoteknolojik yöntemlerle mikroçoğaltımı vejetatif yolla çoğaltılmış 

çok sayıda üretim materyali temin etmede önemli olduğu gibi özellikle 

viral infeksiyonlardan ari temiz fidanlar temin etme açısından da büyük 

öneme sahiptir (Almokar and Pırlak, 2018). Bu nedenle aronya 

tarımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde de aronyayı mikroçağaltım 

yöntemiyle çoğaltabilecek uygun altyapıya sahip işletmelerin oluşumu 

önemlidir. 

Toprak Hazırlığı 

Aronya plantasyonları oluşturulduğu arazilerde uzun yıllar kaldığından 

öncelikle plantasyon için uygun olan bir tarlanın seçimine özen 

gösterilmelidir. Plantasyon için bölgede uygun olan alan/arazi 

belirlendikten sonra ilk toprak işlemenin dikkatlice yapılması 

gerekmektedir. Plantasyonun oluşturulacağı alan sonbaharda ilk 

yağışlardan sonra toprak tavlıyken mümkün ise 40-50 cm derinden 

sürülmelidir. Eğer tarlamızda erozyon sorunu yoksa bu ilk toprak 

işlemesi toprağı alt-üst edecek şekilde olmalıdır. Bu işleme ile birlikte 

toprağın yüzeyindeki anız ve benzeri organik maddeler toprağın altına 

alınarak kış boyu ayrışması temin edilmelidir. Toprağın organik madde 

içeriğini arttırmak amacıyla mümkünse ilk sürümden önce tarla 

yüzeyine 4-5 ton/da fermentasyonunu tamamlamış çiftlik gübresi veya 
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da kompost serilip daha sonra toprak işlemenin yapılması faydalı 

olacaktır. Eğer toprağın organik madde içeriği yetersiz ise sonbahardaki 

bu ilk toprak işlemeden sonra tarlaya kışlık bir baklagil bitkisi yeşil 

gübreleme amacıyla ekilir ve ilkbaharda bitkiler çiçek döneminde iken 

sürülerek toprağa karıştırılır. İlkbaharda tarlanın yabancı ot durumu 

dikkate alınarak gerekirse 15-20 cm derinlikte tekrar pullukla toprak 

sürülerek işlenir. Daha sonra ikinci toprak işleme aletleri olan tırmık, 

kazayağı ve rotavatör gibi aletlerle toprak işlenip aronya fidanlarının 

dikimine hazır hale getirilir. Daha sonra çeliklerin dikileceği ocaklar 

belirlenir. Plantasyon oluşturulduktan daha sonraki yıllarda toprak 

işleme, plantasyonda oluşacak yabancı otların kontrolu ve toprağın 

havalandırması amacıyla yapılmaktadır. Yabancı ot kontrolu ve toprağı 

havalandırmak amacıyla yapılacak toprak işlemeleri genelde 15-20 cm 

derinlikte yapılmalıdır (Altuntaş ve Dede, 2007; Altuntaş ve ark., 

2018).  

Dikim sıklığı 

Genelde üç yaşını doldurmuş aronya fidanları plantasyonun kurulacağı 

bölgenin kış şartları dikkate alınarak sonbahar veya da ilkbahar 

aylarında dikilmektedir. Kış aylarının ılıman geçtiği bölgelerde 

Kasım/Aralık aylarına dikimin yapılması önerilirken, kış aylarının sert 

geçtiği bölgelerde ise dikimin erken ilkbahar (Mart/Nisan) aylarında 

yapılması daha uygundur. Plantasyon oluşturmak için fidanlar bölgenin 

iklim ve toprak koşulları dikkate alınarak 3 m x 2 m, 4 x 2 m, 2,5 m x 

2,5 m, 2 m x 2 m veya da 3 m x 3 m sıklıklarda dikilmesi önerilmektedir.  
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Resim 5. Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot)’in dikim sıklığı (Koleksiyon-

Eskişehir) 

Dikimlerde dikilecek fidanların irilikleri dikkate alınarak genelde 50 

cm derinliğinde dikim çukurları açılmaktadır. Bu çukurların dip 

kısmına yarı yarıya toprakla karıştırılmış çiftlik gübresi doldurularak 

üzerine fidanların dikimi yapılamaktadır. Dikimden sonra mümkün 

olduğunca can suyu verilmeye özen gösterilmelidir (Dragoja et al., 

2012; Strik et al., 2003; Poyraz Engin, 2018). Aronya üretiminde bazen 

70-80 litrelik saksılara feryantasyonunu tamamlanış çiftlik 

gübresi/kompost, ince kum ve tarla toprağının karıştırılmasıyla elde 

edilen harçların doldurulduğu büyük kovalarda da dikim yapılmaktadır. 

Üretimde kullanılacak kovalar sıra arası 2 m ve sıra üzeri 1 m olacak 

şekilde dizilebilmektedir (Çelik et al., 2022). 
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Budama 

Aronyada bitkilerin büyümesini kontrol altında tutmak, çiçeklenme ve 

dolayısıyla meyve üretimini arttırmak, yaşlanmış bitkileri 

gençleştirmek ve hastalıklı veya da kurumuş dalları bitkiden 

uzaklaştırmak amacıyla budama yapılmaktadır. Aronya bitkisinde 

çiçekler ilkbaharda bir yaşındaki odun dallar üzerinde oluşmaktadır. 

Bitkinin dip kısımlarından çıkan sürgünlerin budanarak seyreltilmesi 

sağlıklı bir gelişim ve yüksek meyve verimi için önemlidir. Aronya 

bitkisi ilkbaharda çiçek açtıktan sonra ve bir sonraki yılın çiçek 

tomurcukları oluşmadan önce budanmalıdır. Bu dönemde yapılacak 

budamada kış soğuklarından zarar görüp kurumuş olan, hastalıklı olan 

ve üst üste gelerek ışıklanma ve hava akımını engelleyen dallar 

kesilmelidir. Budama kışın veya ilkbaharın başlarında yapılırsa çiçek 

tomurcuklarının çoğu kaybedileceğinden ürün veriminde ciddi düşüşler 

yaşanacaktır. Aronyada şekil budaması ise yaz aylarında bitkiler meyve 

verdikten sonra yapabilmektedir. Yine bitkinin sürgünlerinin fazla 

uzamasını engelleyip, dallanmaya teşvik etmek için sürgün uçları 

kesilerek budanmalıdır. Bitkiler 8-10 yaşına geldikten sonra her 4-5 

yılda bir tüm sürsünlerin boyunu 1 metreye kadar düşürecek şekildeki 

budamalar optimum verim elde etmek için önerilmektedir (Strik et al., 

2003). 

Gübreleme 

Aronya yetiştiriciliğinde toprak içerisindeki bitki besin elementleri 

eksikliğini gidermek amacıyla gübreleme yapmak yüksek verimli ve 
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kaliteli ürün elde etmek bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu 

amaçla öncelikle toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini 

iyileştirmek amacıyla plantasyon kurulmadan önce 4-5 ton/da dozunda 

yanmış çiftlik gübresi veya da kompost uyglaması yapmak 

önerilmektedir. Aynı şekilde 500-600 kg/da olacak şekilde solucan 

gübresi, kanatlı hayvan gübresi veya yarasa gübresi uygulaması da 

kaliteli ve yüksek verimli ürün eldesi açısından faydalıdır.  Mümkünse 

kışlık baklagil bitkilerinin kullanıldığı yeşil gübreleme uygulaması da 

başarılı bir yetiştiriclik açısından önemlidir. Bunlara ilaveten ihtiyaç 

durumunda özellikle makro besin elementleri olarak bilinen N, P ve 

K’lu gübrelerin uygulanmasına ihtiyaç doğmaktadır. Azotlu gübreler 

bitkinin vejetatif gelişimini teşvik ederek verim artışına neden olduğu 

gibi antosiyanin üretimini arttırarak ürün kalitesi üzerinde de etkili 

olmaktadır (Jeppsson and Johansson, 2000; Skupien and Oszmianski, 

2007; Strik et al., 2003; Poyraz Engin, 2018; Jurendic and Šcetar, 

2021). Plantasyonun kurulduğu ilk yılda 2,0-2,5 kg N/da azot ikiye 

bölünerek yarısı Haziran ve Temmuz ayında uygulanması 

önerilmektedir. Eğer yeterince organik gübre uygulaması yapılmamışsa 

azot üçe bölünerek ilk porsiyonun dikimde verilmesi önerilmektedir. 

Aynı şekilde ilk yılda 5-6 kg P2O5/da fosforlu gübre dikimden önceki 

son toprak işlemesinden önce uygulanmalıdır. Yine 5-6 kg K2O/da 

potasyumlu gübreyi ise ikiye bölerek ilk porsiyon fosforlu gübre ile 

birlikte uygulanırken diğer porsiyon ise Mayıs/Haziran aylarında 

uygulanmalıdır. Aynı uygulamalar plantasyonun ikinci ve üçüncü 

yıllarında da yapılmaktadır. 
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Resim 6. Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot)’in fidelik (Koleksiyon-Eskişehir) 

Daha sonraki yıllar için 2,0-2,5 kg P2O5 ve K2O/da fosfor ve 

potasyumlu gübrenin Mart/Nisan aylarında uygulanması önerilirken, 5-

6 kg N/da azotlu gübre üçe bölünerek Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 

uygulanmalıdır (Jeppsson and Johansson, 2000; Strik et al., 2003; 

Dragoja et al., 2012; Poyraz Engin, 2018; Jurendic and Šcetar, 2021). 

Ayrıca mikrobesin elementleri olarak bilinen kükürt, klor, demir, bor, 

manganez, çinko, bakır ve molibden bitki tarafından makrobesin 

elementlerine kıyasla çok daha düşük miktarlarda alınan besin 

elementlerinin eksikliği durumunda yaprak veya da toprak gübrelemesi 

yoluyla eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir (Kandıannan et al., 

1996). 
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Sulama 

Aronya bitkisi çok farklı iklim koşullarına adaptasyonu yüksek bir bitki 

olmasına rağmen kuraklığa çok dayanıklı bir bitki değildir. Bitkinin 

gelişim periyodu boyunca devam eden ve yüksek miktarlarda yağışın 

alınmadığı bölgelerde yüksek kalitede ve verimde ürün elde edebilmek 

için ilave sulama yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Yağışların 

olmadığı/yeterli olmadığı aylarda bölgenin özellikle sıcaklık ve 

toprağımızın tesktürü dikkate alınarak 10 gün, 15 gün veya da 20 

günlük periyotlarla plantasyonların damlama sulama yöntemiyle 

sulanması önerilmektedir (Strik et al., 2003; Poyraz Engin, 2018; Çelik 

et al., 2022). 

 

Resim 7. Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot)’in sulama  (Koleksiyon-Eskişehir) 
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Yabancı Ot Kontrolu 

Aronya yetiştiriciliğinde yabancı otların kontrolü önemli bir agroteknik 

uygulamadır. Aronya plantasyonlarında bölgenin iklim ve toprak 

koşullarına bağlı olarak hem tek yıllık ve hem de çok yıllık olan çok 

farklı yabancı otlar sorun oluşturmaktadır. Aronya plantasyonlarında 

dikim sıklıkları bu yabancı otların küçük traktör çapalarıyla rahatlıkla 

yok edilmesine uygundur. Yabancı otlar plantasyonun ilk kurulduğu 

yıllarda biraz daha fazla sorun oluştururken ilerleyen yıllarda yabancı 

ot sorunu plantasyonlarda giderek azalmaktadır. Diğer taraftan 

plantasyonlarda kullanılan sulama yöntemine bağlı olarak yabancı ot 

sorunun şiddeti değişiklik göstermektedir. Damlama sulama 

yöntemiyle sulanan parsellerde yabancı ot sorunu minimum düzeyde 

iken, salma sulamayla sulanan parsellerde ise maksimum düzeye 

çıkmaktadır. Bu nedenle damlama sulama yöntemi önerilmektedir. 

Ayrıca dikimden önce plantasyonun kurulacağı alan belirlenirken 

öncelikle yabancı otlardan mümkün olduğunca temiz alanlar 

seçilmelidir. Herbisit kullanmadan yabancı otları kontrol etmede üretim 

tarlasında sıra aralarının malçlanması (polyetilen naylon ile kaplanması 

veya da değişik organik malç malzeleri ile) da oldukça etkili bir metot 

olarak bilinmektedir. Malçlama masrafı başlangıçta yüksek 

görünmesine rağmen yabancı ot kontrol masraflarını hemen hemen 

tamamen ortadan kaldırması, ürün kalitesini artırması ve topraktaki 

nemi uzun süre koruması nedeniyle işçi ücretlilerinin yüksek olduğu 

veya işçi teminin güç olduğu yerlerde tercih edilmektedir. Özellikle 

organik maddeler malç olarak kullanıldığında bir mevsimde birden 
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fazla malçlama yapılabilmektedir (Kandıannan et al., 1996; Kaweckı 

and Tomaszewska, 2006; Kulling and Rawel, 2008).  

Hasat 

Aronya bitkisinin değişen hasat zamanları meyvedeki mineraller, 

vitaminler, karbonhidratlar, amino asitler, organik asitler, yağlar, aroma 

bileşikleri ve özellikle polifenoller, sağlık üzerinde etkili olan diğer 

maddelerin miktarı üzerinde değişikliklere neden olmaktadır. Bu 

nedenle bölge için en uygun dönemde yapılacak olan hasatla hem 

yüksek verimli ve hem de yüksek kaliteli ürünlerin elde edilmesi 

mümkündür (Jurendic and Šcetar, 2021).  

Resim 8. Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot)’in meyvesi (Koleksiyon-Eskişehir) 
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Samsun koşullarında 3 yaşındaki fidelerin dikimiyle yürütülen bir 

çalışmada aronya bitkilerinin Mart ayının ilk yarısında 

tomurcuklandığı, Nisan ayının sonuna doğru çiçeklendiği, Mayıs ayının 

ortalarına doğru meyve bağladığı ve Ağustos ayının sonunda da 

meyvelerin hasat olgunlığuna ulaştığı belirtilmektedir (Çelik et al., 

2022).  

 

 

 

 

 

 

 

Resim 9. Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) hasat zamanı (Koleksiyon-Eskişehir) 

Polonyada ise meyve hasatları Ağustos ayının ortasından ekim ayına 

kadar devam ederken, İsveç'te ise en uygun hasat zamanının 

antosiyanin içeriğinin de maksimuma ulaştığı 8 Eylül olarak 

belirlenmiştir. Hırvatistanda ise Ağustos ayının ikinci yarısında hasat 

başlamaktadır (Jeppsson and Johansson, 2000; Kawecki and 

Tomaszewska, 2006; Kulling and Rawel, 2008; Tolić et al., 2017; 

Poyraz Engin, 2018). Aronya meyveleri sonbaharda düşük sıcaklıklara 
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(dona) oldukça dayanıklıdır. Bitkinin hasadı elle yapılabilmekle birlikte 

makineli hasada da oldukça uygundur. 

Geniş alanlarda yapılan ticari üretimlerde makineli hasat yapılmaktadır. 

Aronya meyveleri diğer birçok meyveden farklı olarak 2 ay gibi geniş 

bir zaman periyodunda hasadı yapılabilmektedir. Fakat önemli olan 

meyvenin polifenollerinin en yüksek olduğu dönemde hasadın 

yapılması gerekmektedir. Meyveler taşımaya/nakliyeye de oldukça 

dayanıklıdır. Meyveler soğuk depolamaya karşı yüksek direnç 

göstermektedir (Kulling and Rawel, 2008; Bolling et al., 2015; Tolić et 

al., 2017; Poyraz Engin, 2018). ‘Viking’ ve ‘Nero’ çeşitleri kullanılarak 

yürütülen bir çalışmada her iki çeşitte de ortalama tane ağırlığı, kuru 

madde, çözünür kuru madde içeriği, antioksidan aktivite ve antosiyanin 

içeriği Eylül ayının ikinci ve üçüncü haftalarına kadar artış gösterdiği 

tespit edilmiştir. Daha sonraki dönemde toplam fenol ve tanen içeriği 

hariç kademeli olarak azalma belirlenmiştir. Toplam fenol ve tanen 

içeriği ise 27 Ekim'e kadar artmaya devam etmiştir. 'Nero' meyvelerinin 

'Viking' meyvelerinden 15 gün önce olgunlaştığı da gözlemlenmiştir. 

Antosiyanin içeriği, antioksidan kapasitesi ve toplam fenol de dikkate 

alınarak en uygun hasat zamanı olarak Eylül ayının ikinci ve üçüncü 

haftaları belirlenmiştir. Öte yandan kuru olarak tüketmek için en uygun 

hasat zamanının Ekim ayının birinci ve ikinci haftaları olduğu tespit 

edilmiştir (Poyraz Engin, 2018).  
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Resim 10. Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot)’in hasadı (Koleksiyon-Eskişehir) 

Üretimin yapıldığı bölgenin iklim ve toprak koşullarına, üretim 

materyalinin genetik kapasitesine ve agroteknik uygulamalara bağlı 

olarak meyve verimleri 0,5-5,0 t/da arasında değişmektedir (Jeppsson 

and Johansson, 2000; Strik et al., 2003).  

SONUÇ 

Aronya bitkisinin birinci derecede faydalanılan kısmı meyveleridir. 

Fakat meyveleri ile birlikte sahip olduğu polifenoller nedeniyle 

yapraklarından da yararlanılmaktadır. Bitkinin kuru meyveleri soğuk 

algınlığına karşı çay olarak kullanılabildiği gibi ve gövde kabukları da 

tıbbi amaçlarla damar büzücü olarak kullanılmaktadır (Jurikova et al., 

2017; Jurendic, and Scetar, 2021). 
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Aronya kendisinden çok farklı şekillerde faydalanılan önemli bir kültür 

bitkisidir. Baharda açmış olduğu bol beyaz çiçekleri, yaz ve sonbaharda 

siyah veya kırmızı renkli meyveleri ve sonbahardaki turuncu veya 

kırmızı yaprakları ile aronya bitkisi çok önemli bir peyzaj bitkisidir 

(Hirvi and Honkanen, 1985; Brand, 2016; Almokar and Pırlak, 2018). 

Aronya meyvelerinin sahip olduğu antioksidan (C vitamini, 

prosiyanidinler, antosiyaninler ve fenolik asitler) ve antimikrobiyal 

(antibakteriyel, antifungal vb) içerikleri nedeniyla gıda endüstrisinde 

gıda koruyucu olarak kullanılabilecek en önemli doğal kaynaklardan 

biri olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. (Kaweckı and Tomaszewska, 

2006; Dragoja et al., 2012). 

Aronya bitkisi çok farklı çevre koşullarına uyum sağlayabilen ve 

adaptasyon kabiliyeti yüksek bir kültür bitkisidir. Bitki tam güneşli 

alanların yanı sıra kısmi bulutlu/gölgeli alanlara da uyum sağlamaktadır 

(Cujic et al., 2018; Jurendic and Scetar, 2021, Çelik et al., 2022). 

Aronya generatif ve vejetatif olarak çoğaltılabilen bir bitkidir. Aronya 

çoğaltımının en basit yolu tohumlarından yeni fidanlar elde etmektir. 

Plantasyon oluşturmak için fidanlar bölgenin iklim ve toprak koşulları 

dikkate alınarak 3 m x 2 m, 4 x 2 m, 2,5 m x 2,5 m, 2 m x 2 m veya da 

3 m x 3 m sıklıklarda dikilmesi önerilmektedir.  

Bitkinin dip kısımlarından çıkan sürgünlerin budanarak seyreltilmesi 

sağlıklı bir gelişim ve yüksek meyve verimi için önemlidir. Aronya 
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bitkisi ilkbaharda çiçek açtıktan sonra ve bir sonraki yılın çiçek 

tomurcukları oluşmadan önce budanmalıdır. 

Plantasyonun kurulduğu ilk yılda 2,0-2,5 kg N/da azot ikiye bölünerek 

yarısı Haziran ve Temmuz ayında uygulanması önerilmektedir. 

Yağışların olmadığı/yeterli olmadığı aylarda bölgenin özellikle sıcaklık 

ve toprağımızın tesktürü dikkate alınarak 10 gün, 15 gün veya da 20 

günlük periyotlarla plantasyonların damlama sulama yöntemiyle 

sulanması önerilmektedir (Strik et al., 2003; Poyraz Engin, 2018; Çelik 

et al., 2022). 

Geniş alanlarda yapılan ticari üretimlerde makineli hasat yapılmaktadır. 

Aronya meyveleri diğer birçok meyveden farklı olarak 2 ay gibi geniş 

bir zaman periyodunda hasadı yapılabilmektedir. Fakat önemli olan 

meyvenin polifenollerinin en yüksek olduğu dönemde hasadın 

yapılması gerekmektedir. Meyveler taşımaya/nakliyeye de oldukça 

dayanıklıdır. Meyveler soğuk depolamaya karşı yüksek direnç 

göstermektedir (Kulling and Rawel, 2008; Bolling et al., 2015; Tolić et 

al., 2017; Poyraz Engin, 2018). 
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GİRİŞ 

Güney ve Kuzey yarım kürenin  tropikal bölgelerinde yayılış gösteren 

Zingiberaceae familyası 53 cins ve 1200'den fazla tür içeren zengin bir 

familya olarak bilinmektedir. Zingiberaceae familyası bağlı olduğu 

Zingiberales takımındaki en büyük familyadır ve aromatik özelliği ile 

Zingiberales takımındaki diğer familyalardan kolayca ayırt 

edilmektedir. Ayrıca kullanım açısından da en zengin olan familyadır. 

Zingiberaceae familyasına ait türler ağırlıklı (yaklaşık 1000'i) olarak 

tropikal Asya'da yayılış göstermektedir (John et al., 2002; Zanariah et 

al., 2010; Jakribettu et al., 2016). 

Zingiberaceae familyasına ait zencefil (Zingiber officinale Rosc.), 

dünyadaki en önemli baharat bitkilerinden biridir (Jakribettu et al., 

2016). Çok yıllık otsu bir bitki olan zencefil toprak üstü aksamı 

genellikle ılıman iklimlerde tek yıllık olarak yetiştirilmektedir. 

Çoğunlukla toprak altındaki organları olan rizom ve kökleri 

değerlendirilmektedir (Ernst and Pittler, 2000; Zanariah et al., 2010; 

Udounang et al., 2022). Zencefil Güneydoğu Asya'dan orjin almaktadır. 

Zencefilin yetiştiriciliği çok eski yıllardan beri yapılmakta olup, baharat 

olarak Asya ülkelerinde uzun yıllara dayanmaktadır. Daha sonra 

Avrupa ülkelerine de ulaşan ve kullanılmaya başlanan oryantal 

baharatların başında gelmektedir. Günümüzde dünyanın her tarafından 

artan bir talep görmektedir. Hindistan, dünyanın en büyük zencefil 

üreticisi ve ihracatçısı ülke olarak ön plana çıkmaktadır. Zencefil 

bitkisinin dünyadaki diğer büyük üreticileri Çin, Nepal, Tayvan, 

Filipinler, Fiji, Jamaika, Nijerya, Japonya, Tayvan, Tayland, Jamaika, 
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Sierra Leone ve Avustralya'dır. Bu ülkeler arasında Jamaika ve 

Dünyanın en kaliteli zencefilleri Hindistan’da üretilmektedir 

(Purseglove et al. 1981, Raina et al., 2005; Monnaf et al., 2010; 

Udounang et al., 2022). Hint çeşitlerinden Cochin ve Calicut zencefili 

çeşitleri limona benzer bir aromaya sahiptir ve bu özelliği ile 

popülerdir. Çin zencefilleri Hint çeşitleriyle karşılaştırıldığında Çin 

zencefillerinin keskinliğinin/acılığının daha düşük olduğu 

bilinmektedir. Dolayısıyla Çin zencefilleri esas olarak şeker şurubunun 

ve şekerlemelerin içerisinde koruyucu olarak kullanılmaktadır.  

Zencefilin Afrika çeşitleri ele alındığında Jamaika zencefili esas olarak 

hoş aroması ve ince dokulu tozu nedeniyle oldukça popülerken, Nijerya 

ve Sierra Leone’nın kurutulmuş zencefili kâfurlu ve daha kaba bir 

kokuya sahiptir. Ayrıca hem aroma hem de keskinlik/acılık açısından 

zengindir (Govindarajan, 1982a, b; Vasala 2004; Jakribettu et al., 

2016). Özellikle Hindistan’da yürütülen ıslah çalışmalarıyla 

geliştirilmiş yüksek uçucu yağ oranına ve rizom verimine sahip ticari 

çeşitler bulunmaktadır  (Vasala, 2004; Jakribettu et al., 2016) 

Etkili Maddeleri ve Kullanım Alanları 

Dünyada yaygın olarak zencefil diye bilinen Zingiber officinale, 

binlerce yıldır dünyanın her tarafında yaygın olarak yetiştirilen ve 

rizomları baharat ve geleneksel tıpta drog olarak kullanılan bir bitkidir 

(Melati et al., 2015). Taze ve kuru olarak tüketilebilen zencefil, rizom 

köklerinden elde edilmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen 

bir çok çalışma zencefil rizomlarının oran ve çeşitliliği coğrafi köken, 

rizomların hasat sırasındaki olgunluğu ve ekstraksiyon yöntemi gibi bir 



81 | Tarımsal Üretime Makro Bakış 

 

çok faktör tarafından belirlenen ürünün aroma ve lezzetinin ortaya 

çıkışına neden olan biyolojik olarak aktif bileşikler içerdiğini 

göstermiştir. Bitki üzerinde yürütülen fitokimyasal çalışmalar, kuru 

zencefil köksapının/rizomunun %3-6 sabit yağ, %9 protein, %60-70 

karbonhidrat, %3-8 ham lif, yaklaşık %8 kül, %9-12 su ve %1-3 uçucu 

yağ içerdiğini ortaya koymuştur. Taze zencefil ise %80.9 nem, %2.3 

protein, %0.9 yağ, %1.2 mineral, %2.4 lif ve %12.3 karbonhidrat 

içermektedir. Zencefil demir, kalsiyum ve fosfordur gibi mineralleri ve 

tiamin, riboflavin, niasin ve C vitamini gibi vitaminleri de içermektedir.   

Zencefil ayrıca ağızda sıcak bir keskin acılık hissi veren, uçucu 

olmayan ve oranları ürünün kalitesine bağlı olarak değişiklik gösteren 

gingerol, shogaol, paradol and zingerone gibi fitokimyasalları da 

içermektedir. Zencefil yağında seskiterpen yapısında olan önemli aktif 

maddeler; bisapolen, zingiberene ve zingerol’dür  (Govindarajan, 1982 

a, b; Kaplan, 2005; Jakribettu et al., 2016; Bayar, 2020). Zencefilde 

keskin tattan sorumlu olan temel bileşiklerden shogaol yarı kurutulmuş 

zencefilde bulunduğu halde taze zencefilde nadiren bulunduğu 

bilinmektedir (Suckawa et al., 1986; Bartley, 1995; Raina et al., 2005). 

Yarı kurutulmuş rizomlarda uçucu yağ oranı ise % 0,20-0,32 arasında 

değişmektedir (Raina et al., 2005; Jakribettu et al., 2016). Zencefil 

bitkisinin köksaplarından/rizomlarından değişik yöntemlerle elde 

edilen uçucu yağlarda monoterpen ve seskiterpen yapısında olan 

camphene, β-phellandrene, curcumene, cineole, geranyl acetate, 

terphineol, terpenes, borneol, geraniol, limonene, β-elemene, linalool, 

α-zingiberene, β-sesquiphellandrene, β bisabolene, zingiberenol and β-

farmesene gibi bileşiklerin bulunduğu bilinmektedir (Jakribettu et al., 
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2016). Diğer bir çalışmada zencefil uçucu yağının 28-29 farklı bileşen 

içerdiği ve ana bileşenlerinin zingiberene (10.5-16.6%), e-citral (7.4-

12.0%) z-citral (5.3-8.8%), camphene (4.9-7.6%), ocimene (0.9-6.5%), 

ar-curcumene (2.9-9.8%), β-farnesene (5.1-8.4%), β-farnesol (3.9-

5.8%) ve β-sesquiphellandrene (5.8-7.2%) olduğu bildirilmiştir (Raina 

et al., 200 5). Bitkinin yaprak, sap ve rizomları ürüne önemli 

farmakolojik özellikler kazandıran ve doğal antioksidan kaynakları 

olan polifenol ve flavonoidler içermektedir (Ghasemzadeh et al., 2010; 

Haida et al., 2019; Zahid et al., 2021). 

Baharat Olarak Kullanımı 

Dünyanın farklı bölgelerinde Zingiberaceae familyasının farklı türleri 

gıda, geleneksel ilaç, baharat, çeşni, boya ve aroma kaynağı olarak 

faydalanıldığı bilinmektedir (Zanariah et al., 2010). Bu türlerden biri 

olan zencefil (Zingiber officinale Rosc.), dünya çapında en yaygın 

kullanılan baharatlardan birisidir (Jakribettu et al., 2016; Zhang et al., 

2021). Binlerce yıldır farklı toplumlar tarafından zencefil mutfaklarda 

yemeklerin bozulmasını engellemek, lezzetini arttırmak, keskin bir 

lezzet kazandırmak ve yiyecekleri renklendirmek için baharat olarak 

kullanmaktadırlar. Günümüzde dünyanın hemen hemen her tarafında 

yaygın şekilde zencefil baharat olarak kullanılmakla birlikte bu açıdan 

Hindistan ve Çin diğer ülkelere daha ön plandadır. Ayrıca zencefil; köri 

ve masala karışımlarının da önemli bir bileşeni olduğu bilinmektedir. 

Zencefil; alkollü ve alkolsüz içeceklerde içeceklere tat, lezzet ve renk 

kazandırmanın yan ısıra içeceklere bozulmasını önlemek amacıyla 

kullanılmaktadır. Ayrıca ekmek, çörek, kek ve bisküviler gibi unlu 
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mamullerde de zencefil kullanımı aroma ve lezzet kazandırmanın yanı 

sıra ürüne besleyicilik, hoş bir renk ve bayatlamayı yavaşlatıcı 

özellikler de kazandırmaktadır (Kaplan, 2005; Bayar, 2020). 

Gıda Muhafazasında ve Gıda Boyası Olarak Kullanımı 

Binlerce yıldır farklı toplumlar tarafından zencefil mutfaklarda 

yemeklerin bozulmasını engellemek, tat ve kokusunu iyileştirmek, hafif 

keskin bir lezzet kazandırmak ve yiyecekleri renklendirmek için 

baharat olarak kullanmaktadırlar (Beristain-Bauza et al., 2019). 

Zencefil; alkollü ve alkolsüz içeceklerde içeceklere tat, lezzet ve renk 

katmanın yan ısıra içeceklerin bozulmasını önlemek amacıyla da 

kullanılmaktadır (Shao et al., 2003; Raina et al., 2005; Jakribettu et al., 

2016; Bayar, 2020). Ayrıca ekmek, çörek, kek ve bisküviler gibi unlu 

mamullerde de zencefil kullanımı aroma ve lezzet kazandırmanın yanı 

sıra ürüne besleyicilik, hoş bir renk ve bayatlamayı yavaşlatıcı 

özellikler de kazandırmaktadır. Zencefil bitkisi aynı zamanda önemli 

bir organik kökenli gıda boyar maddesi olarak da karşımıza çıkmaktadır 

(Kaplan, 2005; Zanariah et al., 2010; Bayar, 2020). 

Bilindiği gibi gıda endüstrisinde hazırlanıp paketlenmiş gıdaların 

bozulmadan belirli bir süre raflarda kalabilmelerini temin etmek son 

yılların en önemli konularından birisi olmuştur. Bu sorunu çözmek için 

konvansiyonel gıda endüstrisi sentetik antioksidanlar olan BHA 

(Butylated Hydroxy Anisole), BHT (butylhydroxytoluene), PG (Propyl 

gallate) ve TBHQ (tert-Butylhydroquinone) gibi bazı sentetik 

bileşiklerden yararlanmaktadır. Bu sentetik antioksidanlar lipit 
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peroksidasyonunu geciktirerek/engelleyerek gıdaların raf ömrünü 

artırabilmektedir. Fakat bu sentetik antioksidanların kullanımı bu 

gıdaları tüketen insanların sağlıkları üzerinde ciddi olumsuz etkilerde 

bulunduğu bilinmektedir. Bu durumun anlaşılması ile birlikte gıdaların 

bozulmadan korunmasına katkı verecek fakat insan sağlığını da 

olumsuz etkilemeyecek organik kökenli gıda koruyucu alternatif ürün 

arayışı giderek artmaktadır (Hettiarachchy et al. 1996; Shao et al., 2003; 

Sripramote and Lekhyananda, 2003; Geiger, 2005; Kaplan, 2005; Raina 

et al., 2005; Jakribettu et al., 2016; Beristain-Bauza et al., 2019). 

Sağlıklı alternatif gıda koruyucular konusunda yürütülen çalışmalar 

birçok aromatik baharatların ve bazı fitokimyasalların bu amaçlar için 

uygun olduğunu göstermiştir. Belirli ölçülerde gıdalara baharat 

şeklinde katılacak olan zencefil drogları ve uçucu yağı, lipit 

peroksidasyon sürecini geciktirerek/engelleyerek gıdaların bozulmasını 

önlemektedir. Yine yapılan çalışmalar zencefil uçucu yağının, gıdaların 

bozulmasında etkili olan Aspergillus niger, Candida gibi mantarlara ve 

Gram pozitif (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Micrococcus 

luteus), Gram negatif (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae) bakterilere karşı da 

antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir (Fabio et al., 

2003; Natta et al., 2008; Sayyad and Chaudhari, 2010; Jakribettu et al., 

2016). Zencefilin bu özellikleri gıdaların raf ömrünün uzatılmasında 

kullanılabilecek önemli alternatif bitkilerden biri olduğunu 

göstermektedir (Jakribettu et al., 2016).  
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Geleneksel Tıpta Kullanımı 

Zencefil içermiş olduğu biyoaktif bileşikler nedeniyle tıbbi değere 

sahip olup, geçmişte dünya çapında çeşitli geleneksel tıp sistemlerinde 

yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir (Shao et al., 2003; Sripramote 

and Lekhyananda, 2003; Geiger, 2005; Kaplan, 2005; Raina et al., 

2005; Zanariah et al., 2010; Jakribettu et al., 2016; Jaidka et al., 2018). 

Yaklaşık 2500 yıldır zencefil bitkisinin rizomları başta Çin ve Hint 

tıbbında olmak üzere birçok toplumum geleneksel tıbbında kullanıldığı 

bilinmektedir. Bitkinin rizomlarından geleneksel tıpta sindirimi 

kolaylaştırmada, kanama bozukluklarında ve romatizmal hastalıkların 

tedavisinde, kellik, diş ağrısı, yılan ısırığı ve solunum rahatsızlıklarının 

tedavisinde yararlanılmıştır. Hindistan’da halk arasında taze zencefil 

soğuk algınlığı kaynaklı hastalıkların tedavisinde, mide bulantısı, astım, 

öksürük, kolik, kalp çarpıntısı, ödem, mide ekşimesi, iştahsızlık ve 

romatizmal şikâyetlerin tedavisinde faydalanılmaktadır (Kemper, 1999; 

Ernst and Pittler, 2000; Shao et al., 2003; Sripramote and Lekhyananda, 

2003; Geiger, 2005; Kaplan, 2005; Raina et al., 2005; Bayar, 2020). 

Yine halk hekimliğinde bitkinin afrodizyak etkisi nedeniyle farklı 

toplumlarda bu amaçla da kullanıldığı bilinmektedir. Bazı Afrika 

ülkelerinde ise sıtmadan korunmak için sivrisinek kovucu etkisinden 

faydalanmak amacıyla zencefil tüketildiğine dair kaynaklarda kayıtlar 

bulunmaktadır (Kemper, 1999; Raina et al., 2005; Kaplan, 2005; Bayar, 

2020). Geleneksel tıpta zencefil bitkisinin rizomları kadınlar tarafından 

kadın hastalıklarının tedavilerinde ve lohusalık sırasında 

kullanılmaktadır (Zanariah et al., 2010). Yapılan bazı çalışmalar ise 
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içermiş olduğu etkili maddeler nedeniyle zencefilin romatizmal 

hastalıkların, dolaşım sistemi hastalıklarının, mide ülseri dahil sindirim 

sistemi rahatsızlıklarının, migren ağrılarının, mide bulantısının, vertigo 

ve kusma gibi rahatsızlıkların önlenmesi amacıyla kullanılabileceğini 

göstermiştir (Mustafa et al., 1993; Frisch et al., 1995; Ernst and Pittler, 

2000; Kemper, 1999; Shao et al., 2003; Sripramote and Lekhyananda, 

2003; Geiger, 2005; Kaplan, 2005; Raina et al., 2005; Jakribettu et al., 

2016; Bayar, 2020; Udounang et al., 2022). Zencefil kardiyovasküler 

hastalıkların, diyabetin ve soğuk algınlığı, mide bulantısı, astım ve 

öksürük gibi diğer bazı hastalıkların tedavisinde kendisinden 

yararlanılan önemli bir tıbbi bitki olarak bilinmektedir (Choi et al., 

2018; Ghafoor et al., 2020; Said et al., 2020; Zahid et al., 2021). Baş 

dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklara neden olan 

hareket hastalığının tedavisinde de zencefil bitkisinden 

yararlanılmaktadır (Zheng et al., 2008). Zencefil bitkisinin yaprakları 

da baharat olarak kullanılabildiği gibi geleneksel tıpta da 

kullanılmaktadır (Zanariah et al., 2010).  

Kozmetik ve Parfümeri Endüstrisinde Kullanımı 

Konvansiyonel kozmetik ve parfümeri endüstrisinde kullanılan sentetik 

koku molekülleri ve önemli aktif moleküller ürünlerin kullanıcısı olan 

insanların sağlıkları üzerinde olumsuz etkilerde bulunarak başta akciğer 

kanseri olmak üzere birçok metabolik ve kronik rahatsızlıklara neden 

olmaktadır. Bu durum gerek daha sağlıklı ve organik kökenli 

moleküller/bileşikler içeren ürünlere talebi her geçen gün 

arttırmaktadır. Artan bu talebi karşılamak için kozmetik ve parfüm 
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endüstrisi alternatif kaynaklara yönelmiştir. Bu alternatif molekül ve 

bileşiklerin en önemli kaynağının ise aromatik bitkilerin üretmiş 

oldukları uçucu yağlar ve diğer fitokimyasallar olduğu bilinmektedir. 

Zencefil; güvenli, doğal, çevre dostu, sürdürülebilir, ekonomik 

kozmetik ve parfümeri ürünleri için çok önemli bir doğal kaynak olarak 

değerlendirilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde zencefil uçucu 

yağı ve ekstraksiyon ürünleri kozmetik ve parfümeri endüstrisi için 

geniş kullanım alanı olan çevre dostu doğal hammadde kaynakları 

olduğu görülmektedir (Shao et al., 2003; Raina et al., 2005; Zanariah et 

al., 2010; Jaidka et al., 2018). 

Bitkisel Özellikleri 

Zencefil (Zingiber officinale Roscoe) Zingiberaceae familyasının 

Zingiber (20 kadar türe sahip) cinsine ait bir türdür (Zanariah et al., 

2010; Melati et al., 2015; Jakribettu et al., 2016). Zencefil, monokotil, 

çok yıllık, etli ve simpodiyal olarak (çatallanan) dallanan  

yumru/rizomlara (toprak altı gövdeleri), adventif saçak köklere ve 

çoğunlukla tek yıllık toprak üstü aksama sahip önemli bir tıbbi ve 

aromatik bitkidir (Ernst and Pittler, 2000; Zanariah et al., 2010; Melati 

et al., 2015; Jaidka et al., 2018; Udounang et al., 2022). Bitkinin tek 

yıllık, koyu yeşil yapraklı, kamışa benzer ve doğrudan köklerden 

yükselen sapları çoğunlukla dik gelişme eğilimi göstermekte olup, bitki 

boyu 60-90 cm arasında değişmektedir (Schauenberg and Paris, 1977; 

Kaplan, 2005; Jakribettu et al., 2016). Bitkinin sapları, saptan ayrılan 

düz yaprak kınlarıyla kaplıdır. Gövde üzerindeki yaprak sayısı 

çoğunlukla 8-12 arasında değişmektedir. Yapraklar uzun kınlı, alternat 
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(almaşık), mızraksı, şeritsi-mızraksı, sivri uçlu, düz ve sapsız kınlı, 10-

21 cm uzunluğunda, 2-2.5 cm genişliğindedir (Felter and Loyd, 2002; 

Kaplan, 2005). Bitkinin çiçekleri rizomdan yükselen sürgünlerin 

ucunda oluşmaktadır. Zencefil çiçekleri brakte (yaprak benzeri yapılar) 

ile örtülüdür. Her brakte yaprağının altında bir tam/hermahrodit çiçek 

bulunmaktadır. Her çiçekte flamentleri/sapcıkları bileşik 2-3 adet erkek 

organ bulunmaktadır. Brakteler sarmal dizilişli olup, çiçek durumu 

salkımları başak adı verilen sarmal ve koni şeklini almış durumdadır  

(Purseglove et al.,1981; Peter et al, 2007; Melati et al., 2015). 

Salkım/başak şeklindeki çiçek kümesi rizomlardan tek başına küçük bir 

sap ile yükselmektedir. Çiçek kümesinin yerden yüksekliği 12-30 cm 

kadardır. (Felter and Loyd, 2002; Kaplan, 2005; Melati et al., 2015). 

Zencefilin çiçeklenmesi baharda bitki uyandıktan sonraki 4-7. aylarda 

başlamaktadır. Yapılan çalışmalar çiçeklenme periyodu üzerinde çevre 

koşullarının etkili olduğunu göstermektedir. Normal sıcaklık ve bağıl 

nem, zencefilin çiçeklenme süresinin daha uzun olmasına neden 

olmaktadır. Bitki üzerindeki çiçek primordialarının oluşumundan 

çiçeklerin solgunluğuna kadar geçen süre 70-80 gün iken, çiçek 

açmadan solgunluğa kadar geçen süre sadece 12-18 saattir. Çiçek 

morfolojisinde anterler stigmalardan daha alt pozisyonda olduğu 

görülmektedir. Çiçeklenme periyodu sadece birkaç saattir.  Pistil, 

çiçeklenmeden sonra ±2.5 saat kadar çiçek tozu kabul eder durumda 

kalmaktadır. Çiçekler çoğunlukla böcekler tarafından yabancı 

döllenmektedir (Purseglove et al.,1981; Peter et al, 2007; Melati et al., 

2016). Bitkilerde çiçek oluşumunun yetersizliği ve polen canlılığının 

düşük olması bitkilerde çok az miktarda tohum oluşumuna neden 
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olmaktadır (Zhao, 2002). Ayrıca bitkileri çiçeklenmeye teşvik edilmesi 

ve çiçek miktarındaki artışların rizom oluşumu üzerinde olumsuz etkide 

bulunmadığı bilinmektedir. Zencefilde fotoperiyod değişimi bitkilerde 

çiçeklenmeyi ve dolayısıyla da tohum tutmayı etkileyen önemli bir 

faktördür. Yapılan çalışmalar çiçek açması zor çeşitlerde ve hatta çiçek 

açması zor bölgelerde bile gün gün uzunluğu uygulaması/fotoperiyod 

değişikliği ile zencefil bitkisinde çiçeklenmeyi arttırma imkanının 

olduğunu göstermiştir (Adaniya et al., 1989; Kandıannan et al., 1996; 

Melati et al., 2016). 

 İklim ve Toprak İstekleri 

Sıcak ve nemli iklimi seven zencefil (Zingiber officinale) tropikal ve 

subtropikal bir bitki türüdür (Raina et al., 2005; Monnaf et al., 2010; 

Jaidka et al., 2018). Çoğunlukla deniz seviyesinden 1500 m'ye kadar 

olan tropik bölgelerde yetiştirilmektedir. Ancak bitkinin kültürü çok 

daha farklı koşullarda da başarıyla yapılabilmektedir. Himalaya’larda 

300-900 m rakıma sahip bölgelerde bitkinin tarımı yapılabilmektedir 

(Kandıannan et al., 1996; Monnaf et al., 2010; Jaidka et al., 2018). 

Zencefil, orta derecede yağış alan bir iklimde tatmin edici bir verimle 

yetiştirilebilmektedir (Jakribettu et al., 2016). Zencefil toplam yağışı 

yeterli ve aylara dağılımı uygun olan bölgelerde sulamaksızın ve 

yağışın yetersiz veya da yağış rejiminin uygun olmadığı bölgelerde ise 

ilave sulama yapılarak yetiştirilmektedir. Zencefil bitkisi su 

yetersizliğine, dona ve tuzluluğa karşı hassastır. Büyüme mevsimi 

boyunca (8-10 ay) iyi dağılmış 1500-3000 mm kadar yağış alan 

bölgelerde başarıyla yetiştirilebilmektedir. Bu miktardan daha az yağış 
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alınan bölgelerde ilave sulamayla bitkinin yetiştiriciliği 

yapılabilmektedir (Kandıannan et al., 1996; Jaidka et al., 2018).  

Bitki için minimum büyüme sıcaklığı 13°C ve maksimum büyüme 

sıcaklığı ise 32°C/27°C (gündüz/gece) olarak bilinmektedir. Optimum 

büyüme sıcaklığı ise 19-28°C'dir (Jaidka et al., 2018). Çimlenme ve 

büyüme için optimum toprak sıcaklığı 25-26°C ve 27.5°C olarak kabul 

edilmektedir. 32°C'yi aşan bir sıcaklık zencefil bitkisinde güneş 

yanığına neden olabilirken, düşük sıcaklıklar da bitkilerde dormansiye 

neden olabilmektedir (Kandıannan et al., 1996; Jakribettu et al., 2016). 

Zencefil bitkisinde verim ve kaliteyi etkilen en önemli faktörlerden 

birisi de zencefilin çiçeklenmesini ve rizomların büyüme ve gelişimini 

etkileyen bitkinin yetiştirildiği bölgenin fotoperiyot koşullarıdır. 

Zencefil bitkisinin fotoperiyot koşullarına tepkisini belirlemek için 

yürütülen çalışmalarda gün uzunluğunun 10 saatten 16 saate çıkarılması 

ile bitkilerin vejetatif büyümesi artış olduğu tam tersine gün 

uzunluğunun 16 saatten 10 saate düşürülmesi ile de vejetatif gelişmenin 

engellendiği bunun yerine rizomların büyüme ve gelişmesinin 

desteklendiği belirlenmiştir. Gün uzunluğunun 16 saatten 19 saate 

çıkarılması durumunda ise bitkiler rizom oluşturmamış ve vejetatif 

büyümede de azalışa neden olmuştur. Bitki genel olarak iyi bir verim 

için parlak güneş ışığı, yoğun yağış ve yüksek bağıl nem istemektedir. 

Gün içerisinde yaşanacak olan kısmi gölge/bulutlar aynı zamanda 

rizom verimini arttırıcı etkide bulunmaktadır (Adaniya et al., 1989; 

Jayachandran et al., 1991; Kandıannan et al., 1996; Jakribettu et al., 

2016). 
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Zencefil, çok farklı tekstür ve strüktür yapısına sahip topraklarda 

yetiştirilebilen önemli bir kültür bitkisidir. Toprak bakımından en 

önemli isteği, toprak tekstürünün bitkinin toprak içerisinde gelişen 

rizomlarının büyüyüp gelişimini engelleyecek kadar ağır, taşlı ve çakıllı 

toprakların olmamasıdır. Yüksek verimli zencefil üretimi için toprak; 

siyah renkli, bitki besin elementlerince zengin, gevşek ve hafif 

olmalıdır ki, toprak altındaki rizomların gelişimine minimum düzeyde 

direnç gösterecek yapıda olmalıdır (Kandıannan et al., 1996 ; Jaidka et 

al., 2018). Zencefilde başarılı bir üretim yapabilmek için en az 30 cm 

derinliğe sahip ve iyi drenaj sorunu olmayan topraklara ihtiyaç 

bulunmaktadır (Jaidka et al., 2018). Malçlama ve dikim tavaları 

oluşturma gibi bazı önlemler alınması koşuluyla daha sığ topraklarda 

da zencefil tarımı yapılabilmektedir. Fakat artan toprak derinliği 

zencefil tarımında verim artışına neden olmaktadır (Cho et al. 1987; 

Kandıannan et al., 1996; Jakribettu et al., 2016). Drenaj sorunu 

oluşturan aşırı killi topraklar veya su tutma kapasitesi çok düşük olan 

kaba kumlu ve çakıllı topraklar yüksek verimli sağlıklı bitkilerin 

üretimi için uygun değildir (Kandıannan et al., 1996). En uygun toprak 

pH değerleri 6.0-6.5 olarak kabul edilmektedir (Cho et al. 1987; 

Kandıannan et al., 1996; Jaidka et al., 2018). Zencefil; drenaj sorunu 

olan topraklardaki su birikintisine, dona ve tuzluluğa karşı hassas bir 

bitkidir. Bu nedenle plantasyon oluşturulacak arazi ve topraklarda bu 

sorunların olmaması başarılı bir üretim için büyük öneme sahiptir 

(Hackett and Carolane 1982; Kandıannan et al., 1996). Aşırı eğimli 

araziler; şiddetli yağışlar sırasında toprak erozyonuna neden olması ve 

rizom veriminin artan eğime bağlı olarak azalması nedeniyle zencefil 
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üretimi için uygun değildir (Cho et al. 1987; Kandıannan et al., 1996). 

Tınlı tekstürlü ve humus içeriği yüksek olan topraklar zencefil üretimi 

için daha uygundur. Toprağın organik madde içeriği ile verim pozitif 

bir korelasyon içerisindedir (Hackett and Carolane 1982; John 1988; 

Cho et al. 1987; Kandıannan et al., 1996).  

Zencefil Yetiştiriciliği 

Çoğaltım Yöntemleri 

Zencefil bitkisi hem generatif (tohumları ile) ve hem de vejetatif 

(rizomları veya diğer vejetatif organları ile) çoğaltılabilmektedir 

(Pruthi, 1993; Bhagyalakshmi et al., 1994; Kandıannan et al., 1996; 

Zahid et al., 2021). 

Resim 1. Zencefil (Zingiber officinale Roscoe)  rizomu (Koleksiyon-Eskişehir) 
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Zencefilin Generatif/Tohumla Çoğaltımı 

Zencefil, genel olarak tohum oluşturamayan kısır bir türü olarak 

bilinmektedir (Jayachandran et al., 1991; Pruthi 1993; Zahid et al., 

2021). Bitki her ne kadar az çiçeklense ve polenlerin canlılığının çok 

kısa sürmesi nedeniyle dölleme kabiliyetin düşük olması nedeniyle 

tohum oluşumu düşük olsa da tohum üretme kabiliyetine sahiptir 

(Bhagyalakshmi et al., 1994; Kandıannan et al., 1996). Değişik 

fotoperiyot ve sıcaklık uygulamaları ile bitkilerde çiçeklenme ve tohum 

tutma teşvik edilerek elde edilen tohumlardan fideliklerde fide 

üretilerek bitkinin çoğaltımı yapılabilmektedir. Ticari zencefil 

üretiminde pratikte kullanımı pek mümkün olmayan tohumla çoğaltım 

çoğunlukta ıslah çalışmalarında tercih edilmektedir (Kandıannan et al., 

1996; Jakribettu et al., 2016).     

 Zencefilin Rizomlarıyla Çoğaltımı 

Generatif çoğaltımı çok zor olan zencefil bitkisi rizomları aracılığıyla 

vejetatif yolla çok daha pratik olarak çoğaltılabilmektedir. Bitkinin 

vejetatif organı olan rizomların tohumluk olarak kullanılmasında 

karşılaşılan sorunlar; değişik patojenik mikroorganizmalar tarafından 

rizomların enfekte olmuş olması ve tohumluk rizomlarla taşınan 

zararlılardır.  

Bu nedenle zencefil üretiminde hastalık ve zararlılardan ari, hedeflenen 

verim ve kaliteyi üretme potansiyeline sahip ve yeterli miktarda 

tohumluk rizom temin etmek başarılı üretimin ilk şartıdır. Tohumluk 
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rizomların iriliği de zencefil bitkisinin büyümesi ve elde edilecek olan 

ürünün verim ve kalitesi üzerinde önemli etkilere sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Zencefil (Zingiber officinale Roscoe)  rizomu (Koleksiyon-Eskişehir) 

Bu nedenle zencefil tarımında kullanılacak tohumluk rizomların 2.5-5.0 

cm uzunluğunda veya da 20-25 g ağırlığında olması istenmektedir 

(Islam and Ahmed, 1986; Ahmed et al. 1988, Monnaf et al., 2010). 

Bazen ağırlığı 50-60 g olan ve 2-3 gözlü daha iri tohumluk rizomlar da 

üretimde kullanılabilmektedir. Fakat bu şekilde iri tohumluk rizomların 

kullanılması birim alana tohumluk maliyetini önemli düzeyde arttırdığı 

için tercih edilmemektedir. Tohumluk rizomlar seçilirken tohum 

kaynaklı zararlılardan ve hastalıklardan ari olmasına dikkat edilmelidir. 

Tohumluk rizomlar dikimden önce 4 saat süreyle fungisit (Dithane) 2 g 

L-1 ve bakterisit (Agrept) 1 g L-1 çözeltisinde bekletilip gölgede 3-4 

saat kurutulduktan sonra dikilmesi önerilmektedir. (Islam, 2004; 
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Zanariah et al., 2010; Jakribettu et al., 2016; Melati et al., 2016, Nair, 

2019; Zahid et al., 2021). 

Zencefilin Mikro Çoğaltımı 

Zencefil her ne kadar pratikte rizomları ile çoğaltılabilen bir bitki olsa 

da rizomlarının çoğalma hızının çok düşük olması, yeni plantasyonlar 

oluşturmak için fazla miktarda tohumluk rizomlara ihtiyaç duyulması, 

tohumluk rizom fiyatlarının yüksek olması ve üründe önemli düzeyde 

verim kayıplarına neden olan bakteriyel solgunluk (Pseudomonas 

solanacearum), yumuşak çürüklük (Pythium aphanidermatum) ve 

nematodlar (Meloidogyne spp.) gibi toprak kaynaklı patojenler ile ve 

viral patojenler tarafından kolayca enfekte olması gibi nedenlerden 

dolayı alternatif çoğaltım yöntemi olan mikro çoğaltım yönteminin 

kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır (Guo et al., 2007; Guan et al., 

2008; Zheng et al., 2008; Zanariah et al., 2010; Abbas et al., 2014). 

Mikro çoğaltım yoluyla elde edilen bitkiciklerin MS ortamında 

mikrorizomlar oluşturduğu belirlenmiştir. Daha sonra ticari amaçla 

büyük çaplı mikrorizom üretim prokolü geliştirilerek mikrorizomların 

üretimine başlanmıştır (Roh et al., 1996; Archana et al., 2013 ). 

Zencefilde mikro çoğaltım organ kültürü, somatik embriyogenez, 

organogenez ve protoplast kültürü kullanılarak yapılmaktadır (Babu et 

al. 1992; Kackar et al. 1993; Sharma and Singh 1997; Geetha et al., 

2000; Zheng et al., 2008). In vitro’da üretilen mikro rizomlardan 

zencefil üretiminin in vitro koşullarında mevsime bağlı kalmaksızın 

mikrorizom üretilebilmesi, kısa sürede (10 hafta gibi) ve çok sayıda 

mikrorizom üretilebilme potansiyeline sahip olması,  hastalıklardan ari 
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tohumluk rizom üretilebilmesi, elde edilen mikrorizomların kolayca 

depolanabilmesi, taşınabilmesi gibi birçok avantajı bulunmaktadır. 

Ayrıca mikro çoğaltım yöntemi zencefilde germplazmların 

muhafazasında kullanılabilmektedir (Zheng et al., 2008; Zanariah et al., 

2010; Abbas et al., 2014).  

Toprak Hazırlığı 

Bitkisel üretimde toprak işleme; toprağı havalandırmak, toprağın su 

kaybını azaltmak, suyun toprağa infiltrasyonunu arttırmak, yabancı 

otlarla mücadele etmek ve iyi bir tohum yatağı hazırlamak için 

yapılmaktadır. Zamanında/tavında ve uygun aletlerle yapılacak olan iyi 

bir toprak işleme, yeterli sayıda tohumun çimlendirilip çıkışının 

sağlanması ve hasada kadar sürecek olan sağlıklı bir bitki büyüme ve 

gelişiminin temini için önemlidir (Altuntaş ve Dede, 2007). Bitkisel 

üretimde kârlılığı arttırmada etkili olan en önemli uygulamalardan birisi 

de tüketilen enerji miktarını azaltmaktır. Bilindiği gibi tarımsal 

üretimde kullanılan enerjinin azımsanamayacak kadarı, toprak 

işlemede kullanılmaktadır. Gereksiz toprak işlemeden kaçınılarak 

önemli düzeyde enerjinin tasarrufu mümkündür. Toprak işlemede 

dikkat edilmesi gereken diğer önemli hususlardan biri de aşırı ve tavsız 

toprak işlemenin toprak strüktürü üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkidir. 

Yine yanlış ve zamansız toprak işleme erozyon riskini arttırarak 

tarımsal üretim yapılan toprakların kaybına neden olmaktadır. Bu 

nedenle özellikle erozyona açık alanlarda toprak işlenirken mümkün 

olduğunca az sayıda işleme yapmaya, uygun alet-ekipmanla erozyonu 

minimuma indirecek bir işleme metodu kullanılmaya özen 
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gösterilmelidir. Özellikle sonbaharda yapılacak olan toprak işlemelerde 

toprağı alt-üst eden kulaklı pullukların yerine toprağı yırtarak işleyen 

ve anızın bir kısmını toprağın yüzeyinde bırakan pullukların 

kullanılması önem taşımaktadır. Bu tip pullukların kullanılması ile 

işlenen topraklarda toprak erozyonu minimize edileceği gibi 

yağışlardan elde edilecek suyun yüzey akışıyla kaybı da engellenmiş 

olacaktır. Çünkü kısmen toprağın yüzeyinde kalan anızlar suyun yüzey 

akışına geçmesini engelleyerek toprağa infiltrasyonunu arttıracaktır 

(Altuntaş ve ark., 2018). 

Zencefil bitkisi ülkemizde yazlık olarak dikimi yapılabilen önemli bir 

baharat bitkisidir. Toprak işlemede de bu durum dikkate alınmalıdır. 

Sonbaharda ön bitkinin hasat tarihi dikkate alınarak toprak tav 

açısından uygun olduğu en erken dönemde pullukla 25-30 cm derinden 

sürülerek kışa terk edilmelidir. İlkbaharda mümkün olduğunca erken 

tarihte 15-20 cm derinlikte yabancı ot kontrolü amaçlı bir sürüm 

yapıldıktan kazayağı veya tırmıkla işlenerek dikime hazır hale 

getirilmelidir (Zaman et al., 2002). Zencefilde düz tarlaya sıraya dikim 

yapılabildiği gibi özellikle drenaj sorunu olan ağır topraklarda son 

toprak işleme ile birlikte 25-30 cm yükseklikte oluşturulacak olan 

sırtlara da dikim yapılabilmektedir (Udounang et al., 2022). 

Münavebe 

Bitkisel üretimde bölgenin iklim, toprak ve tarımsal kültürü dikkate 

alınarak belirlenecek bir münavebe üretilecek ürünün verim ve kalitesi 

üzerinde olumlu etkide bulunacağı gibi üretimin karlılığı üzerinde de 
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etkili olmaktadır. Bitkisel üretimin uygun bir münavebe programı 

içerisinde yürütülmesi tarımsal üretimin ekosistem üzerindeki olumsuz 

etkisini minimize ederek üretimin sürdürülebilirliğine de katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca, uygun bir münavebe sistemi toprak ve su 

kaynaklarının korunmasında hatta kalitelerinin süreç içerisinde 

iyileştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Münavebe; yabancı otların, 

hastalık ve zararlıların kontrolüne ve toprak verimliliğine katkı 

sağlayarak daha sağlıklı ve yüksek verim ve kaliteye sahip ürünlerin 

elde edilmesine imkân sağlamaktadır. Çok yıllık bir tıbbi bitki olan 

zencefil üretiminin uygun bir münavebe sistemi içerisinde yapılması 

hem verim ve kalite açısından ve hem de hastalık ve zararlıların kontrol 

altına alınması bakımından büyük öneme sahiptir. Zencefil plantasyonu 

kurulmadan önceki yıllarda münavebenin içerisine mutlaka kazık köklü 

baklagil bitkileri dâhil edilerek toprağın hem organik madde ve hem de 

organik azot bakımından zenginleştirilmesi sağlanmalıdır. Plantasyon 

bozulduktan sonra da aynı tarlaya tekrar zencefil dikmek yerine birkaç 

yıl münavebe uygulanması gerekmektedir (Jakribettu et al., 2016; 

Büyüktavşan and Naneli, 2020) 

Dikim Zamanı ve Dikim Sıklığı 

Bitkisel üretimde, üretilecek bitkinin türü ve üretimin yapılacağı 

bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak ekim/dikim işleminin en 

uygun zamanda yapılması bitkinin büyüme ve gelişimi üzerinde etkili 

olarak ürünün verim ve kalitesinin belirlenmesinde çok büyük bir 

etkiye sahiptir. Geç veya erken yapılan ekim/dikimler bitkinin büyüme 

ve gelişimi üzerinde olumsuz etkide bulunarak ürünün verim ve 
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kalitesinde önemli kayıplara neden olmaktadır (Yadav et al., 2014). 

Zencefil tarımı yapılan ülkelerin iklim koşullarına (yağış rejimi ve 

sıcaklık) bağlı olarak dünyanın farklı ülkelerinde çok farklı dönemlerde 

zencefil dikimi yapılmaktadır (Islam and Ahmed, 1986; Ahmed et al. 

1988; Melati et al., 2016; Jakribettu et al., 2016). Ülkemiz için ise 

üretimin yapılacağı bölgenin sıcaklık durumu dikkate alınarak dikimler 

Şubat-Nisan ayları içerisinde yapılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Zencefil (Zingiber officinale Roscoe)  dikim sıklığı (Koleksiyon-Eskişehir) 

Sahil bölgelerimiz için Şubat-Mart ayları dikim için uygunken, iç 

bölgelerdeki mikro klimalarda Nisan-Mayıs ayları dikim için daha 

uygundur. Çünkü zencefil bitkisinin dikimi toprak sıcaklığı 13°C 
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ulaştığında yapılması önerilmektedir. Üretimin yapılacağı bölgenin 

iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte 20-25 g 

ağırlığındaki tohumluk rizomlar 5-7 cm derinliğe, 40-50 cm sıra arasına 

ve 20-30 cm sıra üzerine dikim yapılması önerilmektedir. Zencefil 

plantasyonu oluşturmak için dekara 150-300 kg kadar tohumluk rizom 

kullanılması yeterlidir (Kandıannan et al., 1996; Anandaraj et al., 2001; 

Kaplan, 2005; Jaidka et al., 2018). 

Zencefil üretiminde plantasyonlar oluşturulurken düz tarlaya dikim, 

karıklarda dikim ve toprak işleme esnasında oluşturulan sırtlara dikim 

şeklinde üç farklı yöntem kullanılmaktadır. Zencefil üretiminin 

yapılacağı bölgenin iklim/yağış ve toprak özellikleri hangi üretim 

yönteminin seçilmesi gerektiğini belirlemektedir. Drenaj sorunu 

olmayan ticari üretim yapılacak büyük alanlarda patateste olduğu gibi 

sıraya makinayla doğrudan dikim yapmak daha uygun bir yöntem iken, 

drenaj sorunu olan ve dolayısıyla da su birikme riski olan tarlalarda ise 

25-30 cm yüksekliğinde, 1,0-1,5 m genişliğinde ve 5-6 m uzunluğunda 

hazırlana sırtlara dikim önerilmektedir (Kandıannan et al., 1996; Zaman 

et al., 2002; Islam, 2004; Monnaf et al., 2010). 

Zencefilde Bakım İşlemleri 

Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi zencefil yetiştiriciliğinde de en 

önemli bakım işlemleri yabancı ot kontrolü, gübreleme, sulama, 

hastalık ve zararlılarla mücadeledir.  

 



101 | Tarımsal Üretime Makro Bakış 

 

Yabancı Ot Kontrolü 

Zencefil tarımında en önemli bakım işlemlerinden birisi de yabancı 

otların kontrolüdür. Çünkü gerek tohumlardan elde edilen fidelerin ve 

gerekse rizomların dikiminden sonraki ilk gelişimleri çok yavaştır. Bu 

dönemdeki yağışların veya sulamaların etkisiyle topraktaki yabancı 

otlar hızla çimlenip çıkmakta ve tarlayı sarmaktadır. Bu durumda 

zencefil bitkilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkide bulunarak verim 

ve kalitede ciddi kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle 

ekim/dikimden önce plantasyonun kurulacağı alan belirlenirken 

öncelikle yabancı otlardan mümkün olduğunca temiz alanlar 

seçilmelidir. Daha sonra da uygun ve üst üste yapılan toprak işlemelerle 

ekim/dikimden önce yabancı otlar yok edilmelidir. Bu tip önlemlere 

rağmen yine de yabancı otun sorun olacağı bilinen alanlarda plantasyon 

kurulacaksa sıra arası ve sıra üzeri dikim mesafeleri yabancı otların 

traktörle kontrol edilebileceği şekilde ayarlanmalıdır. Fakat çok seyrek 

dikim bilindiği gibi üretimde verimi düşürmektedir. Bu nedenle daha 

sık dikimlerde yabancı ot kontrolü ya insan gücüyle çapalama yaparak 

veya da geniş alanlarda üretim yapılıyorsa herbisitler kullanılarak 

yapılmaktadır (Zaman et al., 2002; Aslancan ve Sarıbaş, 2011).  

Herbisit kullanmadan yabancı otları kontrol etmede üretim tarlasında 

sıra aralarının malçlanması (polyetilen naylon ile kaplanması veya da 

değişik organik malç malzeleri ile) da oldukça etkili bir metot olarak 

bilinmektedir. Malçlama ya fide/rizom dikiminden hemen sonra elle 

veya fide dikimi esnasında malçlama yapabilen dikim makinalarıyla 

yapılabilmektedir. Malçlama masrafı başlangıçta yüksek görünmesine 
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rağmen yabancı ot kontrol masraflarını hemen hemen tamamen ortadan 

kaldırması, ürün kalitesini artırması ve topraktaki nemi uzun süre 

koruması nedeniyle işçi ücretlilerinin yüksek olduğu veya işçi teminin 

güç olduğu yerlerde tercih edilmektedir. Özellikle organik maddeler 

malç olarak kullanıldığında bir mevsimde birden fazla malçlama 

yapılabilmektedir (Zaman et al., 2002; Jaidka et al., 2018). 

Gübreleme 

Tarımsal üretimin en önemli agronomik uygulamalarından birisi 

toprakların gübrelenmesidir. Tarımsal üretimde gübrelemenin; toprağın 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirme ve bitkinin 

sağlıklı bir şekilde büyüyüp ve gelişebilmesi için ihtiyaç duyduğu bitki 

besin elementlerini toprağa kazandırma şeklinde ifade edilebilecek iki 

temel amacı bulunmaktadır. Zencefil tarımında dikimden önce toprak 

özellikleri de dikkate alınarak 4-6 ton/da olacak şekilde çiftlik gübresi 

veya kompost kullanımı toprağımızın hem fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerini iyileştirecek ve hem de bitkinin ihtiyacı olan 

makro ve mikro besin elementlerinin bir kısmını toprağa 

kazandıracaktır. Ayrıca mümkünse organik gübre kaynağı olarak 400-

600 kg/da solucan veya kanatlı gübresinin kullanımı da önerilmektedir. 

Bilindiği gibi bitkisel üretimde bitkinin sağlıklı bir şekilde büyüyüp 

gelişebilmesi ve birim alandan kaliteli yüksek verim alınabilmesi için 

toprakta yeterli miktarda ve alınabilir formda azot, potasyum, kalsiyum, 

magnezyum, fosfor, kükürt, klor, demir, bor, manganez, çinko, bakır ve 

molibdenin bulunması gerekmektedir. Bunlardan azot, potasyum, 

kalsiyum, magnezyum, fosfor nispeten bitkiler tarafından yüksek 
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miktarlarda alınmakta olup, bunlar makro besin elementleri olarak 

adlandırılmaktadır. Zencefil rizomları topraktan K ve N tüketirken, Mg 

ve P orta düzeyde ve Ca’umu da en az tüketmektedir. Zencefil bitkisine 

organik gübrelemelerle karşılanamayan bitki besin elementleri 

ihtiyacını temin etmek için 10-12 kg N/da azotlu gübre üçe bölünerek 

1/3’ü dikimle + 1/3’ü dikimden yaklaşık 40-45 gün sonra + 1/3’ü 

dikimden yaklaşık 80-90 gün sonra uygulanması önerilirken, dikimle 

birlikte 4-6 kg P2O5/da ve 2-3 kg K2O/da olacak şekilde fosforlu ve 

potasyumlu gübre uygulanması önerilmektedir. Üretimin yapıldığı 

bölgenin toprak, yağış ve sulama durumu dikkate alınarak potasyumlu 

gübre de bölünerek iki porsiyon (1/2’si dikimle + 1/2’si dikimden 

yaklaşık 70-80 gün sonra) şeklinde uygulanabilir  (Kandıannan et al., 

1996;Anandaraj et al., 2001; Zaman et al., 2002; Kaplan, 2005; 

Jakribettu et al., 2016; Udounang et al., 2022).  

Resim 4. Zencefil (Zingiber officinale Roscoe)  gübreleme (Koleksiyon-Eskişehir) 
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Kükürt, klor, demir, bor, manganez, çinko, bakır ve molibden bitkiler 

tarafında makrobesin elementlerine kıyasla çok daha düşük miktarlarda 

alınmakta ve bunlar mikrobesin elementleri olarak bilinmektedir 

(Kandıannan et al., 1996). Zencefil üretiminde bu mikrobesin 

elementlerinin de yeterli miktarda ve alınabilir formda toprakta 

bulunması verim ve kalite açısından önemlidir. Özellikle hücre 

duvarlarının oluşumu, hücre zarı bütünlüğü, hücre bölünmesi, Ca alımı 

ve şeker translokasyonu, çiçeklenme, polen çimlenmesi ve polen tüpü 

büyümesi ve meyve gelişimi için gerekli olan Bor (B) zencefil için 

önemli bir mikro besin elementidir (Munawar, 2011). Bor elementi 

bitkilerde nispeten hareketsiz olup bitki büyüme dönemi boyunca 

alınabilir durumda toprakta bulunması önemlidir. Bor noksanlığı 

polenlerde anormalliğe neden olarak döllenme ve dolayısıyla tohum ve 

meyve oluşumu üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır (Dell and 

Huang 1997; Melati et al., 2016). Çinko; protein sentezi, karbonhidrat 

metabolizması ve gövde büyümesinde önemli bir işleve sahip 

mikrobesin elementidir. Zn noksanlığı, çiçeklenmede gecikme, erken 

tomurcuk dökümü, düşük tohum tutma ve dolayısıyla tohum veriminde 

azalmaya neden olmaktadır. Çinko, sürgün ve köklerdeki meristematik 

dokularda işlev gören alkol dehidrojenazın da dâhil olduğu birçok 

enzimin yapısında da yer almaktadır. Bu nedenle zencefil bitkilerine 

uygun zamanda ve formda yapraktan veya da topraktan yapılacak olan 

çinko gübrelemesiyle varsa çinko eksikliğinin giderilmesi gerekir  

(Marschner, 1995; Melati et al., 2016). 
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Sulama 

Zencefil bitkisi yaklaşık 200-240 günlük vejetasyon süresi içerisinde 

aylara dağılımı (yağış rejimi) uygun olan ve 1300-1500 mm yağış alan 

bölgelerde sulamaya ihtiyaç olmaksızın yetiştirilebilmektedir. Zencefil 

tarımından yeterli miktar ve kalitede ürün alınabilmesi için bitkinin 

ihtiyacı olan suyun mutlaka yağışlarla veya da sulamayla karşılanması 

gerekmektedir. Eğer bitkiler su sıkıntısı yaşayacak olursa hem verim 

kayıpları ve hem de rizomlarında lif içeriği artmaktadır. Bu da ürünün 

kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Resim 5. Zencefil (Zingiber officinale Roscoe)  sulama (Koleksiyon-Eskişehir) 

Yağışların yetersiz olduğu bölgelerde iklim ve toprak koşullarına bağlı 

olarak sulama sıklığı veya su miktarı değişmekle beraber yağışın 

olmadığı dönemlerde mutlaka sulanması gerekmektedir. Zencefil 
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rizomlarının dikiminden sonra çimlenip çıkışını gerçekleştirebilmesi 

için gerekli su yağışlardan alınamıyorsa mutlaka dikimden hemen sonra 

sulanmalıdır. Zencefil bitkisi, toprağın daha az su tutma kapasitesine 

sahip hafif/kumlu topraklarda daha sık sulanmaya ihtiyaç duymaktadır. 

Yağışlı mevsimlerde gereksiz sulamalardan kaçınılmalıdır. Yüksek 

rakımlı alanlarda, belirli bir düzeyde yağış alan koşullarda, yağış 

rejiminin de iyi olması koşuluyla iki haftada bir veya vejetasyon 

boyunca 2-3 sulama yeterli olmaktadır. Rakımı düşük ve bitkinin en 

hızlı geliştiği ve rizomlarını oluşturup büyüttüğü dönemlerde her hafta 

sulanmaya ihtiyaç duyabilmektedir (Jaidka et al., 2018). Zencefil 

sulamalı koşularda yetiştiriliyor ise sulama işleminin hasada üç hafta 

kala kesilmesi önerilmektedir (Kaplan, 2005). 

Hasat 

Zencefil bitkisinin vejetasyon süresi uzun olup olgunlaşma gün sayısı 

180-240 gün arasında değişmektedir (Kandıannan et al., 1996; Kaplan, 

2005). İklim ve toprak koşullarının uygun olduğu bölgelerde dikimi 

yapılan rizomlardan 10-15 gün sonra bitki çıkışları gerçekleşirken, 

olumsuz koşullarda çıkışlar 50-60 gün kadar sürmektedir. Çıkıştan 

sonraki 120-135 günlük süre aktif büyüme dönemi olarak 

bilinmektedir. Bitkinin toprak üstü aksamında kuru madde birikimi 

çıkıştan sonraki 200-210. güne kadar devam ederken, rizomlarda kuru 

madde birikimi ise 240. güne kadar devam etmektedir. Bitkide kuru 

madde birikimi çiçeklenme başlangıcına kadar artarken çiçeklenme 

döneminde bir miktar azalma tespit edilmiş ve daha sonra tekrar 

artmıştır (Kandıannan et al., 1996). 
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Zencefil bitkisinin hasadının zamanında yapılması verim ve ürünün 

kalitesi üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle 

bitkilerin yapraklarının sararıp kurumaya başladığı dönem en uygun 

hasat zamanı olarak kabul edilmektedir (Monnaf et al., 2010). Bitkinin 

hasadı toprak altındaki rizomların sökülmesiyle yapılmaktadır. Bu da 

geniş alanlarda patates söküm makinalarına benzer tam otomatik veya 

yarı otomatik makinalarla yapılabildiği gibi küçük alanlarda el 

aletleriyle de yapılmaktadır. Sökülen rizomların üzerinde bulunan 

toprak ve saplar rizomlara zarar vermeyecek şekilde dikkatlice 

temizlenmelidir. Taze sebze olarak pazara sunulacak olan rizomlar 

sökülüp temizlendikten sonra bir gün süreyle kurutulup daha sonra 

paketlenerek pazara arz edilmektedir. Kurutulacak olan rizomlar ise 6-

7 saat boyunca suda bekletildikten sonra rizomlar iyice yıkanarak 

temizlenmektedir. Sudan çıkarılan rizomların üzerinde yumuşamış 

bulunan kabuk üründen ayrılır. Temizlenip kabukları uzaklaştırılan 

rizomlar bir hafta boyunca güneşte kurumaya bırakılmaktadır. Daha 

sonra bu rizomlar büyük işletmelerde veya toplama yerlerinde tekrar 

yıkanır ve mantar, bakteri ve diğer zararlılardan arındırmak için kısa 

süreli olarak sıcak su ile muamele edilmektedir. Daha sonra kurutularak 

işlenmektedir (Anandaraj ve ark, 2001; Kaplan, 2005). Taze zencefil 

rizomundan yaklaşık % 18-22 oranında kuru zencefil ürünü elde 

edilmektedir (Yadav et al., 2014). Rizom ürünlerinin depolanması ve 

depo ihtiyacının tespiti için 1 metreküp hacmin alabileceği rizom 

miktarını bilmek önemlidir. Rizomların yoğunluğu 435.60-410.78 kg 

m-3 arasında değişmektedir (Bhawna et al., 2018). 
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Zencefil üretiminde taze rizom verimi üretimin yapıldığı bölgenin iklim 

ve toprak koşullarına ve agroteknik uygulamalara ve üretimde 

kullanılan tohumluk yumrularının genetik potansiyeline bağlı olarak 

500-2500 kg/da arasında değişmektedir (Zaman et al., 2002; Udounang 

et al., 2022). 

SONUÇ 

Çok yıllık otsu bir bitki olan zencefil toprak üstü aksamı genellikle 

ılıman iklimlerde tek yıllık olarak yetiştirilmektedir. Dünyada yaygın 

olarak zencefil diye bilinen Zingiber officinale, binlerce yıldır dünyanın 

her tarafında yaygın olarak yetiştirilen ve rizomları baharat ve 

geleneksel tıpta drog olarak kullanılan bir bitkidir (Melati et al., 2015). 

Bitkinin yaprak, sap ve rizomları ürüne önemli farmakolojik özellikler 

kazandıran ve doğal antioksidan kaynakları olan polifenol ve 

flavonoidler içermektedir (Ghasemzadeh et al., 2010; Haida et al., 

2019; Zahid et al., 2021). 

Binlerce yıldır farklı toplumlar tarafından zencefil mutfaklarda 

yemeklerin bozulmasını engellemek, lezzetini arttırmak, keskin bir 

lezzet kazandırmak ve yiyecekleri renklendirmek için baharat olarak 

kullanmaktadırlar. Geleneksel tıpta sindirimi kolaylaştırmada, kanama 

bozukluklarında ve romatizmal hastalıkların tedavisinde, kellik, diş 

ağrısı, yılan ısırığı ve solunum rahatsızlıklarının tedavisinde 

yararlanılmıştır. 

Sıcak ve nemli iklimi seven zencefil (Zingiber officinale) tropikal ve 

subtropikal bir bitki türüdür (Raina et al., 2005; Monnaf et al., 2010; 
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Jaidka et al., 2018). Çoğunlukla deniz seviyesinden 1500 m'ye kadar 

olan tropik bölgelerde yetiştirilmektedir. Ancak bitkinin kültürü çok 

daha farklı koşullarda da başarıyla yapılabilmektedir. 

Zencefil bitkisi hem generatif (tohumları ile) ve hem de vejetatif 

(rizomları veya diğer vejetatif organları ile) çoğaltılabilmektedir 

(Pruthi, 1993; Bhagyalakshmi et al., 1994; Kandıannan et al., 1996; 

Zahid et al., 2021). 

Büyük alanlarda patateste olduğu gibi sıraya makinayla doğrudan dikim 

yapmak daha uygun bir yöntem iken, drenaj sorunu olan ve dolayısıyla 

da su birikme riski olan tarlalarda ise 25-30 cm yüksekliğinde, 1,0-1,5 

m genişliğinde ve 5-6 m uzunluğunda hazırlanan sırtlara dikim 

önerilmektedir (Kandıannan et al., 1996; Zaman et al., 2002; Islam, 

2004; Monnaf et al., 2010). 

Zencefil bitkisine organik gübrelemelerle karşılanamayan bitki besin 

elementleri ihtiyacını temin etmek için 10-12 kg N/da azotlu gübre üçe 

bölünerek 1/3’ü dikimle + 1/3’ü dikimden yaklaşık 40-45 gün sonra + 

1/3’ü dikimden yaklaşık 80-90 gün sonra uygulanması önerilirken, 

dikimle birlikte 4-6 kg P2O5/da ve 2-3 kg K2O/da olacak şekilde 

fosforlu ve potasyumlu gübre uygulanması önerilmektedir. 

Zencefil bitkisi yaklaşık 200-240 günlük vejetasyon süresi içerisinde 

aylara dağılımı (yağış rejimi) uygun olan ve 1300-1500 mm yağış alan 

bölgelerde sulamaya ihtiyaç olmaksızın yetiştirilebilmektedir. 
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Zencefil bitkisinin vejetasyon süresi uzun olup olgunlaşma gün sayısı 

180-240 gün arasında değişmektedir (Kandıannan et al., 1996; Kaplan, 

2005). 

Zencefil üretiminde taze rizom verimi üretimin yapıldığı bölgenin iklim 

ve toprak koşullarına ve agroteknik uygulamalara ve üretimde 

kullanılan tohumluk yumrularının genetik potansiyeline bağlı olarak 

500-2500 kg/da arasında değişmektedir (Zaman et al., 2002; Udounang 

et al., 2022). 
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GİRİŞ 

Mürdümük (Lathyrus) cinsi ile ilgili yaklaşık 187 tür ve bu türlerle ilgili 

birçok alt tür vardır. Bu türler arasında hem yıllık hem de çok yıllık türler 

bulunmaktadır (Allkin ve ark. 1986). 

Mürdümüğün orijini tam olarak bilinmemektedir. Batı Akdeniz'den 

Güneybatı Asya ve Orta Asya'ya kadar uzanan alan ana orijin olarak kabul 

edilir. Mürdümük cinsinin en eski keşifleri, Hindistan'da M.Ö. 4000-3500 ve 

Batı Asya'da M.Ö. 3800-3200'e kadar uzanmaktadır (Davis, 1970; Genç ve 

Şahin, 2001). 

Öte yandan mürdümüğün erken neolitik çağdan itibaren insan beslenmesinde 

kullanıldığı ve ekimine ilk olarak M.Ö. 6000 yılında Balkanlar'da başlandığı 

iddia edilmektedir. Türkiye'de 58-61 tür mürdümük vardır ve bunlardan 

birkaçı tarımsal açıdan önemlidir. Yaygın mürdümük en çok yetiştirilen türdür 

(Kislev, 1989; Muehlbauer ve Tullu, 1997; Açıkgöz, 2021). 

Yaygın mürdümük tohumları Mısır, Truva ve Bosna'daki tarih öncesi 

yerleşimlerde bulunmuştur. Eski Mısırlıların yaygın mürdümüğü Güneydoğu 

Anadolu'nun Karadeniz bölgesinden elde ettikleri ve oradan da Güney 

Avrupa'ya geçtikleri düşünülmektedir. Söz konusu cins içinde yaygın 

mürdümük, tüm dünyada en çok yetiştirilen türdür. Özellikle Hindistan, 

Bangladeş ve Pakistan'da kışlık ürün olarak yetiştirilir. Etiyopya'da geniş 

alanlarda yetiştirilen yaygın mürdümük, fasulye tohumları ile birlikte önemli 

insan besinleridir. Tohumların bazıları hayvan beslenmesinde de 

kullanılmaktadır (Sexana ve ark. 1993; Malek ve ark. 1995; Campbell, 1997; 

Muehlbauer ve Tullu, 1997). 
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Resim 1: Mürdümük Bitkisinin Genel Görünümü 

Bitkinin Tanımı  

Yetiştirilen Lathyrus türlerinde çeşitler ve genotipler arasındaki morfolojik 

özelliklerde büyük farklılıklar vardır. Yaygın mürdümük iyi gelişmiş bir kök 

sistemine sahip tek yıllık bir baklagil bitksidir. Derinlere inen kök yapıları ile 

kuraklığa karşı oldukça dayanıklıdır. Yatık veya yarı yatık, 20-60 cm 

uzunluğunda boylanabilen ve gövdesi tüysüz olan tırmanıcı özelliğe sahip bir 

gövdesi bulunmaktadır. Yaygın mürdümük türü erken devrelerde bitkilerinde 

gövde içi boştur, genellikle tabanda çok dallıdır (Tosun, 1974; Avcıoğlu ve 

ark. 2009; Açıkgöz, 2021). 

Yaprakçıklar 0.5 cm genişliğinde ve 1.0 cm uzunluğunda, tipik olarak mızrak 

şeklindedir. Çiçekler yaprak koltuğundan çıkan kısa saplar üzerinde bulunur 

ve çoğunlukla teklidir. Taç yaprakların rengi beyazdan, krem, mavi ve 

menekşeye kadar değişir. Yaprakçıklar çoğu kez 5 veya 7 adet kuvvetli ve çok 

ince paralel uzun damarlı ve mavimsi yeşil renktedir. 
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Resim 2: Mürdümük Bitkisi Morfolojik Çizimi 

Lathyrus sativus L. (a) çiçekli bir dalın parçası, (b) ön ve yan görünümde 

çiçek, (c) sırt yaprağı (altta), kanatlar ve omurga (sağdan), (d) tohumlu bakla 

(R. Kilian tarafından SchultzeMotel 1986'da çizilmiştir, Gustav Fischer 

Verlag, Berlin'in izniyle yeniden basılmıştır). 
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Stipules neredeyse yaprak sapı veya yaprak sapı uzunluğunun yarısı kadar 

uzunlukta, yarı ok şeklinde vetüysüzdür (Gençkan, 1992; Avcıoğlu and Soya 

1990). 

 

Resim 3: Mürdümük Çiçeği  

Bitkinin çiçekleri 2 cm uzunluğunda, genellikle tek, nadiren çiftler halinde, 

pullu bir aksiller brakte, 5-6 cm uzunluğunda yaprak sapı içindedir. Meyveleri 

bakla şeklinde, 2-5 cm uzunluğundadır. Baklalarda 3-7 tohum vardır. 



125 | Tarımsal Üretime Makro Bakış 

 

 

Resim 4: Mürdümük Bitkisine Ait Farklı Tohum Tipleri 

Tohumlar beyaz, kahverengi veya sarı renkte düz veya benekli olabilir. 

Yaygın mürdümüğün 1000 tane ağırlığı genotip ve yetiştirme koşullarına 

bağlı olarak 70-150 g arasında değişmektedir. Tohumlar çimlenme 

yeteneklerini uygun koşullar altında 6 yıla kadar koruyabilirler. Bitkide kendi 

kendine döllenme baskın olmakla birlikte, çok az miktarda yabancı dölleneme 

de görülmektedir (Avcıoğlu ve ark. 2009; Acıkgöz, 2021). Mürdümük türleri, 

geniş adaptasyona sahip baklagil türleridir. Yaygın mürdümük çok fakir 

topraklarda yetişme yeteneğine sahiptir. Hafif asit ve hafif alkali arasında pH'ı 

olan topraklarda iyi yetişir. Ayrıca siltli tınlı ve derin yapılı kötü drene edilmiş 
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topraklarda da yetişebilir. Toprak tuzluluğuna toleranslı değildir (Tosun, 

1974; Karadağ, 1999; Avcıoğlu ve ark. 2009; Açıkgöz, 2021). 

 

Resim 5: Kültürü Yapılan Mürdümük 

Sulamadan ot ve tohum üretimi için yıllık 250 mm yağışlık çorak tarlalarda 

yetiştirilebilir. Kuraklığa toleranslı olmasının yanı sıra yüksek yağışlı ve 

göletli tarlalarda otlu yaygın mürdümük yetiştirilmektedir (Avcıoğlu ve ark. 

2009; Acıkgöz, 2021). Yaygın mürdümük büyük ve yüksek vigor indeksli 
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tohumlara sahip olduklarından, çok iyi hazırlanmış bir toprağa ihtiyaç 

duyulmaz. Yaygın mürdümük ekimi ılıman iklim bölgelerinin sonbaharda, 

kışı sert geçen bölgelerde ise ilkbahar başlarında daha uygundur (Avcıoğlu ve 

ark. 2009; Tekele-Haimanot ve ark. 1990). 

Yaygın mürdümük baklagil bir yem bitkisi olduğundan, azotlu gübrelemeye 

pek ihtiyaç duymaz. Ekimde 2-5 kg/da N ve 5-10 kg/da P2O5 Yaygın 

mürdümük için yeterlidir. Yetiştirmede sıraya ekim tercih edilir, tohumluk 

yem üretimleri için sıra aralıkları 25-35 cm olmalıdır. Yaygın mürdümük 

yetiştiriciliğinde ekim derinliği 4-6 cm olmalıdır. Tohumluk oranı tohum 

büyüklüğüne göre 10-20 kg/da olarak değişmektedir. Büyük tohumlar 

nedeniyle, ekim bir tahıl mibzeri ile yapılabilir (Tosun, 1974; Avcıoğlu ve ark. 

2009; Acıkgöz, 2021). Yaygın mürdümük, serin iklim tahılları ile bitlikte 

karışım şeklinde yetiştirilebilir. Her ne kadar yaygın mürdümük fiğ kadar 

yatık olmasa da, arkadaş bir bitki ile ekim, yaygın mürdümüğün yatmasını 

önlediğinden, yaş ve kuru ot üretiminde daha avantajlıdır. 

Bazı çalışmalar, %50+%50 yaygın mürdümük-tritikale ve %25+%75 yaygın 

mürdümük-arpa karışımlarının tek ekimlere göre daha yüksek kuru madde 

verimi (sırasıyla 1056 kg/da ve 929 kg/da) verdiğini bildirmiştir (Karadağ ve 

Büyükburç, 2004 a; Karadağ ve Büyükburç, 2004 b). 

Yaygın mürdümükte yalın ekimde hasat mürdümüğün tam çiçeklenme 

döneminde yapılmalıdır. Bununla birlikte, yeşil ot hasat zamanı gecikebilir, 

çünkü bitkiler uzun süre yumuşak kalır ve geç sertleşir. Tahıllar ekim ile 

karıştırılırsa, tahıllar süt olum dönemine ulaştığında hasat edilebilir. Yaygın 

mürdümük çiçeklenme dönemi başlangıçta kuru maddede %24 ham protein 

içerir (Abd El-Moneim ve ark. 1990; Acar ve ark. 1997; Klysha, 1990; 

Karadağ ve Büyükburç, 2003). 
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Yaygın mürdümük çok verimli bir yem bitkisi değildir ancak kurak şatlarda 

diğer yem bitkileri ile karşılaştırıldığında onlara göre daha aavantajlıdır. İç 

Anadolu Bölgesi'nde kuru otverimi 100-350 kg/da arasında değişmektedir. 

Ancak verimi Trakya ve sahil bölgesinde 900 kg/da kadar çıkmakla birlikte 

verimi toprak koşullarına göre oldukça değişiklik göstermektedir. Yaygın 

mürdümük tohum verimi, ekim tarihi, yağış miktarı ve özellikle yağış dağılımı 

gibi iklim faktörlerine göre değişmektedir. Yaygın mürdümük tohum verimi 

yaz aylarında ekilen ve kuraklık yıllarında düşse de, sonbahar aylarında ekimi 

yapılırsa yüksek ve bol yağışlı olabilir, bu da tohum veriminin artmasını sağlar 

(Balabanlı ve Kara, 2003; Karadağ ve Büyükburç, 2003; Karadağ ve İptaş, 

2007; Karadağ, 2016; Sabancı ve ark. 2016). 

Bölgelere göre değişmekle birlikte yaygın mürdümük tohumu verimi 

Türkiye'nin ekolojik koşullarında 75-450 kg/da değişmektedir. Yaygın 

mürdümük, tohum üretiminde oldukça fazla kuru saman üretebilir. Kuru 

saman verimi 250-550 kg/da arasında değişmektedir. Hayvancılık için çok 

değerli olan yaygın mürdümük, yüksek bir ham protein oranı içerir. Yaygın 

mürdümük tohumu, diğer baklagil yem bitkilerinden daha yüksek ham protein 

oranı içermektedir. Tohumlarında ham protein oranı genellikle % 25 oranında 

bulunur ve oranı % 30 kadar yüksek olabilir. Bunun yanı sıra tohum 

beslemede tüketimin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir 

(Fırıncıoğlu ve ark. 1996; Kendir, 1996; Yılmaz vd. 1999; Bayram vd. 2004; 

Bucak, 2009; Başaran ve ark. 2010; Kökten ve ark. 2011; Arslan, 2017; Uysal 

ve ark. 2018). Çünkü yaygın mürdümük tohumu, amilaz, kimotripsin, tripsin 

inhibitörleri, lektin, tanenler ve farklı oligosakaritler gibi hayvan beslemede 

olumsuz etkiler yaratan kimyasallar içerir. Ancak yaygın mürdümük 

tohumlarında en büyük sorun, özellikle beta-N oksaliL- alfa-beta-

diaminopropiyonik asit (ODAP) ve bazı nörotoksinler içermeleridir (Başaran 

ve ark. 2007; Hanbury ve ark. 2000). 
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Resim 6: Non-toxic and neurotoxic ODAP’ın Bağlanma şekilleri (Yan et al. 2006) 

Bu toksinler her yaygın mürdümük türünde görülür. ODAP bitkinin tüm 

dokusuna yayılmış olmasına rağmen, embriyolarda ve kotiledonlarda bulunan 

en yüksek miktardadır. ODAP'ın yoğunluğu bitki vejetatif organlarında çok 

düşüktür. Yaygın mürdümük tüketen tüm canlılar, latirizm adı verilen zehirli 

bir hastalığa yakalanabilir (Larry ve ark. 1995; Başaran ve ark. 2013; Onar ve 

ark. 2014). 
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Resim 7: Lathyrism Hastaları 

 

Bu hastalıkta yürüme bozuklukları, omurilik ve sinir sisteminin 

dejenerasyonu, kas felci gibi bir takım bozukluklar görülmektedir. Tüketim 

devam ederse ölümler gerçekleşir. Latirizm bazen insan tüketiminin yoğun 

oluğu Etiyopia, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan gibi yerlerde büyük bir 

sorundur. Yaygın mürdümük, bu ülkelerde fakir insanın ana yemeğidir 
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ODAP içeriği, tohumların ıslatılması, ağartılması veya haşlanması ile %90 

oranında azaltılabilir. Ayrıca Latirizm tehlikesi, yaygın mürdümük 

tohumlarının tahıllarla birlikte tüketilmesi neticesinde azalmaktadır. Latirizm, 

yaygın mürdümük tohumları ile beslenen hayvanlar için de bir sorundur. 

Özellikle yaygın mürdümük tohumunu ile uzun süre beslenen hayvanlarda 

zehirlenmeler meydana gelebilir. Ruminant hayvanlar daha az etkilenmesine, 

kümes hayvanları daha fazla etkilenmektedir. Son zamanlarda yapılan 

çalışmalarda, kanatlı ve koyun rasyonlarında yüksek oranda yer alan düşük 

ODAP içeriğinin yaygın mürdümük tohumlarının büyüme ve verimi olumsuz 

yönde etkilemediği bulunmuştur. Türkiye'de yapılan bazı çalışmalardan da 

benzer sonuçlar elde edilmiştir (Başaran ve Acar, 2013; Açıkgöz, 2021). 

Yaygın mürdümük, koyunlar tarafından yeşil veya kuru ot olarak istekli bir 

şekilde tüketilir. Ayrıca diğer çiftlik hayvanları tarafından da tüketilebilir. 

Ancak at, eşek gibi hayvanları tüketmemelidir.  

Benekli ve koyu renkli tohumlar yüksek Latirin içeriğine sahiptir ve 

kontrolsüz beslendiklerinde toksik etkiye sahiptir (Granati, 2003; Avcıoğlu ve 

ark. 2009). 

SONUÇ 

Özellikle son zamanlar gerek ülkemizde gerekse dünyada etkisini her geçen 

gün artıran kuraklık etkilerinin ilerleyen zamanlarda daha şiddetli olması 

öngörülmektedir. Böyle bir durumda da gıda güvenliği ve arzı önem arz 

etmektedir. Yakın tarihte yaşanılan pandeminin etkilerinin yanında ülkeler 

arasında meydana gelen savaşlarda gıda güvenliği ve arzının ne kadar önemli 

olduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan yakın gelecekte artan dünya nüfüsünun 

beslenmesinin kıt kaynaklar kullanılarak karşılanması gerekecektir. Bu kıt 

kaynakların en başında ise su gelmektedir. Suyu daha etkin bir şekilde 
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kullanmalı, kısıtlı sulama ile tarımsal ürünlerin verimlerini en azından 

koruyarak üretim gerçekleşirilmelidir. Bununla birlikte suyu daha etkin 

kullanan bitkilere verilen önem artacak ve kurağa dayanıklı türler insan 

beslenmesinde önemli bir rol üstlenecektir. Nitekim tüm bunlar 

düşüüldüğünde yaygın mürdümüğün gerek gelişmemiş ülkelerde insan 

beslenmesinde kullanılması gerekse gelişmekte olan ülkelerde insan 

beslenmesi yanında hayvan rasyonlarında da önemli bir yer tutması 

bakımından gelecekte kandinden oldukça söz etttirecek bir konuma gelmesi 

kaçınılmazdır.  
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GİRİŞ 

Ülkemizin tarımsal üretiminde serin iklim tahılları en önemli ürün 

grubunu oluşturmaktadır. Serin iklim tahılları içerisinde de ekiliş alanı 

ve üretim miktarı esas alındığında, buğday ve arpa öne çıkmaktadır. 

2000-2021 yılları arasında Türkiye’nin buğday ve arpa ekiliş alanları, 

üretim miktarları ve verimleri Tablo 1’de verilmiştir (TÜİK, 2021). En 

çok ekiliş alanı ve üretime sahip olan buğdayda yıllar itibarıyla ekiliş 

alanında bir azalma görülmektedir. 2000 yılında 9.4 milyon hektar olan 

ekiliş alanı, 2021 yılında 6.7 milyon hektar olarak gerçekleşmiştir. 

Benzer şekilde arpada da 3.6 milyon hektardan 3.2 milyon hektara 

düşmüştür. Yıllara göre değişimler olmakla birlikte arpa ekiliş 

alanındaki düşüş buğdaya göre daha sınırlı kalmıştır. İklim koşullarına, 

özellikle de yıllık yağış miktarı ve yağışın yıl içindeki dağılımına bağlı 

olarak üretim miktarlarında yıllar itibarıyla dalgalanmalar 

görülmektedir. Örneğin Tablo 1’de 2008 ve 2009 yılları incelendiğinde, 

iki yılın ekiliş alanları çok yakın değerlere sahip olmasına karşın, 

buğday üretim miktarı 3 milyon tona yakın bir dalgalanma göstermiştir. 

Çavdar, yulaf ve tritikale yaklaşık 300 bin hektarın biraz üzerinde 

toplam ekilişe sahip diğer serin iklim tahıllarıdır.  

Serin iklim tahıllarının işlenen tarım arazileri içerisinde en büyük paya 

sahip olması, tohumluk ihtiyacının da yüksek olması anlamı 

taşımaktadır. 2021 yılı ekiliş alanları esas alındığında 10 milyon 

hektarın üzerinde serin iklim tahıllarının toplam ekiliş alanı 

bulunmaktadır. Genel anlamda dekara 20 kg tohumluk hesabıyla, 

yaklaşık 2 milyon tonluk bir tohumluk ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 
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Tohumluk yenileme süresi üç yıl kabul edildiğinde, bu miktarın 1/3’ü 

kadar yıllık sertifikalı tohumluk üretimi gerekmektedir.  

Tablo 1. 2000-2021 Yılları Arasındaki Buğday Ve Arpanın Ekiliş, Üretim Ve 

Verimleri (TÜİK, 2021). 

Yıl 

Ekiliş  

(1000 ha) 

Üretim  

(1000 ton) 

Verim  

(kg/ha) 

Buğday Arpa Buğday Arpa Buğday Arpa 

2000 9400 3629 21000 8000 2234 2204 

2001 9350 3640 19000 7500 2032 2060 

2002 9300 3600 19500 8300 2097 2306 

2003 9100 3400 19000 8100 2088 2382 

2004 9300 3600 21000 9000 2258 2500 

2005 9250 3650 21500 9500 2324 2603 

2006 8490 3650 20010 9551 2357 2617 

2007 8098 3428 17234 7307 2128 2131 

2008 8090 2950 17782 5923 2198 2008 

2009 8100 3010 20600 7300 2543 2425 

2010 8103 3040 19674 7250 2428 2385 

2011 8096 2869 21800 7600 2693 2649 

2012 7530 2749 20100 7100 2669 2583 

2013 7773 2721 22050 7900 2837 2904 

2014 7919 2787 19000 6300 2399 2260 

2015 7867 2784 22600 8000 2873 2874 

2016 7672 2740 20600 6700 2685 2445 

2017 7669 2425 21500 7100 2804 2928 

2018 7299 2612 20000 7000 2740 2680 

2019 6846 2869 19000 7600 2775 2649 

2020 6922 3097 20500 8300 2960 2680 

2021 6745 3169 17650 5750 2620 1810 

 

Türkiye’de uzun yıllar boyunca, 21.08.1963 tarihli 308 Sayılı 

Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun 

hükümlerine göre bitki çeşitlerinin tescil ve tohumlukların sertifikasyon 

işlemleri yürütülmüştür. 31.10.2006 tarihinde 5553 Sayılı Tohumculuk 

Kanunu kabul edilmiş ve ardından tescil ve sertifikasyon ile ilgili 
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yönetmelikler değişmiştir. Kanununla; bitkisel üretimde verim ve 

kalitenin yükseltilmesi, tohumluklara kalite güvencesi sağlanması, 

tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve 

tohumculuk sektörünün yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi 

amaçlanmıştır (Anonim, 2006). Tohumculuk Kanununun getirdiği en 

önemli yenilik Türkiye Tohumcular Birliği ve alt birliklerin 

kurulmasıdır. Tohumculuk alanındaki faaliyetler; Bitki Islahçıları Alt 

Birliği (BİSAB), Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB), Fide Üreticileri 

Alt Birliği (FİDEBİRLİK), Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği 

(SÜSBİR), Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB), Tohum 

Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB), Tohum Yetiştiricileri 

Alt Birliği’nden (TYAB) oluşan 7 alt birlik tarafından temsil edilmeye 

başlanmıştır.   

Mevzuat alanında bir diğer önemli gelişme 2004 yılında yaşanmıştır. 

08.01.2004 tarihinde kabul edilen “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı 

Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” 15.01.2004 tarihli Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun temel amacı 

bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin ve ıslahçı 

haklarının korunmasını sağlamaktır (Anonim, 2004). Söz konusu 

kanunla belirli bitki türlerinde çiftçi istisnası getirilmiş, ayrıca kamu 

kurum ve kuruluşlarında çalışanların ıslahçı hakkından faydalanmasına 

olanak sağlanmıştır.  

Mevzuat alanında yapılan söz konusu düzenlemeler tohumculuk 

alanında önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. 1963 yılında 

çıkarılan 308 Sayılı Kanun’dan başlayarak günümüze kadar birçok çeşit 
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tescil edilmiştir. Yasal olarak tohumluk üretiminin ve ticaretinin 

yapılabileceği çeşitler Milli Çeşit Listesinde yayınlanmaktadır. İlgili 

mevzuat hükümlerinin yerine getirilmediği, kayıt süresi uzatımının 

talep edilmediği, kayıt süresi uzatma hükümlerini karşılamayan veya 

çeşit sahibinin kendi isteği ile tescil edilmiş çeşitler Milli Çeşit 

Listesinden düşmektedir. Uzun yıllar ve çabalar ile geliştirilen bitki 

çeşitleri ülkelerin milli değerleri arasında yer almaktadır (Dönmez ve 

ark., 2008). Günümüzde Milli Çeşit Listesinde serin iklim tahıllarına ait 

toplam 738 adet çeşit bulunmaktadır (Tablo 2). Serin iklim tahılları 

içerisinde de 413 çeşit ile ekmeklik buğday ilk sırada yer almaktadır. 

Arpada 167, makarnalık buğdayda 101, yulafta 26, tritikalede 25 çeşit 

Milli Çeşit Listesinde yer almaktadır (TTSMM, 2022). Milli çeşit 

listesinde çavdar çeşidi bulunmamaktadır. Uzun yıllar sadece Aslım 95 

çavdar çeşidi listede yer almış, ancak kayıt süresinin uzatılmaması 

nedeniyle Milli Çeşit Listesinden düşmüştür. TÜİK (2021) verilerine 

göre yıllık 100 bin hektardaki 200 bin tonluk çavdar üretim değerlerinin 

ağırlıklı olarak üreticilerin elindeki yerel çeşitler ile Aslım 95’den 

devam ettirildiği düşünülmektedir. Tablo 2’de diğer başlığı altında 

verilen 6 çeşit; kaplıca (Triticum monococcum L.), kavılca (Triticum 

dicoccum L.) ve kavuzlu buğday (Triticum spelta L.) türlerine ait 

çeşitlerden oluşmaktadır. 2020 yılından itibaren bu türlere ait çeşitlerin 

tohumluk sertifikasyon sistemine dahil olması ile yöresel olarak 

yetiştiriciliği yapılan yerel çeşitlerin veya popülasyonların yerini 

alacağı öngörülmektedir. Sertifikalı tohum desteğinden faydalanmak 

için üreticilerin tescilli çeşitlere yönelmesi en büyük etken olarak 

görülmektedir.  
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Tablo 2. Milli Çeşit Listesinde Yer Alan Serin İklim Tahıllarına Ait Çeşit Sayıları Ve 

Tescil Tarihlerine Göre Dönemsel Dağılımı (TTSMM, 2022)1 

 Dönem 
Ekmeklik 

buğday 

Makarnalık 

buğday 
Arpa Yulaf Tritikale Diğer2 Toplam 

1963-1990 7 2 6 0 0 0 15 

1991-2000 21 6 12 0 1 0 40 

2001-2010 52 19 21 2 4 0 98 

2011-2020 250 52 95 20 17 1 435 

2021+ 83 22 33 4 3 5 150 

Toplam 413 101 167 26 25 6 738 
1Erişim tarihi 23.10.2022, https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/TTSM/Menu/30/Kayit-Listeleri 

adresindeki veriler esas alınmıştır; 2Triticum monococcum L. Triticum dicoccum L. Triticum spelta L. 

türlerine ait çeşitler 

 

Tablo 2’deki yıllara göre oluşturulan dönemsel veriler incelendiğinde 

son yıllarda tescil edilmiş çeşit sayılarında büyük artışlar olduğu 

görülmektedir. Milli Çeşit Listesinde 2001-2010 yılları arasında tescil 

edilmiş 98 çeşit yer alırken, 2011-2020 döneminde bu sayı 435’e 

çıkmaktadır. Toplam ekiliş alanları ile paralel olarak en fazla tescilli 

çeşit sayısı ekmeklik buğday, arpa ve makarnalık buğday olarak 

sıralanmaktadır. 2004 yılında Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı 

Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve 2006 yılında çıkarılan 

Tohumculuk Kanununun etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. Son 

yıllara kadar serin iklim tahıllarında çeşit ıslah çalışmaları ağırlıklı 

olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kamu araştırma enstitüleri 

tarafından yapılmıştır. Serin iklim tahıllarının ülke tarımında önemli 

ürünler olması nedeniyle, özellikle de buğday ve arpa ıslahında 

uzmanlaşmış teknik personeli ve fiziki altyapılarıyla kamu araştırma 

enstitülerince gerek çeşit geliştirme ve ıslah gerekse de yetiştirme 

teknikleri konusunda birçok araştırma yürütülmüştür.  

https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/TTSM/Menu/30/Kayit-Listeleri
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Tarla bitkilerinde özel sektör daha çok mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, 

pamuk gibi bitkilerde tohumculuk faaliyetlerinde bulunurken, geçmişte 

serin iklim tahıllarında çeşit geliştirme ve tohumculuk faaliyetlerinde 

özel sektörün payı yok denecek kadar az seviyelerde bulunmaktaydı. 

2004 yılından başlayarak yasal mevzuatlardaki gelişmeler, sertifikalı 

tohumluğa verilen devlet destekleri ve diğer nedenlerle özel sektör son 

yıllarda serin iklim tahıllarında çeşit ıslahı ve tohumculuk 

faaliyetlerindeki payını büyük ölçüde arttırmıştır. Özel sektör 

tohumculuk firmaları Ar-Ge faaliyetleri yerine yurtdışında geliştirilmiş 

ve tescil edilmiş çeşitleri getirerek, Türkiye’de tescil ettirilmesine 

öncelik vermişlerdir. Çok sayıda yurtdışı kökenli çeşit ülkemizde tescil 

edilmiştir. Ancak son yıllarda birçok firma kendi çeşitlerini geliştirme 

ve Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre buğdayda ve 

arpada yıllara göre sertifikalı tohumluk üretimleri Grafik 1 ve Grafik 

2’de verilmiştir (BÜGEM, 2022). 2002-2021 yılları arasında buğdayda 

sertifikalı tohumluk üretimi 80 bin tonlardan 500 bin tonun üzerine 

çıkmıştır. Arpada ise 2002 yılında 4.4 bin ton olan sertifikalı tohum 

üretimi, 2021 yılında 139.7 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Serin iklim 

tahıllarında sertifikalı tohumluk üretiminde, Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü büyük bir paya sahiptir. Sertifikalı tohumluk üretimindeki 

bu büyük artışta özel sektörün önemli etkisi olmuştur. Aynı zamanda 

çiftçilerin sertifikalı tohum kullanım oranının artması da bir diğer 

etkendir.  
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Grafik 1. Buğdayda Yıllara Göre Sertifikalı Tohumluk Üretimi (BÜGEM, 2022) 

 

Grafik 2. Arpada Yıllara Göre Sertifikalı Tohumluk Üretimi (BÜGEM, 2022) 

Türkiye tarımsal alanlarının büyük bir bölümünde ekilişi yapılan serin 

iklim tahıllarında genotipin yani çeşit kavramının önemi, sertifikalı 

tohumluk üretimindeki artışla daha da önemli bir konu haline gelmiştir. 

Toplamda 738 tescilli çeşit bulunmasına karşın, birçok çeşit geniş ekiliş 
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alanlarına ulaşamamaktadır. Uzun yıllar süren ıslah çalışmaları 

sonucunda geliştirilen Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk (FYD) 

testleri ile Tarımsal Değerleri Ölçme (TDÖ) denemelerinde verim, 

kalite, hastalıklar vb. kriterler yönünden başarılı bulunularak tescil 

edilen birçok çeşit “kavanoz çeşit” olarak kalabilmektedir. Kavanoz 

çeşit kavramı; hiçbir varlık gösterememiş, yaygınlaşmamış, belirli bir 

miktardaki numunesi rafta kavanozda saklanan çeşitler için kullanılan 

bir tabirdir. Geniş ekiliş alanlarına ulaşan veya belirli bir üretim 

miktarının üzerine çıkan çeşit sayıları sınırlıdır.  Bir çeşit tescil 

sistemindeki kriterleri karşılayarak tescil edilse dahi; çeşit sahibi 

tarafından ümitvar görülmemesi, üretim izinli olduğu dönemde geniş 

alanlarda başarı gösterememesi, çiftçilerce tercih edilmemesi, çeşidin 

bir olumsuzluğunun daha sonradan ortaya çıkması (Hastalıklara 

hassasiyet, tane dökme vs.), çeşit sahibinin çeşidin tanıtım ve 

yaygınlaşmasında gücünün sınırlı kalması gibi faktörlere bağlı olarak, 

birçok çeşidin üretimi sınırlı kalabilmekte veya piyasada yer 

edinememektedir. 

Bu bölümde; çiftçilerin çeşit tercihlerini etkileyen faktörler, çeşit ve 

tohumluk kaynaklı olumsuzluklar veya hatalar ile karşılaşılan 

problemler üzerine değerlendirmeler yapılması amaçlanmıştır.  

1. ÇEŞİDİN VERİM POTANSİYELİ 

Ülkemizdeki çiftçilerin çeşit seçimindeki öncelikleri arasında ilk sırada 

çeşidin sahip olduğu verim potansiyeli gelmektedir. Milli Çeşit 

Listesinde yer alan serin iklim tahıllarına ait çeşitler; verim, kalite ve 

diğer özellikleri bakımından testlere tabi tutulmaktadır. Bir çeşit adayı 
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için tescil başvurusu yapılacak ise, çeşit adayının özelliklerine uygun 

en az iki standart çeşitle en az bir yetiştirme dönemi iki lokasyonda ya 

da iki yetiştirme dönemi bir lokasyonda başvuru sahibinin bir araştırma 

kuruluşuna ön denemelerini kurdurması gerekmektedir. Yani öncelikle 

başvuru sahibinin çeşit adayını mevcut standart çeşitlerle yarıştırması 

ve öne çıkan özelliklerini görmesi istenmektedir.  

Gerek ülkemizde ıslah edilmiş olsun gerekse de yurtdışından getirilen 

tescilli çeşitler olsun, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez 

Müdürlüğü tarafından Tarımsal Değerleri Ölçme denemelerine 

alınmaktadır. Ülkemizin farklı ekolojilerden oluşması nedeniyle, serin 

iklim tahıllarında tarımsal değerleri ölçme denemeleri bölgesel olarak 

yürütülmektedir. Tescil başvurusunun yapıldığı bölge ile çeşidin 

gelişme tabiatının uyumlu olması önemlidir. Örneğin kışlık ekilişlerde 

Orta Anadolu Bölgesi için tescil başvurusu yapılan bir buğday çeşidinin 

yazlık gelişme tabiatında olması durumunda, tescil başvurusu 

reddedilmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi, Orta Anadolu Bölgesi ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde serin iklim tahılları için tarımsal 

değerleri ölçme denemeleri kuruda ve suluda olmak üzere iki farklı 

şekilde yürütülmektedir. Yurtdışından özellikle de Avrupa ülkelerinden 

getirilen çeşitler için yapılan tescil başvurularının tamamına yakını sulu 

koşullar için yapılmaktadır.  

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tescil başvurusu 

yapılan çeşit adayını yaygın ekilen standart çeşitlerle en az üç 

lokasyonda (Ön denemelerin yürütüldüğü ve tescil başvurusunun 

yapıldığı bölgede) ve iki yıl süresince denemelere almaktadır. Çeşit 
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adayları iki yetiştirme dönemi sonunda verim, kalite ve diğer tarımsal 

özellikleri yönünden değerlendirilmekte ve 9 üyeden oluşan tescil 

komitesi tarafından tescilinin kabulüne veya reddine karar 

verilmektedir. 

Sonuç olarak tescil başvurusu öncesinde ıslahçısı tarafından, tescil 

başvurusu sonrasında ise Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez 

Müdürlüğü tarafından çeşit adayının verim, kalite ve diğer özellikleri 

incelenmektedir. Standart çeşitlere eşdeğer ve üzerinde ekonomik 

değere sahip çeşit adayları tescil edilmektedir. Ancak buna rağmen 

tescil edilen çeşitlerin büyük bir bölümü geniş ekiliş alanlarına 

ulaşamamakta ve piyasada yer edinememektedir. Her ne kadar tescil 

denemeleri bölgesel olarak yürütülse de çiftçi haklı olarak kendi 

arazisinin bulunduğu ekolojide en yüksek verime ulaşabileceği çeşidi 

seçme arayışına girmektedir. Çiftçiler; yüksek verimli yeni bir çeşit 

arayışında ilk olarak, yöresindeki diğer çiftçilerin ektiği çeşitleri 

gözlemlemektedir. Üreticiler arasında bir çeşitten çok yüksek verim 

alındığına dair söylemler, çiftçinin ekeceği çeşide karar vermede en 

etkili unsur olarak görülmektedir. Ancak komşu çiftçinin ektiği yeni bir 

çeşidin o yörede tohumluk ticareti yapan bir bayiye gelmesinde de 

birçok faktör etkilidir.  

Serin iklim tahıllarında kuru ve sulu koşullar için ıslah kriterleri 

farklıdır. Türkiye’nin farklı ekolojik bölgelere sahip olması, hatta bir 

bölge içinde de farklılık gösteren alt ekolojilerin bulunması ıslah 

çalışmalarının da bu ekolojilere göre farklı kriterlere göre yapılmasını 

zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kamu araştırma enstitüleri farklı 
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bölgelerde yer almakta ve görev alanlarına göre çeşit geliştirme 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yurtdışından getirilen çeşitler ağırlıklı 

olarak Avrupa ülkelerinde tescil edilmiş ve getirildiği ülkenin 

ekolojisine göre ıslah edilmiş çeşitlerdir. Bu nedenle Avrupa orijinli 

çeşit adayları için genellikle Trakya Bölgesi ve Orta Anadolu Bölgesi 

sulu koşullar için tescil başvurusu yapılmaktadır. Türkiye’nin en geniş 

serin iklim tahılları ekilişinin yapıldığı Orta Anadolu Bölgesinin kuru 

koşullarında, başarılı olan yabancı kökenli çeşit yok denecek kadar 

azdır. Ancak buna rağmen yüksek yağışlı ülkelerin koşulları için ıslah 

edilmiş ve ülkemize getirilerek tescil edilmiş veya üretim izni almış 

çeşitlerin, tescil edildiği bölge ve koşullar dışında tohumluk satışını 

sınırlandıran veya engelleyen mevzuatlarda hüküm bulunmamaktadır. 

600 mm’nin üzerinde yağışı olan bir bölge için ıslah edilmiş ve verim 

denemeleri o koşullarda yapılmış bir çeşidin tohumluk materyalinin, 

350 mm yağışa sahip bir başka bölgede satışı yapılabilmektedir.  

Yüksek verim alabilme beklentisiyle yeni bir çeşit ekimi yapan çiftçiler, 

hatalı çeşit seçimleriyle büyük ürün kaybı yaşayabilmektedir. Bilinçli 

veya kurumsal yapıya sahip Ar-Ge imkanları fazla olan firmalar, tescil 

ettirdikleri çeşitlerinin diğer bölgelerde de denemelerini yürüterek 

pazarlama bölgelerini veya şehirlerini elde ettikleri bu bilimsel verilere 

göre oluşturabilmektedir. Hiçbir bilimsel çalışmada bulunmadan 

tamamen öngörü ve yüksek satış yapma hedefleriyle çeşitlerini diğer 

bölgeler için tavsiye eden firmalar da bulunmaktadır. Hatta tescil 

denemelerindeki çeşit adayının en yüksek verim değerini, çeşidin 
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ortalama verimi gibi gösteren yanıltıcı reklam yapanlara da 

rastlanmaktadır.  

Çiftçilerin çeşit seçiminde haklı olarak yüksek verim beklentisi öne 

çıksa da başka etkenler de bulunmaktadır. Örneğin çeşidin isminin de 

ülkemizde çeşit seçiminde etkili bir faktör olduğu söylenebilir. Genel 

olarak yabancı isimli çeşitlerin daha başarılı olacağı öngörüsünü ya da 

beklentisini birçok çiftçi taşımaktadır. Bu beklentinin oluşmasında, 

sanayi ürünlerinde belirli markalarla öne çıkmış ülkelere ait bitki 

çeşitlerinin de yüksek verimli veya kaliteli olacağı öngörüsünün yattığı 

söylenebilir. Hatta bazı çeşitler isimleri ile değil menşei ülke ile 

adlandırılmaktadır. Örneğin çiftçiler arasında Rus buğdayı, Fransız 

arpası gibi isimlendirmeler yapılabilmektedir. Telaffuzunda zorlanılan 

bazı yabancı isimli çeşitlere ise Türkçe yeni isimler verilebilmektedir. 

Ekmeklik buğday çeşidi olan Sagittario çeşidi çiftçiler arasında 

sekreterya olarak anılmaktadır. Pazarlama tekniği açısından, bazı yerli 

ıslahçıların da kendi ıslah ettikleri çeşitlerine yabancı dildeki isimler 

verdiği gözlenmektedir.  

2.ÇEŞİDİN KALİTE ÖZELLİKLERİ 

Serin iklim tahıllarında özellikle ekmeklik ve makarnalık buğdayda 

sanayici açısından kalite değerleri büyük önem taşımaktadır. Çeşit 

tercihinde, bir çeşidin Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım bareminde üst 

sıralarda yer alıp almaması da etkili bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sanayici açısından kalite değerleri önemli olsa da genel 

olarak sözleşmeli tarım ile istenen çeşitlerin ürettirilmesi, ürünlerine 

alım ve fiyat garantisi verilmesi ülkemizde çok geniş uygulama alanı 
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bulamamış ve sınırlı bir seviyede kalmıştır. Kaliteli ürün veya belirli 

kriterlere sahip hammadde konusu öne çıkarılarak yurtdışından ithalat 

yapılabilmektedir. Son yıllarda un, makarna, bulgur ve diğer ürünlerin 

ihracatında ülkemiz önemli bir konuma gelmiştir. İç tüketimin 

karşılanması ve ihracatta kullanılacak hammaddenin temini için ithalat 

yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. İthal edilen büyük ölçekli 

ürünlerde partinin başı ve sonunun benzer kalite özellikleri göstermesi 

sanayici için istenen bir durumdur. Ülkemizde ise çevresel faktörlerin 

çok değişken olması nedeniyle aynı genotipe ait ürünlerde dahi çok 

farklı kalite özellikleri ortaya çıkabilmektedir. Sanayicinin kalitedeki 

problemleri paçal yaparak aşması, sözleşmeli üretimin yaygın 

olmaması veya tercih edilmemesi, yüksek kalite özelliklerine sahip 

çeşitlerin ürün fiyatlarının yeterli seviyede olmaması gibi nedenlerle 

çiftçiler tarafında birinci öncelik birim alan verimi olmaktadır. Ancak 

pazarlama kolaylığı olması kalite değerleri yüksek çeşitlere yönelimde 

bir etkendir.  

3.ÇEŞİDİN DİĞER ÖZELLİKLERİ 

Çeşitlerin verim ve kalite özellikleri dışında, çiftçi tercihlerinde diğer 

tarımsal özellikler de etkili olabilmektedir. Süt veya besi hayvancılığı 

yapan çiftçiler verim yanında, bitki boyu uzun olan sap-saman verimi 

yüksek çeşitleri de tercih edebilmektedirler. Doğal yaşam alanlarının 

daralması nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine ve tarım 

alanlarına yiyecek bulmak amaçlı yaklaşmaları tarımsal faaliyetlerde de 

olumsuzluk yaratmakta hatta çeşit seçimine etkide bulunabilmektedir. 

Domuz zararının fazlaca görüldüğü yörelerde kılçıksız buğday çeşitleri 
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tercih edilmemektedir. Resim 1’de kılçıksız ekmeklik buğday çeşidinde 

domuz zararı görülmektedir. Domuzlar birçok çeşidin bulunduğu 

deneme alanında sadece kılçıksız çeşitleri bulup zarar verebilmektedir. 

 

 

Resim 1. Kılçıksız Ekmeklik Buğdayda Domuz Zararı 

Son yıllarda küresel ısınmanın etkilerinin daha hissedilir olması ile 

birlikte bölgeye uyum sağlamış çeşitlerde de problemler ortaya 

çıkabilmektedir. İlkbaharda geç dönemlerdeki düşük sıcaklıklar verim 

kayıplarına yol açabilmektedir. Resim 2’de 2022 yılı mayıs ayında 

Manisa’da başaklanma döneminde soğuk zararına uğramış tritikale 

başak örnekleri verilmiştir. Resim 3’de ekmeklik buğday çeşitlerinin 

ilkbahardaki geç dönemde görülen soğuk zararından farklı derecelerde 

etkilendiği görülmektedir. Manisa koşullarında çiftçiler ağırlıklı olarak 

yazlık gelişme tabiatında olan çeşitlerin tarımını yapmaktadır. 

Alternatif ve kışlık gelişme tabiatında olan çeşitlerin yaygınlığı oldukça 

azdır. Ancak ekstrem hava olaylarının görüldüğü yıllarda, geç dönem 
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soğuk zararı bitkilerin bulunduğu gelişme dönemine de bağlı olarak 

çeşitleri farklı derecede etkilemektedir. 2022 yılında Manisa’da belirli 

alanlarda birçok çiftçi soğuk zararına maruz kalan buğday ekili tarlaları 

bozarak ota biçmiş ve hayvan yemi olarak kullanmıştır. Bölgede uzun 

yıllar boyunca tarımı yapılmış ve yüksek verim değerlerine ulaşan 

çeşitlerin ekstrem yıllarda zarara uğraması, çiftçilerde çeşit değiştirme 

veya soğuk zararından daha az etkilenmiş çeşitlere doğru bir yönelim 

oluşturmaktadır.  

 

Resim 2. Tritikalede Geç Dönem Soğuk Zararına Uğramış Başak Örnekleri 

 

Resim 3. Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Geç Dönem Soğuk Zararı 
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Ekolojisi yılda birden fazla yetiştiriciliğe uygun bölgelerde çiftçilerin 

çeşit seçiminde erkencilik de bir kriter olabilmektedir. Tarlayı en erken 

zamanda boşaltan tür veya çeşitler tercih edilebilmektedir. Erkencilik 

bu yönüyle tercih sebebi olurken, aşırı geççi çeşitler de problemler 

yaratabilmektedir. Özellikle yurtdışı kökenli aşırı geççi veya geç oluma 

gelen çeşitler ekilmesi, diğer çiftçilerin hasat ve harmanı yapıp, 

biçerdöverlerin yöreden ayrıldığı dönemden sonraya kalan tarlaların 

olması üretici açısından istenmeyen bir durumdur. 

4.BÖLGE EKOLOJİSİNE UYGUN OLMAYAN ÇEŞİTLER 

Bir bölgenin ekolojisine uygun olmayan çeşitlerin ekilmesinden 

kaynaklı olumsuzluklarla da sıkça karşılaşılmaktadır. Kışlık gelişme 

tabiatındaki veya oldukça geççi bir çeşit Akdeniz Bölgesinde 

ekildiğinde ciddi verim düşüşleri yaşanabilmektedir. Resim 4’de Adana 

koşullarındaki denemede yer alan çeşitler başaklanmalarını 

tamamlamış ve tane doldurmaya başlamışken, biri henüz gebeleşme 

(booting) dönemine dahi ulaşamamıştır. Aşırı sıcakların bastırmasıyla 

ve yağışların sona ermesiyle bu tip çeşitlerden oldukça düşük seviyede 

ürün alınabilmektedir. 
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Resim 4. Adana Koşullarında Ekmeklik Buğday Denemesinden Görünüş 

Bölgesel veya yetiştirme koşullarına uyumsuzluk konusunda sıkça 

karşılaşılan bir başka durum arpada görülmektedir. Karasal iklim 

koşullarının sert yaşandığı bölgelerde, sonbaharda kışlık ekimin 

yapılamadığı (Örneğin geç söküm yapılan şekerpancarı arazilerinde) 

zamanlarda ve diğer nedenlerle arpa baharda yazlık olarak 

ekilebilmektedir. Mutlak kışlık arpa çeşitlerinin yazlık olarak ekilmesi 

sonucu vernalizasyon ihtiyacının karşılanmaması nedeniyle ciddi 

sorunlarla karşılaşılabilmektedir.  

Özellikle Orta Anadolu Bölgesi’nde ekmeklik ve makarnalık buğdayda 

kışlık gelişme tabiatındaki çeşitlerin yetiştiriciliğinin yapılması 

gerekirken, bazı çiftçiler yazlık gelişme tabiatındaki çeşitlerin tarımını 

yapmayı tercih etmektedir. Kış şartlarına ve ilkbahardaki hava 
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koşullarına bağlı olarak büyük verim kaybının yaşandığı yıllar 

olabilmektedir. Arpanın kuraklığa dayanımı erkenciliği sayesinde 

kuraklıktan kaçma şeklinde gerçekleşmektedir (Kutlu, 2010). 

Buğdayda da vernalizasyon isteği düşük yazlık çeşitler sonbaharda 

veya kışın ilk aylarında geç ekimleri yapılarak (Dondurma veya gömme 

ekim) kış zararından korunmaya çalışılmaktadır. İlkbaharda bitkilerin 

hızlı bir şekilde büyümesi ile bir nevi arpanın kuraklıktan kaçış 

mekanizması taklit edilerek yüksek verimlere ulaşılabilmektedir. 

Konya ve Karaman koşullarında oldukça fazla çiftçinin uyguladığı bir 

yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

5.HASTALIK VE ZARARLILAR 

Serin iklim tahıllarında çeşitlerin hastalıklara karşı gösterdikleri 

reaksiyonlar da çiftçilerin çeşit tercihinde ve çeşitlerin yayılımında 

etkili bir faktördür. Buğdayda ülkemizde ve dünyada biyotik etmenler 

içerisinde sarı pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) önemli bir yer 

tutmaktadır. Sarı pas epidemisi ve pandemisinden kaynaklanan %70’e 

ulaşan verim kayıpları yaşanabilmektedir (Çat ve ark., 2017). Hastalık 

ülkemizde serin ve nemli koşullarda daha etkili olabilmekte, doğal 

epideminin yaygın görüldüğü yıllarda büyük verim ve kalite 

kayıplarına sebep olabilmektedir (Akan, 2019). Geçmişte özellikle Seri 

82 ve Gerek 79 çeşitlerinde önemli verim ve kalite kayıpları yaşanmıştır 

(Mamluk ve ark., 1997; Düşünceli ve ark., 1999). Kahverengi pas, kara 

pas, yaprak leke hastalıkları, sürme, rastık, kök ve kök boğazı 

çürüklüğü, septorya, külleme ülkemizde serin iklim tahıllarında görülen 

diğer önemli hastalıklardır. Hastalıklarda en etkili çevreci mücadele 



159 | Tarımsal Üretime Makro Bakış 

 

dayanıklı çeşit seçimidir. Resim 5’de hassas ve dayanıklı iki ekmeklik 

buğday çeşidi yanyana görülmektedir. Resim 6’da Manisa ve Adana 

koşullarında arpa ve ekmeklik buğdayda görülen fungal hastalık 

örnekleri verilmiştir. 

 

Resim 5. Sarı Pasa Karşı Hassas Ve Dayanıklı Ekmeklik Buğday Çeşitleri 

 

Resim 6. a. Manisa Koşullarında Arpada Rastık b. Adana Koşullarında Ekmeklik 

Buğdayda Sarı Pas c. Manisa Koşullarında Arpada Külleme 

Hastalıklarla mücadelede genetik dayanıklılık en çevreci ve 

uygulanması kolay yöntem olsa da bazı çeşitlerde genetik 

dayanıklılığın kırıldığı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Virulens 

değişimleri genotipik dayanımda problemler oluşturabilmektedir 
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(Akan, 2019). Hastalıklara karşı dayanıklı olarak tabir edilen, verim ve 

kalite yönüyle geniş ekiliş alanlarına ulaşmış bazı çeşitlerin üretimden 

kalktığı görülmüştür. Ülkemizde geçmişte çeşit tescil sisteminde sarı 

pasa karşı yapay epidemi ile hastalık testleri yapılmakta iken, daha 

sonraki yıllarda doğal epidemi koşullarında tarla gözlemlerine göre 

genotiplerin hastalıklara karşı reaksiyonlarının belirlenmesi yolu 

izlenmiştir. Özellikle verim potansiyeli yüksek bölgelerimizde çiftçiler 

fungusit kullanımına ağırlık vererek hastalıklarla mücadele yolunu 

seçmektedir.  

Çeşit kavramı dışında, hastalık ve zararlılarla mücadele amacıyla 

tohumluk partilerinin ilaçlanmasındaki hatalı işlemler de ürün 

kayıplarına sebep olabilmektedir. Etkisi sınırlı veya son kullanım tarihi 

geçmiş ilaçların kullanımı, hatalı doz ve hatalı ilaçlama teknikleri gibi 

nedenlerle tohum canlılığında azalma ve hastalık zararlılara karşı etkin 

koruma oluşturulamaması gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir.  

Zararlılar konusunda ülkemizde en çok kayıp süne ve kımıldan kaynaklı 

olmaktadır. Geçmişte uçakla geniş alanlarda kimyasal mücadele 

yapılırken, sonraki yıllarda yerden alan bazlı mücadele yöntemine 

geçilmiştir. Sünenin çeşitler üzerinde farklı tercih ve zararlanmalara yol 

açtığına dair araştırmalar bulunmaktadır. Genel olarak beyaz ve 

yumuşak taneli çeşitlerin, kırmızı ve sert taneli çeşitlere göre daha 

hassas olduğu belirtilmektedir (Özbek ve Fidan, 2013; Kınacı ve 

Kınacı, 2004). 
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6.ÇEŞİT SAHİBİ VEYA PAZARLAMA YAPAN FİRMA 

ÖZELLİKLERİ İLE TOHUMLUK FİYATI 

Çeşitlerin geniş ekiliş alanlarına ulaşmasında en etkili faktörlerden 

birisi de çeşit sahibi firmanın özellikleri ve pazarlama ağının 

büyüklüğüdür. Çeşit tescil denemelerinde verim, kalite, hastalık ve 

zararlılar vb. yönleriyle çok üstün özelliklere sahip olmasına karşın 

birçok çeşit piyasada yer edinememekte ve yaygınlaşamadan 

kalmaktadır. Daha düşük özelliklere sahip bazı çeşitler ise geniş ekiliş 

alanlarına ulaşmakta ve yüksek tohumluk üretim değerlerini 

yakalayabilmektedir. Bunda çeşit sahibi kuruluş veya firmaya, çiftçiler 

arasında duyulan güvenin etkisi bulunmaktadır. Çeşit sahibi kuruluşun 

pazarlama ağının genişliği veya anlaşmalı bayilerinin fazlalığı da 

önemli bir faktördür.  

Bazı çeşit sahipleri tohumluk üretim haklarını diğer firmalarla 

paylaşmamakta ve sadece kendi üretimleri ile piyasada satış yolunu 

tercih etmektedir. Bu durumda çeşidin tohumluk satış fiyatı da 

tamamen kendi kontrolünde olmaktadır. Bazı çeşit sahipleri ise üretim 

haklarını birden fazla firmaya vererek piyasada daha fazla yer edinme 

yolunu seçmektedir. Kamu araştırma kuruluşları genellikle bu yöntemi 

uygulamaktadır. Bu çeşitlerin tohumluk fiyatları bayiler arasında 

rekabetten kaynaklı değişkenlik gösterebilmektedir. Piyasa 

koşullarında firmaların diğer firmalarla rekabete girmemek için bir 

çeşidin bütün üretim ve satış haklarını elinde tutma isteği göze 

çarpmaktadır. Bunun için her firma bütün haklarının kendisine ait 

olduğu çeşit edinme yoluna gitmektedir.  



Tarımsal Üretime Makro Bakış | 162 

 

Bir çeşide ait tohumluk fiyatı da üreticilerin çeşit seçiminde etkili bir 

unsurdur. Piyasada bir çeşidin çok ilgi görmesi, çeşidin ıslahçı hakkı 

kapsamında olması, çeşide ait tohumluk satışının bir firmada bulunması 

gibi faktörler fiyat üzerinde etkilidir. Tarımsal girdilerdeki fiyat artışları 

sonucu, sertifikasız olarak hasat ürününün elenmesi ve ilaçlanmasından 

sonra tohumluk ticareti yapanların sayısında artış olduğu 

düşünülmektedir.  

7.BASIN, YAYIN VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ 

Günümüzde birçok konuda olduğu gibi, basın yayın organlarında çıkan 

haberler ve sosyal medyadaki paylaşımlar da çiftçiler üzerinde oldukça 

önemli bir etki bırakmaktadır. Çiftçiler çeşitler üzerine yapılan haber 

veya yorumların doğruluğunu irdelemeli, araştırmalıdır. İklim 

değişikliği ile tarımsal üretimde olumsuzluklar yaşanması, girdi 

fiyatlarındaki artışlar vs. sebepler üreticilerin genotipe veya çeşide 

büyük umutlar bağlamasına sebep olmaktadır. Yanıltıcı veya çıkar elde 

etmek amaçlı yönlendirmelere karşı dikkatli olunmalıdır.  

SONUÇ 

Ülkemizde son yıllarda çiftçilerin çeşit kavramı üzerine ilgilerinde bir 

artış gözlemlenmektedir. Üreticilerin çeşit seçiminde ilk önceliğini 

birim alandan alınacak verim miktarı belirlemektedir. Daha sonrasında 

ise çeşide ait ürüne tüccar veya sanayicinin daha yüksek fiyat verip 

vermediği gelmektedir. Çeşidin diğer tarımsal özellikleri bu iki 

faktörden sonra gelmektedir.  
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Çeşitlerin özelliklerine uygun olmayan bölge ve koşullarda 

tohumluklarının pazarlanması olumsuzluklar yaratabilmektedir. Tescil 

denemelerinin yürütüldüğü bölge dışında çeşitlerin tohumluklarının 

satışında yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bilinçli veya 

tüketici memnuniyetine önem veren firmalar, çeşitlerinin tescil edildiği 

bölge dışında da kendi adaptasyon denemelerini kurmakta ve bu 

denemeler sonucunda çeşitlerini pazarlama yoluna gitmektedir. Aslında 

mevzuatlarda yer alan “çeşit tavsiye listesi” oluşturulması çeşit 

kaynaklı problemlerin önüne geçebilecek bir mekanizma sunmaktadır. 

Ancak ülkemizin çok farklı ekolojilere sahip olması, bir bölge veya bir 

ilin sınırları içerisinde dahi birbirinden çok farklı alt bölge veya 

ekolojiler barındırması gibi nedenler çeşit tavsiye denemelerinin teknik 

kurallarının oluşturulmasının ve uygulanmasının önündeki en büyük 

engelleri oluşturmaktadır.  

Çiftçilere satılan sertifikalı tohumlukların ambalajlarında veya 

etiketlerinde bazı bilgilendirici uyarıların eklenmesi çiftçiler için 

faydalı olabilir. Çeşidin tescil denemelerinin yürütüldüğü bölgenin ve 

koşulların (Kuruda veya suluda gibi), çeşidin gelişme tabiatının 

(Yazlık, alternatif ve kışlık) ambalaj üzerinde ya da etiketinde 

belirtilmesi mevzuatlarla zorunlu hale getirilmelidir.  

Tohumlukların ambalaj ve etiketlerinde belirtilmesi gereken bir diğer 

önemli konu, birim alana atılacak tohumluk miktarı üzerinedir. Bilimsel 

olarak birim alana atılacak tohum miktarının belirlenmesindeki 

etkenler; bin tane ağırlığı, m2’de istenen bitki sayısı, biyolojik değer ve 

tohumluk safiyetidir. Tohumluk materyalin ambalajının üzerine 
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bilimsel ve teknik kurallara göre hesaplanmış kullanılacak tohumluk 

miktarını belirten bilgiler eklenebilir. Resim 7’de bin tane ağırlığı 40 g, 

safiyeti %98 ve biyolojik değeri %90 olarak kabul edilmiş örnek bir 

hesaplama gösterilmiştir. Çeşit sahibi firmanın birim alana atılmasını 

önerdiği tohumluk miktarı da bu bilgilendirmede yer alabilir. Serin 

iklim tahıllarında teknik kurallara göre tohumluk miktarı hesaplanıp 

ekim yapılsa dahi tarla koşullarında istenen sayıda bitki sıklığı elde 

edilememektedir (Laboratuvar koşullarında belirlenen canlılık 

değerleri ile tarla koşullarında ortaya çıkan canlılık değerlerinin 

farklılığı, toprak ve diğer çevresel etkenler gibi nedenlerden dolayı). Bu 

nedenle çiftçiler hesaplanan tohumluk miktarından % 10-20 daha fazla 

tohumluk kullanabilmektedir (Geçit, 2016). 

 

Resim 7. Örnek Dekara Atılacak Tohumluk Miktarı Bilgilendirmesi 

Çeşidin hastalık ve zararlılar konusunda belirlenmiş bir hassasiyeti 

veya diğer tarımsal özellikleri yönünden çiftçilerin uyarılması gereken 

bir konu varsa, bu bilgilerin de ambalaj üzerinde dikkati çekecek 

şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 
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Ülkemizde 2004 ve 2006 yıllarında bitki ıslahçı hakları ve 

tohumculukta büyük yenilikler içeren yasal mevzuatlar çıkarılmıştır. 

Tohumluk, bitkisel üretimde en önemli unsurların başında gelmektedir. 

Çeşit ve tohumluk konularında ortaya çıkan hak kayıpları, mağduriyet 

ve anlaşmazlıklarda çiftçileri, çeşit sahiplerini, tohumculuk firmalarını 

kısacası tüm tarafların haklarının korunması için konu uzmanlarını 

bünyesinde barındıran özel ihtisas mahkemeleri veya özel yapıların 

oluşturulmasına ihtiyaç vardır.  

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerinin 

arttığı son yıllarda genotipin önemi de artmaktadır. Değişen koşullara 

uyum yeteneği yüksek genotiplerin geliştirilmesi kadar, ıslah edilen 

çeşitlerin ismine doğru ve yüksek kalitedeki tohumluklarının çiftçilere 

ulaştırılması gerekmektedir. Bu çeşitlerin sahip olduğu özelliklerin de 

çiftçilere doğru bir şekilde iletilmesi önem taşımaktadır. 
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GİRİŞ 

Beslenmeye bağlı hastalıklar; günlük olarak tüketilen gıdalarda besin 

maddelerinin fazlalığı, eksikliği veya rasyonda orantısız miktarlarda 

bulunmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca rasyonda yapılan ani 

yem geçişleri neticesinde rumende meydana gelen mikrobiyel 

değişimler de beslenmeye bağlı hastalıklar başlığı altında ele 

alınmaktadır. 

Genel olarak sığırlarda beslenme hastalıkları, sığırların rasyondan besin 

maddelerini yeterli ve dengeli bir biçimde alamaması sonucunda 

meydana gelen sağlık sorunlarıdır. Beslenmeye bağlı hastalıklar, 

sığırlarda büyüme ve gelişmeyi negatif olarak etkileyebileceği gibi, 

üretim verimliliğinde de kayıplar oluşturmaktadır. Sığırlarda beslenme 

hastalıklarına en sık, aşırı besleme sonucu yağlılık (obezite), mineral 

madde eksiklikleri, vitamin eksiklikleri ve protein bakımından yetersiz 

besleme yol açmaktadır. Bu hastalıkların profilaksisi ve sağaltımı için, 

sığırlara yeterli ve dengeli ölçüde kaliteli yem verilmesi oldukça 

önemlidir. Sığır rasyonunu oluşturan yem içerikleri, sığırların yaşı, 

gebelik durumu, cinsi, günlük aktivite düzeyleri, üretim amacı ve 

mevsimsel koşullar dikkate alınarak belirlenmelidir. 

Sığırlarda hatalı besleme sonucunda oluşan hastalıklarının önlenmesi 

ve sağaltımı, doğru ve iyi kaliteli yem seçimi ile mümkündür. Örneğin, 

sığırlarda demir yetersizliğinden kaynaklı anemi görülmesi durumunda, 

rasyona demir içeriği yüksek olan yemlerin takviyesiyle bu noksanlık 

düzeltilebilir. Benzer olarak, sığırlarda protein eksikliğine bağlı 
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hastalıkların belirlenmesi durumunda, rasyona yüksek protein içerikli 

yemler eklenerek bu hastalıklar tedavi edilebilir. 

Sığırlarda hatalı besleme sonucu görülen hastalıklarının profilaksisi ve 

sağaltımı, sadece doğru yemlerin verilmesiyle değil, aynı zamanda 

yemlerin yeterli ve dengeli miktarda ve uygun zamanlarda verilmesiyle 

sağlanabilir. Örneğin, laktasyon dönemindeki ineklerde kalsiyum 

ihtiyacı fazla olduğundan, bu periyotta rasyona kalsiyum içeriği yüksek 

yemler ve kalsiyum bileşikleri ilave edilmelidir. Ayrıca, sığırların 

beslenmesinde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, yemden 

yararlanmayı maksimum hale getirmek amacıyla yemlerin sığırların 

kolayca çiğneyebileceği formlarda sunulmasıdır. Sığırlarda yemden 

yararlanmayı direkt olarak etkileyen enzimlerin istenilen düzeyde 

aktivite gösterebilmesi için  sıvı alımı oldukça önemlidir. Bu amaçla, 

sığırlara sürekli ulaşabilecekleri temiz, içilebilir nitelikte su 

sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak, sığırlarda beslenmeye bağlı hastalıklardan korunmak ve 

bu hastalıkların tedavisi amacıyla, rasyonda doğru yemler tercih 

edilmeli ve bu yemlerin uygun formda ve zamanda yeterli su tüketimi 

sağlanarak sığırlara sunulması gerekmektedir. 

Bu bölümde, sığırlarda sık karşılaşılan beslenme hastalıkları ve bu 

hastalıkların profilaksisi ve tedavisinde genel yaklaşım ilkeleri ele 

alınmıştır. 
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YAĞLI İNEK SENDROMU 

 

Yağlı inek sendromu bilhassa süt verimi yüksek olan ineklerde ve 

laktasyonun sonlarına doğru ve kuru dönemde aşırı beslenen ineklerde 

ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır. Öte yandan yağlı inek sendromu 

hastalığına buzağılamadan sonra da sıkça rastlanmaktadır. Doğumdan 

sonra süt verimiyle beraber oluşan enerji açığı sonucu yağların 

mobilizasyonu, iştah azalması, hızlı kilo kaybı, karaciğerde hücreler 

arasında yağ birikmesiyle karakterize olan bu hastalıkta verim 

miktarında düşüşler gözlemlenmektedir. Ayrıca yağlı karaciğer 

sendromu ineklerde fertilite bozukluğu, abomasum deplasmanı, 

mastitis, süt humması ve ketozise de neden olabilmekte veya bu 

hastalıklarla beraber de görülebilmektedir (Aslan V ve ark., 1988). 

 

Verim performansı yüksek olan ineklerde, laktasyonun son döneminde 

ve kuru dönemde enerji bakımından yüksek olan rasyonlarla 

beslenmesi sonucu ineklerde yağlanma görülmektedir. Laktasyonun ilk 

periyodunda inekler yeterince kuru madde tüketemediğinden yaşama 

ve verim payı için gerekli olan enerjiyi rasyondan karşılayamamaktadır. 

Oluşan enerji açığı sonrası hayvanın vücudunda bulunan yağlar 

mobilize olmaktadır ve nihai olarak inekte canlı ağırlık kaybı 

görülmektedir. Ruminantlarda beslenmeye bağlı metabolik 

hastalıkların birçoğu negatif enerji balansı ile ilişkilidir. Özellikle 

doğumdan sonra artan verim payı enerjisinin rasyondan 

karşılanamaması sonucu oluşan negatif enerji balansı şiddetli 

olmaktadır. Yemlerde sıkça kullanılan katkı maddeleri ve hayvana 

uygulanan tedaviler de bu hastalığa zemin hazırlamaktadır. 
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Hayvanlara verilen rasyonda yapılan ani değişiklikler ve konsantre yem 

içeriği yüksek rasyonların verilmesi, yağlı inek sendromunun 

etiyolojisinde yer alan rumen asidozu ve bakteriyel endotoksemi riskini 

arttırmaktadır. Yağlı inek sendromu insidansı beslenmeye bağlı 

hastalıklardan olan abamasumun yer değiştirmesi ve ketozis ile 

yakından ilişkilidir. Bu metabolik hastalıklar daha çok negatif enerji 

balansı olan hayvanlarda görülmektedir. Laktasyonun son periyodunda 

ve kuru dönemde ineklere, iyi kaliteli çayır otunun az verilmesine 

karşın mısır silajı ve tahıl karmalarının yüksek miktarda verilmesi 

hayvanlarda yağlanmaya yol açmaktadır. 

 

Yağlı inek sendromu bütün inek ırklarında ve her yaşta ortaya çıkabilen 

daha çok laktasyonun ikinci haftasında görülen beslenmeye bağlı 

metabolik bir hastalıktır. Bu hastalık sürüdeki hayvanların %50-90’ında 

görülebilmekte ve hastalığa yakalanan ineklerde ölüm oranı % 50’ye 

kadar varabilmektedir. Ayrıca fertilitenin azalması süt işletmelerinde 

büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

 

Yağlı inek sendromunda, doğumdan önce karaciğerde %0,5 olan yağ 

miktarı doğumdan sonraki 1-3. haftalarda %20-25’lere kadar 

çıkmaktadır. Ayrıca hasta olan hayvanlarda iştahsızlık, kilo kaybı, 

halsizlik, ketonuri, göz mukozalarında sararma ve süt veriminde 

düşüşler görülmektedir (Başalan ve Şen, 2018). Hasta olan hayvanların 

yaklaşık %40’ında ketozis gelişmektedir. Öte yandan yağlı inek 

sendromu görülen ineklerin yarısından fazlasının yavru zarlarını 

atamadığı kaydedilmiştir. Ayrıca hasta hayvanlarda kan albümin, 

insülin ve magnezyum seviyelerinde düşme görülmektedir. 
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Hasta hayvanlarda en iyi sağaltım metodu, hayvanlarda lipit 

mobilizizasyonunu düşürerek karaciğerin yağ asitleri infiltrasyonunu 

en az seviyeye düşürmektir. Bu amaçla kuru dönemde ineklere enerji 

içeriği yüksek olan rasyonların hazırlanmaması gerekmektedir. İnekler 

verim miktarına ve vücut kondüsyonuna göre gruplandırılarak rasyon 

hazırlanmalıdır. Hastalığa yakalanan hayvanlarda karaciğerde yağ 

miktarını düşürmek ve yağ mobilizasyonunu durdurmak amacıyla Ca-

glukonat, glukokortikoidler ve dekstroz uygulanır. Yağlı inek 

sendromu görülen inekler çoğu zaman tedaviye yanıt vermezler. 

Hastalığı atlatan ineklerde uzun süre kısırlık (infertilite) 

görülebilmektedir. 

 

Hastalıktan korunmak için, kuru dönemde ineklere yüksek miktarda 

mısır silajı ve tahıl karmaları verilmemelidir. Kuru dönemde 

kondüsyon skoru 3,25-3,75 arasında olmalıdır. Kondüsyon skorunun 

4’ün üzerinde olmaması gerekmektedir. Doğumdan sonra hayvanlara 

iyi kaliteli kaba yemler sunulmalıdır. Rasyonda kesif yemler kademeli 

olarak arttırılmalı ve tahıl karmaları geçiş döneminin başlarında canlı 

ağırlığının %0,5-0,8’i daha sonraki dönemlerde ise %1’i kadar 

verilmelidir. Hayvanlarda stres oluşturabilecek bütün faktörler elimine 

edilmeli ve ahır içinde cereyan oluşturmadan hava sirkülasyonu düzenli 

olarak sağlanmalıdır. Rasyona doğumdan 2 hafta öncesinden 

başlanarak laktasyonun ilk dönemi boyunca niyasin ve kolin ilavesinin 

yapılması yağlı inek sendromu insidansını düşürmektedir (Gül ve ark., 

2007). 
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Resim 1. Yağlı İnek Sendromlu Bir İnekte Genel Görünüm 

KETOZİS (ASETONEMİ – POST PARTURİENT DYSPEPSİ) 

Enerji metabolizmasının bozulması sonucu meydana gelen ketozis, 

tipik bir metabolik hastalıktır. Abomasum deplasmanı, yağlı inek 

sendromu, mastitis, metritis ve retensiyo sekundinaryum ile ilişkili olan 

ketozis, doğumdan sonra süt veriminin pik yaptığı laktasyon 

başlangıcında meydana gelmektedir. 

 

Asetoneminin ortaya çıkmasına, süt veriminin yüksek olması ve 

besleme düzeyi arasındaki ilişki etki etmektedir. Laktasyonun ilk 

döneminde verim payı enerjisinin yüksek olması ve bu enerjinin rasyon 

ile alınamaması sonucu eksik olan enerji vücut rezervlerinden 

karşılanmaktadır. Yüksek süt veriminin oluşabilmesi için rumende 

yeterli düzeyde propiyonik asit oluşmalıdır. Eksik olan enerjiyi 
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karşılamak için kullanılan vücut rezervleri propiyonik asit ihtiyacını 

gideremediği takdirde ketozis hastalığı ortaya çıkmaktadır.  

 

Ketozisin etiyolojisinde rol alan faktörler şu şekilde sıralanabilir; 

 

a) Egzersiz yetersizliği, doğum öncesi aşırı yağlanma ve süt 

veriminin yüksek olduğu laktasyonun ilk döneminde yetersiz 

enerji alımı 

b) Süt verimi yüksek olan ineklerde endokrinial ve metabolik 

mekanizmanın asetonemi oluşumunda etkili olduğu 

bilinmektedir. Adrenal bezlerdeki fonksiyon bozuklukları bu 

hastalığın şekillenmesinde primer nedenler arasındadır. 

c) Silaj yemlerinin içeriğinde bulunan yüksek miktardaki bütirik 

asit bu yemlerin ketojenik karakterde olmasını sağlamaktadır. 

Protein içeriği yüksek olan yemler rumende bütirik asit 

oluşmasına neden olmaktadır. Böylece alınan yemlerin 

sindirilebilirliği azalmakta ve asetonemi tablosunun oluşumu 

için zemin hazırlanmaktadır. 

d) Hayvanların uzun süre aç bırakılması rumende propiyonik asit 

miktarının azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda vücut 

depolarındaki yağlar enerji açığını karşılamak için aşırı 

miktarda kullanılır. Kullanılan yağ asitleri asetoasitik asit 

oluşumuna yol açmaktadır. Rumende yeterli miktarda 

karbonhidratın olmadığı durumlarda asetoasitik asit 

indirgenerek beta hidroksi bütirik asit ve asetona dönüşerek 

ketozis ortaya çıkmaktadır. 
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e) Yapılan araştırmalarda karaciğer yetersizliğinde asetonemi 

insidansında artışlar gözlemlendiği bildirilmiştir. 

f) Kobalt (Co) eksikliği asetoneminin ortaya çıkmasında etkin rol 

almaktadır.  

g) Metritis, mastitis, ve buzağılama sonrası oluşan diğer 

hastalıklarda iştah kaybının azalması ketozis hastalığına zemin 

hazırlayabilmektedir. 

Asetonemi hastalığında klinik olarak; iştahın azalması veya durması, 

canlı ağırlık kaybı ve süt veriminin düşmesi görülmektedir. Ketozisli 

inekler sunulan kaba yemin yarısını tüketirken kesif yem tüketimini ret 

etmektedirler. Süt veriminde %40-60’lara varan düşüşler 

gözlemlenmektedir. Kan glikoz seviyesi düşerken keton cisimcikleri 

miktarında artış şekillenmektedir. Asetonemi hastalığında hayvanlar 

ortama aseton kokusu yaymaktadır. 

Ketozis hastalığının tedavisinde düşen kan glikoz seviyesini 

yükseltmek için %25’lik glikoz solüsyonları intra venöz (IV) 

uygulanabilir. Oral yolla verilen glikoz rumende parçalandığı için 

tedavide istenilen sonuç elde edilemez. Ağızdan verilen glikozdan 

istenilen başarının elde edilebilmesi için sodyum propionat veya 

propilen glikol uygulamaları yapılabilir (Gülşen, 2020). Asetonemi, 

ateşli hastalıklarla beraber seyrediyorsa glikokortikoidlerin 

kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca rasyonun sodyum propiyonat, 

sodyum laktat ve kalsiyum laktat ile desteklenmesi tedavide olumlu 

sonuçlar verebilmektedir. 
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Resim 2. Ketozisli Bir İnekte Genel Görünüm 

Asetoneminin ortaya çıkmasını önlemek için aşağıda sıralanan 

noktalara dikkat edilmelidir (Yenilmez, 2022); 

a) Süt verimi yüksek olan ineklere doğumdan sonra rasyonla 

yeterli enerji sağlanmalıdır. 

b) Kuru dönemde ineklerin kondüsyon skorunun 3,25-3,75 

arasında tutulması gerekmektedir. Hayvanların yağlanması 

hastalığın etiyolojisinde primer nedenlerdendir.  

c) Genetik olarak ketozise yatkın olan ineklere bütirik asit içeriği 

yüksek olan kalitesiz silajların verilmesinden kaçınılmalıdır. 

d) Hastalığın teşhis edilmesinin hemen ardından damar içi glikoz 

enjeksiyonu yapılarak iştahın normale dönmesi sağlanmalıdır. 
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e) Doğumdan iki hafta öncesinden başlanarak doğumdan sonraki 

bir aylık sürece kadar rasyona %2,5-3 oranında propilen glikol 

ilavesi hastalığın ortaya çıkmasını büyük ölçüde 

engellemektedir. 

f) Ahırda beslenen ineklere günlük egzersiz yaptırılması 

yağlanmayı engelleyerek ketozis insidansını düşürmektedir. 

SÜT HUMMASI (HİPOKALSEMİ) 

 

Süt humması (doğum hipokalsemisi) kuru dönemde hatalı beslemeden 

kaynaklanan doğum ile ilişkili metabolik bir hastalıktır. Bilhassa süt 

verimi yüksek olan ve birkaç doğum yapmış olan ineklerde ortaya 

çıkmaktadır. Hipokalsemide, paratiroid hormon (PTH) ve 1,25-

dihidroksi-vitamin aktiviteleri ile düzenlenen kalsiyum 

mekanizmasının bozulması, kanda Ca düzeyinin düşmesine ve bu 

hastalığın görülmesine neden olmaktadır. Kan serumunda kalsiyumun 

normal değeri 10 mg/100ml’dir. Birçok tür için kan serumunda 

kalsiyum değeri 9-11 mg/100ml referans aralık olarak kabul edilirken 

süt humması durumunda bu değerlerin 4-6 mg/100ml seviyelerine 

kadar düştüğü görülmektedir (Ceciliani ve ark., 2018). Hipokalsemi 

hastalığını atlatan ineklerde ketozis ve mastitise yakalanma insidansı, 

bu hastalığa yakalanmayan ineklere oranla 8 kat daha fazla olarak 

bulunmuştur (Goff ve ark., 1989). Yatalak inek sendromu, yeni 

buzağılamış ineklerin göğüsleri üzerine yatışını ifade eden genel bir 

tabirdir. İneklerin bu şekilde uzanışının sebebi tam olarak 

anlaşılamamıştır. Yatalak inek sendromu süt hummasının bir 
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komplikasyonu olarak meydana gelmektedir. Bu sendroma mastitis, 

metritis ve doğum felci gibi hastalıklarda da rastlanmaktadır. 

Hipokalsemi hastalığında klinik olarak yatalak inek sendromunun 

oluşma oranı % 4- %14 arasında değişmektedir. Bilhassa distokia ve 

plasenta retensiyonunun bu sendromun oluşumunda etkili olduğu 

saptanmıştır (Ceciliani ve ark., 2018). 

 

Hipokalsemi hastalığına yakalanma oranının, kuru dönemde inek 

rasyonlarında kalsiyum miktarının azaltılmasıyla düşebildiği ve kuru 

dönemde ineklerin beslenmesi ile ilgili çok fazla bilgi olduğu 

belirtilmesine rağmen, hipokalsemi insidansında istenilen azalmalar 

elde edilmemektedir. Süt hummasından korunmak için rasyondaki 

anyon-katyon balansı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Anyonik 

rasyonların özellikle yaşlı ineklerde bağırsak duvarından kalsiyum 

absorpsiyonunu ve kemiklerden mobilizasyonunu arttırdığı 

düşünülmektedir. Hipokalsemi hastalığından korunmak amacıyla 

yapılan araştırmalarda anyonik ve katyonik rasyonlarla besleme 

araştırıcılar tarafından denenmiştir. Yapılan denemelerde katyon içeriği 

yüksek olan rasyonlarla beslenen ineklerin paratiroid hormona 

verdikleri yanıtın, anyonik rasyonla beslenen ineklere göre daha düşük 

olduğu görülmüştür (Constable ve ark., 2012). Üçüncü doğumunu 

yapan 47 inek üzerinde yapılan çalışmada katyon içeriği yüksek olan 

rasyonla beslenen ineklerde (23 denekten 6 tanesinde), yüksek anyonik 

rasyonla beslenen ineklere oranla (24 denekten 1 tanesinde) 

hipokalsemi hastalığının daha fazla görüldüğü rapor edilmiştir (Cengiz, 

2000). Anyonik rasyonla beslenen ineklerde, buzağılamada ve 
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laktasyonun ilk üç gününde kan kalsiyum düzeyi önemli derecede 

yüksek belirlenmiştir. Süt hummasının oluşumundan sorumlu olan 

paratiroid hormonu (PTH) sekresyonu anyonik ve katyonik diyetle 

beslenen grupta benzer bulunmuştur. Kalsiyum kemik rezorbsiyon 

aktivitesinin bir göstergesi olarak plasma hidroksi-prolin seviyesinin 

anyonik rasyonla beslenen ineklerde daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Elde edilen bu sonuç, kemik kalsiyumunun daha iyi mobilize olduğunu 

göstermektedir. Bu bilgiler ışığında, inekleri kuru dönemde yüksek 

katyonik rasyonla beslemenin kemiklerde ve renal dokularda paratiroid 

hormona verilen yanıtı azalttığı düşünülmektedir. 

Hipokalsemi hastalığında hayvanlarda durgunlaşma, zayıflama, arka 

bacaklarda felç oluşumu ve bilinç kaybı görülmektedir. Hayvanlar 

tedavi edilmediği takdirde 2-24 saat içinde ölmektedir. Süt hummasına 

bağlı olarak aşağıda sıralanan klinik tablolar görülebilmektedir. 

a) Kaslardaki zayıflamaya bağlı güç doğum 

b) Uterus prolapsusu 

c) Retensiyo sekundinarum 

d) Metritis 

e) Döl verimi performansında azalma 

f) Abomasum deplasmanı 

g) Ketozis 

h) Mastitis 

i) Süt veriminde azalma 

Hipokalsemi hastalığından korunmak için doğuma birkaç hafta kala 

ineklere Ca içeriği düşük olan rasyonlar verilerek paratiroid bezinin 
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aktive edilmesi sağlanarak hastalığın oluşumu engellenebilir. 

Hipokalsemiye duyarlı olan hayvanlarda doğumdan hemen sonra 200 g 

kalsiyum karbonat veya kalsiyum fosfatın 1 litre su içinde eritilerek 

hayvanlara verilmesi tavsiye edilmektedir. 

 

Resim 3. Yatalak İnek Sendromlu Bir İnekte Genel Görünüm 

RETENSİYO SEKUNDİNARUM 

İneklerde retensiyo sekundinarum (yavru zarlarının atılmaması), 

buzağılamanın son periyodunda ortaya çıkan önemli bir sorun olup, 

doğum sonrası hayvan refahı, sağlığı, süt verimi ve döl verimi üzerine 

oldukça olumsuz etki gösteren bir hastalıktır. Bu nedenlerden dolayı 

retensiyo sekundinarum süt işletmelerinde büyük ekonomik kayıplara 

yol açmaktadır. Doğumu takip eden 24 saat içerisinde yavru zarlarının 

bir kısmının veya tamamının uterustan ayrılamaması olarak tanımlanan 
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retensiyo sekundinarum, etiyolojisinde birçok neden barından 

kompleks bir hastalıktır (Alšić ve ark., 2008). Bu hastalığın görülme 

insidansı %3 ile %39 arasında değişmektedir (Laven ve Peters, 1996). 

Günümüze kadar yapılmış olan epidemiyolojik çalışmalarda retensiyo 

sekundinarum olgusunun ortaya çıkma ihtimalini yükselten çeşitli iç ve 

dış etmenler belirlenmiştir. Mekanik nedenler, beslenme hataları, sürü 

yönetimi ve enfeksiyona bağlı faktörleri içeren çeşitli etmenler bu 

hastalığın görülme sıklığını etkileyebilmektedir. (Joksimović-

Todorović ve Davidović, 2013). Fakat retensiyo sekundinarumun 

görülme riskini etkileyen çok sayıda etmenin olması ve bu etmenlerin 

farklı kombinasyonlarının aynı hayvanda olabilme ihtimali, risk 

hesaplamasının yapılmasını güç hale getirmektedir. Bu hastalıkta 

birçok risk faktörünün olması, her olguya karşı güvenli ve etkili 

olabilecek sağaltım ve korunma şeklinin olmasına engel olmaktadır. 

Retensiyo sekundinarum sağaltımında kemoterapötik, hormonal ve 

manuel olarak yavru zarlarını çıkarmaya kadar değişen çeşitli koruyucu 

ve tedavi etmeye yönelik uygulamalar yapılmıştır (Beagley ve ark., 

2010). Bu hastalığın etiyolojisinin tam olarak anlaşılamamış olması 

etkili bir profilaksi ve tedavinin yapılmasına engel olmaktadır (Holt ve 

ark., 1989). Kuru dönemde yavru için artan enerji payında ve 

laktasyonun ilk dönemlerinde pik yapan verim payı enerjisinde önemli 

artışlar olmaktadır. Artan enerji ihtiyacına karşın bu dönemlerde 

tüketilen yem miktarındaki azalmadan dolayı enerji gereksinimi 

karşılanamamakta ve buna bağlı olarak negatif enerji dengesi meydana 

gelmektedir (Arslan ve Tufan, 2010). Puerperal dönemde rasyondan 

yetersiz enerji alınması uterus kaslarındaki kasılmalarda azalmaya yol 
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açmaktadır. Yapılan çalışmalarda yetersiz enerji alımına bağlı olarak 

metabolik aktivitelerde oluşan değişikliklerin retensiyo sekundinarum 

riskini arttırdığı belirlenmştir (Özyurtlu ve ark., 2008). Kuru dönemde 

inekte negatif enerji dengesinin görülmesi, bu hastalığın insidansını 

artıran beslenmeye bağlı nedenlerden bir tanesidir. 

İneklerde retensiyo sekundinarumdan korunmak amacıyla sıkça 

başvurulan metotlar, bu hastalığa yol açabileceği düşünülen nedenleri 

ortadan kaldırmak veya azaltmak için kullanılan yöntemlerdir. 

Hastalığın görüldüğü sürülerde beslenme hatalarının ortadan 

kaldırılması, doğum esnasındaki hijyenin sağlanması, hormonal 

dengesizlikler, stres, bakteriyel kontaminasyonların önlenmesi ve 

oksitosin hormonu kullanılarak buzağılama sırasında uterus 

kontraksiyonlarının desteklenmesi gibi tedbirler ile retensiyo 

sekundinarum olgusunun önüne geçilmeye çalışılmalıdır.  

 

Resim4. Retensiyo Sekundinarumlu Bir İnekte Genel Görünüm 
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ABOMASUM DEPLASMANI 

Abomasumun sağa veya sola yer değiştirmesi sığır ve buzağılarda 

görülen metabolik kaynaklı önemli hastalıklarından biridir. Süt verimi 

yüksek olan ineklerde bu olguya daha sık rastlanmaktadır. Abomasum 

anatomik olarak, cavitas abdominaliste reticulumun caudalinde ve 

median hattın sağında bulunmaktadır (Altan ve ark., 2012). Sığırlarda 

abomasumun yer değiştirmesinin birçok nedeni vardır. Son dönemde 

yapılan çalışmalar, abamasum deplasmanının Holstein ırkı sığırlarda 

genetik bir bozukluk olduğunu ortaya koymaktadır (Zerbin ve ark., 

2015). Bu hastalığın etiyolojisini, buzağılamadan sonraki 3-4 haftalık 

periyotta besleme hataları (düşük kaba yem, yoğun konsantre yem ile 

besleme), entansif yetiştiriciliğe bağlı hareketsizlik ve metabolik 

hastalıklar oluşturmaktadır (Andrew, 2016). Abomasumun sola yer 

değiştirmesi; anatomik olarak karın boşluğunun sağ ventralinde 

bulunan abomasumun, gaz ile dolması sonucu karın boşluğunun sol üst 

tarafına doğru kayması ve karın duvarı ile rumen arasına yerleşmesidir. 

Abomasumun sağa yer değiştirmesi ise abomasum farklı derecelerde 

karnın sağ duvarı ile bağırsaklar arasında bulunmasıdır. Abomasumun 

sola deplasmanının görülme sıklığı abomasumun sağa doğru yer 

değiştimesine göre 3-4 kat daha fazladır. Fakat hastalığın seyri 

bakımından abasmasumun sağa deplasmanı daha tehlikelidir (Aksoy ve 

ark., 2009). Çünkü abomasumun sağa doğru 90 derece dönmesi ile 

kendi ekseni etrafında rotasyona uğramasından kaynaklı abomasum 

volvuluslarını oluşmaktadır (Andrew, 2016). Bu durum, abomasumun 

tıkanmasına ve içerik geçişinin engellenmesine, nihai olarak da arter ve 

venlerde oluşan tıkanmalar soncu organ iskemisine neden olmaktadır.  
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Abomasum deplasmanı vakalarında klinik olarak; yem tüketimi ve sıvı 

alımındaki azalmadan kaynaklı dehidrasyon, iştahsızlık, süt veriminde 

düşme ve ketozis gibi genel ve atipik bulgular görülmektedir. Bölgesel 

olarak ise ineğe arkadan bakıldığında sağ ya da sol tarafta şişkinliğin 

arttığı asimetrik bir tablo ortaya çıkmaktadır. Genel olarak 

abomasumun sağa deplasmanında klinik semptomlar daha belirgin ve 

şiddetli olmaktadır. Torsiyonun şekillenmediği basit dilatasyon 

vakalarında; asetonemi, indigesyon, süt veriminin düşmesi, diare ve 

gaitada kan görülebilir. Ancak torsiyon durumlarında klinik 

semptomlar oldukça ağır seyretmektedir. Yaşamsal bulgularda hızla 

gelişen bozulmalar görülmektedir. Nabız sayısında 120-140/dk’ya 

kadar artışlar görülmektedir. Regurjitasyon ve mide hareketleri 

durmakta ve dışkı miktarında azalma görülmektedir. 

Abomasum deplasmanı hastalığına tanı koymada birden çok ve 

birbirini destekleyen tanı yöntemleri bulunmaktadır. Bu teşhis 

yöntemlerinin en etkilisi oskültasyon-perküsyon metodu ile elde edilen 

klinik semptomlardır. Ayrıca ultrasonografik görüntüleme ve liptak 

testi de hastalığın teşhisinde kullanılan metotlar arasındadır (Braun ve 

Feller, 2008). Abomasum deplasmanlarının tedavisinde açık veya 

kapalı yöntemlerle cerrahi operasyon gerekmektedir.  

Abomasum deplasmanından korunmak amacıyla hastalığın 

etiyolojisinde rol oynayan faktörler ortadan kaldırılmalı. Kuru dönemde 

hayvanlara enerji içeriği yüksek olan kesif yemler kontrollü 

verilmelidir. Ani rasyon değişikliklerinden kaçınılmalıdır. 
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TİMPANİ 

Timpani, rumen içinde fermantasyon gazlarının aşırı miktarda 

birikmesi veya oluşan gazın dışarı atılamaması sonucu meydana 

gelmektedir. Daha çok sığır ve koyunlarda görülen rumen timpanisi 

hastalığının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla günümüze kadar çeşitli 

kategorizasyonlar yapılmıştır. Bu hastalık etiyolojisi ve prognozuna 

göre primer ve sekonder rumen timpanisi olarak ele alınmaktadır. 

Rumen timpanisi; asfeksi sonucunda ölüme neden olmasının yanı sıra 

mecburi kesimler, hastalığa yakalanan hayvanların tedavi masrafları ve 

verim kayıpları ile yetiştiriciler açısından büyük ekonomik kayıplara 

yol açmaktadır (Majak ve ark., 2008). Sürüdeki hayvanların çoğunda 

görülmesi, hızlı ve klinik açıdan ağır seyretmesi ve tedavisinin zor 

olmasından dolayı primer rumen timpanisi işletmelerde maddi 

kayıplara yol açmaktadır. 

Alimenter timpani, köpüklü fermantasyon timpanisi ve leguminöz 

timpanisi olarak da adlandırılan primer timpani, tüketilen yemlere bağlı 

olarak rumen içinde fazla miktarda köpüklü gaz birikimiyle karakterize 

bir hastalıktır (Gül ve İssi, 2010). Akut sekonder timpani ise metabolik 

hastalıkların bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan, ruktusun 

engellenmesinden dolayı hızlı bir şekilde gelişen ve rumenin dorsal 

kesesinde gaz birikmesiyle karakterize olan bir hastalıktır (Gül ve İssi, 

2010). 

Primer rumen timpanisinin oluşumunda, tüketilen yemlerin önemli bir 

hazırlayıcı etken olmasının yanında rumen ve rumen florası, çevresel 

ve genetik faktörlerin de rolü vardır. Baklagiller ailesine ait hızlı 
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gelişim gösteren yeşil bitkiler, meralarda erken otlatma, parçalanmış 

tahıllar, bazı meyve ve sebze atıkları, şeker pancarı ve patates gibi yem 

maddeleri primer rumen timpanisine yol açan yem maddeleri 

arasındadır. Ayrıca bol miktarda kesif yemlemeden sonra fazla su 

tüketen sığırlarda da timpani hastalığı şekillenebilir.  

Rumen timpanisinde klinik bulgular hastalığın etiyolojisi, şiddeti ve 

prognozuna göre farklılık göstermektedir. Sürekli kontrol altında 

olmayan hayvanlarda primer ve akut sekonder timpani vakalarında ani 

ölümler görülebilmektedir. Timpani hastalığında ilk bulgular çoğu 

zaman yem tüketiminden veya merada otladıktan sonraki birkaç saat 

içinde görülmektedir. Rumende biriken gaz uzaklaştırılamadığından 

dolayı rumen şişmeye başlar. Sol açlık çukuru hızla dolgunlaşmaya 

başlar. Hasta hayvanlarda yeme ve içmeye karşı isteksizlik, 

regurjitasyonun durması, huzursuzluk, inleme, diş gıcırdatma ve 

harekete karşı isteksizlik görülmektedir. Sık ve yüzeysel soluk 

alışverişi, bacaklar açık bir vaziyette sırtta kambur duruş, 

kardiyovasküler sistemde aksaklıklar ve sancı belirtileri görülen diğer 

semptomlar arasındadır.  

Rumen timpanisi hastalığından korunmak için hazırlayıcı nedenler 

elimine edilmeli. Timpani oluşumunu tetikleyecek yem maddeleri 

kontrollü bir şekilde hayvanlara verilmelidir.  

Genel olarak timpani hastalığının tedavisinde öncelikli amaç rumende 

biriken gazın uzaklaştırılmasıdır. Hastalığın çok hızlı ilerlemesi ve akut 

ölümlere yol açmasından dolayı tedaviye en kısa sürede başlanmalıdır. 

Rumende gaz birikimi fazla ise derhal özefagustan rumene sonda 
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gönderilerek gazın çıkması sağlanır. Sol açlık çukuruna kuvvetli masaj 

yapılarak ve hayvanlar yokuş yukarı yürütülerek gazın dışarı atılmasına 

yardımcı olunur. Günümüzde eskimiş bir yöntem olmasına rağmen 

trokar uygulaması son çare olarak yere düşmüş ve agoni halindeki 

hayvanlara uygulanabilir. Rumende oluşan köpükleri söndürmek 

amacıyla piyasada farklı ticari isimlerle satılan hazır preparatlar 

önerilen dozlarda sonda aracılığıyla direkt rumen içerisine verilerek 

timpani hastalığının tedavisi yapılmalıdır. 

 

Resim5. Timpanili Bir inekte Rumen Şişmesi 

ASİDOZİS 

Rumende, mikrobiyel aktivitelerin fizyolojik sınırlar içinde 

gerçekleşebilmesi için hayati öneme sahip olan pH değerinin 5.8-6.2 

arasında olması gerekmektedir. Kolay yıkımlanabilen karbonhidrat 

içeriği zengin olan bilhassa buğdaygil dane yemleri rumende hızla 

fermente olmaktadır. Bu yapıya sahip olan yemler, çiğneme süresini 
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uzatan selüloz bakımından fakir durumdadır. Rumen pH değerinin 

5.5’ten daha düşük olduğu durumlarda akut asidozis şekillenmektedir 

(Snyder ve Credille, 2017). 

Rasyonda yapılan ani değişiklikler, yapılan besleme hataları ve 

alıştırma süreci geçirmeden hayvanlara yüksek miktarda konsantre 

yemler sunulması hastalığı hazırlayıcı faktörler arasındadır. 

Rasyondaki ham selüloz içeriğinin düşük olması ve kolay 

yıkımlanabilen karbonhidrat içeriği yüksek olan şeker ve nişasta gibi 

besin maddelerinin aşırı tüketilmesi sonucu rumen pH’sı 5.5’in altına 

düşebilmektedir. Bunların dışında iklim ve ahır koşulları da asidozis 

oluşumda rol oynamaktadır. Subklinik rumen asidozis vakalarında 

gaitadaki su miktarı artmakta ve gaitada hava kabarcıkları ve 

parçalanmamış bütün halde yem taneleri göze çarpmaktadır. Ayrıca 

dışkıda sindirilmediği için uzun lifler de gözlemlenmektedir. 

Sindirilmeden kalın bağırsağa gelen yemlerin burada 

mikroorganizmalar tarafından gaz ve asit yapımında kullanılması 

sonucu yüksek miktarda asit oluşmaktadır. Açığa çıkan yüksek 

miktardaki asit bağırsak mukozasına zarar vermekte ve mukoza gaita 

ile dışarı atılmaktadır. Sağlıklı sığır gaitasında mukoza ve uzun kaba 

yemler bulunmamaktadır. 

Rumen asidozunda klinik bulgular hastalığın şiddetine göre değişmekle 

beraber hasta hayvanlarda dışkı köpüklü ve boz renkte olmaktadır. Anal 

bölge ve kuyruğun açık renkli ve köpüklü dışkı ile bulaşık halde 

görülmesi bu hastalığın semptomlarındandır. Ayrıca rumen 

hareketlerinde azalma, yem tüketiminin azalması veya durması, nabız 
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sayısında artış, şiddetli diare ve rumende gaz birikimi gibi klinik 

bulgular görülmektedir (Meyer ve Bryant, 2017). Asidozis hastalığı; 

laminitis, rumen yangısı, ayak çürüğü ve karaciğer apsesi gibi 

hastalıklara da yol açabilmektedir. Rasyonda konsantre yem içeriğinin 

yüksek olması tırnak hastalıklarına, yemden yararlanma oranının 

azalmasına ve verim performansında düşüşlere neden olmaktadır. 

Klinik olarak hafif seyreden asidozis vakalarında iştahın geçici olarak 

azalması, rumen hareketlerinde azalma, dışkı renginden ve kıvamında 

değişiklikler ve süt veriminde azalma gözlemlenmektedir. Orta 

şiddetteki vakalarda hayvanlarda yem ve su tüketimi tamamen 

durmakta, süt veriminde ani düşüşler görülmektedir. Ayrıca hasta 

hayvanlarda harekete karşı isteksizlik, sürekli yatma isteği, diş 

gıcırdatma ve sancıdan kaynaklı inleme gibi semptomlar da 

görülebilmektedir. Klinik olarak şiddetli seyreden durumlarda ise 

hayvanlar komaya girerek yatar durumda gözlemlenmektedir 

(Gholizadeh ve ark., 2020). Hayvanlar tedavi edilmediği takdirde ölüm 

gerçekleşmektedir.  

Asidozisten korunmak için, hayvanlara konsantre ve kaba yemler 

beraber verilmeli veya küçük porsiyonlar halinde gün boyu besleme 

yapılmalıdır. Rasyon kuru maddesinin %28-35’ini NDF oluşturmalıdır. 

Rasyondaki total NDF miktarının %75’i taze kaba yemlerden 

oluşmalıdır (Gressley ve ark., 2011). Tüketilen yem maddeleri çok ince 

veya kaba öğütülmemeli, orta büyüklükte olmalıdır. 

Hastalığın tedavisinde Laktik asit üreten bakterilerin üremesini 

engellemek amacıyla antibiyotik uygulanmalıdır. Hasta hayvanlarda 
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rumen içeriği boşaltılmalı ve hastalığın seyrine göre birkaç gün 

boyunca sağlıklı hayvanlardan alınan rumen sıvıları 2-3 L/gün 

verilmelidir. Düşen rumen pH değerini dengelemek için antiasit özellik 

gösteren MgCO3 ve CaCO3 gibi maddeler günde 2-3 defa 1-2 litre ılık 

suya karıştırılarak hayvanlara uygulanmalıdır. Hastalık görülen 

hayvanlarda kısıtlı yemlemeye gidilmeli ve iyi kaliteli kuru ot 

verilmelidir. 

HİPOMAGNEZEMİ (ÇAYIR TETANİSİ) 

Hipomagnezemi; klinik olarak şiddetli kas kasılmaları, kramplar ve 

kısmi paralizler ile seyreden beslenmeye bağlı bir hastalıktır. 

Daha çok laktasyon dönemindeki ineklerde ortaya çıkan çayır tetanisi 

nadiren genç hayvanlarda da görülmektedir. Rasyonda bulunan 

magnezyumun bağırsaklardan absorbe olma oranı %5-35 arasında 

değişiklik göstermektedir (Martens ve ark., 2018). Yemlerde bulunan 

magnezyumun değerlendirme oranı hayvana ve tüketilen yemlerin 

türüne ve kalitesine bağlıdır. Tüketilen yemlerdeki magnezyumun 

değerlendirme oranı ve vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyum miktarı 

arasında ters orantı vardır. Ayrıca çayır ve meralarda aşırı miktarda 

potasyum ve azot bulunması magnezyum emilimini olumsuz 

etkilemektedir. 

Klinik olarak hastalığa yakalanan hayvanlarda canlı ağırlık kaybı, 

sürüden bağımsız hareket etme ve sürünün gerisinde kalma, yere uzanıp 

yatma, otlama miktarında azalma ve eklemleri bükmeden yürüme 

görülmektedir. Hastalığın ilerlemesiyle bu semptomlara ilaveten 
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ineklerde agresif davranışlar, kas kasılmaları, anormal yürüyüş ve süt 

veriminde düşüşler dikkat çekmektedir. 

Çayır tetanisinin tedavisinde rasyonla birlikte hayvanların günde 50g 

magnezyum oksit alması sağlanmalıdır. Klinik belirti gösteren ineklere 

çok geçmeden magnezyum enjeksiyonu yapılmalıdır.  

Bu hastalıktan korunmak amacıyla süt ineklerine yeterli miktarda vücut 

tarafından değerlendirilebilecek formda magnezyum sağlanmalıdır. 

Her ne kadar erişkin bir ineğin vücut rezervinde 250 g magnezyum 

bulunuyor olsa da rasyondaki magnezyum içeriğinin yetersiz olması 

halinde vücut rezervlerinden yararlanılmamaktadır. Laktasyon 

dönemindeki sağlıklı bir ineğin günlük magnezyum ihtiyacı yaşama 

payı için 2.5 gram, verim payı için ise her bir litre süt için 0.12 gram 

şeklinde hesaplanmaktadır. Öte yandan kan plazmasında magnezyum 

düzeyi 2-3 mg / 100ml’dir (Martens ve ark., 2018). Rasyonla beraber 

yeterli düzeyde magnezyum alınmadığı durumlarda kan plazma 

magnezyum değeri 1mg / 100 ml’ye kadar düşmektedir. Plazma 

magnezyum seviyesinin düşmeye devam etmesiyle çayır tetanisi 

hastalığı oluşmaktadır. 
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Resim6. Hipomagnezemi Hastalığında Genel Görünüm 

BAYAZ KAS HASTALIĞI 

Beyaz kas hastalığı (White Muscle Disease); daha çok buzağı, oğlak ve 

keçilerde ortaya çıkmakla beraber taylarda da rastlanan ve genç 

hayvanlarda iskelet ve kalp kaslarının dejenerasyonu ile karakterize 

olan beslenmeye bağlı bir hastalıktır. Bu hastalıkta klinik olarak 

lökomotor sistemde bozukluklar dikkat çekmektedir.  

Beyaz kas hastalığı, uzun süreli kış besleme programına alınan veya tek 

yönlü ve selenyum içeriği düşük olan rasyonlarla beslenen 

hayvanlardan doğan yavrularda görülmektedir (Irmak,  2021). 

Hastalığın görülmesinde esas neden, selenyum içeriği düşük olan 

rasyonlarla besleme olmasına rağmen vitamin E eksikliğinin de 

hastalığın ortaya çıkmasında rol aldığı yapılan araştırmalarda rapor 
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edilmiştir. Beyaz kas hastalığı, kuru otların uygun olmayan şartlarda 

uzun süreli depolanması ve içeriğinde düşük seviyede E vitamini 

barındıran samanla tek yönlü beslenen buzağı, oğlak ve kuzularda 

görülmektedir. Ayrıca rasyondaki yağ içeriğinin yüksek olmasına 

karşın vitamin E seviyesinin düşük olması hastalığın oluşmasına zemin 

hazırlayan bir başka faktördür. Bu hastalığa daha çok kuzu ve 

oğlaklarda 2-6 haftalık, buzağılarda ise 4-7 haftalık yaşlarda 

rastlanmaktadır. Hastalığın akut formunda klinik olarak genç buzağı, 

kuzu ve oğlaklarda kalp kası dejenerasyonu görülürken, subakut 

formunda yaşlı sığırlarda iskelet kaslarının dejenerasyonu 

görülmektedir (Kayri ve Irmak, 2021). 

Hasta hayvanlarda çoğu zaman vücut sıcaklığı ve iştah normaldir. 

Hastalık kaslarda fonksiyon bozukluğuna yol açtığı için klinik olarak 

lökomotor bozukluklar görülmektedir. Bu hastalıkta harekete karşı 

isteksiz olma, kambur duruş, ön ve arka bacak kaslarındaki fonksiyon 

kaybı sonucu ayağa kalkmada zorluk görülen diğer klinik bulgular 

arasındadır. Hastalığın şiddetli seyrettiği vakalarda hasta hayvanlar 

yattıkları yerden kalkamazlar. Eğer hastalık kalp kası dejenerasyonuna 

sebep olmuşsa görülen bu klinik bulgulara ilaveten solunum 

problemleri, nabız sayısında artış ve halsizlik de görülebilmektedir. 

Hastalığın etkilemiş olduğu kasların tamamı ya da bir kısmı solgun 

renkte ve granüler yapıda olup balıketi görünümündedir. Kaslarda 

ortaya çıkan bu bulgular simetrik yapıda olup, daha çok scapula, ön ve 

arka bacak kasları, kalça kasları, sırt ve boyun kasları ve kalp kasında 

ortaya çıkmaktadır (Irmak, 2021). 
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Hastalıktan korunmak amacıyla selenyum içeriği düşük olan meralarda 

otlayan ineklere sodyum selenit damar içi veya oral yolla aşım öncesi 

ve gebeliğin ortasında uygulanır. Hasta olan buzağı, kuzu ve oğlaklara 

selenyum uygulaması yapılır. Selenyum uygulaması sütten kesilme 

döneminde tekrarlanır. Gebe ineklerin rasyondan yeterli düzeyde 

selenyum ve E vitamini almaları sağlanmalıdır. 

 

Resim7. Beyaz Kas Hastalığında Buzağılardaki Genel Duruş 

ÜRE (AMONYAK) ZEHİRLENMESİ 

Rasyonun protein içeriğini yükseltmek amacıyla rasyona ilave edilen 

ürenin hatalı kullanıldığı durumlarda amonyak zehirlenmesi ortaya 

çıkmaktadır. Zehirlenme vakalarının şekillenmesinde; NPN (protein 

niteliğinde olmayan azot bileşikleri) kaynağı olarak sık kullanılan 

amonyağın rasyona fazla miktarda ilavesi, rasyon içinde homojen 

karıştırılmadan hayvanların tüketimine sunulması, hayvanlara alıştırma 

periyodu uygulamadan birden ve fazla miktarda verilmesi ve rasyon 
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içinde kolay yıkımlanabilen karbonhidrat kaynağının olmaması rol 

almaktadır (Laven ve ark., 2007). Üreaz enziminin üreyi parçalaması 

sonucu amonyak ve karbondioksit açığa çıkmaktadır. Rumende artan 

amonyak seviyesi ve pH değeri amonyağın absorbsiyonunu 

arttırmaktadır. Karaciğerin detoksifiye edebileceği miktarın üzerinde 

amonyak emilimi; yem tüketimi bozuklukları, solunum problemleri, 

tükürük salgısında artış, kaslarda tremor ve kramp gibi klinik bulguların 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Sumano ve ark., 2005). Rumende 

amonyak miktarının artmasına yol açan etmenler aşağıda sıralanmıştır: 

a) Enerji içeriği düşük protein içeriği yüksek olan rasyonlar ile 

besleme, 

b) Rasyondaki ham proteinin (HP) önemli bir kısmının NPN ve 

diğer azotlu bileşiklerden oluşması, 

c) Rasyon içeriğinde kolay yıkımlanabilen karbonhidrat 

seviyesinin az olması, 

d) Rasyondaki selüloz miktarının düşük olması, 

e) Rasyon içeriğinin aniden değiştirilmesi, 

f) Rumen içinde NPN ve HP bileşiklerinin parçalanma süresi, 

g) Amonyaktan bakteriyel protein sentezlenme hızı, 

h) Rumen duvarından amonyağın absorbsiyon hızı. 

Amonyak zehirlenmesinden korunmak için hastalığın etiyolojisinde rol 

alan faktörler ortadan kaldırılmalı veya minimize edilmelidir.  
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SONUÇ 

Genel olarak hayvancılık, yeterli ve dengeli beslenmenin vazgeçilmez 

bir unsuru olmakla beraber, kırsal bölgelerin kalkınması, iş istihdamı 

ve hem yetiştiricilerin hem de ülke ekonomisinin büyümesi gibi önemli 

görevler üstlenmektedir. Sığır yetiştiriciliği, hayvancılık sektörü ve 

hayvansal ürünlerin üretimi bakımından dünya genelinde büyük önem 

arz etmektedir.  

 

Canlı organizma, organik ve inorganik bileşiklerin toplamından 

meydana gelmektedir. Organizmada fizyolojik, biyolojik ve 

biyokimyasal olayların devam edebilmesi için; protein, yağ, 

karbonhidrat, mineraller ve vitaminlerin günlük olarak tüketilen 

gıdalardan yeterli ve dengeli bir şekilde alınması gerekmektedir. 

Sığırlarda yetersiz veya hatalı besleme sonucu canlı ağırlık kaybı, verim 

miktarında azalma, rumen mikroorganizmalarının sayısı ve 

çeşitliliğinde değişimler, fertilite bozuklukları gibi klinik bulgular 

görülmektedir. Sığırlarda birçok beslenme hastalığının etiyolojisinde 

yer alan kuru dönem ve laktasyonun ilk dönemindeki beslemede; 

kullanılan yemlerin türü, miktarı ve içerdiği enerji miktarı hayvanın 

yaşı, cinsi, mevsim ve verim miktarı göz önünde bulundurularak 

ayarlanmalıdır.  

Genel olarak beslenme hastalıkları; diyetteki besin maddelerinin 

yetersizliği, fazlalığı veya rasyonda orantısız miktarlarda 

bulunmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde rasyonda 

yapılacak ani yem değişikliklerinden kaynaklanan enfeksiyonlar da 

beslenmeye bağlı hastalıklar başlığı altında ele alınmaktadır. 
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Sonuç olarak; sığırlarda beslenmeye bağlı hastalıklardan korunmak ve 

bu hastalıkların tedavisi amacıyla, rasyonda doğru yemler tercih 

edilmeli ve bu yemlerin uygun formda ve zamanda yeterli su tüketimi 

sağlanarak sığırlara sunulması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Osmanlı İmparatorluğunun hüküm sürdüğü 1700’lü yılların sonunda 

iki büyük askeri teşkilattan oluşuyordu. Bunlar, “kapıkulu” birlikleri 

ve “tımarlı sipahi” birlikleriydi. Özellikle ordunun ihtiyacı olan binek 

ve çeki atlarının yetiştirilmesi konusunda tımarlı sipahiler önemli bir 

rol oynamışlardır. Tımar vergisi kapsamında tımarlı sipahilere tahsis 

edilen arazilerde tarımsal faaliyetle meşgul olan tımarlı sipahilerin 

tarımla meşgul olması ve bazı ocakların savaşa gitmek istememesi 

üzerine askeri düzenin değişim süreci başlatılmış ve bu kapsamda 

tımarlı sipahi ocakları tasfiye edilmiştir.  

 

Resim 1  Eskişehir Çifteler Çiftlikat-ı Hümâyûn2 

Sultan Abdülaziz döneminde Çiftlik-i Hümayun’u kurma çalışmaları 

kapsamında 1865 yılında Malatya ilindeki Sultansuyu harası kurulmuş 

ve 1886 yılında ise Çifteler çiftliği yeniden yapılandırılmış ve Çifteler 

Hara-yı Hümayunu adını almıştır. Ancak, haralar hayvan ihtiyacının 

 
2http://www.hayalimbiciftlik.com/tarih-ciftlikat-i-humayunlar/ 
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karşılanması ve hayvan ıslahı konularında beklenilen yararı 

sağlayamamıştır (Köksal, 2009).  

 

 

Resim 2. Eskişehir Çifteler Çiftlikat-ı Hümâyûn3 

Görevi ordunun binek ve çeki amaçlı at ihtiyacını karşılamak olan 

Eskişehir Çifteler Çiftlikât-ı Hümâyûnda (1865 Çiftler Hara-yı 

Hümâyûn adını almıştır), sarayın et ve süt ihtiyacını karşılamak için 

diğer çiftlik hayvanları da yetiştirilmiştir. Çifteler Hara-yı 

Hümâyûnunda 20.000-30.000 baş arasında koyun, yaklaşık 500 baş 

civarında sığır, 500 baş civarında manda, 500 baş civarında at, 100 baş 

civarında eşek ve katır, 100-500 baş civarında keçi bulunmaktaydı. 

Devlet eliyle hayvansal üretim faaliyetleri, ordunun ve sarayın süt ve 

et ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Çiftlikât-ı Hümâyûnlar ile 

başlamıştır. Bu kapsamda, Kütahya, Malatya, Adana ve Bağdat’ta 

çiftlikat-i hümayun (Saray çiftlikleri) kurulmuştur (Aydın, 1992). 

 
33http://www.hayalimbiciftlik.com/tarih-ciftlikat-i-humayunlar/ 
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Diğer harayı hümayunlardan da buraya hayvan getirildiği çeşitli 

kaynaklarda bildirilmektedir (Odabaşı, 2014).  

Sığır ıslahı konusunda ilk girişimler Mihaliç (Karacabey Tigem), 

Alibey (Sultansuyu Tigem), İstanbul - Çavuşbaşı ve İzmir Hara-yı 

Humayunlar da başlamıştır. 1893 yılında Bu amaçla et ve süt verimi 

yüksek 201 baş boğa Malta’dan seçilerek getirilmiş ve bu çiftliklere 

dağıtılmıştır (Odabaşı, 2014).  

 

Resim 3. Mihaliç Hara-yıHumayunda damızlık boğa 4 

Harayı Humayunlara ek olarak et ve süt talebini karşılamak amacıyla 

Tekirdağ ve civarında, Manisa Alaşehir’de, Bursa Karacabey ve 

Mustafakemalpaşa’da ve Kars Kağızman’da halka ait özel çiftlikler 

kurulmuştur (Boy, 2017).  

 
4http://www.hayalimbiciftlik.com/tarih-ciftlikat-i-humayunlar/ 
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Resim 4 İlk özel çiftliklerin ve sanayi işletmelerinin kurulması5 

Bu çiftliklerde genel olarak düşük verimli karasığır olarak adlandırılan 

yerli ırk sığır yetiştirilmiştir (Boy, 2017). 

Kars ili bulunduğu konum itibarıyla hayvancılığa uygun bir yer olmuş, 

1894 yılında hayvanlardan elde edilen ürünlerin işlenmesi amacıyla 

Kağızman’da 11 adet süthane, 5 adet yağ imalathanesi, 1 adet peynir 

imalathanesi ve 4 adet dericilik imalathanesi kurulmuştur. Ayrıca 

halka süt ürünleri kursu açılmış, bu kurslarda peynir, yağ üretimi gibi 

dallarda uygulamalı eğitim verilmiştir (Gökmen, 2010;  Boy, 2017; 

Karademir, 2018). 

Bugün Manisa iline bağlı Alaşehir ilçesi de 1900’lü yılların sonlarında 

Camus (manda) ve karasığır olarak isimlendirilen yerli ırkı büyükbaş 

hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı bir diğer merkez olmuştur (Gökmen, 

2010). 

1904 yılında Ziraat Memuru Karnik Markar tarafından Sultan II. 

Abdülhamid’e sunulan raporda, süt miktarı ve sütün tereyağı verimini 

artırmak amacıyla Almanya ve Avusturya’dan 300-400 baş damızlık 

 
5Boy,  A., 2017 
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sığır satın alınması ve sığırlardan daha yüksek verim alınabilmesi için 

ihtiyaç duyulan besleme ve barınak koşulları ile ilgili tavsiyelere yer 

verilmiştir. (Odabaşı, 2014) 

Millî Mücadele ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sığırlarda Irk 

Islahı Çalışmaları 

Özellikle 1908 yılından itibaren devlet tarafından hayvan yetiştirme 

amaçlı devlet çiftliklerinin kurulması faaliyetlerine Cumhuriyetin ilk 

yıllarında da devam edilmiştir. Bu kapsamda, Baytar Müdüriyeti 

Umumiliğinin adı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü olarak 

değiştirilmiştir. Genel Müdürlüğe bağlı 7 hara, 8 inekhane ve 2 

yetiştirme çiftliği çalışmalarına devam etmiştir (Bıyıkoğlu, 1976). 

Millî mücadele yıllarında da hayvancılık halkın önemli bir geçim 

kaynağı olarak önemini korumuştur.  Bu nedenle milli mücadele 

döneminde de tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalara ağırlık 

verilmiştir. İlk olarak 23 Ekim 1920 tarih, 2181 sayılı “Damızlığa ve 

Çift Sürmeye Elverişli Hayvanların Dışsatımının Önlenmesi” 

hakkındaki kararname ile binek, çeki ve verimlerinden faydalanılan 

hayvanların dışsatımı yasaklanmıştır (Yakut ve Obuz, 2017).  

Anadolu topraklarını tekrar eski bakımlı haline getirmek, yoksul 

düşen Türk halkını refaha kavuşturmak amacıyla 17 Şubat - 4 Mart 

1923 tarihleri arasında çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi kesiminden 

temsilcilerin katılımıyla düzenlenen I. İzmir İktisat Kongresinde 

alınan kararlar arasında, her türlü hayvanın ıslahı ve çoğaltılması, 

damızlık olan hayvanların kesilmemesi, yurt dışına çıkartılmamasının 
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yanı sıra köylüye hayvan cinslerinin ıslahı ve hayvan hastalıkları ile 

mücadele konularında broşürlerin dağıtılmasına hususlarına da yer 

verilmiştir (İnan, 1989). 

 

Resim 5. Çift süren öküzler 6 

Islah faaliyetleri kapsamında, 1925 yılında Rusya’da faaliyet gösteren 

Saratof Enstitüsünden bir uzman Türkiye’ye getirtilerek Türk 

baytarlarına atlar üzerinde sıcak sperma ile suni tohumlama kursu 

verilmiştir. Böylelikle Bu kurs sonrasında Türkiye’de yetiştirilen 

atlarda sıcak sperma ile suni tohumlama uygulaması başlamıştır. Daha 

sonra koyun ve sığırlardaki sun’i tohumlama ve kısırlık konularında 

eğitim almak üzere Sovyetler Birliğindeki Saratof Enstitüsüne 3 Türk 

baytar gönderilmiştir. Bu eğitimlerden sonra Türkiye’deki sığır ve 

koyunlarda da sıcak sperma ile suni tohumlama tekniği kullanılmaya 

başlamıştır (Bulan, 2019).  

 
6 http://www.hayalimbiciftlik.com/tarih-ciftlikat-i-humayunlar/ 
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Resim 6. I. İzmir kongresinden bir görünüm7 

Ayrıca, ıslah çalışmalarına hız kazandırmak maksadıyla 7 Haziran 

1926 tarihinde 904 Numaralı “Islah-ı Hayvanat Kanunu” kabul 

edilmiştir. Kanun çerçevesinde Ziraat Vekâletinin yardımları, 

damızlık hayvan ihtiyacının karşılanması için istasyonların kurulması, 

her köyde damızlık bir boğa bulundurulması, fakir olan köylüye boğa 

yardımının yapılması ve her sene hayvan sergileri açmak, her yıl at 

yarışları düzenlenmesi gibi konulara yer verilmiştir. Islah çalışmaları 

çerçevesinde 1930 yılında 5 kişilik bir heyet Macaristan ve 

Almanya’dan damızlık at ve koyunun yanı sıra Montofon (Brown 

Swiss) ırkından 25 baş inek ve boğanın yanı sıra diğer ülkelerden 

Simental, Bonihad ve Montafon ırkı damızlık sığırlar ithal edilmiştir. 

 
7 Kaynak: https://www.izmiriktisatkongresi.org/ 
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Sığır yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve damızlık üretimi amacıyla 

Ziraat Vekâleti tarafından Karacabey (Bursa), Sultansuyu (Malatya), 

Çifteler (Eskişehir), Konya, Çukurova (Adana) haralarında birer 

sığırcılık şubesi açılmıştır (Bulan, 2019). 

 

 

Resim 7.  İlk damızlık sığır ithalatı 8 

Türkiye’de ırk ıslahının en önemli aracı durumundaki suni tohumlama 

çalışmaları 1926 yılında başlamıştır. İlk olarak atlarda yapılan suni 

tohumlama işlemi, 1927 yılında sığırlarda uygulanmaya başlanmıştır.  

Bu gelişmeyi izleyen1930-1935 yılları arasında Bursa ve Balıkesir 

Bölgesinin hâkim ırkı olan Boz ırktan inekler İsviçre Esmeri boğaların 

sulandırılıp ısısı +5 dereceye düşürülmüş spermaları ile sun’i olarak 

tohumlanmışlardır. Bu uygulamada, Karacabey Harası Sun’i 

Tohumlama İstasyonunda hazırlanan sulandırılmış boğa spermaları 

soğuk zincir içeren çeşitli vasıtalarla bölgelere götürülmüş ve günlük 

tur sistemi ile ineklerde tohumlamalar yapılmıştır. Sun’i tohumlamaya 

dayalı çevirme melezlemesi ıslah yöntemi sayesinde anılan bölgede 

 
8 Anonim, 2018 
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Karacabey Esmeri adlı yerli fakat üstün verimli bir sığır ırkı elde 

edilmiştir. (Gökçen, 2015). 

Yakın Geçmişte Sığırlarda Irk Islahı Çalışmaları 

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliğinde başlatılan dondurulmuş sperma 

üretimi ile ilgili çalışmalar, 1950 yılından itibaren Lalahan 

Hayvancılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde sürdürülmüştür. Derin 

dondurulmuş spermalar ülke genelinde yerli ırkların tohumlanmasında 

kullanılmak üzere taşra teşkilatlarına gönderilmiştir (Anonim, 2018). 

 

 

Resim 8. Dondurulmuş sperma üretimi ve suni tohumlama çalışmaları9 

Gerek yerli ırklar, gerekse kültür ırkları ve melez genotiplerden elde 

edilen damızlıklar üreticilere dağıtılmıştır. Bu amaçla devlet 

işletmeleri kullanılmıştır. Suni tohumlama uygulaması uzun yıllar 

devletin temel görevi olarak kabul edilmiştir. Diğer yandan uzak 

yörelerdeki köylerde yılın belli bir kısmında ya da sürekli olarak köy 

boğası dağıtılmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak hemen her dönem 

damızlık sığır ithalatına devam edilmiştir (Akman ve ark., 2013).  

 
9Anonim, 2018 
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Çiftlik Hayvanlarında Genetik Islaha Yönelik Mevzuat 

Düzenlemeleri 

Ülkemizde sığırların da dâhil olduğu çiftlik hayvanlarına yönelik 

çıkarılan ilk mevzuat 7 Haziran 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

meclisinde yasalaşan 904 Sayılı “Islah-ı Hayvanat Kanunu” dur 

(Resim 9).  

 

Resim 9. Islah-ı Hayvanat Kanunu10 

Bu kanun ile gerekli olan bölgelerde suni tohumlama uygulattırmaya, 

suni tohumlama uygulamasının yaygınlaştırılması maksadıyla  gerek 

duyulan yerlerde enstitü ve kursların açılması, sperma üretimi 

amacıyla laboratuvar ve köylerde suni tohumlama hayvan duraklarının 

kurulması,  ıslah amacıyla elzem olan her türlü tedbirin alınması, sığır, 

 
10https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc004/kanunt

bmmc004/kanuntbmmc00400904.pdf 
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manda, koyun, keçi, at ve eşeklerde damızlığa olamayacak durumdaki 

erkek hayvanların  kısırlaştırılması,  ırk ıslahı amacıyla tabii ve suni  

tohumlama faaliyetleri ile embriyo transferinin Bakanlığın yanı sıra 

özel sektörün de  yapmasının sağlanması, bu amaçla  özel sektörün 

tesis kurarak sperma ve embriyo üretmeleri ve pazarlamaları, 

depolamaları, nakletmeleri, yurt dışından ithal etmeleri ve diğer 

ülkelere ihraç etmeleri, ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kurulması,  

hayvan sağlığında kullanılan ilaç ve müstahzarların ve zirai 

mücadelede kullanılan ilaçlarının serbest veteriner hekimlerinin ve 

serbest ziraat mühendislerinin muayenehanelerinde ve kliniklerinde 

bulundurmaları, taşımaları ve satmalarının düzenlenmesi gibi 

hükümlere yer verilmiştir (Anonim, 1926). 

Irk ıslahı adına yapılan ikinci büyük yasal düzenleme ise 10.03.2001 

tarih, 24338 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş 

olan 4631 Kanun sayısı “Hayvan Islahı Kanunu” dur. Bu kanun 

çerçevesinde, Kanun; hayvansal üretimin arttırılmasını amaçlayan her 

türlü faaliyetin yanı sıra yarıştırmak ve iş amaçlı olarak yetiştirilen 

hayvanların performanslarının artırılmasına yönelik ırk ıslah 

çalışmalarını,  yerli hayvan genetik kaynaklarının muhafaza altına 

alınmasını, ekonomik bir hayvansal üretimin sağlanmasını ve 

yetiştiricilerin rekabet gücünü yükseltmeyi, bu faaliyetleri yürütmeyi 

ve  hayvan soy kütüklerini tutarak  ile ırklarının ıslahını, hayvanların 

sağlıklı koşullarda yetiştirilmesini ve sağlıklı şekilde üreticilere 

naklini ve korunmasını sağlamayı amaçlamıştır (Anonim, 2001).  
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4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu kapsamında “Hayvanlarda Soy 

kütüğü ve Ön Soy kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik”, “Suni 

Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri 

Hakkında Yönetmelik”, “Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluş ve 

Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” ve “Islah Amaçlı Hayvan 

Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik” ve bu yönetmeliklere istinaden Bakanlıkça çıkartılan 

talimatlar, suni tohumlama faaliyetleri ve sperma üretimi ile 

yetiştiricilerin ıslah amaçlı birlikler şeklinde örgütlenmesi başta olmak 

üzere sığırlarda ırk ıslahı çalışmalarının gelişmesi adına büyük katkı 

sağlamıştır.  

Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde Tarım Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ve 11.06.2010 tarih, 27610 sayılı Resmi Gazete ‘de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu 

yürürlükten kaldırılmış ve at türü dışındaki çiftlik hayvan türlerine ait 

ıslah çalışmaları ile ilgili düzenlemeler birkaç madde ile 

sınırlandırılmıştır. Yukarıda zikredilen ilgili Yönetmelikler de yeni 

kanuna göre tekrar güncellenerek yürürlüğe konulmuştur. 

Sonraki yıllarda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 

ve Yem Kanunu’na istinaden “Safkan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği 

Hakkında Tebliğ” ve “Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Sperma 

Ovum ve Embriyonun İthalatı, Üretimi, Suni Tohumlama Uygulama 

Talimatı” başta olmak üzere alt mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. 
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Islah Amaçlı Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve 

Gelişimi 

Tarım Bakanlığı tarafından 1970 -1990 yılları arasında sığırlarda ırk 

ıslahı çalışmaları amacıyla çeşitli yöntemler izlenmiş ancak bu 

çalışmalar beklenen sonucu vermemiştir. Yürütülen hayvan ıslahı 

çalışmaları açısından soy kütüğü kayıtlarının tutulamaması ve hayvan 

başına verim düşüklüğü sorunları bu dönemde de devam etmiştir. 

(Anonim, 2018).  

Hayvancılığı gelişmiş ülkelerin tamamında olduğu gibi Türkiye çevre 

koşullarına uyumlu, yüksek verimli ve uzun ömürlü sığırlar elde 

etmek, kaliteli damızlık sığır ihtiyacını ülke içerisinden karşılamak, 

yetiştiricilerin iyi bir sürü idaresi ile karlılığını sağlayarak rekabet 

gücünü artırmak amacıyla Türkiye’de ıslah amaçlı ilk yetiştirici 

örgütlenmesi, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na istinaden Bursa 

iline bağlı Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Kooperatifi şeklinde olmuştur.  

Müteakiben, 28.02.1995 tarihinde 904 Sayılı Islahı Hayvanat 

Kanunu’nda “Kooperatif niteliğinde yetiştirici birlikleri kurulur” 

şeklinde düzenleme yapılarak 1995 yılında 16 İl’de kooperatif 

niteliğinde ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, 1998 yılında ise Türkiye 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği kuruldu. Türkiye ve 

İtalya hükümetleri arasında müşterek yürütülen Türk ANAFI-Süt 

Sığırcılığını Geliştirme Projesi (ANAFI) 1989-1994 yılları 
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arasındaAydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, İzmir, Denizli, Manisa, 

Muğla ve Uşak illeri olmak üzere toplam 9 ilde yürütülmüştür.  

Türkiye ile Almanya Hükümetleri tarafından müşterek olarak 

yürütülmüş olan Sığır Yetiştiriciliği Enformasyon Sistemi Projesi 

(GTZ- AFC) projesi ise Bursa, Edirne, Kırklareli, Konya, Sakarya, 

Samsun ve Tekirdağ olmak üzere toplam 7 ilde yürütülmüş olup 2000 

yılında sona ermiştir (Anonim, 2020a). 

GTZ-AFC projesi kapsamında soy kütüğü ve verim kayıtları için  

1990-1994 yılları arasında USA menşeili Dairy Champ programı 

kullanıldı.  Anafi Projesi kapsamında ise 1989 -1994 yılları arasında 

Anafi programı kullanılmıştır. Her iki programın güncellenmesi ve 

sorunlarının giderilmesi ile ilgili problemler yaşanması nedeniyle 

Türk ziraat mühendisleri tarafından Türkiye’nin kendine ait Soy 

kütüğü sistemi yazılımı 1994 yılında tamamlanarak kullanıma 

sunulmuştur. Bu sistem günümüzde çevrim içi olarak hizmet vermekte 

olan e-ıslah veri tabanının alt yapısını oluşturmuştur (Anonim, 2018). 

Her iki projenin gayesi, Türkiye'de yetiştirilen sığırlarda soy kütüğü 

sistemini hayata geçirmek ve ıslah amaçlı yetiştirici birliklerin 

kurulmasını sağlamaktır. Bu projeler amacına ulaşmış ve 1995 

yılından itibaren ıslah amaçlı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri 

proje illerinde kurulmaya başlanmıştır. 
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Resim 10. İlk ulusal soy kütüğü kayıt sistemi11 

Yapılan girişimler ile 16 proje ilinde  kurulan il birlikleri ulusal 

düzeyde dikey örgütlenmesini gerçekleştirmek üzere   bir araya 

gelerek 1998 yılında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez 

Birliği'ni kurmuştur.  

Ulusal Soy kütüğü kayıt sistemi altında soy ve verim kayıtlarının 

toplanmaya başlamasından ardından 1998 yılında sistemde kayıtlı 

sığırlara uluslararası geçerliliği olan Damızlık Belgesi düzenlenmeye 

başlanmıştır (Resim 11).  

Bu projeler ile yetiştiricilerin ıslah amaçlı birlikler şeklinde 

örgütlenmeleri ve sığır soy kütüğü kayıtlarını tutmaları amaçlanmıştır. 
 

11 Anonim, 2018 
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Günümüzde 81 İl’de örgütlenmesini tamamlayan Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birlikleri yaklaşık 2000 personel ve 1000 saha aracı ile 

soy kütüğü kayıt sistemi ve suni tohumlama faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

Resim 11. Damızlık belgesi örneği12 

Türkiye bugün soy kütüğüne kayıtlı Holstein ırkı sığır varlığı 

bakımından Dünya’da dördüncü, kayıtlı Simental ırkı sığır varlığı 

bakımından Dünya’da ikinci ve Esmer (Montafon) ırkı sığır varlığı 

bakımından Dünya’da birinci sırada bulunmaktadır (Anonim, 2018).  

Nitekim 10.03.2001 tarih, 24338 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiş olan 4631 Kanun sayısı “Hayvan Islahı Kanunu” ve 

bu Kanun çerçevesinde yayınlanan Islah Amaçlı Yetiştirici 

Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile 

birlikler yasal dayanağa kavuşmuştur. Bu yasal altyapı, değişerek 

11.06.2010 tarih, 27610 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiş bulunan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki düzenlemeler ile devam 

etmiştir. Hayvan ıslahı faaliyetleri bu Kanun kapsamında yer alan 

 
12Anonim, 2018 
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Madde 10 (1) Fıkrasında “ hayvan ıslah faaliyetleri, yerli hayvan 

genetik kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, damızlık hayvanların 

yetiştirilmesi, kayıt altına alınması, soy kütüklerinin  oluşturulması ve 

hayvanların belgelendirilmesi gibi zootekni konularında düzenleme 

yapmaya, yarışlar düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışında 

düzenlenen hayvan yarışları için müşterek bahis kabul etmeye 

yetkilidir.” maddesi kapsamında zikredilmiştir.”  ve  Madde 10/A (1) 

Fıkrasında “yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması, 

araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 

pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla tüzel kişiliği 

haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri 

kurulabilir.” hükümleri ile yeniden düzenlenmiştir (Anonim, 2010). 

Ulusal Soy Kütüğü Kayıt Sisteminin Kuruluşu ve Gelişimi 

Sığırlarda ilk Soy kütüğü kayıt sistemi oluşturma çalışmaları 1990’lı 

yılların başında başlamıştır. İlk olarak, ABD’den getirtilen sürü kayıt 

sistemi ve ANAFI projesi kapsamında İtalya’dan alınan ANAFI sürü 

kayıt sistemleri kullanılmıştır. Sistemin alt yapısının Türkiye’nin 

mevcut sığır yetiştirme uygulamalarına uyum sağlayamaması 

nedeniyle randıman alınamamıştır.  

Tarım Bakanlığının Almanya ile müşterek yürütmekte olduğu GTZ – 

AFC projesi kapsamında konu uzmanı Ziraat Mühendislerinden 

oluşan bir ekip tarafından yapılan yazılım çalışmaları ile 1994 yılında 

Soy kütüğü kayıt sisteminin ilk temelleri atılmıştır (Anonim, 2018) 
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Tarım Bakanlığı tarafından 2000 yılında hazırlanarak yürürlüğe 

konulan Yine bu yönetmeliğe istinaden “Damızlık Süt Sığırlarında 

Soy kütüğü Talimatı” soy kütüğü kayıt sisteminin yürütülmesi adına 

ilk hukuki alt yapı olarak değerlendirilmektedir. 

2001 yılında yürürlüğe giren 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’na 

istinaden 06.12.2001 tarih ve 24605 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan  “Hayvanlarda Soy kütüğü ve Ön 

Soy kütüğü Esasları ile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri ile Soy kütüğü kayıt sistemi hukuki bir altyapıya 

kavuşmuştur. Yönetmelik kapsamında damızlık yetiştirme, 

hayvanların kaydedilmesi ve ırk ıslahı çalışmalarının yürütülmesi için 

soy kütüğü ve ön soy kütüğü  kayıt sisteminin kurulması 

amaçlanmıştır. Yönetmelikte soy kütüğü sistemi, kayıtlı işletmelerde 

ait olduğu ırkın vasıflarını gösteren hayvanlar için oluşturulan kayıt 

sistemi olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2001).  

Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi'nin (ICAR) standartlarına uyum 

sağlamanın yanı sıra Avrupa Birliği müktesebatına uyum süreci 

çerçevesinde, soy kütüğü kayıt sisteminin çevrim içi çalışan  merkezi 

bir veri tabanına dönüştürülmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaçla, 

2004 yılı Haziran Ayında, ziraat mühendislerinden oluşan bir yazılım 

ekibi tarafından çalışmalar yürütülmüş olup, il birlikleri tarafından 

bağımsız olarak kayıtların depolandığı ve CD ortamında merkezi veri 

tabanına gönderildiği soy kütüğü kayıt sistemleri tek bir çatı altında 

toplanarak çevrim içi ortamda çalışan bir veri tabanı olan “E-Islah” 

yazılımı 2005 yılı Ağustos ayından itibaren hizmete sunulmuştur. 
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Günümüzde Sığırlarda Irk Islahı Çalışmaları 

E-ıslah Veri Tabanı, işletme, hayvan, üreme ve verim kayıtlarının yanı 

sıra ulusal, il, ilçe, işletme, hayvan düzeyinde sunulan güncel raporlar 

ile saha personellerini verimli bir şekilde yönlendirmekte ve  kayıtlı 

işletme sahiplerini, yetiştirme konularında detaylı bir şekilde 

bilgilendirilmektedir. Bunun yanı sıra kayıtlı suni tohumlama 

verilerinden hareketle oluşturulan rapor aracılığı ile yeni doğan 

buzağıların zamanında ve hızlı bir şekilde kayıt altına alınabilmesi 

sağlanmaktadır. Diğer taraftan işletme sahiplerinin inek bazlı aylık süt 

ölçümleri etkili bir şekilde takip edilebilmektedir (Anonim, 2020b). 

Soy kütüğüne kayıtlı şirket işletmeleri Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü’ne (TİGEM), Üniversiteler ve Araştırma Enstitülerine 

bağlı sığırcılık işletmelerinden oluşmaktadır. Soy kütüğüne kayıtlı 

işletmelerin %90.66’sını şahıs işletmeleri oluşturmaktadır. 

E-ıslah veri tabanına kayıtlı işletmelerin türlere göre sayıları Çizelge 

1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Soy kütüğüne kayıtlı işletme sayıları ve ortalama hayvan sayıları 

(Anonim, 2020c) 

İşletme Türü 

 İnek sayısı Toplam sığır sayısı 

N x̄ ±  Sx̄ x̄ ±  Sx̄ 

Kamu 32 458.50±112,81 987.90±235.13 

Kooperatif Üyesi 10 273 4.81±0.056 11.48±0.14 

Şahıs 113 628 16.06±0.058 39.30±0.20 

Şirket 1 401 176.91+8.96 415.45±21.07 

Genel 125 334 17.11±0.14 41,60±0.34 
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Asgari 1 baş ineğe sahip 10273 kooperatif üyesi işletmenin yetiştirici 

birliklerine üyelikleri kooperatif tüzel kişiliği altında 

gerçekleşmektedir. Soy kütüğüne kayıtlı işletme başına düşen inek ve 

toplam sığır sayısı ortalamaları sırasıyla; 17.11 baş ve 41.60 baş 

olarak hesaplanmıştır (Çizelge 1).  

E-ıslah veri tabanı altında soy kütüğüne kayıtlı dişi ve erkek sığır 

sayıları Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2. e-ıslah veri tabanında soy kütüğüne kayıtlı damızlık sığır sayıları 

(Anonim, 2020c) 

İnek Sayısı 

(Baş) 

Düve 

Sayısı 

(Baş) 

Dişi 

Yavru 

Sayısı 

(Baş) 

Boğa 

Sayısı 

(Baş) 

Tosun 

Sayısı 

(Baş) 

Erkek 

Yavru 

Sayısı 

(Baş 

Toplam 

Kayıtlı Sığır 

Sayısı (Baş) 

1 945 991 985 180 629 047 1 158 580 784 642 818 4 784 978 

 

Soy kütüğü kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 4.8 milyon baş sığır varlığı 

içerisinde dişi ve erkek sığırların oranları sırasıyla; %74.40 ve %25.60 

olarak hesaplanmıştır. Soy kütüğünde kayıtlı saf ırkların farklı 

kriterlere göre dağılımları Çizelge 3’de verilmiştir. 

Türkiye’de Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde Siyah Alaca – Holstein ırkının oransal olarak 

fazla olduğu görülmektedir. Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 

Simental ırkı hayvan varlığı olarak ilk sırayı almaktadır.  
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Çizelge 3. Soy kütüğüne kayıtlı sığırların dağılımları (Anonim, 2020c) 

Gruplama N Oran (%) 

Verim yönüne göre   

Sütçü Irklar 2 248 951 73.23 

Kombine Verimli Irklar 771 380 25.12 

Etçi Irklar 20 377 0.66 

Yerli Irklar 30 349 0.99 

Toplam 3 071 057 100.00 

Hayvan varlığına göre   

Siyah Alaca - Holstein 2 225 261 72.46 

Simental 612 388 19.94 

Brown Swiss (Esmer) 145 776 4.75 

Diğer Kültür Irkları 57 283 1.87 

Yerli Irklar 30 349 0.99 

Toplam 3 071 057 100.00 

Sütçü ırklar     

Siyah Alaca - Holstein 2 225 261 98.95 

Kırmızı Alaca - Holstein 13 806 0.61 

Jersey 6 143 0.27 

Danimarka Kırmızısı 1 680 0.07 

İsveç Kırmızısı 687 0.03 

Diğer Sütçü Irklar 1 374 0.06 

Toplam 2 248 951 100.00 

Kombine ırklar   

Simental 612 388 79.39 

Brown Swiss (Esmer) 145 776 18.90 

Montbeliarde 13 139 1.70 

Diğer Kombine Irklar 77 0.01 

Toplam 771 380 100.00 
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Çizelge 3. (Devam) 

Gruplama N Oran (%) 

Etçi ırklar     

Limousin 6 707 32.91 

Charolais 5 261 25.82 

Abeerden  - Angus 5 099 25.02 

Hereford 2 587 12.70 

Belçika Mavisi 488 2.39 

RedAngus 86 0.42 

Diğer etçi ırklar 149 0.73 

Toplam 20 377 100.00 

Yerli ırklar     

Yerli Kara 25 310 83.40 

Güney Anadolu Kırmızısı 2 345 7.73 

Doğu Anadolu Kırmızısı 1 672 5.51 

Yerli Güney Sarısı 644 2.12 

Zavot 244 0.80 

Boz Irk 134 0.44 

Toplam 30 349 100.00 

 

 

Şekil 1. Yetiştirilen ana ırkların coğrafik bölgeler itibariyle oransal dağılımları 
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Türkiye’de ırk ıslahı çalışmalarında kullanılan ilk ırk unvanına sahip 

Brown Swiss (Esmer) ırkı ise hayvan varlığı bakımından Doğu 

Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde ikinci sırada, diğer bölgelerde ise 

üçüncü sırada yer almaktadır (Şekil 1). 

Süt Verim Kontrolleri 

Soy kütüğüne kayıtlı her bir ineğin süt verimleri Uluslararası Hayvan 

Kayıt Komitesi (ICAR) standartları çerçevesinde B4 sistemi yani dört 

haftada bir beyan sistemi yöntemi kullanılarak yürütülmektedir. Süt 

veriminin tespitinde yine ICAR tarafından onaylı dijital ve mekanik 

ölçüm cihazlarının yanı sıra ICAR tarafından uygun bulunan süt 

ölçüm kovası kullanılmaktadır. Aylık süt verim kayıtları dijital ölçüm 

cihazı bulunan işletmelerden elektronik dosya halinde web servis 

aracılığı ile e-ıslah veri tabanına gönderilmektedir. Mekanik ölçüm 

cihazı ve süt ölçüm kovası kullanan işletmelerde ise her bir ineğin 

ölçüm sonuçları süt ölçüm formu aracılığı ile e-ıslah veri tabanına 

kaydedilmek üzere birlik personeli tarafından toplanmakta ya da 

yetiştirici eliyle birlik veya birlik şubelerine teslim edilmektedir. 

Türkiye’de aylık süt verim kontrollerinde kullanılan yöntemlerin 

dağılımı Şekil 3’de verilmiştir. 

Süt ölçüm kovası, dijital ölçüm cihazı ve mekanik ölçüm cihazının 

işletmeler tarafından kullanım oranları sırasıyla,  %92.29, %5.28 ve 

%2.43’dür (Şekil 3). 

Hayvancılık destekleme ödemeleri kapsamında sağım sistemi, 

işletmelerin Soy kütüğü sınıfının (A, B, C, D) belirlenmesinde de 

önemli bir kriter haline gelmiştir. 
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Şekil 2. Süt verim kontrolü yöntemi kullanımı13 

Süt İçerik Analiz Çalışmaları 

Türkiye’de içerik kalitesine göre çiğ süt analizleri 2013 yılından 

itibaren başlamıştır. İlk etapta İl’de kurulan çiğ süt analiz 

laboratuvarları günümüzde 9 İl’e (Ankara, Adana, Aksaray, Balıkesir, 

Bursa, Burdur, Erzincan, Tekirdağ, Uşak) ulaşmıştır. Bu 

laboratuvarlarda toplamda 43 İl’den toplanan inek sütü numunelerinin 

içerik (Kuru madde, yağ, protein, laktoz, üre ve somatik hücre sayısı) 

analiz çalışmaları yürütülmektedir. Çiğ süt analiz laboratuvarları ile e-

ıslah veri tabanı arasında kurulan web servis aracılığı ile analiz 

sonuçları doğrudan e-ıslah veri tabanına kaydedilmektedir.    

 
13Anonim, 2020c 
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Çiğ süt analiz çalışmaları Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Merkez Birliği tarafından yayınlanan “İnek Süt Bileşenlerinin Tespiti 

İçin Örneklerin Toplanması, Analizi ve Değerlendirilmesine Yönelik 

Uygulama Esasları” talimatına uygun olarak yürütülmektedir. 

Süt örnekleri sağım esnasında özel olarak imal edilmiş helezon 

mekanizmasına sahip ve 500 mililitre haznesi bulunan özel bir aparat 

etiketlenmiş süt örnek kabına alınmaktır. Soğuk zincir ile laboratuvara 

ulaştırılan süt numuneleri analiz işlemine tabi tutulmaktadır (Resim 

12). 

Resim 12. Çiğ süt örneklerinin analiz çalışmalarından görünüm 

Sığırlarda Tip Sınıflandırması 

Sığırlarda tip özelliklerine göre sınıflandırma çalışmaları, GTZ-AFC 

projesi kapsamında Almanya ve Türkiye’de düzenlenen kurslar ile 

başlamıştır. Bunu 2001 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 

bağlı işletmelerde görev yapan personel ile Damızlık Sığır 
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Yetiştiricileri Birliklerinde çalışan saha personelinin eğitimleri takip 

etmiştir (Resim 13).  

İlk olarak 2001 yılında Siyah Alaca – Holstein ırkıyla başlayan tip 

sınıflandırması çalışmaları günümüzde Esmer ve Simental ırkları dahil 

olmak üzere üç ana ırk üzerinde devam etmektedir (Şahin, 2011) 

 

 

Resim 13. Tip özelliklerine göre sınıflandırma kurslarından görünüm 

Her üç ırk üzerinde yapılan tip sınıflandırması verileri e-ıslah veri 

tabanına kayıt edilmekte ve bu veriler damızlık değer tahmin 

çalışmalarında kullanılmaktadır. 

Döl Kontrolü Projesi  

Sığırlarda soy kütüğü kayıt sisteminde tutulan bilgilere dayalı olarak 

yapılacak damızlık seçiminde en güvenilir yöntem olan Döl 

Kontrolünü uygulayarak Türkiye çevre koşullarında yavrularının 

verimleri bilinen ve test edilmiş boğa spermaları ve damızlık üretmek 

amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 1999 yılından itibaren süt 

veriminin arttırılması doğrultusunda Siyah Alaca – Holstein ırkı 
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üzerinde uygulanan döl kontrolü çalışmaları, 2009 yılındaki et krizini 

müteakip 2010 yılından itibaren Esmer ve Simmental ırklarını ve 2017 

yılından itibaren ise Angus, Şarole ve Limuzin ırklarını kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. (Anonim, 2020a). 

Islah amacıyla ulusal çapta faaliyet gösteren Türkiye Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Merkez Birliği sığırlarda ırk ıslah programlarının 

planlayarak uygulanmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de 

yetiştirilen Siyah Alaca Holstein ırkı sığırlar için ulusal bir ıslah 

programı hazırlayarak Tarım Bakanlığının onayı sunmuştur. Bakanlık 

onayı almasının sonrasında 1999 yılında Döl Kontrolü Projesini 

uygulamaya koymuştur (Kumlu, 2000).  Bu kapsamda ilk boğa adayı 

seçim çalışmalarına 2001 yılında başlanmıştır.  

Döl kontrolü projesi kapsamında Siyah Alaca-Holstein, Simental ve 

Esmer ırklarına mensup boğaların dişi döllerine göre test çalışması 

tamamlanmış olanların süt miktarı, sağım hızı, sağım süresi, tip 

özellikleri, süt yağı, süt proteini, somatik hücre sayısı, doğum 

kolaylığı özellikleri açısından tahmin edilen damızlık değerleri boğa 

katalogları aracılığı ile yetiştirici ve suni tohumlama uygulayıcıları ile 

buluşturulmaktadır. 

Türkiye’de hayvan hareketleri, süt ve et piyasa istikrarı, bulaşıcı 

hayvan hastalıkları, koruyucu hekimlik kapsamında işletmelerde 

yoğun aşı uygulamaları döl kontrolü projesi açısından çözüm bekleyen 

sorunlar olarak değerlendirilmektedir. 



Tarımsal Üretime Makro Bakış | 234 

 

Döl kontrolü projesinin boğa adayı ebeveynlerinin seçiminden yavru 

testlerinin sonuçlanmasına kadar geçen akış şeması Şekil 4’de 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Döl Kontrolü Projesi akış şeması 14 

Genomik Seleksiyon Çalışmaları 

Genomik seleksiyon projesinin temel amacı, sığır sürülerinde 

seleksiyon uygulamaları açısından bireylerin süt verim özellikleri, süt 

kalitesi, üreme özellikleri ve tip özellikleri bakımından genomik 

damızlık değer tahminlerinin yapılmasıdır. Proje Hayvancılık Genel 

Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 

Ankara Üniversitesi ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 

Merkez Birliği işbirliğinde yürütülmektedir. Projede toplamda 17.162 

Siyah Alaca ineğin analizlerde kullanılarak hedeflenen fenotipik 

 
14Anonim 2020a 
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özellikler bakımından referans popülasyon oluşturulmuştur. Proje 

sayesinde;  

Yerli boğaların suni tohumlama hizmeti için seçiminde genomik 

seleksiyondan faydalanılabilecektir. 

Ülkemize uygun damızlık materyal teminini yerli imkânlarla 

karşılanmasını sağlanacak, damızlık ve genetik materyal (sperma, 

embriyo) kullanımında dışa bağımlılık azaltılacaktır.  

Genomik teknolojilerin hayvan ıslahında uygulamaya aktarılması ile 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek kalitede damızlık hayvan üretimi 

ve rekabetçi hayvansal üretimin sağlanması ulusal ölçekte ilerleme 

sağlanması hedeflenmektedir (Anonim, 2022). 

Veri Kalitesi ve Veri Tabanı Modernizasyon Çalışmaları 

Seleksiyon çalışmalarındaki başarı, ırk ıslahına esas olan soy bilgileri 

ve performans kayıtlarının yerinde, zamanında ve doğru bir şekilde 

toplanabilmesine bağlıdır. Bu nedenle veri kalitesi ıslah çalışmaları 

açısından önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de bu alanda veri kalitesini artırma konusundaki ilk 

çalışmalar, 2005 yılında soy kütüğü kayıt sisteminin çevrim içi alt 

yapıya (e-ıslah) kavuşturulması ile başlamıştır. Bu girişimi 2010 

yılında el terminali aracılığı suni tohumlama bilgilerinin hayvan 

başında kayıt altına alınmasını amaçlayan mobil tohumlama kayıt 

sistemi izlemiştir. Süt verim kayıtlarının otomasyonu konusundaki ilk 

çalışmalar ise süt analiz verilerinin doğrudan e-ıslah veri tabanına 

gönderimini sağlayan web servislerin kurulması ile başlamıştır. Bunu 

2017 yılından itibaren internet bağlantısı olan çiftliklerin otomatik 
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sağım sisteminden alınan ölçüm sonuçlarının e-ıslah veri tabanına web 

servis ile gönderimi izlemiştir.  

 

Resim 14. Mobil kayıt sisteminden görünüm 

Veri kalitesini arttırma çalışmaları, e-ıslah veri tabanında işletme ve 

hayvan ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin mobil alt yapıya 

taşınması kapsamında devam ettirilmektedir.  

SONUÇ 

Osmanlı döneminde kırmızı et ve süt ihtiyacını karşılanmak gayesiyle 

devlet çiftliklerinin kurulması, hayvan başına üretimin arttırılması 

amacıyla damızlık sığırların ithalatının yapılması ve 1904 yılında 

Sultan Abdülhamit’e sunulan ilk ıslah programı, bu alanda önemli ilk 

gelişmeler olarak değerlendirilmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
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gerçekleştirilen iktisat kongresinin ardından 904 sayılı Islahı Hayvanat 

Kanunun yasalaşması başlatılan ırk ıslahı hamlesine önemli bir ivme 

kazandırmıştır.  

Manisa ve Kars başta olmak üzere illerde özel çiftliklerin kurulması 

ve Atatürk Orman Çiftliğinde başlatılan ırk ıslahı çalışmalarının 

ardından Avrupa’dan damızlık inek ve boğa ithalatları,  suni 

tohumlama konusunda gerçekleştirilen kurslar ve Lalahan Hayvancılık 

Araştırma Enstitüsünde dondurulmuş sperma üretimi bu alandaki 

ilerlemeyi hızlandırmıştır.  

Hayvancılığı gelişmiş olan ülkelerde olduğu gibi, ırk ıslahı 

çalışmalarını işin asıl sahibi olan yetiştirici ve onun birliğinin 

yürütmesi adına 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu’nda yapılan 

düzenleme, 2001 yılında 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 

yasalaşması ile mevzuat alanında önemli gelişmeler olarak 

görülmektedir.  

Yetiştirici Birliklerinin Türkiye genelinde yaygınlaşması ile ırk ıslahı 

faaliyetleri ciddi bir aşama kaydetmiştir. Uluslararası kuruluşlara 

üyelik ve işbirliklerinin yanı sıra ıslah çalışmalarına temel olan kayıt 

sistemine yönelik modernizasyon çalışmaları ve veri kalitesi 

konusunda ortaya konulan gayretler anlamlı gelişmeler olarak 

değerlendirilmektedir. 

2001 yılında sütçü ırklarda başlatılan döl kontrolü projesinin ilk 

sonuçlarının 2008 yılında alınması, 2010 yılından itibaren kombine 

verimli ırklar ile etçi ırklarda da projenin yürütülmesi, yerli sperma 
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üretimi ve bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması açısından büyük 

katkı sağlamıştır. 

Tüm bu gelişmeleri müteakip 2016 yılında Siyah Alaca Holstein 

ırkında başlatılan genomik seleksiyon projesi sığırlarda Türkiyenin ilk 

gen havuzunun oluşturulması ve ırk ıslahı faaliyetlerinin geleceği 

açısından önemli bir gelişmedir.  Daha da önemlisi, ırk ıslahı alanında 

gerçekleştirilen bu faaliyetlerin tamamının Tarım ve Orman Bakanlığı 

ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 

ortaklığında yapılıyor olmasıdır. 

Ortaya konulan bu gayretlerin gelecekte de gelişerek devam etmesi 

için mevcut altyapının gözden geçirilmesi, sistemin zayıf yönlerinin 

ortaya konulması,  olası fırsatlar ve risklerin detaylı bir şekilde analiz 

edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu temele dayalı olarak orta ve 

uzun vadeli stratejilerin oluşturulması, Türkiye’deki ırk ıslahı 

faaliyetlerinde sürdürülebilirliği ve rekabet gücünün arttırılmasına 

adına önemli katkılar sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Çiftlik hayvanları, ilk evcilleşmelerinden bu yana devam eden yaklaşık 

10.000 yıllık süreçte, başta üretim özellikleri olmak üzere birtakım farklı 

özellikleri için, insanlar tarafından uygulanan yapay bir seçilime tabi 

tutulmuşlardır. İlk önceleri bu seçim muhtemelen uysallık ve 

yönetilebilirlik ile sınırlı olabilmekte iken, daha sonra, insanların 

dünyanın farklı bölgelerine yayılarak farklı ilkim ve coğrafi koşullarda 

yaşamaları ile hayvanların bu koşullara uyumu ve hastalıklara karşı 

direnç gibi özellikler de seçim için göz önünde bulundurdukları 

faktörlerden olmuştur. Bu süreçte hayvanlardaki kalıtsal özelliklerinin 

temeli bilinmese de, yavruların genellikle ebeveynlerine benzediği ve 

damızlık seçiminin buna göre yapılması gerektiği çok iyi anlaşılmıştır. 

19. yüzyılda, DNA’nın genetik bilginin taşıyıcısı olduğunun keşfi ile 

bilim insanlarının DNA üzerindeki çalışmaları da ivme kazanmaya 

başlamıştır. Genetik bilgi ve DNA arası ilişkilerden yola çıkılarak, türler 

arası ve tür içi farklılıklar, kalıtsal kusur ve hastalıklar, kalıtsal 

özelliklerin yeni jenerasyonlara aktarılma mekanizmaları gibi konularda 

günden güne yeni gelişmeler kaydedilerek, bu alandaki bilgi birikimi ve 

yapılan daha ileri düzeydeki çalışmalar, aynı zamanda yeni tekniklerin 

geliştirilmesine de olanak sağlamıştır (Epstein ve Mason, 1984). 

Tarımsal düzeyde ele alındığında, bitki ve hayvan genetiğinde verime 

etkili olan birçok özellik, çoklu genlerin etkileri ve çevre tarafından 

belirlenir. Bu tür özellikler çok faktörlü özelliklerdir ve kantitatif 

özellikler olarak tanımlanırlar. Kantitatif özellikleri etkileyen genler, 
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basit Mendel genetiği özelliklerini etkileyenlerden farklı değildir ve bu 

genler birden çok alele sahip olabilirler ve dolayısıyla kısmi baskınlığa 

sebep olabilirler. Bunun yanı sıra bir özellik birkaç gen tarafından 

kontrol ediliyorsa, kalıtım modeli basit bir Mendel modeline 

uymayabilir. Çünkü birden fazla gen söz konusu olduğunda, bir genin 

etkileri diğer genler tarafından baskılanabilir. Böyle durumlarda bu 

genlerin sayısı tahmin edilebilir ve bunların çoğu basit ardışık ve tekrar 

polimorfizmleri aracılığıyla haritalanabilir. Kantitatif bir özelliği 

etkileyen bir gen, kantitatif özellik lokusu (QTL) olarak 

adlandırılmaktadır. Genomdaki QTL'lerin konumları, basit tandem 

tekrar polimorfizmleri veya diğer genetik işaretleyici tiplerine göre 

genetik haritalama ile belirlenebilir. QTL'lerin haritalanması, ıslah 

programlarında genlerin manipülasyonuna ve genlerin tanımlanmasına 

yardımcı olmaktadır (Passarge, 2007). 

 Moleküler genetik alanındaki gelişmeler, geliştirilen yeni tekniklerin 

çiftlik hayvanlarının ıslahında uygulanması ve hayvanlarda genomik 

düzeyde yapılan çalışmalarla; tür ve ırka özgü genetik karakterizasyon, 

kantitatif özellikteki gen bölgelerinin tespiti, parazit ve hastalıklara karşı 

genetik direnç ve genetik hastalıkların kontrolü, ebeveyn tayini gibi 

birçok uygulama alanı bulunmuştur. Hayvan ıslahında yürütülen 

genomik çalışmalar; verimle ilişkili gen bölgelerinin tespit edilmesi, 

damızlıkların çok erken yaşlarda seçimi ve jenerasyonlar arası sürenin 

kısalması gibi gelişmelere imkan sağlamıştır. Genomik temele dayanan 

hayvan ıslahı, öncelikle genetik yapıyı (genotip) tanımlamak ve daha 

sonra bir hayvanın performansını tahmin etmek için DNA belirteçlerinin 

kullanılmasını temel alır. Bu strateji, markör destekli seçim (MAS) 
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olarak bilinir. MAS, çoğalmaya devam eden popülasyonlarda mevcut 

genetik varyasyonun kullanılmasını kolaylaştırır ve arzu edilen 

özelliklerin tamamını geliştirmek için kullanılabilir. Günümüzde hayvan 

ıslahında Markör destekli seçim (MAS, Marker Assisted Selection) gibi 

genotipe göre uygulanan seleksiyon yöntemleri için QTL belirlenmesi 

amacıyla kullanılmaktadır (Hillel ve ark., 1992; Nicholas, 1996; Gürses 

ve Bayraktar, 2014). Ayrıca moleküler markörlerin uygulanmasıyla, 

klasik ıslahta kolayca aşılamayan bazı engellerin de kolayca aşılmasını 

sağlayabilmektedir (Kinghorn ve ark., 1994). 

Moleküler markörlerin uygulama alanları 

DNA dizisi üzerinde yapılan araştırmalarda, polimorfik bölgelerin 

keşfedilmesi ve sonrasında kaydedilen gelişmeler hayvanlarda genotipik 

farklılıkların anlaşılmasını sağlamıştır. Bu değişkenliğin açıklanması ve 

gözlenen fenotiple ilişkilendirilmesi, moleküler genetik belirteçlerin bu 

alanda güvenli bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Moleküler 

DNA markörleri yapı olarak polimorfiktir ve bu markörlerin ıslahta ve 

diğer alanlarda kullanımlarına yönelik tanımlama çalışmaları için 

kullanılan yöntemler arasında, kısıtlama fragman uzunluğu 

polimorfizmleri (Restriction Fragment Length Polymorphism, RFLP), 

mikrosatellitler (Simple Sequence Tandem Repeat, SSTR) ve tek 

nükleotid polimorfizmleri (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) 

bulunur. Bağlantı analizi, ilişkilendirme analizi ve gen fonksiyonunun 

analizi, hangi bir polimorfik yapının istenilen bazı özellikler için uygun 
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belirteçler olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir (Passarge, 

2007).  

Bu uygulamalar amaçları doğrultusunda ele alındığında, aşağıdaki gibi 

sıralanabilir; 

Ebeveyn tayini 

Hayvanlarda ebeveyn tayininde genellikle düşük maliyetli yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden, amplifiye edilmiş fragman uzunluk 

polimorfizmleri (AFLP), düşük yoğunluklu tek nükleotid 

polimorfizmleri (low-density SNPs) ve mikrosatellitler (SSTRs), en çok 

tercih edilen yöntemlerdir. Ebeveyn tespitinin temelinde, dışlama tabanlı 

(exclusion-based) ve olasılığa dayalı tahmin (likelihood) yöntemleri 

kullanılmaktadır. Dışlama yöntemleri Mendel yasaları ihlal edildiğinde 

yanlış ebeveyn-yavru kombinasyonlarının dışlanması şeklindedir ve 

sadece Mendel kurallarına uyum göstermeyen genotipler 

kullanıldığından, olasılık tabanlı yöntemlerden daha fazla lokusa ihtiyaç 

duyulur. Olasılığa dayanan yöntemlerde ise aday ebeveynlerin 

genotipleri göz önüne alındığında, yavrunun genotipinin olasılığı 

(likelihood ratio, LR)’nı belirlenir ve bu hesaplamada nadir alellere daha 

fazla ağırlık verilir. Olasılığa dayalı yöntemler, dışlamaya dayalı 

yöntemlerden daha yüksek isabet derecesine sahiptir, ancak bunların 

yorumu daha karmaşıktır. Çünkü farklı lokusların tipik olarak bağımsız 

olduğu varsayılarak, toplam LR hesaplamasında tüm lokuslar dikkate 

alınmaktadır (Grashei, ve ark., 2018) 
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Bir hayvanın damızlık değerinin belirlenmesinde ana ve babanın 

bilinmesine gerek duyulmaktadır. En güvenilir ebeveyn tayini moleküler 

markörler kullanılarak yapılır ve %90’ın üzerinde doğruluk payı vardır. 

Diğer yöntemlerden Kan gurupları yönteminde isabet %70-%90 ve diğer 

biyolojik markörler kullanılarak yapılan testlerde isabet %40-60 

düzeyindedir (Geldermann ve Ellendorf, 1990). Daha yüksek düzeyde 

polimorfik olan mikrosatellitler ebeveyn tayini için daha uygundur ve 

PCR temelli ebeveyn tayini için çiftlik hayvanlarında başarıyla 

uygulanmaktadır (Jeffreys ve ark., 1985; Mitra ve ark., 1999). 

Yavru cinsiyetinin belirlenmesi 

Yavrunun cinsiyetinin belirlenmesi, hayvan yetiştirmede istenilen verim 

yönünde önemli avantajlar sağlamaktadır. Embriyo transferi 

uygulamalarında yavrunun cinsiyetinin önceden belirlenebilmesine 

imkan sağlayan yöntemler vardır. Ancak, bu yöntemlerin hem yavruya 

zarar vermeyecek hem de kolay uygulanabilir ve güvenilir yöntemler 

olması gerekir. Memeli türlerinde cinsiyet tayini için polimeraz zincir 

reaksiyonuna dayalı basit ve hızlı bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem 

çinko parmak x (Zfx) ve çinko parmak y (Zfy) genleri içindeki bir 

intronun PCR amplifikasyonuna dayalı olarak, Zfx ve Zfy intronları 

arasındaki bant uzunluğuna dayanmaktadır. Türler arasında Zfy 

intronunun boyutu, Zfx intronuna göre daha fazla değişkenlik 

göstermektedir. Birçok memeli türünde uygulanabilen bu teknik ile 

yalnızca 1 primer seti kullanılarak yavru cinsiyeti belirlenebilir (Shaw ve 

ark., 2003).  
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Freemartinismus olgusunun tespiti 

Freemartinizm, ikiz veya çoklu gebeliklerde aynı zamanda farklı 

cinsiyetlerdeki fetusların varlığında dişi olanlarda üreme sisteminin 

gelişememesine ve dolayısıyla kısırlığın ortaya çıkması durumudur. 

Cinsel farklılaşma öncesi ikiz fetüslerin fetal zarları arasındaki 

anastomozlar veya vasküler bağlantılar yoluyla ortak bir kan sisteminin 

oluşumu nedeniyle XX/XY hücre dizilerinin (lökosit kimerizmi) ile 

tanımlanır. Gonadal farklılaşmanın erkeklerde dişilerden birkaç gün 

önce başlaması sebebiyle erkek gonadından cinsiyet belirleyici 

hormonların dişi fetüse taşınması, dişinin üreme organlarının gelişimini 

baskılar. Heteroseksüel ikiz gebelikten doğmuş dişilerin %80-97'sinde 

lökosit kimerizmi ve freemartinizm görülmektedir. Bu nedenle, 

heteroseksüel çoğul gebeliklerde erken teşhis çok önemlidir (Kozubska 

ve ark., 2019). Freemartinizm özellikle tek yumurtlayan (mono ovulatör) 

hayvanlarda önemlidir (Mitra ve ark., 1999). Farklı cinsiyetli ikiz 

yavrularda dişi cinsiyetli yavruda görülen kısırlık durumu olarak 

tanımlanır. Yetiştiriciler için yüksek ekonomik kayba sebep olan 

Freemartinizm, kromozomların sayısal ve yapısal incelenmesi 

(sitogenetik) ve moleküler tekniklerle belirlenebilmektedir (Nowacka ve 

ark., 2004). Bu teknikler FISH (fluorescence in situ hybridization), 

(Sohn ve ark., 2007), minisatellit ve mikrosatellit DNA polimorfizmleri 

kullanılarak uygulanmaktadır (Plante ve ark. 1992; Rejduch ve ark., 

2001). Özellikle cinsiyet kromozomları taşıdıkları bazı genler (SRY, 

AMELX/AMELY, ZFX/ZXY) bakımından incelenerek (Schellander ve 

ark.,1992; Justi ve ark., 1995) Y veya X kromozomuna özgü bazı 
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markörlerin yardımıyla (BOV97M, BRY.1 ve BRY.4) yavru cinsiyeti 

belirlenebilmektedir (Nowacka ve ark., 2004; Olsaker ve ark., 1993). 

Genetik uzaklığın tahmini 

Lokuslar arasındaki mesafe genetik veya fiziksel mesafe olarak ifade 

edilebilir. Bağlantılı lokusları birbirinden ayıran genetik mesafeyi, 

rekombinasyon sıklığıyla, fiziksel mesafeyi ise nükleotid baz çiftlerinin 

sayısıyla tahmin etmek mümkündür. Genetik mesafe belirlenirken 

ailedeki rekombinasyonun gözlenmesi gerekmektedir. Bu yöntem 

göreceli olup, her bir kromozom boyunca rekombinasyon geçişinin 

dağılımına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Memeli türlerinde 

rekombinasyon cinsiyete göre de değişmekte olup, dişi mayozdaki 

rekombinasyon sıklığı erkek mayozdakinden daha yüksektir. Bu nedenle 

dişilerdeki genetik uzaklık erkeklerden yaklaşık 1,5 kat daha fazladır ve 

ayrıca rekombinant olmayan DNA uzantı bloklarının varlığı sebebiyle 

genetik uzaklık fiziksel uzaklıktan çok farklı çıkabilir. Fiziksel mesafe 

daha nettir fakat belirlenmesi için birtakım DNA analizlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. İki veya daha fazla gen lokusları arasındaki genetik 

mesafenin tahmin edilmesi, lokuslar arasında genetik rekombinasyonun 

ne sıklıkta meydana geldiği veya gelmediği ile ilgilidir. Ebeveynlerde 

aynı kromozomlar üzerinde bulunan alellerin yavruda bir arada kalıp 

kalmadığı veya rekombinasyon yoluyla ayrılıp ayrılmadığı 

gözlemlenebilir. Günümüzde gen lokuslarının göreli konumlarının 

tahmini, yerini doğrudan rekombinant DNA teknolojisi yöntemlerine 

bırakmıştır (Griffiths ve ark.,2000; Vogel ve Motulsky, 1997) 
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Popülasyonlar arasındaki genetik uzaklığın tahmini bize birtakım 

olanaklar sağlamaktadır bunlar; pedigrinin doğrulanması, bir tür içinde 

zamanla oluşmuş varyasyonların değerlendirilmesi, tür içi farklı ırkların 

veya ırklardan ayrılmış alt gurupların ve hatların tanımlanması gibi 

önemli hususlardır (Mitra ve ark., 1999). Mikrosatellitler, amplifiye 

edilmiş DNA parçalarının uzunluk polimorfizmi (AFLP, amplified 

fragment length polymorphisms) ve rastgele amplifiye edilmiş 

polimorfik DNA (RAPD, random amplified polymorphic DNA), gibi 

moleküler yöntemler genetik uzaklık belirlemede yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Erhardt ve Weimann, 2007; Elmacı ve ark., 2007). 

Hastalıklara genetik yatkınlığın belirlenmesi ve hastalık kontrolü 

Genlerde veya kromozomda bulunan bir kusur patolojik bir duruma yol 

açar. Bu kusurlar genetik hastalıklar olarak tanımlanır. Genetik 

hastalıkları, tek gen bozuklukları ve kromozomal bozukluklar olarak iki 

guruba ayırabiliriz. Öte yandan, çok faktörlü bozukluklar, genetik ve 

çevresel faktörlerin etkileşime girdiği durumlarda meydana gelen 

bozukluklar da genel olarak genetik hastalık olarak kabul edilmektedir.  

Çok faktörlü bozukluklar genellikle doğuştan gelen bozukluklar olarak 

kategorize edilir. Genetik hastalıkların birçoğunun tek bir genin DNA 

dizilimindeki değişikliklerden kaynaklandığı bilinmektedir. Bir gen 

birçok şekilde değişebilir (mutasyon) ve bu da işlevini yerine 

getiremeyen farklı bir protein senteziyle sonuçlanabilir. En yaygın gen 

mutasyonu, DNA'da tek bir bazda meydana gelen değişiklik olarak 

görülmektedir. Diğer mutasyonlar arasında tek veya birden fazla bazın 

silinmesi (delesyon) veya fazlalığı (duplikasyon veya insersiyon) yer 
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alır.  Mutasyon sonucu değişikliğe uğramış protein ürünü hala bir miktar 

işlevini koruyabilir, ancak daha düşük bir kapasitede olabilir. Diğer 

durumlarda, protein mutasyonla tamamen devre dışı kalabilir veya 

tamamen farklı ve zarar verici bir işlev kazanabilir. Belirli bir 

mutasyonun sonucunda yalnızca bir proteinin işlevini nasıl değiştirdiği 

değil, aynı zamanda söz konusu proteinin hayati fonksiyonları ne ölçüde 

etkilediği önemlidir (Anonim, 2010). 

Hayvanların genomlarındaki varyasyonlar hastalık, genetik kusurlara 

direnç ya da yatkınlığa yol açabilmektedir. Allelik varyasyonların 

homozigot veya heterozigot olma durumları da aynı zamanda hastalığın 

ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. İlaçlarla tedavisi çok zor olan ciddi 

hastalıkların birçoğu bakteri veya virüs kaynaklı olmaktan ziyade, 

kalıtsal olup bunların sebebi genomdaki bazı kusurlara dayanmaktadır. 

Kalıtsal yolla aktarıldığı tespit edilmiş hastalıkları taşıyan bireylerin 

belirlenmesi, özellikle fenotipik olarak hastalık belirtisi göstermeyen ve 

normal bireylerden ayırt edilemeyen genetik yapıdaki bireylerin sürüden 

ayıklanmasında kullanılan önemli bir araçtır. (Mitra ve ark., 1999). 

Genetik çeşitlilik ve gen kaynaklarının korunması 

Ekolojik yönden çeşitlilik; bir sistemde farklı renk, çeşitlilik ve canlılık 

katan dinamik bir özelliktir. Biyolojik çeşitlilik canlıların sınıf, gurup ve 

organizasyon seviyelerindeki yaşamlarının çeşitliliğini ifade etmekte 

olup, aynı zamanda belli bir ekosistemdeki bitki, hayvan, bakteri, gibi 

canlılara ilişkin ırkların topluluğudur. Biyolojik ve genetik çeşitlilik 

yakından ilgili olup, karşılıklı önemli bir bağımlılık söz konusudur 
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(Soysal ve ark., 2003). Bu bağlamda incelendiğinde, genetik çeşitlilik bir 

bölgede yaygın olarak yetiştirilmekte olan ve o bölge koşullarına adapte 

olmuş canlı türlerinin kalıtsal zenginliği olarak ifade edilebilir. Diğer bir 

deyişle o bölgedeki canlı türlerine ait bir gen havuzudur.   

Farklı bölgelere özgü ırklara ait gen havuzları aynı zamanda ıslah 

programlarının da temelini oluşturmaktadırlar. Genetik varyasyonun 

bulunmadığı bir durumda ıslahtan söz etmek te mümkün değildir. Ancak 

bu varyasyonlar kullanılarak geliştirilen yeni genotipler ve bunların 

giderek çoğaltılması, varyasyonların daralmasına ve genetik erozyona 

sebep olmaktadır (Mercan ve Okumuş, 2004; Gürses ve Bayraktar, 

2014). Ekonomik verim seviyesinin artırılması amacıyla uygulanan ıslah 

yöntemleri zamanla genetik çeşitliliğin azalmasına yol açmaktadır. Islah 

amacıyla uygulanan akrabalı yetiştirme, ırklar arası melezleme ve belirli 

bir verim yönündeki seleksiyon, ırkı oluşturan popülasyonda azalma ve 

mevcut genetik varyasyonda daralma ile sonuçlanmaktadır. Bu sebeple 

birçok ırk yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu alanda çalışan 

bilim insanları, evcil hayvan genetik kaynaklarının korunması yönünde 

çalışmalar başlatmışlardır. Özellikle FAO’nun bu alanda 1992 yılında 

başlattığı evcil hayvan genetik kaynaklarının dünya genelinde bir çok 

ülkede eşzamanlı olarak korunmasına yönelik programın temel amacı 

genetik kaynaklar ile ilgili bir farkındalık oluşturmak ve koruma 

stratejileri belirlemektir (Scherf, 1994; Gandini ve ark., 1999). 

Genom haritalarının oluşturulması 

Genom haritalamasına yönelik olarak 1990’lı yıllarda başlatılan insan 

genomu projesinde hedef olarak 30.000 genin tespit edilmesi 
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hedeflenmiştir. Gen haritalarının oluşturulması için başlatılan 15 yıllık 

bu proje, 2003 yılında yaklaşık 25.000 gen tanımlanmasıyla 

tamamlanmıştır (Gürses ve Bayraktar, 2014; Anonim, 2014). İnsan 

genom projesi, diğer türlerin genom haritalarının oluşturulmasına 

referans olması bakımından önemli bir projedir (Baltimore, 2001). 

Genom haritaları markör olarak Tip I (RFLP ve PCR-RFLP) ve Tip II 

(Mikrosatellitler) kullanılarak oluşturulmaktadır. Türler arasında 

karşılaştırmalı haritaların oluşturulmasında, korunan dizileri temsil 

etmeleri nedeniyle Tip-I markörler kullanılmıştır.  Tip-I markörler aynı 

zamanda protein kodlayan markörlerdir. Türler arası bağlantı 

haritalarının oluşturulmasında ise, protein kodlamayan fakat DNA'nın 

anonim kolları üzerinde bulunan ve yüksek derecede polimorfik yapıda 

olan Tip-II markörler kullanılmıştır. Kullanım sıklığı bakımından Tip II 

markörler, daha fazla polimorfizm göstermeleri, daha kolay ve hızlı bir 

şekilde analiz edilebilmeleri nedeniyle, daha çok tercih edilen 

markörlerdir (Gürses ve Bayraktar, 2014; Womack ve ark.,1997; 

O'Brien, 1991).  

İnsan genom projesini baz alarak çiftlik hayvanlarında başlatılan genom 

haritalarının oluşturulması çalışmaları daha çok bağlantı haritalaması ve 

karşılaştırmalı haritalama çalışmalarından oluşmuştur (Womack ve 

ark.,1997). İnsan genomu ve bazı farklı türlere ait karşılaştırmalı genom 

haritaları oluşturularak kullanılmaya başlanmıştır (Dodgson ve Cheng, 

1999; Hayes ve ark., 2002). Bu sebeple geriye kalan diğer türlere ait 

genom haritalarının oluşturulması daha kısa zamanda ve kolayca 

hazırlanabilir (Rubin, 2001). İhtiyaç duyulduğunda A.B.D. Ulusal 
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Hayvan Genomu Araştırma Programı, INRA Biyoteknolojileri ve Roslin 

Enstitüsü gibi kurumsal web sayfalarından birçok çiftlik hayvan türüne 

(kuyun, keçi, at, sığır, domuz ve tavuk gibi) ait genom haritalarına 

ulaşılabilmektedir. 

Kantitatif etkili lokusların belirlenmesi (QTL) 

Kantitatif özellikleri etkileyen genler genellikle doğrudan tanımlanamaz. 

Çünkü bu özellikler diğer genlerin ayrışması sonucunda ve çevresel 

varyasyon sonucu gizlenmiş olabilirler. Bu sebeple kantitatif özelliklere 

etki eden genlerin etkileri bireyler arasında da farklılık göstermektedir. 

Bunlar ancak basit tandem tekrarı gibi genetik belirteçlerle 

polimorfizmler (STRP) bağlantılıysa lokalize edilebilirler ve genotipin 

kantitatif özelliği etkilemesi bağlı STRP'nin genotipi ile 

ilişkilendirilebilmektedir (Passarge, 2007).  

Çiftlik hayvanlarında kantitatif özellikler, aynı zamanda genetik 

varyasyonların birer sonucudur. Ekonomik önem arz eden et, süt, yavru 

sayısı, yapağı verimi, canlı ağırlık kazancı, parazit ve hastalıklara genetik 

direnç, gibi özellikler, genotip ve çevrenin etkisinde olan ve çok faktörlü 

kalıtım gösteren kantitatif karakterlere örnek olarak gösterilebilir. Bu 

özelliklerle ilişkili genleri taşıyan lokuslar QTL olarak 

adlandırılmaktadır (Beuzen ve ark., 2000). 

Kantitatif etkili lokusların (QTL) belirlenmesi ve bunların doğrulanması 

oldukça masraflı, karmaşık ve zaman alıcı birtakım çalışmaları 

gerektirse de QTL’ler uygulamadaki sonuçları ve faydaları bakımdan 

büyük bir ekonomik potansiyele sahiptirler. Kantitatif etkili lokusların 
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(QTL) haritalamasında iki temel strateji izlenmektedir. Bu stratejilerin 

ilki genom taraması, ikinci strateji ise aday gen yaklaşımıdır (Haley ve 

Visscher, 1999). 

Genom Taraması 

Organizmanın tam genom taramasınd tüm kromozomlar boyunca çoklu 

lokuslarda polimorfik DNA dizisi varyantları olan SNP’ler kullanılır. 

Dizi karşılaştırmalı genomik hibridizasyon, mikro dizi metodolojisini 

genomik hibridizasyonla birleştirir. Tam genom taraması ile, bir özellik 

lokusunun polimorfizmi için tüm kromozomların bağlantısını analiz 

edilebilir. Bu bağlantıları analiz etmek için bilgisayar tabanlı birçok 

farklı test prosedürleri mevcuttur. Test edilecek genom ve referans olarak 

normal bir genom prob olarak kullanılır. Mikro-Array, genom çapında 

bir ölçekte delesyonları ve duplikasyonları saptamanın hızlı ve etkili bir 

yoludur (Passarge, 2007). 

Islah amaçlı genomik seleksiyon uygulamalarında, aynı özellik için 

istatistiksel yöntemlerle elde edilen fenotipik veriler genetik verilerle 

birleştirilmektedir. Çok sayıda polimorfik markör yardımıyla binlerce 

hayvanın farklı kromozomlarındaki genetik varyasyon belirlenir. 

Hayvanlardaki her bir farklı özellik için kantitatif etkili lokuslar (QTL) 

belirlenebilir. Sorumlu QTL'in kromozom üzerindeki en uygun konumu 

ve bir özelliğin kalıtımı ile genom boyunca sayısız polimorfizm 

arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu yöntem, polimorfizmlerin ayrı ayrı 

incelenmesi yerine, ardışık bitişik markör çiftlerinin kalıtımını 

doğrulamayı içerir ve bu aynı zamanda aralık haritalama olarak da 
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bilinir. İki markör karakteristik olarak bağlantılı olmasa bile, aralarında 

yer alan bir QTL tespit edilebilir. Yeterli sayıda hayvan kantitatif bir 

özellik için fenotiplendirilerek tüm kromozomlar polimorfik markör seti 

ile genotiplendirilmişse, bütün QTL lokasyonlarını haritalamak 

mümkündür. Sığırlarda boynuzluluk, sığır ve koyunlarda kas 

hipertrofisi, sığırlarda süt verimi, domuzlarda et kalitesi ve koyunlarda 

doğurganlık gibi özellikler genom taramasıyla haritalanan QTL 

bulgularına örnek olarak gösterilebilir (Gürses ve Bayraktar, 2014). 

Aday gen yaklaşımı 

Bir geni tanımlamak için öncelikle o gen lokusunun hangi kromozom 

üzerinde olduğu, daha sonra o genin ekson ve intron yapısının 

belirlenmesi gerekmektedir. Bir genin işlevi, kısmi veya tam dizi bilgisi 

hakkında fikir verebilir. Birçok organizmaya ait genom bilgileri, 

elektronik veri bankalarında saklanmaktadır ve ihtiyaç duyulduğunda 

polimorfik işaret lokuslarının haritalarına buralardan erişim 

sağlanabilmektedir. Aday gen yaklaşımında farklı organizmadan elde 

edilen veriler karşılaştırılabilir ve diğer kaynaklardan alınan bilgiler 

kullanılabilir (Passarge, 2007). 

Aday gen yaklaşımı, öncelikle bir özellik iyi bilindiğinde ve bu özellikte 

bir değişikliğe neden olduğundan şüphelenilen bir veya daha fazla gen 

mevcut olduğunda kullanılır. Aday genlerin belirlenmesi genellikle, tüm 

genomu taramak yerine araştırılan özellikle ilgili bir QTL arama yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. Kantitatif bir özelliği etkilemesi muhtemel genler 

belirlendikten sonra, bu aday genlerin QTL olup olmadığını doğrulamak 

için bir ilişkilendirme veya bağlantı analizi yapılır. Aday gen yaklaşımı 
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genotipleme maliyetini önemli ölçüde azaltabilir, ancak aday genler için 

kullanılan yöntemlerin uygulanması, genlerle ilişkileri tam olarak 

bilinmeyen özellikler için uygun olmayabilir (Guerses ve Bayraktar, 

2014). Çok iyi bilinen özellikler için bile, ilişkili olabileceği düşünülen 

genlerin daha kapsamlı taranmasının avantajları vardır. Çünkü bu 

araştırmalar, daha önce şüphelenilmeyen lokusları da ortaya çıkarabilir 

(Beuzen ve ark., 2000). Çiftlik hayvanlarında verimle ilişkili 

(domuzlarda östrojen reseptörü ve doğumdaki yavru sayısı, sığırlarda 

renk kalıtımı, sığır ve keçilerde kazein lokusu ve süt proteini verimi, 

büyüme hormonu geni ve sütteki kazein oranları) birçok QTL, aday gen 

yaklaşımı kullanılarak haritalandırılmıştır (Lien, 1998). 

İşaretleyici destekli seleksiyon (MAS) 

Markör destekli seleksiyon (MAS, Marker Assisted Selection) hayvan 

genetiği ve moleküler genetiğin birleşiminden oluşmaktadır. Hayvanın 

fenotipini etkileyen faktörler genetik ve çevreseldir. Kantitatif kalıtım, 

birçok genin etkisi altında olan bir kalıtım şeklidir ve poligenik etki 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Poligenik kalıtım, aynı zamanda çevresel 

faktörlerden güçlü bir şekilde etkilendiğinden, verimle ilgili bazı genler 

çevresel faktörler tarafından maskelenebilir (Ata, 2012).  

Markör destekli seleksiyonda seleksiyon yoğunluğu yaş ve cinsiyet 

faktörleri gözetilmeksizin, kantitatif yönteme göre daha etkili bir şekilde 

kullanılabilir. Kantitatif genetikte kullanılmakta olan bilgilere ek bilgiler 

sağlar ve gerçek ıslah değerini tahmin etme gücünü artırır. Markör 

destekli seleksiyonun bir diğer avantajı ise, jenerasyonlar arası 
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farklılıkların çok kolay bir şekilde belirlenerek, seleksiyondaki 

ilerlemenin hızlandırılmasıdır. Bir hayvanın doğumundan itibaren, çok 

erken yaşta genetik bilgisi elde edilerek, o hayvanın verim dönemi 

beklenmeden gerekli seleksiyon yapılabilir (Sellier 1994; Ün ve ark., 

2000). Markör destekli seleksiyonda kullanılan DNA markörleri, 

günümüzde kullanılmakta olan en yaygın yöntemler olup, bunlar tür 

içindeki farklı bireylerde görülen polimorfik DNA bölgeleridir (Liu, 

1998).  

Polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) kullanımının temelini oluşturan 

sentetik polimeraz enziminin keşfiyle beraber, DNA markörlerinin 

kullanımı daha isabetli ve hızlı sonuçlar vermesi sebebiyle, genetik 

çalışmalarda daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. PCR yöntemi ilk 

olarak 1985 yılında Karry Mullis tarafından keşfedilmiştir. Bu teknoloji 

ile in vitro koşullarda belli büyüklüğe kadar olan DNA parçacıkları 

çoğaltılarak elektroforez işlemine tabi tutulmuş ve görüntüsü elde 

edilebilmiştir (Weber ve May, 1989). Daha sonraki gelişmeler PCR 

tabanlı uygulamaların hayvancılık alanında yaygın olarak kullanımını 

sağlamıştır (Ertuğrul ve ark., 2005). Günümüzde ise, PCR temelli DNA 

analiz tekniklerinden; amplifiye edilmiş DNA’nın parça uzunluğu 

polimorfizmi (AFLP), rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA (RAPD), 

DNA üzerindeki basit dizi tekrarları veya mikrosatellit genotipleme 

(STR), enzimle kesilmiş DNA’nın parça uzunluk polimorfizmi (RFLP) 

ve tek nükleotid polimorfizmi (SNP) gibi yöntemler hayvancılık 

alanında yaygın olarak kullanılmaktadır (Binbaş, 2006). 
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Moleküler Genetik Analizler 

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 

Belirlenen küçük bir DNA dizisinden büyük miktarlarda replikasyon ile 

elde etmek de mümkündür. Bu seçici replikasyon yöntemine polimeraz 

zincir reaksiyonu (PCR) adı verilir. DNA polimerazı, genellikle yaklaşık 

20 nükleotid uzunluğunda olan ve herhangi bir DNA dizisinin uçlarını 

tamamlayıcı olan bir çift kısa, sentetik oligonükleotit primerleri kullanır. 

Hedef parçanın bir molekülü kadar az miktarını içeren bir karışımla 

başlayarak, tekrarlanan DNA replikasyon turları, molekül sayısını 

katlanarak artırır. Çoğaltılmış parçanın molekül sayısı çok fazla miktarda 

olduğundan, genellikle başka bir işleme gerek kalmadan kullanılabilir 

(Passarge, 2007). Başka bir deyişle polimeraz zincir reaksiyonu DNA 

üzerinde istenilen bir bölgenin, in vitro koşullarda çok sayıda kopyasının 

elde edilmesine dayanan bir analiz yöntemidir. Bu yöntemin üç ana 

basamağı vardır (Mullis, 1990).  

Denaturasyon: Kalıp DNA’nın 1-5 dk arasındaki bir sürede 92-95 ̊C de 

çift sarmal yapısı bozulup, tek iplikçik haline gelir. Tek iplikçik 

oluştuğunda bir sonraki safhaya geçilir. Pre-denaturation durumunda 

PCR esnasında 5-10 dk’lık daha uzun bir süre sıcaklığa maruz kalma 

olabilmektedir (Watson ve ark., 1992). 

Tavlama (Annealing): Bu aşama 55-72 C̊ sıcaklıkta 30-60 sn süre ile 

gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında olügonükleotid primerler, denatüre 

olmuş DNA’nın tek iplikçiği üzerindeki tanıdıkları bölgelere yapışırlar 
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(Innis ve Gelfand, 1990). Bu aşama ayarlanırken cihazın sıcaklığı 

primerin bağlanma sıcaklığına göre sitozin ve guanin bazlarının 

toplamının dört katı ile adenin ve timin bazlarının iki katlarının 

toplamına göre hesaplanmaktadır. Bazı kaynaklarda cihazın bu 

aşamadaki ayarı primerlerin Tm sıcaklıklarının 5 ̊C altında olacak 

şekilde yapıldığı belirtilmektedir (Innis ve Gelfand, 1990). Ayrıca PCR 

için kullanılacak primerler dizayn edilirken birbirleriyle dimer 

oluşturmamaları dikkkate alınmalıdır. 

Uzatma (Extension): Bu aşamada iplikçiklere bağlanan primerler, 72 ̊C 

sıcaklıkta 1 ila 5 dk’lık süreyle serbest halde bulunan dNTP bazlarını 

Taq polimeraz enzimi vasıtasıyla çoğaltılan bölgeye ekleyerek, bölgenin 

tamamlanması sağlanmaktadır. Bu işlem esnasında kullanılan Taq DNA 

polimeraz 72 ̊C’de aktif olarak çalışmaktadır (Erlich ve ark., 1991).  

  
 Şekil 1: PCR amplifikasyonunda kullanılan primerlerin ayrılmış iplikçiklere yapışarak yeni 
DNA sentezlenmesi (Passarge, 2007’den alınmıştır) 

DNA’nın çoğaltılması amacıyla gerçekleştirilen PCR işlemi genellikle 

35 döngü olarak gerçekleşir ve bu işlem sonucu hedef DNA’nın 

milyonlarca kopyası oluşur. Son uzama (Final Extension) olarak 
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adlandırılan aşama, bütün döngülerden sonra parçaların uzamasının 

kontrolü amacıyla gerçekleşmektedir. 

Restriksiyon parça uzunluk polimorfizm yöntemi (RFLP) 

Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) analizleri, ilk başlarda 

radyoaktif olarak işaretlenmiş problar kullanılarak (RFLPs) 

yapılmaktaydı. Gelişen teknoloji ile günümüzde PCR temelli RFLP 

olarak parça uzunluk polimorfizmini saptamak amacıyla yapılmaktadır. 

RFLP ilk olarak 1968 yılında Meselson ve Yuan’ın E.coli bakterisini 

kullanarak endonükleaz enzimi üretmeleri ile keşfedilmiştir (Yılmaz, 

2010). Bu yöntemin temeli DNA'da mevcut mutasyon veya polimorfik 

yapıların kesim sonucu elde edilen DNA parçalarının uzunluklarına göre 

belirlenmesine dayanır. Farklı kesme enzimleri DNA üzerinde 

kendilerine özgü nükleotid dizilimi gösteren tanıma bölgelerinden 

keserek DNA’yı parçalara ayırmaktadır (Botstein ve ark., 1980). RFLP 

analizinde enzimle belirli sıcaklıkta sindirme sonrası oluşan 

parçacıkların jel elektroforezi işlemi ile ayrıştırılması ve özel DNA 

boyaları ile boyanmış bu parçacıkların görüntülenmesi sağlanır. Özgün 

DNA dizilim bilgisine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilen bu yöntem, 

bireylerin farklı DNA parça uzunluklarına göre genotiplendirilmesini 

sağlamaktadır. RFLP markörleri birçok in vitro analizde 

kullanılmaktadır. Bunlara, popülasyon analizileri, ebeveyn testleri, 

hastalık tanımlama ve teşhis, kantitatif etkili mutasyonların belirlenmesi 

ve rekombinant DNA teknolojisinde uygulanan yöntemler örnek 

verilebilir (Turner ve ark., 2004; Solak ve ark., 2000). Ucuz ve kısa 
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yoldan mutasyon belirlenmesine rağmen, RFLP analizini için yeterli 

miktarda DNA’ya ihtiyaç duyulması ve bir dizi yorucu ve uzun çalışma 

gerektirmesi bu yöntemin dezavantajları olarak sayılabilir (Botstein ve 

ark., 1980).  

 

Şekil 2: Örnek bir restriksiyon enziminin (HaeIII) DNA üzerindeki tanıma bölgesinden keserek 

iki parçacık oluşturması (Passarge, 2007’den alınmıştır)    

Çoğaltılmış parça uzunluk polimorfizmi (AFLP) 

Hayvanlarda tür ve ırk tanımlama, popülasyon genetiği, sığ filogenetik 

rekonstrüksiyonlar ve genetik haritalama gibi çeşitli alanlarda kullanımı 

yaygın olan çoğaltılmış parça uzunluk polimorfizm (Amplified fragment 

length polymorphism, AFLP) yöntemi, ön bilgi gerektirmemesi, 

evrensel ve değiştirilebilir protokolü ve analiz başına çok sayıda belirteç 

içermesi gibi avantajları nedeniyle tercih edilmektedir. Çoğaltılmış parça 

uzunluk polimorfizmi (AFLP) DNA fragmanlarının PCR ile seçici bir 

şekilde çoğaltılması temeline dayanmaktadır. AFLP Vos ve ark. (1995) 

tarafından geliştirilen ve DNA’nın belirli koşullar altında kesme enzimi 

ile sindirilerek oluşan parçaların tekrar çoğaltılması yöntemiyle elde 

edilen bir genotiplendirme metodudur (Turner ve ark., 2004; Solak ve 

ark., 2000).  
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Şekil 3: Standard AFLP ve AFLP-SSCP yöntemlerinde iki soy arasındaki genetik varyasyonun 

görünümü (Hsu ve ark. 2014’den alınmıştır). 

İlk önceleri daha çok ‘fingerprinting’ olarak tanımlanan parmak izi 

analizlerinde kullanılmasına rağmen AFLP markörleri son yıllarda 

hayvanların tanımlanması, yüksek düzeyde polimorfik olan 

mikrosatelitlerin bulunması, genotipleme çalışmaları ve babalık 

testlerinde de başarıyla uygulanmaktadır (Heaton, ve ark., 2002). AFLP 

analizi, RFLP ile benzerlik göstermektedir ancak daha az miktarlarda 

DNA’ya gereksinim duyulması ve daha kolay olması sebebiyle 

RFLP’den daha avantajlı olduğu söylenebilir (Vos ve ark., 1995). 

Rastgele çoğaltılmış polimofik DNA (RAPD)  

Rastgele çoğaltılmış polimofik DNA (Random Amplified Polymorphic 

DNA, RAPD) yöntemi ile DNA üzerindeki varyasyonlar diğer 

yöntemlerden daha kolay, ucuz ve hızlı, bir şekilde tespit 

edilebilmektedir PCR temeli bu yöntemde, önceden sentezlenmiş bir 

rastgele nükleotid dizisine sahip ve genellikle 10 baz uzunluğunda (örn. 

ACGGTCACTG) primerler kullanılarak genomik DNA'nın farklı 
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bölgeleri çoğaltılır (Cushwa ve Medrano, 1996). RAPD yönteminde tek 

bir PCR reaksiyonuyla farklı lokuslardan bir dizi DNA bölgesi amplifiye 

edilebilir. Tür içi veya türler arası genetik benzerlikleri ve farklılıkların 

belirlenmesi için kullanılan RAPD yöntemi diğer yöntemlere nazaran 

ucuz ve daha hızlı sonuç vermesi, aynı zamanda DNA’nın baz dizilimi 

ile ilgili herhangi bir ön bilgiye sahip olunmadan uygulanabilmesi 

sebebiyle türlerin ve tür içi bireylerin karakterizasyonunda yaygın bir 

uygulama alanı bulmuştur (Bardakçı, 2000). İlk önceleri daha çok bitki 

ve mikroorganizmalar ile ilgili araştırmalarda kullanılmaktayken, daha 

sonra çiftlik hayvanları ile ilgili çalışmalarda da etkin bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır (Binbaş, 2006). RAPD yöntemi baskın bir 

kalıtım yolu izlemesi ve tekrarlanabilirliğinin düşük olmasına rağmen, 

gen kaynaklarının korunması çalışmalarında ve ebeveyn testlerinde 

kullanımı yaygındır (Cushwa ve Medrano, 1996; Frankham ve ark., 

2005). 

  

Şekil 4: Rastgele Artırılmış Polimofik DNA (RAPD) yöntemi (Hata, 2010’dan alıntıdır). 
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Mikrosatelitler 

Mikrosatellitler genom boyunca dağılmış 2-6 bp (baz çifti) uzunluğunda 

tekrarlanan (STR: short tandem repeat) ve birçok önemli gen ile yakın 

ilişkileri olan polimorfik yapıdaki lokuslardır. Mikrosatellitlerin 

tekrlanma sayıları genellikle 6-30 arasında değişen bir varyasyon 

göstermektedir (Ashley ve Dow, 1994; Toth ve ark., 2000; Yılmaz, 

2010). Mikrosatellitler tüm genoma yayılmış olmaları, DNA üzerinde 

kodlanamayan intron bölgelerini temsil etmeleri ve çok sayıda ko-

dominant kalıtıma sahip olmaları nedeniyle, bir türe ait birey ve ırkların 

tanımlanması ve aralarındaki farklılıklarının belirlenmesi amacıyla 

kullanılmaktadırlar (Togan ve ark., 2005). 

Şekil 5: Bir lokus üzerindeki mikro satellit bölgeleri (Yang ve ark 2019’dan alıntıdır). 

Genellikle 100-250 baz çifti uzunluğundaki bu ardışık dizilimlere ait 

tekrar sayıları, aynı lokus bakımından incelenen populasyonlarda 

genetik çeşitlilik, genetik ilişkilerin araştırılması, genetik haritalama ve 

QTL haritalamada etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Her tekrarın sayısı 

aynı zamanda bir allele karşılık gelmektedir. Allel sayısının fazlalığı 
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populasyonlar içi ve populasyonlar arası varyasyonların incelenmesi 

bakımından önemlidir (Özkan, 2005).farklılık ve benzerliklerin 

incelenmesi olasılığını arttırmaktadır (Özkan, 2005). 

Tek nükleotid polimorfizmleri (SNP) 

Sıklıkla SNP olarak adlandırılan tek nükleotid polimorfizmleri, 

organizmalar arasında en yaygın genetik varyasyon türüdür. Her SNP, 

nükleotit adı verilen tek bir DNA yapı taşındaki farkı temsil eder. 

Örneğin, bir SNP, belirli bir DNA dizisinde nükleotit sitozini (C) 

nükleotid timin (T) ile değiştirebilir. SNP'ler bir gen içinde veya bir 

genin yakınındaki bir düzenleyici bölgede meydana geldiğinde, genin 

işlevini etkileyerek hastalıkta daha doğrudan bir rol oynayabilirler. Çoğu 

SNP'nin sağlık veya verim üzerinde hiçbir etkisi yoktur. (Passarge, E. 

2007).  

 

Şekil 6: SNP, Mikrosatellit ve  Minisatellit  oluşumları (Passarge, 2007’den alıntıdır). 

SNP markörleri genomda intron ve ekzon bölgeleri üzerinde, 500–1000 

baz çift uzunluğundaki bir sıklıkta ve oldukça yaygın bir şekilde 

bulunurlar (Özşensoy ve Kurar, 2012). Genel olarak, iki alele sahip SNP 

markörlerinin polimorfizmleri daha düşüktür ve önceden hazırlanmış 
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olan veri tabanı katalogları ve polimorfizm dizisi bilgilerinden 

faydalanmayı gerektirir (Smigielski vd., 2000). 

SNP bilgileri, popülasyonların yapısı, genetik çeşitlilik ile ilgili 

çalışmalar, kantitatif karakter lokusları (QTL)’nın belirlenmesi, markör 

destekli seleksiyon (MAS) uygulamaları ve genom boyu ilişkilendirme 

çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. SNP veri tabanları  çbu 

alanda çalışmakta olan araştırmacıların gereksinimlerine göre yapılan 

çalışmaların daha kolaylaştırılması amacıyla dizi lokusu, işlevsellik, 

türler arası ve tür içi oluşan genotiplerde homozigotluk ve heterozigotluk 

derecesi gibi 4 ana bilgi ekseninden birine ya da birkaçına göre 

düzenlenebilir (Özşensoy ve Kurar,2012). 

Genom çapında ilişkilendirme (GWAS)  

Genom, bir organizmanın tüm genleri de dahil olmak üzere eksiksiz 

DNA setidir ve o organizmayı oluşturmak ve bütün yaşamsal 

fonksiyonlarını sürdürmek için gereken tüm genetik kodları içerir. 

Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları, herhangi bir fenotipte etkisi 

olan genlerin tanımlanması için izlenen yoldur. Bu yöntem, bir özellik 

bakımından normal ile farklı bireylerdeki tek nükleotid 

polimorfizmlerini yani SNP adı verilen küçük varyasyonları arar 

(Passarge, 2007).  

Yapılan her çalışmada aynı anda yüzlerce veya binlerce SNP'ye 

bakılabilir. Araştırmacılar, belirli bir özelliğe etki eden genleri 

belirlemek için bu tür çalışmalardan elde edilen önceki verileri kullanır. 
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Bu yaklaşım önceden tanımlanmış olan gen lokuslarını barındırabilecek 

bir bölge ile bağlantı aramak için tüm kromozomlar boyunca birden fazla 

lokusta polimorfik DNA dizisi varyantlarını (SNP'ler, tek nükleotid 

polimorfizmleri) veya belirli alellerin kantitatif etkili bir bölge ile 

ilişkisini araştıran çalışmalar için kullanılır.  

Tüm genom taraması 

Tüm genom taraması, bir kantitatif karakter lokusunun her kromozom 

boyunca polimorfik belirteçlerle bağlantısı için tüm kromozomlarda çok 

noktalı bağlantı analizidir. Daha sık olarak, genom çapında bir tarama, 

polimorfik varyantlar ile karmaşık hastalıklar için duyarlılık lokusları 

içeren bir bölge arasında bir ilişki tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

Dizi karşılaştırmalı genomik hibridizasyon (aCGH) 

Array karşılaştırmalı genomik hibridizasyon (aCGH), metafaz 

kromozomları yerine bir mikro dizideki birçok eşlenmiş klon kullanılır.  

 

Şekil 7. Array karşılaştırmalı genomik hibridizasyon yöntemi (Passarge, E. 2007’den alınmıştır). 
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Bu, küçük delesyonların veya duplikasyonların tespit oranını büyük 

ölçüde artırır. Test edilecek genom ve referans olarak normal bir genom 

prob olarak kullanılır. Array CGH, genom çapında delesyonlar ve 

duplikasyonlar tespit etmenin hızlı ve etkili bir yoludur (Passarge, 2007). 

SONUÇ 

 

Hayvan yetiştiriciliğinde karşılaşılan bütün varyasyonların kaynağı 

hayvanların ilk evcilleşme sürecinden beri hep merak konusu olmuştur. 

İnsanlar yaşamsal faaliyetlerini sürdürmenin yanında giyim, sağlık, ev 

tekstili, kişisel eşya, süs eşyası, kozmetik, müzik, çeki gücü, ulaşım ve 

sportif faaliyetler diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çiftlik 

hayvanlarından faydalanmışlardır. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla besledikleri hayvanların belenme, barınma ve sağlık giderleri 

olarak birtakım giderleri karşılamaktadırlar. Bu fayda ve maliyet 

döngüsü sonucu karlılık kavramı oluşmuş, üretim maliyeti olarak bilinen 

bir olgu ortaya çıkmıştır. Yetiştiriciler daha fazla karlılık için 

hayvanlardan elde ettikleri verimi yükseltmek amacıyla damızlık seçme 

yöntemleri geliştirmişlerdir. İlk başlarda bu seçim yöntemleri daha çok 

hayvanların mizacı ve dış görüntüsü üzerine yoğunlaşırken, daha sonra 

hayvanların koşullara uyumu, verim yönü, elde edilen ürünün kalitesi,  

ürün miktarı ve hastalık direnci gibi faktörler devreye girerek, farklı ıslah 

metotları geliştirilmiştir. Bu süreçlerin hepsinde hayvan ıslahının 

temelinde kalıtımın rolü dikkate alınmış yavrular ana ve babalarının 

verim özelliklerine göre seçilmiştir.  
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DNA’nın keşfi ve genetik bilginin taşıyıcısı olduğunun anlaşılması 

sonrasında, bilim insanları DNA üzerinde çalışmalara yoğunlaşmıştır. 

Verim, hastalık direnci ve vücut yapısı gibi kantitatif özelliklerin genetik 

bilgi ile karşılaştırılması ile bireylerde gözlenen farklılıkların genler 

üzerindeki karşılıkları bulunarak, bu farklılıklar hayvanların ıslahı 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu genetik farklılıkların belirlenmesi için 

birtakım yöntemler geliştirilmiştir. İlk başlarda daha basit bir şekilde 

uygulanabilen ve sınırlı düzeyde bilgiye erişim sağlanabilen bu 

yöntemler, günümüzde daha ileri düzeyde ve geniş kapsamlı olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Hayvan ıslahında bu yöntem ve tekniklerin 

yaygın olarak kullanılması, hedeflere daha kısa zamanda ulaşmayı ve 

daha karlı bir üretim imkanına kavuşmayı sağlayacaktır.    
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyarı aşacağı ön görülmekte 

olup tarım alanlarından maksimum oranda ürün artışının sağlanması ile 

artan nüfusun besin, tekstil ve sanayi ihtiyacının karşılanabileceği 

düşünülmektedir (Cohen, 2003). Günümüzde insanlar büyük ölçüde 

bitkisel kaynaklı besinler ile beslenmekte olup artan çevre kirliliğine dair 

daha yeşil bir çevre bilinci oluşmaya başlamıştır. Bu nedenle, bitkisel 

kaynaklı üretimlerin arttırılmasına yönelik alternatif üretim stratejileri 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Değişen iklim koşulları, su kaynaklarının azlığı, tarım alanlarının 

bilinçsizce kullanımı ve tahribi vd. etkenler mevcut tarım alanlarından 

ürün artışının gözlenmesini kısıtlayabilecek faktörlerdir. İhracat payını 

arttırabilmek ve sınırlı tarım alanlarından yüksek oranda 

faydalanabilmek için, ileri teknolojiler kullanılarak bitki veriminin 

arttırılması büyük önem arz etmektedir.  

Pamuk (Gossypium spp.) ve Pamuk Üretimi 

Pamuk, Malvaceae (Ebegümeciler) ailesi içerisinde yer alan Gossypium 

cinsi üyesidir ve bu cins 50'den fazla türden oluşmakta olup bu türlerden 

4 tanesinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu türler; G. hirsutum L. (2n = 

4x = 52), G. barbadense L. 2n = 4x = 52, G. arboreum L. (2n = 2x = 26), 

G. herbaceum L. (2n = 2x = 26) (Iqbal vd., 2001; Cronn vd., 2002). G. 

hirsitum türü tarımı en çok yapılan pamuk türüdür ve ülkemizdeki pamuk 

çeşitlerinin tamamının bu türe ait olduğu bildirilmektedir (Kaya vd., 

2011).  
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Günümüzde dünya çapında 35 milyon hektar pamuk tarlasında yaklaşık 

35,5 milyon ton pamuk yetiştiriciliği gerçekleştirilmektedir 

(Alojonovich ve ark., 2021). Pamuk, tarım, sanayi ve tekstil 

sektörlerinde önemli bir yere sahiptir. Pamuk gövdesi lif eldesinde 

kullanılırken pamuk çekirdeği ise yağ, vitamin, protein, mineraller, 

karbonhidrat, lesitin ve steroller gibi bileşenlerin eldesinde 

kullanılmaktadır (Abdellatef ve Khalafallah, 2008; Yaşar ve ark., 2017). 

Tekstil ve hazır giyim sanayisi içerisinde pamuk önemli bir yere sahip 

olup 2021 yılı global pamuk üretiminin 24,3 milyon ton ve tüketimin 

24,8 milyon ton dolaylarında olduğu ve Dünya pamuk üretiminin 

tahmini olarak 2020/21 sezonunda %7 oranında azaldığı belirtilmektedir 

(TEPGE, 2021). Ülkemizde, pamuk üretimi önemli bir paya sahip 

olmakla beraber Türkiye, 2021 yılı Dünya pamuk ithalatı gerçekleştiren 

Çin, Hindistan, Pakistan, Vietnam ve Bangladeş ile en yüksek paya 

sahiptir (TEPGE, 2021) ve bu bakımından pamuk ithalatçısı 

konumundadır (Yaşar ve Yalınkılıç, 2021). Türkiye, pamuk ekim alanı 

bakımından dünyada birim alan bakımından on birinci, lif pamuk verimi 

açısından Beşinci, pamuk üretimi bakımından altıncı; pamuk tüketimi 

açısından dördüncü sıradadır (Yaşar, 2022). 

Pamuk lifi sağlık açısından suni liflere, üretim ve kullanım kolaylığı 

açısından diğer doğal liflere göre daha çok tercih edilmektedir. Pamuk 

tohumu bitkisel yağ ve tohum küspesi kaynağı olarak kullanıldığı gibi, 

tohum küspesi de hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Linter adı 

verilen çekirdek üzerindeki kısa lifler, kağıt para, barut, mobilya yapımı 

gibi birçok alanda kullanılmaktadır.  
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Ülkeler bazında pamuk üretimi incelendiğinde 2009 sezonunda en büyük 

üreticilerin sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Pakistan ve Özbekistan 

olduğu görülmektedir (Grafik 1; FAO, 2019). Türkiye, 1.300.442,08 ton 

üretim hacmi ile dünya pamuk üretiminde yedinci sırada yer almaktadır 

(Grafik 1; FAO, 2019).  

 

Grafik 1: Dünyanın en iyi 10 pamuk tohumu üreticisi (FAO, 2019) 

Pamuk ihracatı açısından ülkemiz önemli bir yere sahiptir. Ancak, tekstil 

üretimi ile Dünya’da ön sıralara çıkan ülkemiz ne yazık ki pamuk 

ihracatçısı konumundan ziyade ithalatçısı durumunda bulunmaktadır. 

2019/20 sezonunda Türkiye’de 478.000 ton pamuk üretimi 

gerçekleştirilirken 814.000 ton verim elde edilmiş ancak tüketim 

1.474.000 ton olmuştur (TEPGE, 2021). Bu veriler Türkiye’de pamuk 

üretiminde son 30 yıldaki en düşük veriler olarak değerlendirilmiştir. 

Türkiye’de Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın, Hatay, Adana ve İzmir illeri en 

fazla pamuk üretim alanlarına sahip olan illerdir (TEPGE, 2021). 

Pamuk, kalıtsal varyasyonun ileriki kuşaklarda segregasyona uğraması 

veya mutasyonu nedeni ile kendine döllenen bir bitki olmasına rağmen 
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varyabilite göstermekte ve ne kendine döllenenler kadar homozigot ne 

de yabancı döllenenler kadar heterezigot olmaktadır (İncekara, 1979). 

Pamuk vejetasyonu uzun sürmekte olup sıcaklığın 15°C’nin altına 

düşmediği koşullarda yaprak, tarak, çiçek ve koza gelişimi 

gerçekleşmekte ve sürekli büyüme gözlenmektedir (Yaşar ve ark., 2019).  

Türkiye pamuk üretiminde Adana ili yüksek bir paya sahip olmakta olup 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü (DATAEM) tarafından başarı ile yetiştiriciliği yapılmaktadır 

(Resim 1-3). 

 

Resim 1. Pamuk (Gossypium spp.)’un dikim sıklığı (DATAEM-Adana) 
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Resim 2 Pamuk (Gossypium spp.)’un bitkisel özellikleri (DATAEM-Adana) 

 

 

Resim 3. Pamuk (Gossypium spp.)’un hasat zamanı (DATAEM-Adana) 
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Pamuk Islahı 

Çeşit, belirli morfolojik ve fizyolojik özellikleri taşıyan ve bu özellikleri 

bir sonraki nesile aktarabilen ıslahçılar tarafından geliştirilmiş ticari 

değeri bulunan bitkisel materyallerdir Bitkilerde çeşit geliştirmeye 

yönelik ıslah çalışmaları 10-11 yıl gibi uzun ve yoğun emek gerektiren 

bir süreci kapsamaktadır (Yanmaz, 2006).  

Pamuk ıslahı, pamuk germplazmındaki genetik çeşitliliğin 

kullanılmasına ve üstün verim ve tiftik kalitesine sahip transgresif 

bitkilerin seçilmesine dayanmaktadır. Bununla birlikte, istenilen özelliğe 

sahip ebeveyn seçiminde bu özelliğin kalıtım derecesinin dikkate 

alınması önemli bir husustur. Ekonomik açıdan önemi bulunan 

özelliklerin çoğu poligenik olduğundan ve çevreden etkilendiğinden, 

özellikler arasındaki varyasyon genellikle çevresel etki tarafından 

maskelenmektedir. Moleküler markör sistemlerinin ve tüm genom 

dizilerinin analizinin geliştirilmesi, ilgili özelliklerle ilişkili genlerin ve 

genomik bölgelerin tanımlanmasına yol açmıştır; bu sayede pamuk 

çeşitlerinin seçilmesi akrabalı yetiştirme programlarını kolaylaştırmıştır 

(Rauf vd., 2019). Afrika'ya özgü dağlık Gossypium türleri içerisinde A 

genomunu taşıyan G. herbaceum L. ve Güney Amerika'ya özgü D 

genomunu taşıyan G. raimondii Ulbr. arasında meydana gelen 

melezleme sonrasında G. hirsutum L. ve G. barbadense L. gibi dünyanın 

tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilebilen 

tetraploid türler evrimleşmiştir (Paterson vd., 2012). 

Pamuk ıslahında, geleneksel yöntemlerle pamuğun geliştirilmesi, 

seleksiyon programlarının zaman alması, lif özellikleri ve agronomik 
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olarak talep edilen özelliklere sahip saf hatların olmaması nedeniyle 

sınırlıdır. Ticari çeşitlerin çoğu, saf hatlardan geçmesi yaklaşık 6-7 yıl 

süren seleksiyon yöntemiyle elde edilmektedir ve bu yöntem oldukça 

zahmetli ve maliyetlidir (Alojonovich vd., 2021).  

Pamuk ıslah çalışmalarında, amaca uygun özelliklere sahip ebevenlerin 

belirlenmesi ve ıslah programına dahil edilmesi ve ıslah sonrası elde 

edilecek popülasyon içerisinde istenilen özelliklerin genetiksel 

yapılarının (eklemeli, dominant ve epistatik) araştırılması ancak 

seleksiyon yöntemlerinin doğru olarak belirlenmesi ile mümkün olup 

pamuk ıslah çalışmasının başarısı açısından önemlilik arz etmektedir 

(Demiray ve ark., 2019). 

Tuz Stresi ve Pamuk Yetiştiriciliği Üzerine Etkisi 

Bir bitkinin tuz konsantrasyonun yüksek olduğu (0,5-1,0 bar) durumda 

kullanılabilir su potansiyelini düşürmesi tuz stresi olarak bilinmektedir 

(Hussain vd., 2010). Bir maddedin elektrik akımını iletebilmesinin 

ölçüsü ise iletkenlik olarak bilinmektedir. Toprağın saturasyon 

(doygunluk) derecesinin elektriksel kondüktivitesi/iletkenliği (EC; 

Elektrical Conductivity) S.m-1 veya mS cm-1 değeri şeklinde ifade 

edilmektedir ve iletkenlik kondüktometri ile ölçülmektedir. Bu birim 

değeri Siemens birimi olarak Alman bilim insanı Werner von Siemens’e 

(Goetzeler, 1994) ithafen verilmiştir. 

Doygunluk ekstratında 4 mS cm-1’den fazla tuz içeren topraklar 

(Richards, 1954) veya çözeltisinde %0.5’den daha fazla NaCl içeren 

topraklar tuzlu topraklar olarak ifade edilmektedir. İçerdikleri tuz 
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oranına göre toprakların sınıflandırılması Tablo 1’de verilmiştir (Zhang 

vd., 2011). 

Tablo 1. Tuz düzeylerine göre toprakların durumu (Zhang vd., 2011) 

Toprak İçeriği - EC (dS/m) Ortalama Değer/Değerlendirme 

0-4 Tuzsuz 

4-8 Az tuzlu 

8-16 Orta derecede tuzlu 

16-32 Çok tuzlu 

>32 Çok yoğun tuzlu 

Nitratlar (Na2NO3 ve KNO3), klorürler (NaCl, CaCl2 ve MgCl2), sülfatlar 

(Na2SO4 ve MgSO4), karbonatlar ve bikarbonatlar (CaCO3, Na2CO3, 

NaHCO3) ve boratlar gibi bileşikler toprakta tuz stresine neden olan 

bileşiklerdir. Ancak, toprak yapısında tuz, başta NaCl olmak üzere 

boraks, diorit ve NaNO3 şeklinde bulunmaktadır (Munns ve Termaat, 

1986). 

Sulama suyunun kalitesi, sıklığı ve şekli toprak tuz miktarını 

etkilemektedir. Kanber vd., (2005), toprağın fazla sulanması sonucunda 

yüzeydeki fazla suyun gerek buharlaşma gerekse de bitki transpirasyonu 

sonucunda elimine olması ile bu suların beraberinde getirdiği tuzların 

toprakta birikmeye başladığını ve uzun sürede ciddi düzeyde probleme 

neden olduğunu belirtmiştir. Fazla miktarda tuz içeriğine sahip olan 

topraklarda yetiştiriciliği yapılmaya çalışılan bitkilerde; (1) bitki 

hücresinden su çıkışının engellenmesi ve tersine hücre içerisinde yüksek 

oranda iyon birikimi, (2) yüksek oranda Na+ ve Cl- alımı neticesinde 

ortaya çıkan iyon toksisitesi, (3) alkalitenin artışı, (4) fotosentez 

metabolizmasında bozulmalar, (5) enzimatik aktivitelerin bozulması, (6) 
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mineral madde alımında azalma, (7) köklerin kısalması ve kalınlaşması, 

(8) hücre büyüme ve gelişiminin yavaşlaması ve durması, (9) meyve tat 

ve kalitesinin azalması gibi problemler söz konusu olmakta ve bu 

nedenle ürün kayıpları yaşanmaktadır (Chen ve Aine, 1999; Shannon ve 

Grieve, 1999; Dash ve Panda, 2001).  

Bitkiler tuz stresine karşı verdikleri cevaplara göre (1) halofitler ve (2) 

glikofitler olarak 2 grupta ele alınmaktadır. Halofitler yüksek tuz 

konsanrasyonlarına tolerans gösterebilirken glikofitler ise hassasiyet 

göstermektedir (Arslan vd., 2013). Literatür bilgisine göre, pamuk 

bitkisi, halofit olmayan fakat orta derecede tuza toleranslı bir bitki 

türüdür (Zhang vd., 2011) ve çok yoğun tuzlu topraklara karşı hassasiyet 

gösterirler. 

Sulamanın yapıldığı tarım alanlarında toprak tuz içeriğinde meydana 

gelen artış gerek ülkemizde gerekse de tüm Dünya’da tarım sektörünün 

geleceği açısından acil önlem alınması gereken global bir problem olarak 

karşımızda durmaktadır. Günümüzde üretim amaçlı kullanılan tarım 

arazilerinin yaklaşık % 20’si ile sulanan alanların yaklaşık %50’sinin 

tuzluluktan etkilendiği rapor edilmiştir (Zhu, 2001). Tuz stresi, tarım ve 

gıda üretiminin sürekliliğini tehdit etmektedir (Heuer, 2003). Pamuk 

bitkisinin verimindeki düşüşün en önemli nedenlerinden biri sulama 

suyundaki tuz oranının artmasına paralel olarak topraktaki tuz oranının 

da artmasıdır. Bu nedenlerle dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek tuz 

stresine dayanıklı pamuk bitkilerinin geliştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Ancak, diğer türlerde olduğu gibi pamukta da klasik 

yöntemlerle tuza dayanıklılık özelliğinin aktarılması ve hibrit ıslahta 

kullanılması hem zaman hem de maliyet açısından dezavantaj 
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sağlamaktadır. Ayrıca, diğer türlerde olduğu gibi pamukta da stres 

tolerans sistemlerinin oluşturulması ve çevre koşullarından en az 

etkilenen veya etkilenmeyen ve daha stabil hatlara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

CRISPR/Cas Sistemi 

Bitki genom modifikasyonları çok eski çağlardan beri yapılmakta olup 

klasik ıslah ve genetik modifiye (GM) tekniklerinin kullanımı ile hız 

kazanmıştır. Son yıllarda, genom düzenleme teknolojisi hızla gelişimini 

sürdürmektedir. Önceleri genom düzenlenmesi üzerine araştırmalarını 

yürütün bilim insanları için Çinko Parmak Nükleaz (Zinc Finger 

Nukleases; ZFN) tekniği büyük öneme sahip iken 2011 yılının 

sonlarından itibaren önemini (Transcription Activator-Like Effector 

Nucleases; TALEN) teknolojisine bırakmıştır. Günümüzde ise ZFN ve 

TALEN teknolojilerine alternatif olarak gen ekspresyonu düzeyinde 

değişiklikler sağlayan ve non-GM teknoloji olan Düzenli Aralıklarla 

Bölünmüş Palindromik Tekrar Kümeleri (the Clustered Regularly 

Interspersed Short Palindromic Repeats; CRISPR) sistemi geliştirilmiştir 

(Sander ve Joung, 2014).  

CRISPR sistemi, farklı fajlara ve genetik elementlere karşı var olan, 

bakteri ve arkelerde doğal olarak bulunan bağışıklık sistemidir. Rehber 

RNA bulunduran ve bakteriyel immün sistemi olan CRISPR/Cas sistemi 

(RGEN, RNA-guided engineered nucleases) farklı araştırmacılar 

tarafından 2013 yılı başlarında ifade edilmiştir (Cong ve ark., 2013; Jiang 

ve ark., 2013). 
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CRISPR sistemi, RNA kılavuzlu geçici genom düzenlenmesidir. 

CRISPR sisteminin 3 tipi (Tip I-III) mevcut olup Streptococcus 

pyogenes bakterisinden karakterize edilen Tip II sistemi en iyi bilinen ve 

birçok farklı amaç için kullanılan sistem olmuştur. Bu sistem, CRISPR-

associated protein 9 (Cas9) ve 2 farklı RNA’dan (olgun CRISPR RNA, 

crRNA; trans-activating crRNA (tracrRNA)) oluşur. crRNA ve 

tracrRNA birlikte Cas9 ile kompleks oluşturular. Rehber sekansın hedef 

sekansa denk gelen 20 bp kısmı crRNA kısmı (protospacer) ve 3 bp kısmı 

ise S. pyogenes bakterisinden elde dilen Cas9 proteinin tanıdığı 5´-NGG-

3´- protospacer adjacent motif (PAM) nükleotid kısmıdır (Hsu vd., 2013; 

Mali vd., 2013). 

CRISPR sisteminde, hedefe özgü dizayn edilmiş bir tek RNA (single 

RNA, sgRNA) ve Cas9 endonükleaz enziminden oluşmakta olup 

DNA’da çift zincir kırıkları (DSB; double strand break) oluşturarak 

bitkinin kendi tamir mekanizmalarından olan homology-directed repair 

(HDR) veya nonhomologous end-joining (NHEJ; homolog olmayan 

uçların birleştirilmesi) mekanizmasını devreye sokar. HDR tamir 

mekanizmasında, DNA homolog rekombinasyon esnasında ya 

kendisinin homoloğu olan DNA’yı ya da dışarıdan donör olarak verilen 

sağlam DNA’yı kullanmaktadır. Homolog DNA veya donör DNA 

bulunmadığı durumlarda ise NHEJ tamir mekanizması ile homolog 

olmayan kırık uçlar DNA ligaz ile birleştirilmektedir ve genellikle 

çerçeve kayması mutasyonu ile sonuçlanmaktadır. NHEJ tamir 

mekanizması ile gen susturulması (knock-out) gibi gen modifikasyonu 

söz konusu iken HDR tamir mekanzmasında gen eklenmesi (knock-in) 

olmaktadır (Shan vd., 2014).  
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Cas9 aracılı düzenlemenin etkinliği, hedef bölgeye, nükleotit bileşimine, 

GC içeriğine ve sgRNA'nın ikincil yapılarına bağlıdır (Liang vd., 2016). 

Mutasyonların sıklığını optimize etmek için, istenen gende farklı 

bölünme etkinliklerine sahip çoklu hedef bölgelerin test edilmesi 

gerekmektedir (Baysal vd., 2016).  

CRISPR/Cas Sisteminin Avantajları 

CRISPR/Cas sisteminin ZFN ve TALEN gibi gen düzenleme 

sistemlerine göre avantajları bulunmaktadır (Shan vd., 2014). Bu 

avantajlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

a. CRISPR/Cas sisteminde, yalnızca 5´-NGG PAM bulunduran 20 

bp hedef dizisine ihtiyaç vardır,  

b. CRISPR/SpCas9 sistemi Tip II olup, bitki çalışmaları için 

düzenlenmiş diğer genom düzenleme teknolojileri içerisindeki en 

yeni teknolojidir,  

c. Kısa sgRNA dizisinin hücrelere iletimi oldukça uzun ve tekrarlı 

olan ZFN ve TALEN encoding vektörlerine göre daha kolaydır,  

d. ZFN ve TALEN gen düzenleme sisteminde tek bir hedef bölge 

için 2 farklı ZFN ve TALEN proteininin kullanılması gerekli olup 

bu sistemlerin geliştirilmeleri zaman alıcı ve maliyetlidir. 

CRISPR/Cas sisteminde ise Cas9 proteini kullanılmakta olup her 

hedef bölge için kullanılabilmektedir,  
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e. CRISPR/Cas sisteminde sgRNA kullanılmakta olup birçok 

sgRNA’nın birlikte transformasyonu ile çoklu genom 

düzenlenmesi söz konusudur. 

CRISPR/Cas Sisteminin Bitkilerde Uygulanması 

Biyotik ve abiyotik stres faktörlerinin etkisi nedeniyle bitkilerin ürün 

verimlerinde düşüşler meydana gelmektedir. Bitkilerden maksimum 

oranda verim alınması için genom düzenlemeleri yüzyıllardan beridir 

uygulanmaktadır. Günümüzde, CRISPR teknolojisi ile birçok 

organizmada yüksek oranda genom düzenlenmesi mümkün olmuştur.  

Çok iyi dizayn edilmiş rehber RNA aracılığıyla 2013 yılından beri birçok 

farklı araştırmacı tarafından bitkilerde genom düzenleme çalışmalarıyla 

ile ilgili bulgular yayınlanmaktadır; Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 

(Jiang vd., 2013; Li vd., 2013; Mao vd., 2013), Triticum aestivum L. 

(Upadhyay vd., 2013; Shan vd., 2014; Wang vd., 2016), Zea mays L. 

(Liang vd., 2014), Citrus sinensis (L.) Osbeck. (Jia ve Nian, 2014), 

Marchantia polymorpha L. (Sugano vd., 2014), Glycine max (L.) Merr. 

(Jacobs vd., 2015), Nicotiana benthamiana L. (Jiang vd., 2013; Li vd., 

2013; Upadhyay vd., 2013), Nicotiana tabacum L. (Gao vd., 2015), 

Sorghum bicolor (L.) Moench. (Li vd., 2013), Oriza sativa L. (Li vd., 

2013; Mao vd., 2013; Shan vd., 2014; Xu vd., 2017), Populus tomentosa 

Carr. (Fan vd., 2015), Papaver somniferum L. (Alagoz vd., 2016), 

Brassica oleracea L. (Lawrenson vd., 2015), Solanum tuberosum L. 

(Andersson vd., 2017). 
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Pamuk genom dizisinin belirlenmesi ile (Zhang vd., 2015) 

CRISPR/Cas9 sistemi gibi moleküler tekniklerden genlerin işlevini 

araştırmak ve agronomik performansı ve kalite özelliklerini geliştirmek 

mümkün hale gelmiştir. Günümüzde, genom düzenleme yöntemlerinin 

çoğu, istenen mutasyona sahip bir bitki elde etmek için modifikasyon 

sırasında ve sonrasında hücre ve doku kültürü bileşenlerine 

dayanmaktadır. Doku kültüründe pamuk rejenerasyonu genotipe bağımlı 

olmakla beraber oldukça zordur. Dünya’da ticari olarak en yaygın 

yetiştiriciliği yapılan pamuk türleri G. hirsitum ve G. barbadense olup 

bu türler allotetraploid kromozom yapısına sahiptirler. Bu durum, 

özellikle bu türlerde genom düzenleme yapıldığında en azından bir genin 

knock-out edilmesini gerektiren özellikler için, diğer diploid türlere 

kıyasla değiştirilmesi gerekecek iki kat daha fazla hedef sunmaktadır 

(Janga vd., 2017). RNAi teknolojisinin yerini alacak şekilde pamukta 

yaprak kıvrılması virüsüne ve Verticillium solgunluğuna karşı direnç 

oluşturmaya çalışılmıştır (Iqbal vd., 2016). Transgenik allotetraploid 

pamuk bitkilerinin sgRNA'sı aracılığıyla GhMYB25-likeA ve GhMYB25-

likeD gibi hedeflenen genomik bölgelerde yüksek CRISPR/Cas 

aktivitesi gözlenmiştir (Li vd., 2017).  

SONUÇ 

Pamuk çeşitlerinin yetiştiriciliğine yönelik ıslah çalışmalarının son 

dönemdeki en önemli amacı, yüksek sıcaklık koşullarına ve bunun 

sonucunda oluşan tuz stresine dayanıklı genotipler elde etmektir. 

Bununla birlikte, çoğu pamuk çeşidi, verim ve büyüme özellikleri 

açısından artan tuz stresine karşı düşük toleranslıdır. Bu durum ürün 

veriminde ciddi kayıplara neden olmaktadır.  
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Türkiye’nin tekstil sektöründe Dünya’da önemli bir yere sahip olması, 

özellikle Ege pamuğunun lif kalitesinin Dünya ölçeğinde 

karşılaştırıldığında birçok ülkenin yerel pamuk çeşitlerine göre üstün 

olması ve üretime elverişli tarım alanlarının varlığı gibi birçok olumlu 

duruma sahip olmasına karşın elde edilen istatistiki veriler ışığından 

değerlendirildiğinde Türkiye’nin pamuk üretiminin tüketimi 

karşılayamadığı ve Türkiye’nin pamuk ithalatçısı konumunda 

bulunduğu görülmektedir. Küresel ölçekte ülkemizin pamuk üretiminde 

rekabet düzeyini arttırabilmesi için mevcut tarım alanlarında maksimum 

düzeyde verim alınımını sağlayacak ve stres koşullarına dirençli pamuk 

genotiplerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Mevcut yerli pamuk çeşitlerine göre daha verimli ve tuz stresine 

dayanıklı yeni yerli çeşitlerin geliştirilmesi ile pamuk sektörü önemli bir 

ilerleme kaydedecektir. Uluslararası ve ulusal pamuk tohumu ticaretinde 

rekabet gücü yüksek pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi ancak çağımızın 

yeni tekniklerinin entegre edildiği iyi planlanmış ıslah programlarının 

oluşturulması ile mümkün olabilir. klasik ıslah metodu halen günümüzde 

lokal üreticiler tarafından tercih edilen bir teknik olmasına rağmen 

zaman alıcı olması, yüksek iş gücü gerektirmesi ve pahalı olması gibi 

dezavantajları barındırmaktadır. CRISPR genom düzenleme sistemi ise 

daha az masraflı, hızlı ve az iş gücü gerektirmesinin yanısıra istenilen 

herhangi bir genetiksel özelliğin düzenlenmesi için kullanılır olması ile 

günümüzde bu alanda teknolojinin eriştiği son nokta olmuştur.  
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GİRİŞ 

Yaşadığımız yüzyılın en büyük sorunlarından biri haline gelen çevre 

kirliliği,  doğal kaynakların doğal yapısının ve ekolojik dengesinin 

birçok etmen olmakla birlikte özellikle insanların bu kaynakları 

bilinçsizce aşırı, yoğun veya yanlış kullanımları ve uygulamaları ile 

ortaya çıkmaktadır. Nüfus artış hızına bağlı olarak yaşam standartları 

yükselmiş,  ihtiyaçların çeşidi ve miktarı artmış ve sanayileşme hız 

kazanmıştır.  

Çevre kirliliği; bu süreçte çevrenin fiziko-kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinde oluşan negatif farklılıklardır.  Çevre kirliliği çevreyi 

oluşturan ana unsurlardan olan kirlilik nedeni ile toprak, hava ve su 

kirliliği olarak sınıflandırılmaktadır.  Ekosistemin esasını oluşturan 

toprak insan faaliyetleri ile tehdit altında olup kentleşme, yapılaşma, 

sanayileşme faaliyetlerinde ki olumsuzluklar nedeni ile tahrip 

edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerde aşırı ve yanlış kullanılan girdiler 

(gübreler, pestisitler, hayvansal atıklar vb.) ve yanlış tarımsal 

uygulamalar (mekanizasyon,  sulama, ekim nöbeti, nadas, gübreleme 

vb.)  toprak kirliliğine ve degradasyonuna neden olmaktadır.  

Erozyon kontrolü kurak ve yarık kurak bölgelerde erozyona maruz 

kalma ihtimali fazla olan alanlarda uygun ekim nöbeti ve toprak 

korumaya yönelik uygulamalarla sağlanabilir. Örtü bitkilerinin 

yetiştirilmesiyle toprak işlemenin en aza indirilmesi, toprak yüzeyinde 

bitki artıklarının bırakılması, münavebe, toprak su tutma kapasitesinin 

arttırılması, organik gübre kullanımı (çiftlik gübresi, yeşil gübreleme) 
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toprak kirliliği ve degradasyonunun önlenmesini veya azaltılmasını 

sağlayabilir. Bu sebeple bu alanlarda yem bitkisi üreticiliğinde ana veya 

ara ürün olarak tek yıllık baklagil yem bitkileri ön plana çıkmaktadır 

(İleri vd., 2020).  Amerika’nın güneydoğu eyaletlerinde toprak ıslahı 

amacı ile yaklaşık olarak %40 oranında kışlık bezelye ve fiğ 

yetiştiriciliği tercih edilmekte olup bezelyenin toprak verimliliğini 

oldukça artırdığı kaydedilmektedir (Wheeler, 1950). 

Yem bitkileri yetiştiriciliğinde özellikle toprağı uzun süre işgal 

etmeyen, toprak yapısını iyileştiren ve kaba yem ihtiyacını karşılayan 

bezelye gibi tek yıllık baklagil yem bitkileri ülkemiz için avantajlı bir 

konuma sahiptir (Kadıoğlu, 2011). Ülkemizde genel olarak yem 

bezelyesi, yemlik bakla, yonca, korunga, fiğ gibi geleneksel yem 

bitkilerinin tarımı yapılmaktadır. Farklı iklim, ekoloji ve topoğrafyaları 

coğrafyasında barındıran Anadolu’da yem bitkileri gerek kıyı 

bölgelerimizde, gerekse Orta ve Geçit bölgelerimizde ana ürün ve ikinci 

ürün olarak da üretilebilmektedir.  

YEM BEZELYESİ  (Pisum sativum subs. arvense L. Poir) 

Türkiye’de baklagil yem bitkilerinin tarımı çok eskidir. Bezelye türleri 

Eski Dünya kökenlidir. Bezelye türleri Avrupa ve Akdeniz çevresinden, 

Ön ve Orta Asya’ya kadar oldukça geniş bir alana yayılmıştır (Açıkgöz, 

2001). Asırlardır yem bezelyesinin kültürü yapılmaktadır ve ılıman ve 

serin bölgelerde yetiştirilmektedir (Vavilov ve Chester,1951). 

Türkiye’de bezelye cinsinin iki türü Pisum sativum ve Pisum fulvum 

türleri, Pisum sativum türününde iki alt türü ve beş varyetesi 



309 | Tarımsal Üretime Makro Bakış 

 

bulunmaktadır (Davis,1965-1988).  Bezelye cinsine ait Pisum türleri 

aşağıda tabloda verilmektedir (Tablo 1).   

Tablo 1. Türkiye’de Bulunan Bezelye (Pisum L.) Türleri (Bizim Bitkiler, 2023) 

Pisum Türleri Türkçe İsim Eş İsimler 

Pisum fulvum Sibth. & 

Sm. 

Esmer bezelye  

Pisum sativum L. Bezelye 

Tüm Türkiye 

kültür 

(dane baklagil) 

 

Pisum sativum subsp. 

elatius (M.Bieb.) 

Aschers. & Graebn. 

Boylu bezelye  

Pisum sativum subsp. 

elatius var. 

brevipedunculatum 

Davis & Meikle 

 
Pisum sativum subsp. 

brevipedunculatum (P.H.Davis & 

Meikle) Ponert 

Pisum sativum subsp. 

elatius var. elatius 

Aschers. & Graebn. 

Boylu bezelye Pisum biflorum Raf. 

Pisum humile Boiss. & Noë 

Pisum elatius M.Bieb. 

Pisum sativum subsp. pumilio 

(Meikle) Ponert 

Pisum sativum subsp. humile 

(Holmboe) Greuter, Matthäs & H. 

Risse 

Pisum sativum subsp. 

elatius var. pumilio 

Meikle 

 
 

Pisum sativum subsp. 

sativum L. 

Bezelye 

Tüm Türkiye 

kültür 

Pisum vulgare S.B.Jundz 
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Pisum sativum subsp. 

sativum var. arvense 

(L.) Poir. 

Tüm Türkiye 

kültür 

(yemlik) 

Pisum arvense L. 

Pisum sativum subsp. arvense (L.) 

Tzvelev 

Pisum sativum subsp. 

sativum var. sativum L. 

Bezelye 

Tüm Türkiye 

kültür 

(sebze) 

 

Vavilovia formosa  Pisum aucheri Jaub. & Spach 

Pisum formosum Alef. 

Lathyrus ochrus  Pisum ochrus L. 

Ülkemizin genelinde Pisum türleri sebze, dane ve yem bitkisi olarak 

yetiştirilmektedir (Pisum sativum L., Pisum sativum subsp. sativum L., 

Pisum sativum subsp. sativum var. arvense (L.) Poir.).   

 

Şekil 1.  Kırmızı Çiçekli Yem Bezelyesi ( Kadıoğlu, 2015) 

Ardahan, Kars ve Bayburt illerinde kürül, gürül, külür gibi isimleri olan 

bezelye (Kadıoğlu, 2015), Güneydoğu Anadolu’da hatun baklası ismi 

ile bilinmekte ve doğal formları bulunmaktadır (Sayar, 2021). Tek 

yıllık serin iklim baklagil yem bitkisi olan yem bezelyesi (Pisum 
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sativum subsp. arvense L.) uygun dönemde biçildiğinde yüksek ot 

verimi ve kalitesine sahip bir yem bitkisidir. Yemeklik bezelyeye göre 

daha uzun ve yeşil aksamı da daha fazladır. Genellikle pembe çiçekli 

çeşitleri olmakla birlikte beyaz çiçekli çeşitleri de mevcuttur (Şekil 1). 

Yem bezelyesi lezzetli ve kaliteli baklalara sahiptir ve adaptasyon 

kabiliyeti oldukça yüksektir. Türkiye’de kuru bezelye ekilen alan 2020 

yılında 5517 da, 2021 yılında 6786 da’dır. Üretim 2020 de 1538 ton 

iken 2021 de 1805 ton olmuştur. Yemlik bezelye üretimi (ot) ise 2020 

yılında 452.776 ton, 2021 yılında 486233 ton olmuştur (TÜİK, 2023). 

2021 yılında Türkiye’de kuru dane için ekimi yapılan alan Batı Anadolu 

bölgesinde 2.380 da yemlik ekim ise Batı Marmara bölgesinde 74.257 

dekar olarak görülmektedir (Tablo 2).  

Tablo 2. Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerine Göre Bezelye Ekim Alanı (da) ve Üretim 

Miktarları (da) 

 

 

Ülkemizde yem bezelyesi tarımı son yıllarda hız kazanmış,  2014’ten 

beri istatistiklerde yer almış ve birçok yem bezelyesi çeşidi tescil 

ettirilmiştir. Yem bezelyesi yetiştirilen alan ve üretim artışları Şekil 
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2’de açıkça görülmektedir. 37 bin da alandan 268 bin da alana ulaşan 

bir yem bezelyesi yetiştiriciliği söz konusudur (TÜİK, 2023).  

 

Şekil 2. Türkiye’de Yıllar İtibari ile Yem Bezelyesi Ekiliş Alanı (da) ve Üretim 

Miktarları (ton) 

Yeşil gübre, tohum, ot ve silaj bitkisi olarak üretilen yem bezelyesi, tek 

başına veya tahıllarla beraber üretilebilmektedir. Otu hemen her türlü 

çiftlik hayvanı için besleyici ve lezzetlidir (Açıkgöz, 2001). Özellikle 

bazı Avrupa ülkelerinde soyanın yerine yem rasyonlarında kullanıldığı 

görülen yem bezelyesinin tahıl karışımları otlatmak için de uygundur. 

Tohumları hem ruminantlar hem de kanatlılar için enerji ve protein 

kaynağı olarak değerli bir yemdir. Tanedeki protein oranı % 30-35 

civarındadır ve kırıldıktan sonra kaba yemlere karıştırılarak hayvan 

beslemesinde kullanılabilmektedir  (Ayaşan, 2010). 

Ülkemizde Yem bezelyesi ve yem bezelyesi –tahıl karışımlarının 

yaygınlaştırılması İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’nce 

projelendirilmektedir. Çok eskiden yetiştirilmesine rağmen giderek 
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üretimi azalan, ancak son yıllarda üretimine hız kazandırılmaya 

çalışılan yem bezelyesi yetiştiriciliğinde özellikle Doğu Anadolu 

bölgesinde sonbahar ekimleri ile Macar fiğine alternatif olarak ürün 

deseninde yer alması amaçlanan çalışmalar yapılmaktadır.  Sonbahar 

ekimleri Erzurum, Bayburt ve Bitlis illerimizde başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmiş ve yaygınlaştırılma faaliyetleri sürdürülmektedir 

(Kadıoğlu vd., 2018).  Doğu Anadolu Bölgesi’nde yem bezelyesi 

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars, Bayburt, Muş, Bitlis ve Van 

gibi illerde tane ve kaba yem amacıyla yetiştirilmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Doğu Anadolu (Erzurum)’da Kışlık Yem Bezelyesi Adaptasyonu (Kadıoğlu 

vd., 2018) 

EKİM NÖBETİNDE YEM BEZELYESİ  

Ekim nöbeti; aynı alanda farklı kültür bitkilerinin belirli bir sıra ile 

birbirlerini takip edecek şekilde yetiştirilmesidir. Ekim nöbetinde 

toprağın üretkenliğinin sürdürülebilmesi ve birim alandan elde edilen 
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verimin artırılması hedeflenmektedir. Türkiye toprakları genellikle 

organik madde yönünden fakir olduğu için toplam azot içeriği ile 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik verimliliği oldukça düşüktür. Bu 

nedenle, toprağı iyileştiren, toprak organik madde miktarını ve azot 

oranını artıran baklagil ve buğdaygil yem bitkileri ekim nöbetinde daha 

çok kullanılmalıdır. Özellikle toprağa azotu bağlayan baklagil 

bitkilerinin azot ihtiyacını gidermek amacı ile ekim nöbetinde yer 

alması daha elverişlidir (Kara vd., 2011).  

Baklagil yem bitkileri kök ve toprak üstü artıkları ile toprağın organik 

madde miktarını artırarak toprak yapısını düzeltilmesine katkı sağlar. 

Böylece topraklarda su tutma kapasitesinin ve besin maddelerinin 

artmasını sağlayarak kendinden sonra gelen ürünlerin verimini 

artırmaktadır.  Baklagillerden sonra ekilen tahılların veriminde önemli 

artışlar olmakta ve bu artış ön bitki olarak kullanılan baklagil türüne 

göre değişmektedir (Uzun vd., 2005).  

Yem bezelyesi ekim nöbetine girerek toprak yapısını iyileştirmekte ve 

hastalık ve zararlıların kontrolünde oldukça etkili olmaktadır (Halil ve 

Uzun, 2019). Yem bezelyesi iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. Özellikle 

sulu tarıma dayalı yetiştiricilik yapılan alanlarda toprağın nadasa 

bırakıldığı dönemlerde kısa vejetasyon süresine sahip yem bezelyesinin 

ot/yeşil gübre olarak kullanılmak üzere yetiştirilmesi, toprak azot oranı 

ve organik madde miktarının zenginleşmesini sağlayabilmektedir. Yem 

bezelyesi ekim alanlarının yaygınlaşması hem hayvan beslemede hem 

de ekim nöbeti sistemlerinin geliştirilmesinde oldukça faydalı olacaktır 

(Kadıoğlu ve Tan, 2018). 
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YEŞİL GÜBRELEMEDE YEMBEZELYESİ  

“Yeşil gübreleme” yeşil gübre amacı ile yetiştirilen bazı bitkilerin, 

gelişmelerinin belirli bir aşamasında ve henüz yeşil iken sürülerek 

toprağın altına karıştırılmasıdır. Yeşil gübre bitkileri esas bitki, alt bitki 

ve anıza ekim bitkisi olarak yetiştirilebilmektedir. Yeşil gübreleme 

yapılacak tarlada vejetasyon sürecinde yalnız yeşil gübre bitkisi 

ekilmektedir. Esas bitkinin hasadından sonra anız üzerine yeşil gübre 

bitkilerinin ekiminin yapıldığı diğer bir sistem ise anıza ekim 

sistemidir.   

Ekilecek bitkiye göre sonbahar veya ilkbaharda yeşil gübre bitkileri 

yaklaşık olarak %10 çiçeklendikleri henüz taze ve sulu yeşil vegetatif 

aksamları olduğu dönemde; doğrudan sürülerek, biçildikten sonra veya 

merdane geçirildikten sonra toprağa gömülerek veya karıştırılarak 

toprakta çürümeleri sağlanır. Taze, sulu ve fazla miktarda vejetatif 

aksama sahip baklagillerin yeşil gübre bitkisi olarak seçilmesi daha 

doğrudur. Yeşil gübre bitkileri toprağın organik maddece ve azotça 

zenginleşmesini sağlar, toprağın fiziksel karakteristiklerini düzeltir ve 

toprağın granüler bir yapı kazanmasını sağlar. Bu nedenle yeşil 

gübreleme özellikle killi ve işlenmesi güç olan topraklar için ayrı bir 

öneme sahip olmakla beraber kumlu toprakların fiziksel özelliklerini de 

iyileştirmektedir.  

Organik madde miktarının eksikliği topraklarımızın en büyük 

sorunlarından biridir. Yeşil gübreleme organik madde miktarını 

artırmanın en önemli yollarından biridir. Erkenci olan yem bezelyesi, 
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yeşil aksamının fazla olması ve erken mineralize olması gibi özelliklere 

sahip olmasından dolayı yeşil gübrelemede kullanılabilecek mükemmel 

bir bitkidir. Baklagil bitkilerinin yeşil gübrelemede tercih edilmelerinin 

önemli nedenlerinden biride toprağın azot miktarını artırmalarıdır. 

Toprağı azotça zenginleştirerek derin kökleriyle toprağın alt 

tabakalarında ki bitki besin maddelerinden yetiştirilen bitkinin 

faydalanmalarını da sağlamaktadırlar. Bazı araştırmalarda toprakta 

yeşil gübre amacı ile ekilen baklagil yem bitkileri dekara yaklaşık 10-

30 kg azot kazandırmaktadır (Karakurt, 2009).  

Toprağın organik maddesinin korunması ve kendinden sonra gelen ana 

ürünün veriminin artırılması için yem bezelyesi, diğer tek yılık 

baklagiller gibi yeşil gübre bitkisi olarak kullanılabilmektedir. Yem 

bezelyesi havadaki serbest azotu (N2) toprağa sabitlediğinden 

ülkemizde yaygın olarak ekimi yapılan tahıllar için iyi bir ön bitkidir 

(Şekil 4). Yem bezelyesinin toprağa yaklaşık 2-13 kg/da arasında N 

bağladığı tespit edilmiştir. Bu oran nemli alanlarda fazla; kıraç 

alanlarda daha azdır (Anonim, 2023). 

Ülkemizde yetiştirilen bitkilere ve toprağın karakteristiklerine göre 

değişen ortalama mineral nitrojen kullanımı 150-200 kg/ha’dır. 

Nitrojen fiksasyonunda rol oynayan mikroorganizmalar, mineral azot 

girdisini merkeze alarak hem daha ucuz yoldan elde edilen azotun 

tüketilmesinde hem de mineral azotun neden olabileceği zorlukları en 

aza indirmektedir. Baklagillerden elde edilen sabit azot miktarı yılda 

70-300 kg/da'dır. Sıcak iklim kuşağında yeşil yem bitkileri yılda 200 
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kg/da azotu sabitlerken, tropikal ve subtropikal iklimlerde 100 kg/da 

azotu sabitlemektedir.  

 
 

Şekil 4. Doğu Anadolu’da Yem Bezelyesi Ekim Alanı (Kadıoğlu vd., 2018) 

 

Organik tarımda baklagil yem bitkileri yeşil gübrelemeyle, ana bitkiye 

gerekli olan nitrojenin yaklaşık olarak tamamını veya büyük bir kısmını 

karşılayabilmektedir. Baklagillerin yeşil gübre olarak tercih edilme 

nedeni, köklerinde bulunan nodüller aracılığı ile atmosferdeki nitrojeni 

organik formda toprağa sabitleyerek toprağa nitrojen kazandırmasıdır. 

Toprağa azotun kazandırılması yani biyolojik azot fiksasyonu;  

atmosferdeki nitrojenin mikroorganizmalarca tutulmasıdır. Azot 

bağlanmasında atmosferdeki azot (N2) amonyağa (NH3) 

dönüşmektedir. Biyolojik azot fiksasyonu Alman tarım 

uzmanı Hermann Hellriegel ve Hollandalı mikrobiyolog Martinus 

Beijerinck tarafından bulunmuştur. 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Hellriegel&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Martinus_Beijerinck&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Martinus_Beijerinck&action=edit&redlink=1
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Biyolojik azot fiksasyonu, simbiyotik ve nonsimbiyotik azot fiksasyonu 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Atmosferdeki moleküler azotun nitrogenez 

enzimine sahip toprak ve suda yaşayan mikroorganizmalarca tutulması 

nonsimbiyotik azot fiksasyonunu, mikroorganizmaların yüksek 

bitkilerle ortak yaşamı sonucu oluşan azot fiksasyonu ise simbiyotik 

azot fiksasyonunu oluşturmaktadır.  

Yeryüzünde ortalama otuz milyon ton nitrojen simyotik olmayan yolla 

fikse edilmektedir. Simbiyotik azot fikse eden bakteriler; fabaceae 

bitkilerinin köklerinde yaşayan bakteriler, fabaceae olmayan bitkilerin 

köklerinde ve üzerinde yaşayan bakteriler ve bazı bitkilerin 

yapraklarında yaşayan bakteriler olarak sınıflandırılmaktadır. 

Simbiyotik azot fiksasyonununda ortak yaşayan rhizobium bakterileri 

”konukçu” denilen baklagilin kökleri üzerinde yaşar. Bakteri 

konakladığı bitkiden ihtiyacı olan karbonhidratları alırken, havadan 

aldığı moleküler azotu konakladığı bitkiye iletir. Rhizobium bakterisi 

konukçu üzerinde yumru (nodül) oluşturarak azotun bağlanmasını 

sağlar.  

Her baklagilin kendine özgü onunla ortak yaşama girebilen bakterisi 

vardır. Tablo 3‘de görüldüğü üzere baklagil bitkilerine uygun 

Rhizobium türleri; Rhizobium meliloti (yonca, taş yoncası, çemen), 

Rhizobium trifolii (üçgüller), Rhizobium leguminasorum (fiğ, burçak, 

mercimek, bezelye), Rhizobium phasoli (fasulye),  Rhizobium lupini 

(bakla), Rhizobium cicer (nohut) ve Rhizobium japonicum (soya, 

yerfıstığı) dur.  
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Etkili ve yeterli sayıda nodül oluşumu için bitki yetişme ortamında 

bitkiye özel bakterilerin bulunması gerekmektedir. Yeryüzünde tutulan 

azotun % 70'ini biyolojik azot fiksasyonu karşılarken bunun % 50'sini 

simbiyotik azot fiksasyonu kapsamaktadır (Kızıloğlu, 1995; Uyanık 

vd., 2011; Kacar ve Katkat, 2011). Azot fiksasyonu; bakteri türü, 

konukçu, besin elementleri, sıcaklık, toprak nemi, toprak pH’sı ve 

EC’ye göre farklılıklar göstermektedir.   

Tablo 3.  Baklagil Bitkilerine Uygun Rhizobium Türleri ve Bazı Baklagillerin Bitkiye 

Kazandırdığı Azot Miktarları (Kacar ve Katkat, 2011) 

Baklagil bitkisi Rhizobium türleri  Baklagil 

bitkileri 

Azot 

miktarı  

(kg/da) 

Yonca, Taşyoncası, Çemen Rhizobium meliloti  Yonca 100 

Üçgüller Rhizobium trifolii  Taş yoncası 67 

Fiğ, Mürdümük, Mercimek, 

Bezelye 

Rhizobium 

leguminasorum 

 Çayır üçgülü 60 

Bakla, Fasulye Rhizobium phaseoli  Melez üçgül 56 

Acı bakla Rhizobium lupini  Soya 

fasulyesi 

42 

Nohut Rhizobium cicer  Tüylü fiğ 27 

Soya fasulyesi Rhizobium 

japonicum 

 Yem baklası 27 

Börülce, Japon üçgülü, 

Yerfıstığı, Güvercin bezelyesi 

Tüm Rhizobium 

türleri 

 Yem 

bezelyesi 

19 
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Baklagiller arasında atmosfer azotunun bitkiye yarayışlılık göstermesi 

farklılık göstermektedir. Tablo 3’de görüldüğü gibi, en fazla azot fikse 

eden bitki dekara 100 kg ile yoncadır (Lyon ve Bizzell, 1934). Yonca 

gibi çok yıllık baklagiller çok yıllık olması nedeni ile yeşil gübrelemede 

fazla tercih edilmemekte, en fazla tercih edilen yeşil gübre bitkileri ise 

tek yıllık ve kısa vejetasyon süresi olan bol vejetatif aksam oluşturan 

baklagiller özelikle de yeşil mercimek, bakla, fiğ ve yem bezelyesi 

olmaktadır (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Erzurum (Aziziye) Yem Bezelyesi Ekim Alanı (Kadıoğlu vd., 2018) 

SONUÇ  

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için tarımsal faaliyetlerde 

bulunmaları kaçınılmaz ve gerekli olmakla birlikte; suyun, toprağın ve 

havanın kirlenmemesi de gereklidir. Bu nedenle; tarımsal üretimde 

çevreye zararlı etkisi olan yöntem ve araçlar yerine çevreci yaklaşımlar 

uygulanmalıdır.  
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Baklagiller ekildikleri toprakların verimliliklerini artırırlar. Toprağı 

organik madde ve azotça zenginleştirirler. Toprağın fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik yapısını iyileştirirler. Yeşil gübreleme ve ekim nöbetinde 

azot fiksasyonunca üstünlükleri olan baklagil bitkileri kullanılmalıdır. 

Tek yıllık olan yem bezelyesi münavebe sistemlerinde ve yeşil gübre 

bitkileri arasında rahatlıkla yer alabilmektedir.  Çevreye üretim 

açısından oldukça yarayışlı bir uygulama olan yeşil gübreleme 

uygulanması yeterince yaygın değildir. Tarımın esas unsuru toprak ve 

var olan toprağın korunması olduğu göz önüne alınarak dost üretim 

teknik ve sistemlerinin ön planda olmasına gayret edilmelidir. 

Fotosentezden sonra en önemli biyolojik olay olan azot fiksasyonunda 

başrol oynayan baklagillere gereken değer verilmelidir.  
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GİRİŞ 

Ekolojik sistemde özellikle de insan ve insan hareketlerinden 

kaynaklanan yanlış ve hatalı uygulamalar sonucu bozulan doğal 

dengeyi sağlamak amacı ile çevreye dost üretim sistemleri 

kullanılmalıdır. Toprağın korunması ve verimliliğinin artırılması 

hedeflenerek, yeşil gübreleme, ekim nöbeti, organik tarım, ekolojik 

tarım gibi üretimde ürünün sağlık ve kalite kriterlerinin iyileştirilmesini 

amaçlayan üretim şekillerinin tercih edilmesi gerekmektedir. 

Yurdumuzda hayvan veya atbaklası olarak adlandırılan yemlik 

baklanın üretim alanı oldukça azdır. Ilıman kuşak iklim bitkileri 

içerisinde yer alan ve börülce, fasulye ve bezelyeye göre soğuklara daha 

dayanıklı olan bakla, kökleriyle simbiyoz yaşayan Rhizobium 

bakterileri sayesinde havada moleküler olarak bulunan fakat bitkilerce 

doğrudan alınamayan azotu toprağa bağlayabilme özelliklerine 

sahiptirler. Bu özellikleri ile ekim nöbetinde değerlendirilmesi gereken 

önemli baklagil bitkisidir (Ünver vd., 1999). Baklanın toprak 

verimliliği üzerinde de olumlu etkileri vardır. Toprağın doğal azot 

kaynağıdır ve  organik tarım, sürdürülebilir tarım için oldukça 

önemlidir. Kazık köklerinde nodüller oluşturarak simbiyotik yaşama 

geçerek havanın serbest azotunu toprağa bağlayabilen Rhizobium 

bakterilerine sahip olan bakla kolaylıkla ekim nöbetine girebilmektedir 

(Çiftçi, 2003). Henüz çiçek açmadan sürülerek yeşil gübre ve hasattan 

sonra hayvan yemi olarak da tarımı yapılır. 
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YEM BAKLASI (Vicia faba L.) 

Fabaceae familyasına ait bitkiler kutup bölgeleri hariç, dünyanın diğer 

bütün iklim koşullarında yetişebilen tek veya çok yıllık 12.000 türünden 

oluşmaktadır. Yeşil gübre, yeşil yem, dane yemi ve saman olarak 

kullanılan Fabaceae bitkileri; Medicago, Melilotus, Vicia, Trifolium, 

Onobrychis, Lotus, Pisum, Lupen, Lathyrus, Lespedeza, Coronilla, 

Trigonella, Astragalus’dur (Tablo 1). 

Tarımı yapılan 200 baklagil bitki türünden biri olan bakla (Vicia faba 

L.) baklagiller familyasına adını veren atbaklası, eşek baklası veya 

hayvan baklası olarak da bilinmektedir. İnsan ve hayvan gıdası olarak 

tarımı yapılan tek yıllık bir bitkidir. Bakla, Akdeniz ve Türkiye'nin de 

içinde yer aldığı güneybatı Asya kökenlidir.  Asya ve Akdeniz 

ülkelerinde (Mısır, Fas, İspanya, İtalya, Türkiye, Asya ve Çin) yaygın 

olarak üretilmektedir. Yabani atası henüz bulunamamıştır. Ancak 

Afganistan ve Akdeniz’in doğusunda bulunan ülkeler arasındaki 

coğrafi alanın Vicia faba L. türünün köken olarak ilk alanı olarak 

bilinmektedir. Dünya’da üç orijini olduğu belirtilen V. faba majör’un 

kökeninin Kuzey Afrika, V. faba minör’un kökeninin Asya ve 

Karadeniz’in güney kıyıları olduğu buradan uzak doğuya yayıldığı 

görüşü hâkimdir. Afganistan ikinci orijin olarak belirtilmektedir. 

Ayrıca Vavilov, baklanın küçük baklaları ve tohumları olan ilkel 

formuna rastladığını ve baklanın Orta Asya kökenli olduğunu öne 

sürmüş,  baklanın boyutunda Orta Asya'dan batıya, İran, Türkiye, 

Akdeniz ve İspanya'ya doğru ilerledikçe kademeli bir büyümenin 

olduğunu da belirtmiştir (Lang Li-juan vd., 1993). 
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Tablo 1. Baklagil Bitkilerinin Kullanıldıkları Alanlara Göre Sınıflandırılması 

Yemeklik Dane Baklagil Bitkisi Yem Bitkisi 

Phaseolus vulgaris   Fasulye Medicago sp. Yonca türleri 

Cicer arietinum  Nohut Melilotus sp. Taş yoncası türleri 

Lens esculenta  Mercimek Vicia sp. Fiğ türleri 

Vicia faba   Bakla Trifolium sp. Üçgül türleri 

Vigna unguiculata   Börülce Onobrychis sp. Korunga türleri 

Pisum sativum   Bezelye Lotus sp. Gazalboynuzu türleri 

 Lathyrus sp. Mürdümük türleri 

 Lespedeza sp. Japon üçgülü 

 Coronilla sp. Alaca Taçotu 

 Trigonella sp. Çemen türleri 

 Astragalus sp. Geven türleri gibi. 

 Vicia faba     Yemlik  Bakla 

 Vigna unguiculata    Yemlik Börülce 

 Pisum sativum    Yemlik Bezelye 

Süs Bitkisi Endüstri Bitkisi 

Acacia sp. Akasya türleri Glycine max   Soya fasülyesi 

Gleditschia sp. Gladiçya türleri Acacia arabica   Arap akasyası 

Phaseolus coccineus İspanyol 

fasulyesi Glycyrrhiza glabra   Meyan 

Mimosa sp. Mimoza türleri  

Yeşil gübre bitkisi Kuruyemiş, çerez bitkisi 

Baklagil türlerinin çoğu: Vicia, 

Pisum, Lathrus, Medicago… Ceratonia siliqua  Keçi boynuzu 

Tarıma alınması mercimek ve nohut kadar eski olmasa da yüzyıllar 

önce 10.000'lere ait Ürdün, Suriye ve İsrail erken Neolitik 

yerleşkelerinde bakla örneklerine rastlanmıştır (Zohary vd., 2013). İri 

taneli bakla gruplarının orijinini Akdeniz bölgesi oluşturmaktadır. 
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Doğu İran ve Güney-Batı Asya arasında (İran, Türkmenistan, 

Afganistan ve Kuzey Hindistan) ise küçük taneli bakla grupları 

toplanmıştır (Şehirali, 1988).  

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BAKLA ÜRETİMİ 

Bakla yetiştiriciliği yapılan en eski ve en yaygın kültür bitkisidir. 

Kültürü yapılan bakla çeşitleri sistematik olarak Vicia faba var. equina, 

Vicia faba var. minor, Vicia faba var. major gruplandırılmıştır. 

Morfolojik ve tohum özellikleri açısından gruplar arasında önemli 

farklılıklar vardır. İri tohumlu var. major çeşitleri sebze veya yemeklik 

tane baklagil olarak tüketilir. Buna karşılık küçük veya orta taneli var. 

minor ve var. equina çeşitleri çoğunlukla hayvan yemi amacı ile 

yetiştirilirler. Yemlik bakla, Dünya'da çok yaygın bir yem bitkisi olarak 

yetiştirilmektedir. FAOSTAT verilerine göre, 2021 yılında Dünya’da 

yaklaşık 3 milyon hektar alanda kuru bakla 300.000 ha alanda ise yeşil 

bakla Türkiye’de ise yaklaşık 3.000 ha’da kuru bakla 4.500 ha’lık 

alanda ise yeşil bakla (sebze) kültürü yapılmıştır (Tablo 2). 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Türkiye’de 1988’den 2021 

yılına kadar bakla üretimi (kuru) incelendiğinde yıllar itibari ile bakla 

ekim alanlarının 42.000 ha alandan 3.000 ha alana düştüğü 

görülmektedir. Buna bağlı olarak üretiminde de 78.000 tondan 7 bin 

tona gerileyen bir üretim gözlemlenerek bakla üretiminin azalan bir 

seyir izlediği görülmektedir (Şekil 1). 
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Tablo 2. Dünyada ve Türkiye’de Yemeklik/Yemlik Baklanın Ekim Alanı (ha) ve 

Üretim (ton) 

 

 
 

Şekil 1. Türkiye’de Bakla Ekiliş Alanları (da) ve Üretim (ton) Miktarları 

Baklanın üretim alanı çok azdır. Makineli tarıma geçilmeden önce 

özellikle gücünden yararlanılan hayvanların beslenmesinde önemli bir 

yer tutan hayvan baklası ülkemizde en fazla Batı Marmara Bölgesi’nde 

2017 2018 2019 2020 2021

Dünya 

Alan (ha) Yemeklik/Yemlik Bakla (Kuru) 2550646 2847938 2610543 2659233 2722690

Yemeklik/Yemlik Bakla (Yeşil) 250749 252946 254924 286213 277445

Üretim (ton) Yemeklik/Yemlik Bakla (Kuru) 5677359 5551623 5364568 5675212 5964384

Yemeklik/Yemlik Bakla (Yeşil) 1644205 1730815 1648122 1800904 1725396

Türkiye

Alan (ha) Yemeklik/Yemlik Bakla (Kuru) 5312 4772 4332 3488 2795

Yemeklik/Yemlik Bakla (Yeşil) 4762 4669 4253 6252 4324

Üretim (ton) Yemeklik/Yemlik Bakla (Kuru) 14746 13198 12346 9135 7049

Yemeklik/Yemlik Bakla (Yeşil) 37511 38921 40068 54317 41162
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yetiştirilmektedir. Yıllara bağlı olarak bakla ekilişlerinde azalışın 

olduğu, özellikle bu düşüşün Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde 

oldukça fazla olduğu ve Türkiye geneline yansıdığı görülmektedir 

(TÜİK, 2023). Türkiye’de 2020 ve 2021 yılı insan ve hayvan 

beslenmesinde tüketilen bakla değerlendirildiğinde yine ekim alanları 

ve üretimde azalışın olduğu; 2020 yılı yemlik bakla (dane) üretiminin 

13.844 ton olduğu 2021 yılında ise 2.623 tona gerilediği görülmektedir 

(Şekil 2). Azalışının birçok nedeni olmakla birlikte azalışın veya değer 

kaybetmesinin asıl nedeni özellikle geleneksel bakla üreticilerinin 

üretimden çekilmeleridir.  

 

 

Şekil 2. Türkiye’de İnsan ve Hayvan Beslenmesi İçin Üretilen Bakla Ekiliş Alanı 

(da) ve Üretim Miktarları (ton) 

Serin iklim bitkisi olan bakla ülkemizde daha çok kış aylarında ekilir 

ve ilkbaharda taze olarak tüketilir. Bakla dane boyutuna bağlı olarak 

büyük, orta ve küçük daneli olarak gruplandırılmaktadır. Kuru daneleri 

yemeklik dane baklagil olarak kullanıldığı gibi baklanın taze 
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yapraklarından, yeşil baklalarından ve kabuğu soyulmuş iç 

baklalarından insan beslenmesinde gıda kaynağı olarak 

yararlanılmaktadır (Akçin, 1988).  

Bakla, soya ve bezelyeden sonra en çok üretilen bir baklagildir. Zengin 

bitkisel protein ve karbonhidrat kaynağıdır.  Baklada demir ve kalsiyum 

mineralleri A, B, C ve B2 vitaminleri de bulunur. Aminoasit profili, 

düşük yağ çeriği ve polifenolik bileşikler baklanın beslenme 

faktörleridir. Bazı anti besin faktörleri fasulye aroması, favism gibi 

filizlendirme, ıslatma, ısıl işlem, ağartma vb. işlemler ile elemine 

edilerek baklanın tüketimini engelleyen veya sınırlayan unsurlar 

elemine edilebilmektedir (Tablo 3). Taze baklada bulunan 

fitohemagglütinin toksik maddesi haşlanarak yok edilebilir ve 

tüketilebilir. Ancak favism hastalığı olanlar risk alarak baklayı 

kullanmamalıdır. Her ne kadar birçok faydası ve tedavi edici özellikleri 

araştırıcılar tarafından incelense de deneysel araştırma sonuçlarına 

dayanarak kullanımlar sakıncalı sonuçlar doğurabilecektir.  

Taze baklanın  Parkinson gibi rahatsızlıkları tedavi edici özellikleri 

olduğu belirtilmektedir ( Ogwu vd., 2017; Benevides vd., 2018). 

Baytop (1999)’da ülkemizde çiçekleri ile yapılan çayının böbrek 

taşlarının düşürülmesinde ve tanelerinden yapılan çayınında balgam ve 

idrar söktürücü olarak kullanıldığını da bildirmektedir. 

Küçük daneli yem baklaları yeşil ot, kuru ot, sılaj ve yeşil gübre bitkisi 

olarak kullanılmaktadır (Şekil 3). Ayrıca yüksek protein içeriğine sahip 
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daneleri at, domuz ve ineklerin beslenmesinde yararlanılabilmektedir 

(Okuyucu vd., 1990). 

Tablo 3. Baklanın Beslenme Unsurları 

Beslenme 

Faktörleri 

Antibeslenme 

 Faktörleri 

Uygulamalar Uygulamaların 

Etkileri 

Aminoasit 

Düşük yağ 

içeriği 

Polifenolik 

bileşikler 

Fasulye aroması 

Düşük mineral 

bioyarayışlığı 

İnvitro protein 

sindirilebilirliği 

Favism, düşük 

tüketim 

Filizlendirme 

Islatma, suda 

bekletme 

Isıl işlem 

Fermentasyon 

Enzim uygulama 

Ekstrüzyon 

Ağartma 

Kabuk soyma 

Dondurma 

Kronik hastalıkları 

önleme 

Raf ömrünü uzatma 

Fasulye aromasını yok 

etmek 

Favisme neden olan 

bileşikleri yok etmek  

İşlevsel iyileştirme 

Mineral ve proteinlerin 

bioyarayışlılığını 

artırma 

Küçük daneli olan bu bitki diğer bitkilerle karışık olarak rahatlıkla 

ekilebilir ve yeşil ot veriminin dekara 2 ton olabileceği de 

belirtilmektedir (Akçin, 1982). Erzurum şartlarında yapılan bir 

çalışmada yaklaşık 3000 ton yeşil ot verimi alınmıştır (Kadıoğlu, 2014). 

Yeşil ot hasadı, baklalar oluşmaya başladığında yapılmalıdır 

(Schneller, 1981). 

Kuru ve yeşil bakla taneleri zengin protein içeriğine sahiptir. İnsan ve 

hayvan beslenmesinde önemli olan kuru bakla %20-36 protein içeriği 

ile önemli bir gıdadır.  Yeşil baklanın protein miktarı % 5-7, süt 

olumundaki yeşil tohumların ise protein içeriği % 3-10’dur (Vural vd., 

2000). Geç olgunlaşma zamanı ilerledikçe protein içeriği artmaktadır. 
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Şekil 3. Yem Baklasında Bakla Oluşumu  (Kadıoğlu, 2014) 

Silaj olarak değerlendirildiği gibi hasat sonrası elde edilen samanı da 

değerlidir.  Mısır sılajına yakın protein içermektedir. Kuru ot verimi 

yaklaşık dekara 350 kg olan baklanın ham protein oranı % 25 oranında 

olabilir (Geren ve Alan, 2005). 

EKİM NÖBETİNDE BAKLA   

Toprağın verimliliği ile ekim nöbeti arasında iyi bir ilişki 

bulunmaktadır. Verim formülü Könnencke, (1967);  V= f (Toprak, 

İklim, Bitki, İş, Zaman, vd. …..) olarak belirlenmiştir. Tarımda amaç 

üretimin artırılmasıdır. Antropojenik etkenlerle sürekli azalan ve 

bozulan toprağı korumak ve bu amaç doğrultusunda birim alandan daha 
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fazla ürün sağlayabilmektir. Toprak verimliliği ve ıslahı devamlı olarak 

öncelikli olmalıdır. Ekim nöbeti, münavebe veya rotasyon aynı tarla 

üzerinde farklı bitkilerin belirli bir sıra ile yetiştirilmesidir. Toprak 

verimliliğini muhafaza eden ve artıran iyi bir ekim nöbetinde; toprağa 

azot sağlaması amacı ile bir baklagil bitkisine, toprağın organik 

maddesini artırmak amacı ile bir buğdaygil veya baklagil bitkisine ve 

yabancı ot kontrolü amacı ile bir çapa bitkisine yer verilmesi 

gerekmektedir. Baklanın ekim nöbetine 3-4 yılda bir girmesi 

bakterilerin aktif faaliyeti için gereklidir (Schneller, 1981). 

 

Şekil 4. Yem Baklası (Erzurum-Pasinler) (Kadıoğlu, 2014)  

Ekim nöbetinde devreye giren bakla köklerinde,  havanın serbest 

azotundan simbiyotik yaşayan bakterileri ile kendi azot ihtiyacını 

sağladığı gibi toprakta kalan hasat artığı kökleri aracılığı ile toprağa 

azot bağlayarak daha sonra yetiştirilecek bitkiye azot temin ederler 

(Şekil 4). Ayrıca organik madde miktarını da artırarak toprağın iyi bir 
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yapı kazanmasına yardımcı olurlar. Şubat-Mart aylarında olgunlaşıp 

ürün vermesi, yetiştirildiği toprağa fazla miktarda azot fiks etmesi 

yetiştiriciliğinin kolay ve masrafsız olması gibi nedenlerle hayvan 

baklası iyi bir münavebe bitkisidir. Havanın moleküler azotunu 

kullanan bakla toprak üstü aksamında 19-32 kg/da azot 

depolanmaktadır (Heinzmann, 1981). 

YEŞİL GÜBRELEMEDE BAKLA  

Dünya genelinde son 40 yılda kimyasal gübre kullanımının artışı, 

sürekli ve aşırı dozlarda özellikle azotlu gübrelerin kullanımı faydadan 

çok zarar getirmektedir. Gübre fiyatlarındaki artış ve aşırı azotlu gübre 

kullanımı sonucu oluşan çevre kirliliği, insan sağlığını tehdit eder 

boyuttadır. Yanlış ve aşırı gübre uygulamaları toprağın fiziko kimyasal 

özelliklerinin bozulmasına, ötrifikasyona ve sularda nitrat birikimine, 

sera gazlarının salınımına neden olmaktadır. Bunun örneğini amonyum 

sülfat gübresinin neden olduğu önemli pH düşüşleri ile Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nde görmek mümkündür (Müftüoğlu ve Sarımehmet, 1993). 

Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerinde toprak kirliliği ile kimyasal 

gübre kullanımı arasındaki olası bağlantıların incelendiği çalışmada 

üreticilerin aşırı dozda gübre kullandıkları, toprak analiz sonuçlarına 

göre gübreleme yapmadıkları, pestisit önerilerine uymadıkları bu 

sebeple çevre kirliliğinin oluşabileceği belirtilmiştir (Kadıoğlu, 2021). 

Bu nedenlerden dolayı; kimyasal pestisit ve gübrelerin kullanımını 

azaltmak veya sınırlandırmak gerekmektedir. Dolayısı ile organik ve 

yeşil gübreleme tercihi kaçınılmazdır.  Yeşil gübreleme milattan önce 

hayvan gübresi, hayvan ve bitki artıkları, alçı, kireç gibi malzemeler 
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kullanılarak uygulanmıştır. Fasulye ve üçgül yeşil gübre bitkisi olarak 

kullanılmış daha sonra diğer baklagiller yeşil gübre bitkisi olarak 

yetiştirilmeye başlamıştır (Açıkgöz, 2001). Toprakları çok parçalı ve az 

olmasına rağmen Hindistan’da toprak yapısını ve verimliliğini ıslah 

eden bir araç olarak yeşil gübreleme yapılmaktadır (Elçi, 1988).  

Asıl işlevi toprak koruma ve verimliği artırma olan yeşil gübrelemede, 

kazık kökleri ile bakla, toprağın organik madde içeriğini artırmakta ve 

toprakta çok sayıda kanallar oluşturarak topraktaki havanın 

sirkülasyonunu ve suyun hareketliliğini artırmakta ve toprağın fiziksel 

özelliklerini iyileştirmektedir (Rashid vd., 2016; Şekil 5).  

Baklagiller köklerinde simbiyoz yasayan Rhizobium cinsi bakteriler 

sayesinde toprak havasında serbest olarak bulunan, fakat diğer 

bitkilerce doğrudan kullanılamayan azotu yaşadıkları ortama 

sabitlemekte, köklerinin yayıldığı toprak katlarını organik azotça 

zenginleştirmekte ve kendi ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu azottan 

sağlamaktadırlar. Bakla havanın serbest azotundan 

yararlanabildiğinden aşırı dozda azot uygulamasına ihtiyacı bulunmaz. 

Yemeklik tane baklagillerin toprağa bağladıkları azot miktarı; çeşide ve 

çevre koşullarına göre değişmekle beraber, yılda genel olarak 5-20 

kg/da dolaylarındadır (Şehirali, 1988; Galloway ve ark., 2014). 
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Şekil 5. Yem Baklası Adaptasyonu (Erzurum-Merkez) (Kadıoğlu, 2019) 

Yeşil gübreleme toprağın organik madde miktarını artırarak toprak 

mikroorganizmaları için iyi bir besin kaynağı oluşturur. 

Mikroorganizmaların artması toprakta olumlu değimlere yol açar. Yeşil 

gübre bitkileri toprağın derinliklerinden aldıkları bitki besin 

elementlerini üst toprağa taşıyarak verimliliği artırır. Kireççe zengin 

topraklarda bitkide kloroz görülmemesi yeşil gübre bitkilerinin 

toprağın karbondioksit içeriğinin artması sonucudur. Yeşil gübre 

bitkileri toprak yüzeyini örterek dış etkenlere karşı koruyarak erozyonu 

ve azotun nitrat şeklinde yıkanarak uzaklaşmasını önlemektedir. Bakla, 

atmosferik nitrojeni simbiyotik olarak sabitlemekte ve bu yenilenebilir 

kaynağı, çeşitlendirilmiş ürün nöbetlerinde mahsul öncesi olumlu 

etkiler gösterecek şekilde kullanılabilir hale getirmektedir.  

Bakla, yoğun tahıl ağırlıklı ürün rotasyonlarında ara ürün görevi görür. 

Bakla, agroekosistemin çeşitlendirilmesini yani planlı biyoçeşitliliği 
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çeşitlendirilmiş ekim nöbetleri yoluyla ve ara ürünler yoluyla 

çeşitlendirmeyi mümkün kılarak, tarımsal sistemlerin 

sürdürülebilirliğini etkileyebilecek yabani flora, yabani fauna ve toprak 

mikroorganizmalarının çeşitliliğini de dolaylı olarak arttırır. Yem 

baklasının kökleri bir metre kadar derine inebildiği ve kökleri üzerinde 

fazla miktarda bakteriye sahip olduğundan ideal bir yeşil gübre 

bitkisidir ve  toprağı iyileştirmektedir (Wilhelm vd., 1985). 

SONUÇ 

Çok sayıdaki avantajlarına rağmen, ülkemizde bakladan yeterince 

yararlanılamamaktadır. Bakla üreticiliğindeki en önemli problem 

verimin yıllar/yetiştirme dönemleri arasında istikrarsızlık 

göstermesidir. Ayrıca geleneksel kullanımlar amacı ile yetiştiriciliğini 

sürdüren geleneksel üreticilerin de azalması veya yok olması ile giderek 

tarımı azalan seyirde yapılabilmektedir.  Bugüne kadar dane baklagiller 

arasında baklada yapılan çalışmalar oldukça azdır.  Çevre ve doğal 

kaynakların korunması açısından farklı yaklaşımlarla baklagillere adını 

veren ve hayvansal proteinle rekabet edebilecek seviyede proteine 

sahip, bitkisel protein kaynağı olan baklanın ekim nöbetinde yer alması 

veya yeşil gübre bitkisi olarak kullanılması birçok yarar sağlayacaktır. 

Özellikle daha sağlıklı ve kaliteli ürünlerin yetiştirilmesine olanak 

sağlayarak gıda güvenilirliği kapsamında avantaj sunacaktır. 

Ekim nöbeti sistemlerinde baklaya yer verilerek organik maddece fakir 

olan tarım topraklarımızın organik madde içeriğinin yükseltilmesi, 

gübre ihtiyacının azaltılması daha da önemlisi organik veya yeşil 
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gübreleme ile topraklarımızın iyileştirilmesi ve otlanmanın önüne 

geçilerek yabancı ot ilaçlarının kullanımının azaltılabilmesi mümkün 

olacaktır. Ayrıca kışlık ara ürün tarımı şeklinde, fiğ, mürdümük, yem 

bezelyesi, bakla, burçak, börülce,  tek yıllık yoncalar, İskenderiye 

üçgülü ve bunların tahıllarla karışım halinde yetiştiriciliğinin teşvik 

edilmesi de gerekmektedir. Sürdürülebilir ekolojik tarım kapsamında 

üreticiler toprağı koruyan ekim nöbeti, yeşil gübreleme ve yeşil gübre 

bitkileri konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Hayvan beslenmesinin vazgeçilmezi olan kaba yemin temel iki 

kaynağı; çayır-meralar ve tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem 

bitkileridir. Kaba yemler, düşük maliyetli kalori ve protein kaynağı 

olmasının yanı sıra rumen işlevi için önemli bir lif kaynağıdır (Altun ve 

ark., 2005) . Ancak yem üretiminde üretim faaliyetini sınırlayan yemin 

kıt olduğu dönemler mevcuttur. Özellikle yaz aylarının sıcak ve kurak 

geçtiği alanlarda meralarda ot verimi düşmektedir (Langer, 1994). Son 

günlerde artık tahmin değil hayatın bir gerçeği olan iklim 

değişikliğindeki mevcut durumu göz önünde bulunduracak olursak, 

gerek yem bitkisi üretimi yapılan tarım sistemlerinde gerek meralarda 

yem üretimini devamlı kılmak adına yeni teknikler ve germplazm 

kaynakları gerekmektedir. Bu bağlamda tropikal yem bitkileri 

sürdürülebilir kaba yem üretimi için önemli bir etkiye sahip olabilir 

(Moncao, 2016).  

Önümüzdeki son 11 yılda küresel nüfusun 1 milyar arttığı ve 2080 

yılına kadar dünya nüfusunun 2,4 milyar daha artacağı tahmin 

edilmektedir (DW, 2022). Dolayısıyla bu durum süt ve et gibi 

hayvansal ürünlere daha fazla talep anlamına gelmektedir. Bu küresel 

genişleyen talebi karşılamada kilit rol oynayan tropikal bölge mera 

alanları büyük potansiyele sahiptir (Simeao ve ark., 2021). 

Adi yalancıdarı (Paspalum dilatatum Poir.), dünya çapında tropikal, 

subtropikal ve ılıman iklimlerde yaygın olarak kullanılan çok yıllık 

sıcak mevsim (C4) yem bitkisidir. Poaceae familyasının Panicoideae 
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alt familyasına ait olan Paspalum dilatatum, Güney Brezilya, Doğu 

Arjantin ve Uruguay kökenlidir (Brown, 2020). Paspalum L. cinsinde 

yaklaşık 400 tür bulunmaktadır ve bunlar yirmi beş resmi olmayan 

gruba ayrılmış olup, dilatata grubu üyeleri çok iyi mera bitkisi olduğu 

için yem üretiminde özel bir öneme sahiptir (Miz ve de Souza-Chies, 

2006). Diğer C4 yem bitkilerine göre daha yüksek yem kalitesine sahip 

olan yalancıdarı aynı zamanda soğuğa ve kuraklığa oldukça 

dayanıklıdır. Yalancıdarı öncelikli olarak apomiktik monokültür tarım 

sistemlerinde yetiştirilmektedir (Moncao, 2016). 

Adi yalancıdarı (Paspalum dilatatum Poir.) 

Adi yalancıdarı (Paspalum dilatatum Poir.), dünyanın tropikal, 

subtropikal ve ılıman bölgelerinde çiftlik hayvanlarının beslenmesi için 

ekonomik açıdan önemli ve yaygın olarak yetiştirilen bir yem bitkisidir. 

P. dilatatum türü, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusu, New 

South Wales ve Queensland dahil olmak üzere Avustralya'nın yüksek 

yağış alan subtropikal kıyı bölgelerinin bir çoğunda yem ve otlatma 

amacıyla yetiştirilmektedir (Campbell, 1999). Yeni Güney Galler'in 

güneyinde, Batı Avustralya'da ve kuzey Victoria'da sulanan meraların 

bir bileşeni haline gelmiştir (Callow ve ark., 2006). P. dilatatum, 

Çukurova Bölgesi'nin doğal bitki örtüsünde yer almaktadır (DAISIE, 

2017). Bu sıcak mevsim yem bitkisi, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege 

bölgelerinde bulunan besi çiftliklerinin yaz aylarındaki yeşil yem 

ihtiyacını karşılamak için iyi bir potansiyele sahiptir (Moore ve Gerald, 

1975). Paspalum kelimesi, Yunanca bir çeşit darı anlamına gelen 

“Paspalos” kelimesinden türemiştir (CRC, 1999). Paspalum dilatatum 
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Poir, dünyada genellikle dallisgrass adıyla bilinmektedir. Ülkemizde 

ise adi yalancıdarı (yaygın yalancıdarı) olarak adlandırılmaktadır. 

Şekil.1. Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen “Çok 

Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkileri Islahı” Projesi adi yalancıdarı 

(Paspalum dilatatum Poir.) Bölge Verim Denemesi (Foto: F.D. Bilgin) 

Otlatma ve kuru ot amacıyla veya silaj olarak kullanılan yalancıdarı ile 

beslenen hayvanlardan yüksek et ve süt verimi elde edilmektedir. Aynı 

zamanda vitamin ve mineral kaynağı olarak kullanılan yalancıdarı, 

erozyon kontrolünde ve maden alanlarının yenilenmesinde de sıklıkla 

kullanılmaktadır. Yetişme sezonu ilkbahar sonundan yaz sonuna kadar 

sürmektedir (Giordano ve ark. 2014a). Çiçeklenme öncesinde çok 

lezzetli olup gelişme dönemi ilerledikçe besleme değeri ve 

sindirilebilirliği azalmaktadır (Cook ve ark., 2005). Yalancıdarının yem 

kalitesi diğer sıcak mevsim buğdaygil yem bitkisi türlerine göre daha 

yüksek olmakla birlikte, sıcak mevsim (C4) yem bitkilerinin yüksek 

lignin konsantrasyonu nedeniyle serin mevsim (C3) yem bitkilerine 
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kıyasla daha düşük sindirilebilirliğe sahip olduğu bilinmektedir. Ancak 

kuraklığa dayanıklılık ve su kullanım etkinliği açısından C3 yem 

bitkilerine göre daha iyi performans gösteren C4 yem bitkilerinin, 

küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tropik kuşağın uzaması 

nedeniyle hayvan otlatma sistemlerinde daha sık kullanılması 

muhtemel görülmektedir (Giordano ve ark., 2014b).  

P. dilatatum yalın olarak yetiştirilebildiği gibi uygun baklagil yem 

bitkisi türleriyle, özellikle yonca (Medicago sativa L.) ile dengeli 

karışımlar oluşturmaktadır. P. dilatatum’un baklagillerle karışık 

ekimlere uygunluğu, serin mevsim buğdaygillere kıyasla düşük kaliteli 

olma sorununu da ortadan kaldırmaktadır (Çınar ve ark., 2014).  

Şekil.2. Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen 

“Çukurova Şartlarında Suni Mera Tesisi ve Ot Üretimi Amacıyla Bazı Sıcak Mevsim 

Buğdaygil Yem Bitkilerinin Yonca ile Uygun Karışım Oranlarının Belirlenmesi” 

Projesi, Paspalum dilatatum Poir. ile Medicago sativa L’nin. Karışım Parseli (Foto: 

F.D. Bilgin) 
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Yalancıdarı, bol yapraklı ve kaliteli yem üretmesi, otlatma ve 

çiğnenmeye dayanıklı olması nedeniyle suni mera tesisinde kullanılan 

önemli bir yem bitkisidir (Miz, 2006). Bununla birlikte, yalancıdarının 

daha geniş alanlara yayılması, tohumlarda dormansi görülmesi, 

fidelerin gelişiminin yavaş olması ve ergot mantarları (Claviceps 

paspali) ile enfeksiyona yatkınlık gibi sorunlarla sınırlıdır. Yalancıdarı 

fideleri ekimden 4-6 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. 

Şekil.3. Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen “Çok 

Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkileri Islahı” Projesi II. Generasyon 

Paspalum dilatatum Poir. genotipleri (Foto: F.D. Bilgin) 

Ancak ilkbahar ve yaz döneminde kendiliğinden çimlenen özellikle çok 

yıllık yabancı otlar, yavaş gelişen yalancıdarı fidelerini ciddi olarak 

tehdit etmektedir. P. dilatatum’un çimlenmesini hızlandırarak 

fidelerinin yabancı otlar ile rekabet edebilecek şekilde eş zamanlı veya 

öncesinde çıkış yapmasını mümkün kılacak yöntemler 

geliştirilmektedir. P. dilatatum türlerinde, ön ıslatma ve KNO3 
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muamelesi kombinasyonun, tohumda dormansiyi azaltarak maksimum 

çimlenme sağlamakta etkili olabileceği belirtilmiştir (Schrauf ve ark., 

1995). Bununla birlikte yalancıdarının daha geniş alanlarda yem bitkisi 

olarak kullanımını artıracak genotipler geliştirmek amacıyla ıslah 

çalışmaları devam etmektedir (Glison ve ark., 2015). 

Morfolojik, Tarımsal ve Genetik Özellikleri 

Yalancıdarı 50-150 cm boylanabilen, toprakta 1 m derinliğe kadar inen 

kalın saçak köklere sahip, rizomlu bir bitkidir. Kısa rizomlarıyla bol 

miktarda sürgün oluşturarak yayılım göstermektedir. Bitki, dip 

kısmından çıkan yapraklarıyla iyi bir çim kapağı oluşturmaktadır (Çınar 

ve ark., 2014).  

 

Şekil.3. Paspalum dilatatum Poir. (Foto: F.D. Bilgin) 

P. dilatatum Mayıs ayından Kasım ayına kadar çiçek açar. Çiçeklenme 

merkez salkım ekseni üzerine almaşıklı dizilmiş başağımsı salkımdan 

oluşan başak salkımıdır. Tohumlar 2 mm uzunluğunda eliptik 

şekildedir. 1000 dane ağırlığı 1.3-2 g'dır (Hatipoğlu ve Tükel, 2009).  
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Şekil.4. Başak salkımı ve tohum yapısı (Paspalum dilatatum Poir.) (Foto: F.D. Bilgin) 

Başak salkımların, merkezi eksenle birleştiği yerde beyaz tüy tutamları 

vardır. Yalancıdarı, başakçıklar üzerinde gelişen sklerotia veya ergot 

olarak bilinen sert, kahverengimsi gövdeler oluşturan koyu renkli 

zehirli bir mantar olan Claviceps paspali enfeksiyonuna karşı hassastır 

(Botha ve Venter, 2002). 

 

Şekil.5. Başakların birleşim yerlerindeki beyaz tüy tutamları (a) ve Claviceps paspali 

ile enfekte olmuş tohum (b) (Foto: F.D. Bilgin)  

P. dilatatum kendi başına toksik değildir, ancak Claviceps paspali ile 

enfekte olan bitkilerdeki ergot alkaloidi hayvanlar için toksik etki 

gösterir. Bununla birlikte ergot tehlikesini önlemek için meralarda 

hayvanlar başaklanma öncesi otlatılmalıdır. Kuru ot amacıyla ise bitki 

başaklanma başlangıcı veya %10 başaklanma evresinde hasat 

a b 
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edilmelidir. Eğer bu zaman kaçırılırsa bitki hasat edilip kurutulduktan 

sonra ergot bulaşmış tohumları ayıklamak için harman yapılmalıdır. 

Böylece hem ergot zehirlenmesinin tehlikesi azaltılmış hem de bir 

miktar tohumluk elde edilmiş olur (Bilgin ve Avcı, 2020).   

Yalancıdarı, rakımı 1800 m olan ve yıllık ortalama 900 ile 1250 mm 

arasında yağış alan bölgelerde başarı ile yetiştirilir. Ayrıca deniz 

seviyesinden 2100 m yükseklikteki alanlara kadar yayılım 

gösterebilmektedir. Bitki derin, verimli alüvyal, bazaltik, killi ve kumlu 

toprakları tercih eder. Tuzluluğa karşı sınırlı bir toleransa sahip olan 

yalancıdarı zayıf drenaja ise yüksek dayanıklılık gösterir. Su baskını 

koşullarında bitkinin köklerindeki aerenkima dokusunda artış olur. Bu 

durum havanın yetersiz olduğu ortamlarda bitkinin dış ortam ile gaz 

alışverişi yapmasına olanak sağlar. P. dilatatum’un bu adaptif tepkisi, 

büyük sellerde türün popülasyonunun neden arttığını açıklamaya 

yardımcı olmaktadır (Insausti ve ark., 2001).  

Yalancıdarının ham protein içeriği, bitkinin yaşına ve toprağın mevcut 

azot içeriğine göre değişir. Bitki, hektar başına 15 tona kadar kuru 

madde verimi (Cook ve ark., 2005) ve %19’a kadar ham protein oranı 

ile yüksek verim ve kaliteye sahip değerli bir yem bitkisidir (Barea et 

al., 2007)  

Paspalum dilatatum'un çok sayıda eşeyli (tetraploid) ve apomiktik 

(pentaploit ve hekzaploit) biyotipleri bulunmaktadır. Apomiksis, bu 

türün evriminde ve hayatta kalmasında önemli bir rol oynamıştır (Casa 

ve ark., 2002). Yalancıdarı genom formülü IIJJX olan hibrit orijinli 
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apomiktik pentaploittir (2n=5x=50). I ve J genomları, sırasıyla diploit 

P. intermedium ve P. jurgensii genomları ile eşleşmektedir, ancak X 

genomunun kaynağı bilinmemektedir. Pentaploit ve hekzaploit 

biyotiplerdeki apomiksisin, keşfedilmemiş bu X genomunun 

varlığından kaynaklandığı ayrıca özel biyolojik önem taşıyan genlere 

sahip olduğu düşünülmektedir (Espinoza ve Quarin, 2000). 

Apomiksis, tohumla ana bitkiye genetik olarak özdeş bireyler üreten bir 

diğer bitki üreme yöntemidir. Apomiksis üreme ile oluşan tohumlarda, 

melezleme yöntemiyle elde edilen hibrit tohumlardan farklı olarak, 

sahip olduğu üstün genlerin devamlılığını garanti etmesi özelliği bu 

üreme şeklini cazip ve merak konusu haline getirmiştir. Paspalum cinsi 

kendine uyuşmazlık, kendine döllenme, tam eşeyli üreme ve fakültatif 

veya zorunlu apomiksis dahil olmak üzere son derece çeşitli üreme 

sistemlerine sahip olduğundan, apomiksis üremeyi yöneten genleri 

araştırmak için arketipik bir model özelliğindedir (Ortiz ve ark., 2013).     

SONUÇ 

Adi yalancıdarı (Paspalum dilatatum Poir.), dünya çapında tropikal, 

subtropikal ve ılıman iklimlerde yaygın olarak kullanılan çok yıllık 

sıcak mevsim (C4) yem bitkisidir. 

Tropik ve subtropik iklimlerin hakim olduğu alanlarda yaz dönemi 

yüksek sıcaklık ve kuraklık şartlarında, sıcak mevsim yem bitkileri 

genel olarak serin mevsim yem bitkilerine göre daha verimlidir. Bunun 

nedenleri arasında C4 bitkilerinin sıcağa daha dayanıklı olmaları, su 

kullanım etkinliğinin yükseklikleri ve azotu daha iyi değerlendirmeleri 
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sayılabilir. Serin mevsim yem bitkileri ile ilişkili bu yaz durgunluğu 

sıcak mevsim yem bitkileri ile doldurularak hem ot üretim potansiyeli 

değerlendirilir hem de otlatma mevsimi uzatılabilir.  

Yalancıdarı yaz dönemi yüksek ot verimi sağlayan, başaklanmadan 

önce çiftlik hayvanları için oldukça lezzetli, otlatma, kuru ot ve silaj 

şeklinde değerlendirilerek hayvancılıkta yüksek kalite ve performans 

sağlama potansiyeline sahip önemli bir yem bitkisidir. 

Sıcak mevsim yem bitkileri birçok tropik ortamda eko-verimlilik 

sağlamak için otlatma sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Hayvan 

yemi olarak kullanımlarının yanı sıra, uygun baklagil+buğdaygil 

karışım sistemlerinde yer alarak yem üretimini artırabilir ve erozyon 

kontrolü, toprak iyileştirme, bozulmuş alanların restorasyonu ve 

biyolojik çeşitliliğin iyileştirilmesi gibi diğer işlevlere katkıda 

bulunabilirler.  

Bu bağlamda, bir sıcak mevsim yem bitkisi olan adi yalancıdarının 

(Paspalum dilatatum Poir.) hayvancılıkta yem üretim sistemlerine 

entegrasyonu, ekonomik ve çevresel faydalar açısından çok sayıda 

işlevin yoğunlaşması ve çeşitlendirilmesinde önemli bir rol alacaktır. 
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