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ÖNSÖZ 

İnsanoğlu yerleşik düzene geçiş öncesinde, sadece çevrenin kendisine 

sunduğu ürünleri toplayarak beslenmeyle yetinmiştir. Yerleşik yaşam 

düzenine geçildikten sonra tarımsal üretim başlamıştır. Giderek artan 

nüfus, gelişen teknoloji ve değişen yaşam biçimi gibi çok sayıda faktör 

tarımsal üretim üzerinde etkili olmuş ve halen olmaya devam 

etmektedir. Başlangıçta sadece yöresel pazarlarda talep gören tarım 

ürünleri, giderek ulusal ve uluslararası pazarlarda işlem görür ve taşınır 

duruma gelmiş, tarımın önemi stratejik düzeye yükselmiştir. 

Günümüzde yaşanan çeşitli olaylar, gıda güvenliğinin önemini ve 

tarımın stratejik sektör oluşu gerçeğini, açık olarak ortaya koymuştur.   

Sektör dışındaki insanlar tarım denilince genellikle tarla ve bahçe 

arazilerinin işlenmesi, ekim ve dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama gibi 

işlemlerle bitkisel üretim yapılması şeklinde bir düşünceye sahiptir. 

Oysa tarım bitkisel üretim yanında hayvansal üretimi, bitkisel ve 

hayvansal üretime dayalı gıda, giyim, ilaç ve kozmetik sanayisini, 

gübre,  alet ve makine üreticisi işletme ve fabrikaları, ambalaj ve 

taşımacılık, ticaret gibi çok sayıda sektörü kapsamaktadır. Diş 

macunundan-sabuna, ayakkabıdan-elbiseye, çaydan, kahveden-her 

türlü gıdaya, ev eşyasından-yaşam malzemelerine, spordan-peyzaj 

alanlarına kadar günlük hayatın her alanında aslında tarım vardır. 

Tarım, gerek istihdam gerekse küçük-büyük ölçekte çok çeşitli 

işletmeler sayesinde ekonomiye ve günlük hayata doğrudan ve dolaylı 

çok önemli katkılar sağlar. Tarımı sadece birkaç alanla sınırlı bir sektör 

olarak düşünmek, günlük hayattaki ve ekonomideki etkisini görmeyip 
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hafife almak, arka plana atmak son derece yanlış bir yaklaşımdır. 

Böylesi bir yaklaşımla tarım sektörünün ihmal edilmesi, kısa vadede 

pek hissedilmeyen, ancak uzun vadede başta gıda güvenliği olmak 

üzere son derece önemli ve giderek telafisi zorlaşan veya mümkün 

olmayan sorunlara yol açar.  

Tarım hem üretici hem tüketiciler üzerinde önemli ekonomik etkiye 

sahip stratejik bir sektördür. Küresel ölçekte, insanoğlu neredeyse bin 

yıllar boyunca tarımın geliştirilmesi için teknolojik gelişme esaslı 

katkıda bulunmuştur. Tarımın geçmişte olduğu gibi bugün de stratejik 

konumu ve medeniyetlerin gelişmesi üzerindeki tetikleyici etkisi 

devam etmektedir. 

Stratejik bir öneme ve çok kapsamlı bir faaliyet alanına sahip olan 

tarımın temel taşı, kuşkusuz bitkisel ve hayvansal üretimdir. Riski 

yüksek, çilesi ve yükü ağır olan bitkisel ve hayvansal üretim aşaması, 

genç kuşaklar tarafından tercih edilen ve severek yapılan bir konumda 

tutulmalıdır. Aksi durumda, tarım sektörünü ayakta tutan üretim 

aşaması, içten zayıflama ve çöküş sürecine girer.  

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ülkemiz, bitkisel ve 

hayvansal üretim yönünden çok köklü bir birikime ve ekolojik avantaja 

sahiptir. Ülkenin bu güçlü yanı ve potansiyeli mutlaka çok iyi 

değerlendirilmeli ve gelecek kuşaklara taşınmalıdır.  

Bu kitapta geçmişten günümüze kadar gelen tarımsal bilgi birikiminin 

geliştirilmesine, bilginin uygulamaya konulmasına ve belki de biraz da 
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hatırlanmasına katkı sağlamak amacıyla tarımın farklı konularına 

değinilmiştir.   

“Stratejik Sektör: Tarım” serisi kapsamında hazırlanan bu II. kitabın 

yararlı olması temennisiyle, katkıda bulunanlara teşekkür ederiz.  

Prof. Dr. Aydın AKKAYA 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAŞAR 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun 2050’li yıllara kadar yaklaşık 9 milyara ulaşılacağı 

öngörülmektedir. Giderek artan nüfusun gıda güvenliği, günümüzde 

bile önemli bir sorun olmaya başlamış olup, gelecekte küresel ölçekte 

bir soruna dönüşme riski oldukça yüksektir.  Artan nüfusun gıda 

güvenliği yanında küresel iklim değişikliğine bağlı biyotik ve abiyotik 

stresler, tarımsal üretim üzerinde giderek artan baskılar 

oluşturmaktadır. Artan nüfusun gıda güvenliği ve sürdürülebilir 

tarımsal üretim yönünden kaynakların doğru bir şekilde kullanılması 

büyük önem taşımaktadır.  

Dünya genelinde binlerce bitki türü çeşitli şekillerde kullanılmakla 

beraber, insanlar tarafından tüketilen enerjinin % 90’ı sadece 82 bitki 

türü tarafından karşılanmaktadır (Prescott-Allen ve Prescott-Allen 

1990). Bitki türlerinin çoğunda, eski genotipler yerine, yeni ve yüksek 

verimli ıslah çeşitlerinin üreticiler tarafından tercih edilmesi nedeniyle, 

mevcut varyasyon giderek azalmaktadır.  

Tarımsal kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkileri nedeniyle, geleneksel üretim sistemlerinden çevre ve doğal 

denge dostu alternatif üretim sistemlerine geçiş yolları aranmaktadır. 

Tarımı yapılan bitki türlerinde çeşitliliğin artırılması ve baklagillerin 

üretim sistemlerine sokulmasıyla, tarımsal sorunlarla mücadele 

yönünden büyük yararlar sağlanacağı düşünülmektedir. Bitkisel 

üretimde azot ihtiyacının baklagillerden karşılanması, endüstriyel 
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olarak üretilen gübre azotundan karşılanmasına kıyasla çok daha 

sürdürülebilir bir durumdur (Crews ve Peoples, 2004). 

Baklagil taneleri ortalama % 22-25 protein ve yüksek lisin içeriğine 

sahip olduklarından, tahıl tanelerinde eksik olan bu özellikleri 

tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Sapları yaklaşık % 14 protein 

içermekte ve hayvan besleme yönünden 1 ton baklagil sapı, 8 ton 

buğdaygil sapına denk gelmektedir (Çiftçi ve ark. 2020). Methionin 

hariç, 200 g yemeklik baklagil tanesindeki proteinin amino asit içeriği, 

100 g et proteinindeki amino asit içeriğine eş değerdir. Karbonhidrat, 

fosfor, kalsiyum, demir, A, B1, B2, Niacin ve C vitamini yönünden özel 

bir yere sahiplerdir (Akçin, 1988).  Kısaca, insan ve hayvan beslenmesi 

yönünden çok önemli olan baklagiller, agroekosistem verimliliği ve 

sürdürülebilir tarım yönünden de çok yönlü yararlara sahiptir. Ancak 

günümüz tarımında baklagillere gereken önemin verildiğini söylemek 

oldukça zordur. Geçmişte Anadolu’da tarımsal üretimde yaygın bir 

şekilde kullanılan baklagillerin tarla tarımı içerisindeki payı, bütün 

çalışma ve çabalara rağmen günümüzde olması gereken düzeye 

getirilememiştir. Bu durumun verim düşüklüğü, hastalık, zararlı ve 

yabancı ot sorunu, streslere karşı tutarsızlık, hasat zorluğu, ekonomik 

kazanç gibi nedenlerden kaynaklandığı söylenebilir. Modern üretim 

teknikleri, tarımsal kimyasal kullanımı ve ekonomik nedenler gibi 

çeşitli faktörlere bağlı olarak üreticiler giderek baklagil tarımını 

bırakmaya başlamıştır. Oysa Kanada ve Avustralya’da, nadas ve 

geleneksel toprak işleme yerine, farklı bitkileri içeren ekim nöbeti ve 

koruyucu toprak işleme ikame olmaya başlamış, baklagil üretimi 
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giderek artış göstermiştir (Zentner ve ark. 2002). Geçmişte ülkemizin 

mercimek ve nohut dışsatımında önemli paya sahip olduğu dönemde, 

bu bitkilerin tarımının olmadığı veya önemsiz düzeyde olduğu Kanada, 

Avustralya ve ABD’nin günümüzde mercimek ve nohut dışsatımı 

yapan ülkeler durumuna gelmiş olması oldukça düşündürücüdür (Çiftçi 

ve ark. 2020). 

Baklagiller, çiçekli bitkilerin 3. büyük familyası olup, 800 cins ve 

20000 türü kapsamasına (Kenicer, 2005) rağmen, bunlardan sadece 

bazıları tarla tarımı açısından yaygın ekim ve üretim potansiyeline 

sahiptir. Örneğin kuru tarım alanlarında nohut, mercimek, fiğ ve 

korunga, sulu tarım alanlarında yonca, fasulye ve yerfıstığı gibi 

baklagiller ülkemiz ekolojik koşulları için ilk akla gelen baklagil 

bitkilerdir. Baklagiller ekim nöbeti için vazgeçilemez öneme sahip 

olmanın yanında karışık ekim için de oldukça uygun bitkilerdir. Karışık 

ekim; su, besin elementi ve ışık gibi kaynakların etkin bir şekilde 

kullanımını sağlamak suretiyle mono kültür üretim sistemine göre daha 

avantajlı olabilmektedir. Karışık ekimin diğer önemli bir özelliği 

tarımda çeşitliliği artırıyor olmasıdır. Tarımsal üretimde çeşitliliğin 

artması ise hastalık, zararlı ve yabancı ot zararlarının azalmasına, toprak 

verimliliğinin artmasına, sürdürülebilir bir üretim sağlanmasına yol 

açar. Karışık ekimin diğer önemli bir yanı yetiştiriciler için ek gelir 

sağlama potansiyeline sahip olmasıdır. Biyotik ve abiyotik stresler 

yanında iklim değişikliğine karşı belli düzeyde bir verim güvencesi 

sağlaması bakımından, özellikle de organik tarım açısından, karışık 

ekim giderek ilgi görmektedir. Büyük işletmelerde modern üretim 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 10 

 

teknikleri ve yoğun girdi kullanımı, çeşitli çevre sorunlarına neden 

olmaktadır. Bu nedenle ülkemizde yaygın durumda bulunan küçük 

ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılmasında, sürdürülebilir 

üretim tekniklerine yönelik arayışlar daha uygun olacaktır. 

Baklagillerin diğer yararlı yönleri bir yana bırakılsa bile, havanın 

serbest azotunu fikse etme özellikleri, tarla tarımının vazgeçilemez 

bitkileri olmaları bakımından, tek başına yeterli ve mükemmel bir 

özelliktir. Konunun önemi ve ülkemiz tarımına yararlı olacağı 

düşüncesiyle, baklagillerin tarla tarımı açısından önemi, bir kitap 

bölümü olarak ele alınmıştır. 

BAKLAGİLLERİN AZOT FİKSASYONU 

Baklagiller hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, toprak ıslahı 

yönünden önemli yararlar sağlamakla beraber, azot fikse etme 

özellikleri bu bitkileri tarla tarımının vazgeçilemez unsurları haline 

getirmektedir. Havada % 78 düzeyinde bol miktarda azot bulunmakta 

olup, köklerindeki Rhizobium bakterileri sayesinde, havanın serbest 

azotunu fikse etme yeteneğine sahip olan baklagil bitkileri, azot 

döngüsüsün çok önemli unsuru durumundadır (Şekil 1). Sylvia ve ark. 

(2005), doğadaki en önemli biyolojik olay olarak, fotosentezden sonra 

ikinci sırada azot fiksasyonunu göstermektedir. Global yıllık 175 

milyon tonluk azot fiksasyonunun, % 40 kadarının (yılda en az 70 

milyon ton) baklagiller tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir 

(Brockwell ve ark. 1995). Baklagil bitkileri ihtiyaç duydukları azotun 

% 50-80 kadarını biyolojik azot fiksasyonu yoluyla karşılamaktadır 
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(Dash ve Deole, 2019). Fasulye bitkisi 3-5 kg/da, börülce ve nohut 5-8 

kg/da, mercimek 12-18 kg/da, bezelye 20 kg/da, bakla 25 kg/da azot 

fikse edebilmektedir (Akçin, 1988). 

 
              Şekil 1. Doğadaki azot döngüsü (Anonymous, 2022). 

Peoples ve ark. (1995) ise dekara; nohudun 0.3-14 kg, mercimeğin 1-

19 kg, bezelyenin 2-24 kg, baklanın 5-33 kg, yoncanın 9-39 kg, ak 

üçgülün 5-29 kg, kırmızı üçgülün 7-37 kg, fiğin 11 kg kadar azot fikse 

ettiğini bildirmiştir. Başka bir kaynakta ise yoncanın 10-30 kg/da, 

üçgülün 10-15 kg/da, nohudun 2.3-9.7 kg/da, fasulyenin 0.3-5.7 kg/da, 

mercimeğin 3.5-10.0 kg/da azot fikse ettiği bildirilmiştir (Wani ve ark. 

1995). Konu ile ilgili olarak çeşitli kaynaklara dayanarak, baklagillerin 

azot fikse etme kapasitesini Hasanuzzaman ve ark. (2020), aşağıdaki 

şekilde vermiştir. 

Bakla (Vicia faba L.) 11.9–31.1 kg/da 

Bezelye (Pisum sativum L.) 3.7–12.5 kg/da 
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Fiğ (Vicia sativa L.) 10.7–13.1 kg/da 

Nohut (Cicer arietinum L.) 2.1–10.4 kg/da 

Mercimek (Lens culinaris Med.) 2.3–8.7 kg/da 

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) 1.6–7.2 kg/da 

Börülce (Vigna unguiculata L. Walp.) 3.6–7.5 kg/da 

Soya (Glycine max L. Merr.) 9.0–9.5 kg/da 

Yonca (Medicago sativa L.) 10.3–20.9 kg/da 

Kırmızı üçgül (Trifolium pratense L.) 3.5–3.9 kg/da 

Baklagillerin azot fiksasyonu çeşit, bakteri, toprak, iklim, bitki sağlığı, 

yetiştirme tekniği gibi çok sayıda faktör ve kombinasyonları tarafından 

etkilenmektedir. Kurak koşullarda nodül sayısı, çapı, enfeksiyon 

iplikçiği oluşumunun önemli düzeyde azaldığı, tuzlu koşullarda kök 

tüyü enfeksiyonunun engellendiği, nodül sayısı, azot fiksasyonu, nodül 

solunumu ve leghemoglobin içeriğinin azaldığı bildirilmektedir (Yavaş 

ve Ünay, 2018). Kessel ve Hartley (2000), azot fiksasyonunu etkileyen 

faktörleri aşağıda belirtilen 4 temel grup altında özetlemişlerdir. 

• Bakteri-konukçu bitki arasındaki simbiyotik ilişkinin etkinliği, 

• Depo, yani konukçu bitkinin azot akümülasyon kapasitesi, 

• Topraktaki elverişli azot miktarı, 

• Çevre faktörleri. 

Toplam verimle azot fiksasyonu arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Konukçu 

bitkideki biyomas artışı, azota olan talebi artırmakta, buna bağlı olarak 

azot fiksasyonu artmaktadır. Bu nedenle biyomas ve verim artışına yol 

açan faktörler, özellikle yetiştirme teknikleri, azot fiksasyonunu 
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artırmak yönünden büyük önem taşımakta olup, uzun vadede konuya 

üretim sistemleri düzeyinde bakmak gerekir (Kessel ve Hartley, 2000). 

Avrupa üretim sisteminde, ekim nöbetinde baklagillerin kendinden 

sonra gelen bitkide, sürdürülebilir verim yönünden ihtiyaç duyulan azot 

miktarını 6 kg/da’a kadar düşürdüğü, topağın azot yönünden fakir 

olduğu koşullarda en yüksek fayda sağlandığı bildirilmektedir (Preissel 

ve ark. 2015). Toprak azotuna katkı yönünden baklagillerin toprak altı 

kısımları, muhtemelen toprak üstü biyomastan daha büyük öneme 

sahiptir. Çünkü baklagil taneleri % 20-40 protein içermekte olup, tane 

hasadı ile birlikte 100 kg ürün başına dekardan 6 kg kadar azot 

kaldırılmaktadır (Peoples ve ark. 1995). Tane baklagillerin toprak üstü 

biyomasındaki azotun % 45-75 kadarının hasatla beraber topraktan 

kaldırıldığı bildirilmektedir (Peoples ve Craswell, 1992; Ravuri ve 

Hume, 1993). Bu nedenle baklagillerin toprak azotuna katkısı, bitkisel 

artıkların topraktan kaldırılmadığı durumlarda daha fazla olmaktadır.  

 
Şekil 2. Biyolojik azot fiksasyonu  (Anonymous, 2022). 
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Biyolojik azot fiksasyonu olayında havanın serbest azotu (N2), 

nitrogenase enzimi katalizörlüğünde, bitkiler tarafından kullanılabilir 

NH4 formuna dönüştürülmektedir (Şekil 2). Azot fiksasyonu yüksek 

enerjiye ihtiyaç duyan bir olaydır. Çünkü 1 mol N2’nin amonyağa 

indirgenmesi için en az 16 ATP’ye ihtiyaç duyulur. Bu enerji ihtiyacı 

bakterodilerin solunumu tarafından karşılanır. 

 
  Şekil 3. Baklagil-bakteri simbiyotik ilişkisinde besin değişimi (Anonymous, 2022). 

 

Fiksasyon için gerekli olan enerjinin yüksek düzeyde tutulabilmesi için 

baklagil bitkisi tarafından köklere yeteri kadar karbonhidrat 

gönderilmesi gerekir (Hasanuzzaman ve ark. 2020). Dolayısıyla 

baklagil bitkisi ile bakteri arasındaki simbiyotik ilişkide karşılıklı bir 

besin değişimi söz konusudur (Şekil 3 ve 4). Baklagil bitkisi bakteriye 
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karbonhidrat sağlamakta, buna karşılık bakteri havanın serbest azotunu 

bitkiye transfer etmektedir. 

 
Şekil 4. Baklagil-bakteri simbiyotik ilişkisinde besin değişimi (Anonymous, 2022). 

Bakteriler tarafından yapılan fiksasyon olayı ile ortaya çıkan amonyum 

(NH4), biyolojik sisteme 2 yol üzerinden girmektedir (Şekil 5). Birinci 

yolda NH4, ATP harcanarak, glutamat üzerinden glutamine 

dönüşmekte, sonrasında amino asitlerin, pürin ve pirimidinlerin 

yapısına girmektedir. İkinci yolda ise NH4, önce α-ketoglutarat ile 

birleşerek glutamat oluşturmakta, sonrasında amino asitler 

oluşmaktadır.  

Baklagil-bakteri arasındaki simbiyotik ilişkinin kurulmasında Nod 

faktörleri ve flavonoidler gibi çeşitli bileşikler görev yapar (Şekil 6). 

Baklagil kökleri tarafından salgılanan flavonoidler, NodD proteinlerini 

aktive eder. Buna bağlı olarak Nod faktörleri sentezini sağlayan Nod 

genleri ekspresse edilir. Bakteri tarafından salgılanan Nod faktörleri ise 
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kök tüylerinin kıvrılmasına, korteks hücrelerinin bölünmesine ve 

enfeksiyon iplikçiğinin oluşmasına yol açar. Bakteri, enfeksiyon 

iplikçiği içerisinden geçerek kök hücrelerine yerleşir ve nodül oluşumu 

için kök hücrelerinde bölünme teşvik edilir. Nodül içerisindeki 

bakteriler, bakteroid adı verilen simbiyotik forma dönüşür. Nodüllerin 

önemli bir unsuru leghemoglobin proteinidir. Bu protein oksijen 

taşıyıcısı olarak görev yapar ve oksijenin azot fikse eden bakteroidlere 

kontrollü bir şekilde girişini sağlar. Çünkü oksijen azot fiksasyonu için 

hayati öneme sahip olmakla beraber aşırı oksijen nitrogenase enzimini 

inaktif duruma sokar. Bu nedenle oksijen girişinin kontrol altında 

tutulması çok önemlidir. Nodüllerin iç kısmındaki kırmızı-pembe renk, 

leghemoglobin varlığının bir göstergesidir (Hasanuzzaman ve ark. 

2020). 

 
Şekil 5. Amonyumun biyolojik sisteme giriş yolları (Anonymous, 2022). 

GS; Glutamine synthetase, GOGAT; Glutamine oxoglutarate inotransferase 

GDH; Glutamat dehydrogenase 
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Şekil 6. Bakteri ve baklagil arasında simbiyotik ilişkinin kurulması (Anonymous, 

2022). 

 
Şekil 7. Nodül bölgeleri ve azot fiksasyonu (Anonymous, 2022). 

Şekil 7’den görüleceği gibi, nodül içerisinde 4 farklı bölge söz 

konusudur. Beyaz renkle gösterilen hücre bölünme bölgesinde azot 

fiksasyonu söz konusu değildir. Açık pembe renkle gösterilen yeni 

enfeksiyon bölgesinde az miktarda fiksasyon yapılır. Asıl azot 
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fiksasyonu koyu pembe renkle gösterilen olgun bölgede gerçekleşir. 

Nodülün yaşlanan bölgesinde azot fiksasyonu tekrar yavaşlar.  

Sonuç olarak, baklagillerin azot fiksasyon yeteneği, tarla tarımı 

açısından çok önemli fırsatlar sunmakta olup, konuya uzun vadeli ve 

üretim sistemleri açısından bakılması gerekir.   

BAKLAGİLLER VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ 

Baklagil bitkilerinin yer aldığı bitkisel üretim sistemleri toprağın 

organik madde içeriği, azot ve fosfor elverişliliği gibi çeşitli 

özelliklerini iyileştirmektedir (Stagnari ve ark. 2017). Baklagil yem 

bitkileri kendilerinden sonra gelen bitkiye azot, organik madde ve 

mikroorganizma içeriği yüksek, drenajı ve havalanması iyi olan bir 

toprak bırakmaktadır (Lermi ve Palta, 2018). 

Baklagil köklerinde C/N oranı 13/1 olup, 1-2 hafta gibi kısa bir süre 

içerisinde kökler ayrışarak humusa dönüşür. Böylece toprağı organik 

madde yönünden zenginleştirdikleri gibi, humus kanalları oluşturarak, 

yağışların bu kanallarda birikmesini sağlarlar (Akçin, 1988).  Kumlu 

topraklarda 3 yıl süreyle yapılan bir çalışmada, yulaf tarımına göre, tane 

baklagiller toprağın organik madde içeriğini daha fazla artırmıştır. 

Özellikle bezelye, dar yapraklı lüpene göre toprak organik madde 

içeriği üzerinde daha fazla etkili olmuştur (Hajduk ve ark. 2015). Mono 

kültür mısır tarımına kıyasla, mısır+soya karışık ekimi toprak organik 

madde içeriğinin daha yüksek olmasını sağlamıştır. Toprak organik 

maddesi üzerinde en fazla artış, 2:3 şeklindeki mısır:soya karışık 

ekiminde elde edilmiştir. Soya bitkisel artıklarının toprağa verilmesi 
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durumunda ise organik madde içeriği % 38.5 artmıştır (Bichel ve ark. 

2016). 

Baklagiller biyolojik azot fiksasyonu sayesinde, toprağın elverişli azot 

içeriğinin önemli düzeyde artmasına neden olur. Biyolojik azot 

fiksasyonu esnasında yan ürün olarak ortaya çıkan hidrojen gazı, kök 

bölgesinde bakteriyel nodüllerin oluşumunu teşvik eder (La Favre ve 

Focht, 1983). Çeltik-fasulye ve çeltik-fiğ üretim sisteminde 

baklagillerin kışlık olarak yetiştirilmesi durumunda, çeltik anızı 

materyalinde N içeriğini % 10-20 kadar artmıştır (Yu ve ark. 2014). 

Baklagillerin toplam azot içeriğinin % 7-11 kadarının kök ve nodüllere 

ait olduğu, toprak altı kuru maddenin 1 tonu başına 11-14 kg N fikse 

edildiği, bunun toprak üstü kuru maddedeki miktarın yarısına yakın 

olduğu bildirilmiştir (Carranca ve ark. 2015). Mono kültür tarıma göre, 

yem bezelyesi+mısır karışık ekiminde, önemli düzeydeki 

asidifikasyona bağlı olarak kök bölgesindeki elverişli P oranı daha 

yüksek bulunmuştur (Latati ve ark. 2016).  

Özetlemek gerekirse, baklagillerin organik madde, elverişli N ve P 

içeriği gibi kök bölgesi toprak özelliklerini iyileştirdiği konusunda 

genel bir kabul söz konusudur. Bu olumlu etkilerin düzeyi baklagil 

türlerine, iklim ve toprak koşullarına, yetiştirme tekniklerine göre 

değişebilmektedir (Stagnari ve ark. 2017).  

BAKLAGİLLER VE EKİM NÖBETİ 

Baklagiler, geçmişte tarla tarımında çok önemli bir paya sahipken, 

giderek ekim alanı ve üretim miktarlarında bir azalma olmuştur. Bu 
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azalış, baklagillerin tarla tarımındaki önemleri açısından önemli bir 

çelişki oluşturmaktadır. Ancak, günümüzde çevre dostu tarımsal üretim 

sistemleri benimsendikçe, baklagiller tarla tarımı içerisinde yeniden 

önem kazanmaya başlamıştır.  

Ekim nöbeti açısından baklagillerin ilk akla gelen yararı, havanın 

serbest azotunu fikse edebilme yetenekleridir. Ön bitki olarak fikse 

ettikleri azotun gelecek bitki üzerindeki yararı, özellikle düşük azot 

girdili sistemlerde daha fazla olmaktadır. Toprak üstü aksamda tarla 

bezelyesinin 13 kg/da, baklanın 15 kg/da azot fikse ettiği, toplam 

akümüle edilen azotun % 30-60 kadarının toprak altı biyomasda 

biriktirildiği bildirilmiştir (Peoples ve ark. 2009). Avustralya’da ılıman 

çevrelerde baklagillerin kendinden sonra gelen buğdaya 3.7 kg/da azot 

sağladığı (Chalk, 1998), Danimarka’da tarla bezelyesi ve lüpenin 

kendinden sonra gelen bitkilerin azot alımını, toprak tiplerine bağlı 

olarak değişmek üzere % 23-59 oranında artırdığı (Jensen ve ark. 2004), 

Kıbrıs’ta fiğ-arpa ekim nöbetinde arpanın azot alımının % 61 kadar 

arttığı bildirilmiştir (Papastylianou, 2004). 

Baklagillerin ekim nöbetinde yer alması ayrıca toprağın organik madde 

içeriği, su tutma kapasitesi ve besin elementleri elverişliliğinin artması 

yanında hastalık, zararlı ve yabancı ot baskısının kırılması gibi çeşitli 

yararlar sağlamaktadır. Baklagillerin sağladığı bu yararlar, özellikle 

tahıl ağırlıklı üretim sistemlerinde daha belirgin olmaktadır (Preissel ve 

ark. 2015). Baklagillerden sonra ekilen buğday, arpa gibi tahıllarda 

verim ve kalitenin arttığı çok sayıda araştırmalarla ortaya konulmuştur. 

Avustralya’da baklagillerden (tarla bezelyesi, lüpen, bakla, nohut, 
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mercimek) sonra gelen buğdayın verimi, üst üste buğday ekimine göre 

ortalama % 30 daha yüksek olmuştur (Angus ve ark. 2015).  

Diğer birçok olayda olduğu gibi baklagillerin ekim nöbetindeki 

faydalarının oranı baklagil türüne, çeşidine, toprak özelliklerine, çevre 

koşullarına ve yetiştirme tekniklerine bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir (Stagnari ve ark. 2017). Örneğin, kuru tarımda toprağın 

elverişli nem oranını artırma yönünden mercimek daha yararlı olurken 

(Gan ve ark. 2016), topraktaki P elverişliliğini artırma yönünden beyaz 

lüpen ve nohut, köklerinden salgıladıkları malik ve sitrik asit sayesinde 

daha ön plana çıkmıştır (Hocking, 2001).  

Baklagillerin ekim nöbetine girmesi durumunda sağlanan yararlardan 

birisi de toprak nemi elverişliliğinin artmasıdır. Kanada’da yapılan 

çalışmada, baklagillerin (tarla bezelyesi, mercimek ve nohut) 

hasadından sonra 122 cm derinliğe kadarki toprak nemi oranı, buğday 

hasadından sonrakine göre, 31-49 mm daha fazla olmuştur (Miller ve 

ark. 2003). Kanada’da kuru tarımda tahıllarla ekim nöbetine giren 

mercimek, toplam tane üretimini artırmış, bu artış, mercimek 

hasadından sonra toprakta daha fazla miktarda nem kalmasına 

bağlanmıştır (Gan ve ark. 2016). Mısır-buğday üretim sisteminde maş 

fasulyesi, börülce ve yerfıstığının ekim nöbetine dahil edilmesi 

durumunda toprak verimliliği, azot ekonomisi ve sistem verimliliği 

artmıştır (Sharma ve Behera, 2009). Akdeniz iklimi üretim sisteminde, 

tahıl+baklagil karışımlarının yem üretimi sağlama yanında, kendinden 

sonra gelen buğday verimini artırdığı, arpa+bezelye karışımının azot 
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kullanımı ve sürdürülebilir ekim nöbeti açısından yararlı olduğu 

bildirilmiştir (Monti ve ark. 2019). 

Konuyla ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmalarda, Tosun (1980) 

ekim nöbeti araştırmalarının 9 yıllık sonuçlarına göre, birim alandan en 

yüksek verimin buğday-nadas-mercimek ekim nöbetinden elde 

edildiğini, Aktan (1981) Güneydoğu Anadolu’da mercimek-buğday 

sisteminin daha uygun olduğunu bildirmiştir. Eskişehir Zirai Araştırma 

Enstitüsü’nün 1953-65 yıllarını kapsayan ekim nöbeti çalışmalarında 

nohut, fasulye, fiğ gibi tek yıllık baklagillerden sonra ekilen buğdayda 

verim kaybı olmadığı, koca fiğ-buğday ekim nöbetinin en uygun olduğu 

belirtilmiştir (Kalaycı 1981). Erzurum kıraç koşullarında, 1966-1986 

yılları arasında yürütülen ekim nöbeti denemesinde, korunganın buğday 

verimi üzerinde, çiftlik gübresi ve ticari gübrelere eşdeğer etki yaptığı 

sonucuna varılmıştır (Tosun ve ark. 1987). Dört yıl süreyle Haymana–

Ankara ve Gözlü–Konya yörelerinde yürütülen denemelerde, 

mercimek bitkisinin toprağın su alma hızı ve miktarını artırdığı, bu 

etkinin daha sonraki yıllarda da devam ettiği tespit edilmiştir (Eser ve 

ark. 1998). Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün, uzun yıllar 

çakılı olarak yürüttüğü dört yıllık ekim nöbeti sistemlerinde, verim ve 

ekonomik yönden nadas-tahıl-yazlık mercimek-tahıl ekim nöbetinin en 

uygun olduğu belirlenmiştir (Meyveci ve ark. 2005). 

Mercimek ve nohut gibi yemeklik baklagiller kuraklığa, düşük 

sıcaklığa toleranslı/dayanıklı ve sürdürülebilir tarıma uygun bitkilerdir 

(Mart, 2018). Bunlara ilaveten nohut, mercimek ve fiğ, doğrudan ekime 

oldukça uygun bitkiler olduğundan, azaltılmış toprak işleme ve sıfır 
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sürüm gibi uygulamalarla buğday ve arpa tarımı yapılan üretim 

sistemlerinde, ekim nöbetinde kolaylıkla yer alabilirler. Baklagiller ara 

ürün tarımı yönünden de fırsat vermekte olup (Tosun ve ark. 1991; 

Tükel ve ark 1991), biber tarımından önce baklagillerin, özellikle yem 

bezelyesi yetiştirilmesinin yararlı olduğu (Kaplan ve Gökkuş, 2018), 

kışların sert geçmesi halinde beklenen yararın sağlanamadığı 

bildirilmiştir (Kılıç ve ark. 2001).  

Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi, ekim nöbeti içerisinde 

baklagillere yer verilmesi çok yönlü yararlar sağlamakta olup, 

sürdürülebilir tarla tarımı açısından mutlak gerekli bir durumdur. 

BAKLAGİLLERLE KARIŞIK EKİM 

Karışık ekim genel bir tanımlamayla, aynı alan ve zamanda birden fazla 

türün birlikte yetiştirilmesidir. Birlikte yetiştirmenin 4 alt sınıfı 

tanımlanmakta olup bunlar; karışık ekim, ayrı sıralara ekim, ayrı 

şeritlere ekim, ana bitki içerisine sonradan ekim şeklindedir (Machado, 

2009). Çok yönlü yararlar sağlayan karışık ekim, geçmişte daha yaygın 

bir şekilde kullanılırken, başta mekanizasyon olmak üzere tarımsal 

üretim tekniğindeki gelişme ve değişmelere bağlı olarak azalmış ve 

günümüzde tek tip bitki yetiştirme tercihi yaygınlaşmıştır. Ancak, 

modern tarım tekniklerinin, özellikle tarım kimyasallarının insan ve 

çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, doğal denge dostu 

sürdürülebilir tarımsal üretim teknikleri anlayışını ön plana çıkarmış, 

baklagillerle karışık ekim yeniden güncel duruma gelmiştir. 
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Karışık ekim özellikle düşük girdili ve küçük ölçekli tarımsal işletmeler 

yanında organik tarım yönünden çok önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Karışık ekimlerde en çok baklagil+buğdaygil karışımı üzerinde 

durulmaktadır. Karışık ekim toprak verimliliğini artırma, yabancı ot 

kontrolü, hastalık ve zararlılarda azalma, yatmaya karşı dayanıklılık 

gibi konular yönünden yararlı olmaktadır. Örneğin baklagiller mono 

kültür ekimde yabancı ot rekabetine kaşı daha zayıf iken, karışık 

ekimlerde baklagiller üzerindeki yabancı ot baskısı azalmaktadır. 

Baklagiller biyolojik azot fiksasyonuyla buğdaygillere azot sağlarken, 

buğdaygiller de baklagiller için Fe ve Zn elverişliliğini artırmaktadır. 

Çeltik+maş fasulyesi karışık ekiminde mikorhiza oluşumu artmış, 

çeltiğin fosfor alımı % 57, maş fasulyesinin fosfor ve azot alımı 

sırasıyla % 65 ve % 64, nodül oluşumu % 54 artmıştır (Li ve ark. 2009). 

Buğday+bakla karışık ekimi, bu bitkilerin yalnız ekimlerine göre arazi 

kullanım etkinliği yönünden % 3-22 oranında üstünlük sağlamıştır 

(Agegnehu ve ark. 2008).  

Karışık ekim uygulamalarından birisi, üretimi yapılan asıl kültür 

bitkisinin çimlenme ve çıkışını tamamlamasından sonra (ekimden 

yaklaşık 2-4 hafta sonra), hızlı büyüyen baklagil bitkisinin, kültür 

bitkisi içerisine ekiminin yapıldığı sistemdir (relay intercropping). 

Olgunlaşma zamanı geldiğinde kültür bitkisi hasadı yapılmakta, 

baklagil bitkisinin büyüme ve gelişmesini sürdürmesine müsaade 

edilmektedir.  Bu sistemde sesbania, tephrosia ve pigeon pea (Cajanus 

cajan) baklagil bitkileri önerilmektedir. Tarladaki bu baklagiller ertesi 

yılın ekim zamanına kadar kalmaktadır. Kültür bitkisinin ekim zamanı 
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geldiğinde, toprak hazırlığı yapılırken mevcut baklagil bitkisi 

parçalanıp toprağa karıştırılmaktadır (Akinnifesi ve ark. 2010). 

Karışıma girecek baklagil türü, karışım şekli, ekim yöntemi, tohum 

sıklığı, uygun yetiştirme tekniği gibi konuların verim, verim unsurları, 

kalite ve ekonomik kazanç üzerindeki etkileri çok çeşitli yönleriyle 

araştırılmakta olup, aşağıda konuyla ilgili bilgiler verilmeye 

çalışılmıştır. 

Tane verimi 

Mono kültür tahıl tarımına kıyasla, tahıl/baklagil karışımından 

beklenen ve üreticileri bu sisteme geçişte ikna edebilecek en önemli 

faktör verimde sağlanacak stabilitedir. Tahıl+baklagil karışımlarında 

yalnız ekimlere göre verimin yüksek olduğu (Magid ve ark. 2008), 

buğday+nohut karışık ekiminin, buğday+kolza karışık ekimine göre 

buğday verimi ve su kullanım etkinliği yönünden daha yararlı olduğu 

bildirilmiştir (Mandal, 1991). Buğday+bezelye karışık ekimleriyle 

yalnız ekimlerinin kıyaslandığı bir çalışmada, dekara 0, 4 ve 8 kg azot 

uygulanmış, çalışma sonucunda buğday+bezelye karışımında azot 

verilmeksizin maksimum verimliliğin sağlanabileceği tespit edilmiştir 

(Ghaley ve ark. 2005). Nohut, mercimek ve kolza karışımlarında 

buğdayın verim ve verim unsurlarında iyileşmeler olmuş, 1;1 

oranındaki buğday+nohut karışımı, buğdayda bitki ve başak boyu, 

başaktaki tane sayısı ve tane verimi bakımından en iyi sonucu vermiştir 

(Khan ve ark. 2005). Buğday+bezelye karışık ekimi ekonomik yönden 

kazançlı olmuş, 3.0-4.5 kg/da bezelye+12 kg/da buğday oranındaki 
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karışık ekim önerilmiştir (Subedi, 1997). Merkezi Hindistan’da buğday 

içerisine mercimeğin serpme olarak ekilmesi halinde, buğdaydan 

sağlanan ekonomik kazancın arttığı tespit edilmiş ve yetiştirici koşulları 

için önerilmiştir (Sharma ve ark. 2018).  

Yalnız ekimle karışık ekimin etkinliğini karşılaştırmada yaygın olarak 

kullanılan ölçütlerden birisi alan eşdeğer oranıdır (LER). Verim esas 

alındığında LER aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır (Willey ve 

Osiru, 1972). 

LER = LERtahıl + LERbaklagil 

LERtahıl = Karışımdaki tahıl verimi/yalnız ekimdeki tahıl verimi 

LERbaklagil = karışımdaki baklagil verimi/yalnız ekimdeki 

baklagil verimi 

Alan eşdeğer oranının 1’den büyük olması, karışımın yalnız ekimden 

iyi olduğunu, nem, ışık, azot gibi kaynakların karışık ekimden daha 

etkin bir şekilde kullanıldığını göstermektedir (Bedoussac ve ark. 

2015). Buğday+yem bezelyesi karışık ekiminde 1.72 oranında LER 

değeri söz konusu olmuştur (Khatun ve ark. 2012). Karışık ekimdeki 

verim artışı asıl olarak ışık, su ve besin elementi gibi kayakların daha 

etkin bir şekilde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Buğday+nohut 

karışımında, 2:2 oranındaki sıra usulü karışık ekimde ışık tutulma oranı 

artmış, buna bağlı olarak LER değeri ve verim artmıştır (Ali, 1993). 

Yalnız ekimlere göre buğday+bezelye karışık ekiminde, toprak altı ve 

toprak üstü gelişmenin daha sağlıklı olması nedeniyle ışık kullanım 

etkinliği daha yüksek olmuştur (Barillot ve ark. 2014). Bakla+buğday 
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karışık ekimi, yalnız ekimlere göre ışık kullanımı, su ve besin elementi 

alımı bakımından daha etkili olmuştur (Eskanderi, 2011). Besin 

elementi ihtiyacı ve verim yönünden buğday+mısır karışımının % 40-

70 kadar, buğday+soya karışımının % 28-30 kadar yarar sağladığı tespit 

edilmiştir (Li ve ark. 2001).  

Fransa ve Danimarka’da geleneksel ve organik koşullarda yapılan uzun 

süreli çalışmalarda, LER koşullara bağlı olarak geniş sınırlar içerisinde 

değişmiş (0.93-2.41), ortalama 1.27 olmuştur. Karışık ekim, organik 

tarımda daha yararlı olmuş ve tane verimini daha çok artırmıştır. 

Denemelerin % 91’inde, karışık ekimlerde tahıl ve baklagillerden elde 

edilen toplam tane verimi, yalnız ekimlerdeki ortalama verimlerden 

daha yüksek olmuştur. Karışımın nispi verimi (karışımdaki toplam 

verim/yalnız ekimdeki ortalama verim)  0.93-2.06 arasında değişmiş, 

ortalama 1.30 olmuştur. Denemelerin % 64’ünde karışımın ortalama 

tane verimi yalnız ekilen tahıl tane veriminden, % 83’de yalnız ekilen 

baklagil veriminden daha yüksek olmuştur. Yalnız ekimlerde düşük 

verimli olan türler karışıma girdiğinde, yalnız ekim ile karışık ekim 

arasındaki fark daha yüksek olmuştur.. Karışımdaki tahılların 

verimliliği, baklagillerin verimliliğinden genellikle daha yüksek 

olmuştur. Ayrıca karışımdaki tahılın tane verimi arttıkça karışımdaki 

baklagilin verimi azalmıştır. Tahılların rekabet üstünlüğüne sahip 

olduğu, baklagillere kıyasla karışık ekimden daha fazla yararlandıkları 

belirtilmiş, sonuç olarak, karışık ekimler yalnız ekimlere göre tane 

verimi yönünden daha üstün bulunmuştur (Bedoussac ve ark. 2015).  
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Protein oranı 

Tahıllarda tane verimi yanında protein oranı bakımından azotlu 

gübreleme büyük bir öneme sahiptir. Ekmeklik ve makarnalık 

buğdaylarda satın alma baremlerinde yaygın olarak kullanılan 

ölçülerden birisi de tane protein oranıdır. Bu nedenle, geleneksel tahıl 

tarımında mineral azotlu gübrelemeye, yüksek protein oranı yönünden 

de ihtiyaç duyulur.  

Tahıl+baklagil karışımları, yalnız ekimlere göre verim yanında protein 

oranı yönünden de yararlı olduğu, örneğin buğday+yonca karışımında 

buğday tanesinin protein oranın daha yüksek olduğu sonucuna 

varılmıştır (Magid ve ark. 2008). Buğday, arpa ve çavdarın bakla ile 

birlikte yetiştirilmesi halinde verim ve ham protein verimi bakımından, 

mono kültür tahıllara ve diğer karışımlara kıyasla, çavdar+bakla 

karışımı daha üstün bulunmuştur (Lithourgidis ve Dordas, 2010). 

Dekara 18.5 kg azot uygulanarak yalnız yetiştirilen buğdayla, 

buğday/kışlık bezelye karışımında elde edilen buğdayın tane protein 

oranı arasında önemli bir fark olmadığı, bezelyenin protein oranı 

üzerinde azota eşdeğer bir etki yaptığı tespit edilmiştir (Naudin ve ark. 

2010). Fransa ve Danimarka’daki çalışmalarda karışık ekimlerdeki 

tahılların protein oranları, yalnız ekimlerdeki protein oranlarından 

yüksek olmuştur. Protein oranı yönünden en yüksek fayda makarnalık 

buğday/kışlık bezelye karışımında sağlanmıştır. Yalnız ekilen 

buğdayda azot elverişliliğinin yetersiz olması durumunda, karışık 

ekimin yararının daha fazla olduğu bildirilmiştir (Bedoussac ve ark. 

2015). Organik buğday tarımında şerbetçi otu yoncası, yonca, kırmızı 
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üçgül ve ak üçgülün buğdayın kardeşlenme döneminde buğday 

içerisine alt bitki olarak ekilmesi şeklinde yapılan denemelerde buğday 

veriminde bir azalma olmazken, baklagillerin aşırı gelişmesi 

durumunda denemelerden üçte birinde buğdayın protein oranında 

azalma olduğu tespit edilmiştir (Amosse ve ark. 2013).  

Yukarıdaki araştırma sonuçlarından görüldüğü gibi karışımdaki 

baklagiller, tahılların protein oranı yönünden olumlu etkiye sahip olup, 

mineral azotlu gübre ihtiyacını azaltacak potansiyele sahiptir. 

Karışım ve bitki sağlığı 

Karışık ekim yabancı ot, hastalık ve zararlılara bağlı olumsuz etkileri 

azaltan etkiye sahiptir (Machado, 2009). Tane baklagiller, özellikle 

bezelye yabancı otlara karşı oldukça zayıf bir baklagil bitkisidir 

(Mcdonald, 2003). Organik baklagil yetiştiriciliğinde, yabancı otlar 

azot elverişliliğini ve tane verimini önemli ölçüde sınırlayabilmektedir 

(Corre-Hellou ve Crozat, 2005). Fransa ve Danimarka’daki karışım 

denemeleri sonuçlarına göre, yabancı ot gelişimi yönünden, 

baklagil+tahıl karışık ekimi ile yalnız tahıl ekimi arasında önemli bir 

fark olmamıştır. Ancak yalnız ekilen baklagillerde, karışık ekimlere 

kıyasla önemli derecede yüksek yabancı ot gelişmesi söz konusu 

olmuştur. Karışık ekimlerdeki tahılların, baklagillere yabancı otlara 

karşı rekabet üstünlüğü sağlama yanında, yatmalarını önleyici yönde 

destek görevi sağlamaktadır. Fiğ+tahıl karışık ekimlerinde, tahılların 

destek sağlayarak fiğlerin yatmasını engellediği, yatmaya bağlı 

çürümelerin ve hasat kayıplarının önüne geçildiği, dolayısıyla daha 
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kaliteli ve verimli kaba yem sağlandığı bildirilmektedir (Karadağ ve 

ark. 2022).  

Karışık ekimlerde ışık, nem, besin elementi ve toprak kullanımı 

yönünden yabancı otların fazla fırsat bulamadığı, buna bağlı olarak 

rekabet yönünden zayıf düştüğü vurgulanmıştır (Bedoussac ve ark. 

2015).  

Nohut+buğday karışık ekiminin birim alandan elde edilen verimi ve 

arazi kullanım etkinliğini artırdığı, yabancı ot gelişmesini baskıladığı 

bildirilmiştir (Banik ve ark. 2006). Mercimeğin yalın ekimine göre 

buğdayla karışık ekilmesi halinde yabancı ot gelişmesi yıllara göre 

değişmek üzere % 68-96 oranında azalma göstermiştir (Carr ve ark. 

1995). Buğday+fasulye karışık ekiminde, buğday ve fasulyenin ekim 

sıklığındaki artışlar, yabancı ot gelişmesinin önemli düzeyde 

azalmasına yol açmış (Bulson ve ark. 1997), karışık ekimlerde yabancı 

ot biyoması azalış göstermiştir (Eskandari ve Ghanbari, 2010). Benzer 

şekilde buğday+bakla karışık ekiminde yabancı ot gelişmesi önemli 

derecede azalmış, bu azalış, karışık ekimde yabancı otların gelişmek 

için yeterince kaynak bulamayışına bağlanmıştır (Eskandari, 2011). 

Buğday+kolza+bezelye karışık ekimlerinde yabancı ot gelişmesi, mono 

kültür ekimlere kıyasla azalmıştır (Szumigalski ve Van Acker, 2005). 

Karışık ekimlerde, yalnız ekimlere kıyasla hastalık ve zararlı riski 

azalmaktadır. Buğdayın yalnız ekimine kıyasla yoncayla ayrı sıralar 

halinde karışık ekilmesi, afitler için parazit olan Allothrombium 

ovatum sayısını önemli düzeyde artırmak suretiyle, afitlere karşı 
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biyolojik mücadele sağlamış ve afit zararını azaltmıştır (Ma ve ark. 

2007). Buğday+bezelye karışık ekiminde, bezelye oranı arttıkça 

buğdayda hastalık oranı azalmıştır (Bulson ve ark. 1997). 

Buğday+Medicago lupilina karışık ekiminde, toprak kökenli 

patojenlere bağlı göçerten (take-all) hastalığı (Gaeumannomyces 

graminis) azalma göstermiştir (Lennartsson, 1988). 

Karışımda türler arası ilişki ve azot fiksasyonu 

Karışımdaki türler arası ilişkiler oldukça karmaşık olup, zaman ve yer 

bakımından dinamik bir özellik göstermektedir. İklim ve toprak 

koşulları, besin elementi ve nem elverişliliği, karışıma giren tür ve 

çeşitlerin özelliği gibi faktörler türler arasındaki etkileşimde belirleyici 

olmaktadır. Karışımda, genel olarak türler arası 3 farklı ilişki tipi söz 

konusudur (Bedoussac ve ark. 2015). 

• Rekabet: Karışımdaki bir türün, diğer türü kaynak kullanımı 

(yer, ışık, su, besin elementi gibi) yönünden olumsuz 

etkilemesine bağlı olarak ortaya çıkan ilişkidir. 

• Tamamlama: Kaynak kullanımı yönünden zaman ve yere bağlı 

olarak, türler arası olumsuz etkileme yerine tamamlayıcı bir 

etkinin olması durumudur. Bu tür ilişkide türler arası rekabet, 

tür içi rekabetten daha az olur, biyomas, verim ve kalite 

bakımından karışık ekim yararlı duruma geçer. 

• Kolaylaştırma: Karışık ekimde allelopati veya bariyer 

oluşturma gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelen ortam 

değişikliğinin, karışık ekimdeki türlerden en az bir tanesine 

fayda sağlama durumudur (örneğin hastalık ve yabancı ot 

zararında azalma, tahıllar için azot transferi ve fosfor 

elverişliliğinde artış olması). 
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Karışıma giren bitkiler arasında ışık, su ve besin elementi yönünden 

rekabet arttıkça doğal olarak verim ve karışımdan beklenen yarar 

azalacaktır. Bu nedenle karışımların planlanmasında türler arası 

rekabetin azaltılması çok önemlidir. Rekabetin azalmasında kaynak 

kullanımı yönünden zaman ve mekan faktörleri etkili olmaktadır. 

Dolayısıyla karışıma giren bitki türlerinin gelişme tabiatlarındaki 

farklılık, ekim sıklığı ve karışımın şekli gibi faktörler ön plana 

çıkmaktadır. Ana bitki ve karışıma girecek diğer bitkinin gelişme 

dönemleri ve tabiatlarının farklı olması, kaynak kullanım zamanlarının 

farklı olması, dolayısıyla aralarındaki rekabetin azalması yönünden 

önemli bir faktördür. Örneğin buğday+bakla karışımlarında bitkilerin 

farklı olgunlaşma tarihlerine bağlı olarak besin elementi kullanım 

etkinliği artabilmektedir (Li ve ark 2011). Buğday+mercimek karışık 

ekiminde sıra usulü ekim, serpme ekim sistemine göre daha iyi sonuç 

vermiştir (Akter ve ark. 2004). İtalya’da yapılan çalışmada, makarnalık 

buğday+yeraltı üçgülü karışık ekiminde, aynı sıraya ekime ve geniş sıra 

arası-ayrı sıralara ekime göre, sıra araları dar tutulup ayrı sıralara ekim 

yapılması halinde, buğday verimi ve yabancı ot kontrolü yönünden 

daha iyi sonuç alınmıştır (Campiglia ve ark. 2014). 

Diğer yararları yanında karışımın en önemli avantajlarından birisi, 

toprak ve atmosfer azotunun, karşımdaki türler arasında tamamlayıcı 

bir ilişki içerisinde kullanılmasıdır. Bu yararlı etki, bilhassa organik 

tarım koşulları için daha da önemlidir. Nodül oluşumuna kadar geçen 

çimlenme ve erken gelişme döneminde, baklagiller tohum ve topraktaki 

azota bağımlıdır. Bu nedenle karışımdaki baklagil ve buğdaygil 
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bitkileri, erken gelişme döneminde nem ve diğer besin elementleri 

yanında azot yönünden de rekabete girerler. Erken dönemde, tahıllar 

daha hızlı büyüme ve gelişme gösterdiğinden, toprak azotu yönünden 

baklagillere karşı rekabet üstünlüğüne sahiptir. Bu rekabet üstünlüğüne 

bağlı olarak, tahıllar erken dönemde toprak yüzeyine yakın 

kısımlardaki, yani azot fiksasyonu olacak toprak derinliğindeki azotu 

tüketirler. Tahılların bu tüketimi, karışımda yer alan ve toprak 

azotundan yeterince yararlanamayan baklagilleri azot fiksasyonuna 

zorlar. Bu baskı altında kalan baklagil bitkisi, yalnız ekime göre daha 

fazla azot fiksasyonu yapmaya çalışır (Hauggaard-Nielsen ve ark. 

2001; Naudin ve ark. 2010). Nitekim organik tarımda, baklagil 

bitkisinin atmosfer azotundan sağladığı azot oranı karışık ekimde % 73 

iken, yalnız ekimde % 61 kadar olmuştur. Gerek toprak azotu ve 

gerekse atmosferik azotun, yalnız ekime göre, karışımlar tarafından 

daha etkin bir şekilde kullanımı söz konusudur. Toprak azotunun etkin 

bir şekilde kullanılması azot yıkanmasını azaltacağı için, yıkanmaya 

bağlı kayıp ve zararlar da azalır. Nitrat yıkanma riskinin bir göstergesi 

olan hasat sonrası topraktaki mineral nitrat içeriği, karışık ekimlerde 

ortalama 5.1±3.2 g N m-2 iken, yalnız tahıl ekiminde 4.4±2.8 g N m−2, 

yalnız baklagil ekiminde 6.0± 3.4 g N m−2 olmuştur (Bedoussac ve ark. 

2015). Rakamlardan görüleceği gibi, hasat sonrası topraktaki mineral 

nitrat içeriği karışık ekimlerde tahıl sonrasına göre yüksek, baklagil 

sonrasına göre düşük olmaktadır.  

Karışık ekimde gübreleme yapılmadığı zaman, vejetasyon süresindeki 

ilerlemeye bağlı olarak bezelyenin azot fiksasyonu giderek artırmış, % 
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90’a kadar ulaşabilmiştir. Tane doldurma döneminin başlamasıyla 

birlikte, bezelyenin azot fiksasyonunda önemli miktarda azalma söz 

konusu olmuştur. Karışımlara mineral azotlu gübre uygulanması 

halinde, toprağın ilk 30 cm derinliğinde nitrat miktarındaki artışa bağlı 

olarak, bezelyenin fikse ettiği azot miktarı lineer bir azalma 

göstermiştir. Toprakta, 3.5-5.0 g/m2 aralığındaki nitrat içeriği, azot 

fiksasyonunun engellenmesi yönünden eşik değer olarak hesaplanmıştır 

(Naudin ve ark. 2010).  

Karışımlardaki baklagiller oransal olarak bitki başına daha fazla azot 

fikse etmek zorunda kalmakla beraber, fikse edilen toplam azot miktarı, 

yalnız ekilen baklagillere kıyasla, karışık ekimlerde daha düşük 

olmaktadır. Çünkü karışık ekimlerde birim alan başına düşen baklagil 

bitki sıklığı ve biyoması, yalnız ekimlerdeki baklagil bitki sıklığı ve 

biyomasından daha düşük olmaktadır. Bu durum, birim alan başına 

fikse edilen toplam azot miktarının, karışık ekimlerde daha düşük 

olmasına yol açmaktadır (Bedoussac ve ark. 2015). 

Kültür bitkilerinde ekim sıklığının verim ve verim unsurları üzerindeki 

etkisinin, yalnız ve karışık ekimlerin her ikisinde de aynı olması 

beklenmemelidir. Pratik bir yaklaşımla, yalnız ekimlerde uygulanan her 

bitkiye ait ekim sıklığının yarısı alınarak, tahıl/baklagil karışık 

ekimindeki sıklığın ayarlanması her zaman doğru olmayabilir. 

Karışıma giren türlerden hangisi daha sık ekilirse, ekim sıklığı fazla 

olan türün diğer türe göre rekabet üstünlüğüne sahip olacağı genel kural 

olarak söylenebilir. Türlerin ekim sıkılığının belirlenmesinde en etkin 

faktörlerden birisi üretim amacı olup, nihai üründe aranan özelliklerdir. 
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Örneğin yem ve tane amaçlı üretim sistemlerinde, karışıma giren 

türlerin ekim sıklığı farklı olabilir. Diğer önemli bir faktör karışımın 

tarlada oluşturulma şekli, yani bitkilerin ekim yöntemidir. Serperek 

veya sıraya ekimlerdeki sıklık farklı olabileceği gibi, aynı sıraya veya 

alternatif sıralara ekimlerde, alternatif sıralara ekimde sıra sayısı gibi 

faktörlere bağlı olarak karışıma giren türlerin ekim sıklıkları 

değişebilir. Karışıma giren çeşitlerin rekabet özellikleri, boyları, 

gelişme durumları, vejetasyon süreleri, toprak ve çevre koşulları gibi 

çok sayıda diğer faktör karışımdaki türlerin ekim sıklığı üzerinde etkili 

olmaktadır. Bu nedenle, her yöre ve üretim sistemine göre, karışıma 

giren türlere ait çeşitlerin ekim şekli ve sıklıkların belirlenmesi, karışık 

ekimlerden beklenen yararlar açısından büyük önem taşımaktadır.  

Düşük girdili sistem ve karışık ekim 

LER değeri; yalnız ekimdeki ortalama verim ve topraktaki elverişli azot 

miktarının her ikisi ile negatif korelasyon göstermektedir. Bu olumsuz 

ilişkiye dayanarak, özellikle elverişli toprak azotunun yetersiz olduğu 

düşük girdili sistemlerde, karışık ekimlerin daha yararlı olduğu, azot 

elverişliliği azaldıkça karışımdan beklenen yararın arttığı 

belirtilmektedir (Bedoussac ve ark. 2015). Makarnalık buğday+kışlık 

bezelye karışımında, azot elverişliliğinin düşük olması durumunda, 

karışımdan beklenen yarar en yüksek olmuştur. Aksine azotlu 

gübreleme yapıldığında, baklagil bitkisinin büyüme ve verimi önemli 

derecede azalmış, buğday büyüme ve veriminde az bir artış olmuş, 

karışım yararlı olmamıştır. Karışımdan beklenen yararın 

sağlanabilmesi için toprak ve gübre azotu miktarının, eşik değerin 
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altında olması gerektiği ifade edilmiştir. Baklagilin azot yönünden 

düşük rekabete sahip olması ve karışımdaki tahıl veriminin mono 

kültürdeki tahıl veriminden düşük olması halinde, karışımdaki tahıl 

tanesinin protein oranı yüksek olabilmektedir (Bedoussac ve Justes 

2010; Bedoussac ve ark. 2015). Kanada’da 10 farklı lokasyonda, 2 yıl 

süreyle yürütülen araştırmalarda, kışlık buğday+kırmızı üçgül karışık 

ekiminde, uygulanan azot miktarının azalması halinde, buğday ve 

üçgülden sağlanan ekonomik gelirin en yüksek düzeyde olduğu 

sonucuna varılmıştır (Gaudin ve ark. 2014). Buğdayın, kırmızı ve ak 

üçgül ile karışımlarında, toprak üstü biyomastaki azot akümülasyonu, 

beyaz üçgülde kırmızı üçgülden daha fazla olmuş, azot uygulaması 

buğday verimini artırıp baklagil performansını düşürmüş, her iki 

baklagilin azot akümülasyonu % 12 kadar azalmıştır (Vrignon-Brenas 

ve ark. 2016). 

GÜBRE AĞAÇLARI 

Tarla tarımında azot kullanımını azaltacak alternatif sistem 

arayışlarında, ilk akla gelen, baklagillerin tarımsal üretim sistemleri 

içerisine entegre edilmesidir. Konuyla ilgili olarak Afrika’da 20 yıl 

süreyle gübre ağacı sistemleri (fertiliser tree systems) üzerinde 

çalışmalar yapılmıştır. Gübre ağacı sistemleri kısaca, toprak 

özelliklerinin iyileştirilmesi için azot fikse eden baklagil ağaçlarının 

tarımsal üretime entegre edilmesidir diye tanımlanabilir. Özellikle 

küçük ölçekli tarım işletmeleri için yeni bir üretim şekli olarak 

değerlendirilen bu sistemler hakkında, Akinnifesi ve ark. (2010) esas 

alınarak, aşağıda özet bilgi verilmeye çalışılmıştır. 
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 Faidherbia albida sistemi 

Faidherbia albida baklagil ağacının tipik özelliklerinden birisi, yaprak 

gelişimini yağışlı sezonda yapması ve kuraklığın etkili olduğu döneme 

kadar bitirmesidir. Ağacın altında yetiştirilen bitkiye (örneğin mısır 

bitkisi) gölge etkisi söz konusu değildir. Optimum yarar yönünden bir 

dekarlık arazi için olgun yaşta 2-3 Faidherbia albida ağacı yeterli 

görülmektedir. Bu ağaçların altında yetiştirilen mısır bitkilerinde % 

100-400 kadar verim artışı olmuştur. Fakat bu ağaçların, altlarındaki 

bitkiye yararlı olacak büyüklüğe ulaşmaları için yaklaşık 20 yıl gibi 

uzun bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Ağaçların sık dikilmesi 

(yaklaşık 10x10 m) suretiyle bu sürenin 12-15 yıla kadar 

düşürülebileceği bildirilmiştir.  

Ağaçlı nadas sistemi 

Ağaçlı nadas sistemi veya gelişmiş nadas adı verilen bu sistemde, azot 

fikse eden ve hızlı büyüyen bodur veya çalımsı baklagil ağaçları, 2-3 

yıl süreyle yetiştirilmekte, sonra mısır ekimi yapılmaktadır. Bu tip 

ağaçların 2-3 yıl süreyle yetiştirilmesinin, yani ağaçlı nadas sisteminin, 

nadas döneminde otsu bitkilerin yer aldığı sisteme kıyasla, daha 

avantajlı olduğu bildirilmiştir. Çünkü ağaçlı nadas sisteminde, toprağın 

derin kısımlarındaki besin elementleri toprağın üst kısmına 

taşınabilmektedir. Ayrıca, ağaçlar daha fazla biyomas üretimi 

gerçekleştirdiğinden, parçalanma döngüsünde toprağa daha fazla besin 

elementi transfer etmektedir. Diğer önemli bir üstünlüğü, bu ağaçsı 

bitkilerin daha fazla biyolojik azot fiksasyonu yapabilmesidir. Sesbania 
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sesban bitkisinin Zambia, Malawi ve Zimbabwe’de, kontrol 

uygulamasına göre, mısır verimini 2-3 katına çıkardığı tespit edilmiştir.  

 Gliricidia (Gliricidia sepium) bitkisiyle karışık ekim 

Bu sistemde mısır bitkisi ile gliricidia baklagil ağacı birlikte 

yetiştirilmektedir. Arazilerin küçük, işçiliğin ucuz ve gübrenin pahalı 

olduğu Malawi’de sistemin benimsendiği belirtilmektedir. Bu sistemde 

ağaç tohumlarının ekimi, ağaçların bakımı gibi ilave işler söz konusu 

olmakla beraber, sistem bir kez kurulduktan sonra, uzun yıllar boyunca 

mısır bitkisine azot sağlanması bakımından yararlı olduğu ifade 

edilmektedir. 

 Sistemin verim üzerindeki etkisi 

Baklagil ağaçlarına dayalı gübreleme sisteminin mısır bitkisi 

üzerindeki en önemli etkisi verim artışı sağlamış olmasıdır. Malawi, 

Zambia, Zimbabwe ve Tanzania’da mısır bitkisinde, kontrol 

parsellerine göre gliricidia bitkisi % 55–350, sesbania bitkisi % 160–

583 ve tephrosia bitkisi % 180-233 arasında değişen verim artışlarına 

yol açmıştır. Makoka’da, 10 yıllık süreçte, gliricidia+mısır birlikte 

üretim sistemi, mısır veriminde ortalama % 315 oranında verim artışı 

sağlamıştır. Bu sistemin etkisi özellikle 3.yıldan sonra belirgin bir 

şekilde görülmeye başlamıştır. Buna karşılık, gliricidia bitkisinin yer 

almadığı kontrol parsellerinde mısır verimi giderek azalmış, 200 

kg/da’dan 50 kg/da’a kadar düşmüştür. Benzer şekilde, azot ve fosfor 

gübrelemesi, yüksek verim sağlama yönünden giderek azalan bir etkiye 

sahip olmuştur. Gliricia bitkisinin yer aldığı uygulamalara,  gübre 
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verilmediğinde mısır verimi 200-300 kg/da civarında seyretmiş, dekara 

4.6 kg N ve 4 kg fosfor olacak şekilde destek gübrelemesi yapıldığında 

ise % 79 oranında verim artışı olmuştur.  

 Sistemin toprak üzerindeki etkisi 

Toprak kalitesi, bitkisel üretim yönünden önemli olmanın yanında 

insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde de etkili olmaktadır. Gübre 

ağaçları sistemi, toprak üzerinde aşağıdaki yollarla etkili olmuştur. 

• Toprağın fiziksel özelliklerinin iyileşmesi ve nem tutma 

kapasitesinin artması, 

• Toprağın kimyasal özelliklerinin iyileşmesi ve besin elementi 

içeriğinin artması, 

• Toprakta biyolojik zenginliğin artması, 

• Toprak zararlılarının baskı altına alınması. 

Toprak derinliği, infiltrasyon, bulk yoğunluğu, su tutma kapasitesi, 

agregat stabilitesi ve penetrasyon direnci en yaygın olarak 

değerlendirilen fiziksel özelliklerdir. Gübre ağaçlarının yüksek 

miktarda oluşturduğu toprak altı ve üstü aksam parçalandığında, 

toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmekte, kök bölgesinde 

makroporlar oluşturmaktadır. Zambia’daki çalışmalarda sesbania 

nadaslı sistemi, her yıl mısır yetiştirme sistemine göre, su stabil agregat 

(>2 mm) oranını önemli derecede artırmıştır. Yine bu çalışmalarda 

2.yıldan sonra, sesbania ve pigeon pea nadaslı sistemlerde, bulk 

yoğunluğunun önemli derecede azaldığı, porozitenin önemli derecede 
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yükseldiği tespit edilmiştir. Baklagil bitkilerinin yer aldığı sistemlerde 

infiltrasyon oranı yüksek, toprak direnci düşük olmuştur.  

Toplam organik madde, C/N oranı, C ve N mineralizasyon hızı, pH, 

elektriksel iletkenlik, ekstrakte edilebilir N, P ve K miktarları toprağın 

önemli kimyasal özelliklerindendir. Mono kültür mısır tarımına göre, 

gliricia+mısır üretim sistemi, 14 yıllık süre sonunda, toprak organik 

madde içeriği ve verimliliğinde önemli derecede artış sağlamıştır. 

Baklagil bitkilerinin toprağa sağladığı azot miktarı geniş değişim 

sınırları göstermiş, ortalama 6-8 kg /da N miktarında olmuştur. Azot 

sağlamanın yanında bu bitkiler fosfor elverişliliğinin artmasına neden 

olmuştur. Organik madde ve fosfor içeriği çok düşük olan koşullarda, 

baklagillerin biyomas üretimi ve azot fiksasyonu azalmıştır. Böylesi 

koşullarda, baklagillerden beklenen yararın sağlanabilmesi için mineral 

gübrelemeyle destekleme yapılmasına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. 

Gübre ağaçları, mısır köklerinin ulaşamadığı derinlikte mevcut olan 

besin elementlerini, mısır bitkisinin etkili kök derinliğine transfer 

etmişlerdir. Toprak derinliğindeki besin elementlerini toprağın üst 

kısımlarına transfer edebilme yönünden, baklagil nadaslı sisteme göre, 

birlikte ekim daha yararlı olmuştur. 

Bitki kökleri, flora ve fauna toprağın biyolojik özellikleri olup, doğal 

dengenin önemli unsurlarıdır. Mikrobiyal biyomas, enzim aktivitesi, 

solunum, arthropod ve solucanların bolluğu, farklılığı gibi fauna ve 

flora özellikleri toprakta nem depolanması, parçalanma, besin döngüsü 

gibi olayları, dolayısıyla toprak özelliklerini etkilemektedir. Topraktaki 

mantar ve bakteriler, çok sayıda fonksiyonları yanında bitkisel 
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artıkların parçalanmasında rol almaktadır. Mono kültür mısır tarımına 

göre, baklagil ağaçlarıyla birlikte mısır yetiştirilmesi halinde, toplam 

makro fauna ve solucan miktarında artış olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, Afrika’da 20 yıl süreyle yürütülen gübre ağaçları 

çalışmalarında, mono kültür mısır tarımına göre, baklagil ağaçlarının 

mısır verimini artırdığı ve toprak özelliklerini iyileştirdiği sonucuna 

varılmıştır. Ancak sistemin uygulanması konusunda aşağıdaki 

hususlara dikkat çekilmiştir. 

• Seçilecek sistem bakımından arazi büyüklüğü önemlidir. 

• Sistem bekleme süresine ihtiyaç gösterir. 

• Tohum ve fidan temini sorun olabilir.  

• Pigeon pea veya Tephrosia spp. doğrudan tarlaya ekilebilirken, 

faidherbia ve gliricidia bitkilerinde fidan yetiştirilip, şaşırtma 

yapılması gerekir. 

• Ağaç seçiminde toprak özelliğinin dikkate alınması gerekir. 

• Yağış ve verimlilik bakımından düşük ve orta düzeydeki 

koşullar sistem için daha uygundur. 

• Ağaçlar hastalık, zararlı ve hayvan otlatmasına karşı hassasiyet 

gösterebilir. 

• Verimsiz topraklarda P yönünden destek gübrelemeye ihtiyaç 

duyulur. 
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BAKLAGİLLER VE SERA GAZLARI EMİSYONU 

Tarla bitkileri üretiminde besin elementleri içerisinden en fazla 

kullanılanı azotlu gübrelerdir. Azotun 1 kg’ının yaklaşık 3.15 kg CO2 

emisyonuna yol açtığı, küresel ölçekte kullanılan azot miktarı esas 

alınarak yapılan teorik hesaplamaya göre, her yıl atmosfere 300 milyon 

ton CO2 salınımı olduğu ifade edilmektedir (Jensen ve ark. 2012). 

Nitröz oksit (N2O), toplam atmosferik sera gazları içerisinde % 5-6 gibi 

az bir paya sahip olmasına rağmen, CO2’den çok daha etkilidir (Crutzen 

ve ark. 2007). Bitkisel ve hayvansal üretime bağlı olarak ortaya çıkan 

N2O emisyonunun, insan faaliyetlerine bağlı toplam N2O emisyonunun 

% 60 kadarını oluşturduğu tahmin edilmektedir (Reay ve ark. 2012). 

Tarımsal faaliyetlere bağlı bu emisyonun büyük bir kısmı azotlu gübre 

uygulamalarına bağlı olup, toprak organik maddesi, tekstürü, pH’sı, N 

uygulama miktarı gibi koşullara göre değişmekle beraber, her 100 kg 

gübre azotunda yaklaşık 1 kg N emisyona uğramaktadır (Jensen ve ark. 

2012). Nitröz oksidin en büyük kaynağının tarım alanlarında meydana 

gelen denitrifikasyon olayı olduğu belirtilmektedir (Stagnari ve ark. 

2017). 

Tarla tarımı içerisinde baklagillerinin payının artırılması, azotlu gübre 

ve enerji kullanımını azaltacağından, sera gazı emisyonunu da 

azaltacaktır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, diğer bitkilere kıyasla, 

baklagil tarımının 5-7 kat daha az sera gazı emisyonuna yol açtığını 

göstermiştir. Örneğin buğday tarımında 368 kg N2O/ha, kolza tarımında 

534 kg N2O/ha emisyon olurken, bezelye tarımında 69 kg N2O/ha 
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olmuştur (Jeuffroy ve ark. 2013).  Akdeniz iklim kuşağının alkali toprak 

koşullarında, arpadaki N2O emisyonu fiğden yüksek bulunmuştur 

(Guardia ve ark. 2016). 

Baklagillerin sera gazlarını azaltıcı etkisi çevre ve yetiştirme 

koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir (Stagnari ve ark. 2017). 

Örneğin bakla monokültür olarak yetiştirildiği zaman, azotlu gübre 

uygulanmayan buğday tarımına kıyasla 3 kat daha fazla N2O 

emisyonuna yol açmıştır. Aksine, bakla buğdayla beraber karışım 

halinde yetiştirildiği zaman, azot uygulanarak yetiştirilen buğdaydan % 

31 daha düşük N2O emisyonu meydana gelmiştir (Senbayram ve ark. 

2016).  

Baklagillerin azot fiksasyonu ile N2O emisyonu arasında doğrudan bir 

ilişki söz konusu değildir (Jensen ve ark. 2012). Çünkü baklagil bitki 

artıklarından gelen organik azot, mikro organizmalar tarafından hızlı 

bir şekilde parçalanma, mineralizasyon ve immmobilizasyona 

uğramaktadır. Oysa N2O emisyonu daha çok mineral gübre uygulama 

zamanından etkilenen, nitrifikasyon veya denitrifikasyon esnasında 

meydana gelmektedir (Stagnari ve ark. 2017). Acar ve ark. (2018), ekim 

nöbeti sistemlerinde ve hayvan beslemede, yemlik baklagillerin 

kullanılması halinde, sera gazı salınımı ve çevre kirliliğinin önemli 

oranda azalacağını bildirmektedir. 

SONUÇ  

Anadolu’da tarımsal üretimde geçmişte yaygın bir şekilde kullanılan 

baklagillerin tarla tarımı içerisindeki payı, bütün çalışma ve çabalara 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 44 

 

rağmen, günümüzde olması gereken düzeyde değildir. Baklagiller, gıda 

ve yem kaynağı olarak çok büyük öneme sahip olmanın yanında, 

agroekosistem verimliliği ve sürdürülebilir tarım yönünden de çok 

yönlü yararlara sahiptir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, 

toprak ıslahı, çevre sağlığı gibi konularda sağladığı yararlar yanında, 

özellikle de havanın serbest azotunu fikse etme yetenekleri,  baklagilleri 

tarla tarımının vazgeçilemez unsurları haline getirmektedir. Tarımsal 

üretim sistemlerinde baklagillere yer verilmesi konusuna, kısa süreli ve 

tek yönlü bakış yerine, uzun süreli ve üretim sistemleri düzeyinde 

yaklaşılmalı, baklagillerin ekim nöbeti ve/veya birlikte ekim şeklinde 

yer alacağı, her yöreye uygun bitkisel üretim modelleri belirlenmeli ve 

yetiştiriciler tarafından benimsenip uygulanmasına çalışılmalıdır.   
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GİRİŞ 

Materyaldeki homojenliğin tek taraflı olarak bozulduğu koşullarda, 

diğer bir ifadeyle tek taraflı heterojenlik gösteren koşullarda tesadüf 

blokları (şansa bağlı tam bloklar) deneme planı uygulanmaktadır. 

Tesadüf blokları deneme planı uygulanırken, materyaldeki 

heterojenliğin olumsuz etkisini gidermek için materyal bloklara ayrılır. 

Yapılan bu işe bloklama adı verilir. Bloklama yapılırken her blokun 

kendi içerisinde homojen olmasına büyük özen gösterilmelidir. Bloklar 

arasında farkın olması deneme tekniği açısından bir sakınca yaratmaz. 

Zaten materyal farklı olduğundan dolayı bloklama yoluna 

gidilmektedir. Ancak blok içi farklılığın olması, yani aynı blokun kendi 

içerisinde homojen olmaması, çok büyük sakınca yaratır ve deneme 

sonuçlarını olumsuz yönde etkiler (Açıkgöz, 1993; Bek ve Efe, 1989; 

Düzgüneş ve ark., 1987; Sezgin, 1978; Yıldız ve Bircan, 1991; 

Yurtsever, 1984). 

Tarla denemeleri yaygın olarak tesadüf blokları deneme planına göre 

yürütülmektedir. Bu nedenle tesadüf blokları planına göre yürütülen 

tarla denemelerin SAS syntax tanımlaması ele alınmış, SAS 

programının 9.00 versiyonu kullanılmıştır. Syntax yazılımlarında SAS 

programının yardım menüsü  (SAS, 2002) yanında Orhan ve ark., 

(2004) ve Şahin (2001) tarafından hazırlanmış olan kaynaklardan 

yararlanılmıştır. Tarla bitkilerinde yaygın olarak yürütülen denemelere 

kolaylıkla uygulanabilecek örnekler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Kullanıcıların, SAS programı içerisinde çalışmaları yerine, Word 

belgesi üzerinde hazırlık yapıp, SAS programına yüklemeleri şeklinde 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 58 

 

bir yönteme ağırlık verilmiştir. Tez ve makale yazarken Word belgesi 

kullanıldığı ve Word belgesi üzerinde çalışmanın daha kolay olacağı 

düşüncesiyle böyle bir yöntem benimsenmiştir. Word belgesi üzerinde 

hazırlanan SAS yazılımları yeşil zeminle işaretlenerek, kitabın ana 

metninden ayrılmaya çalışılmıştır. Yeşil zeminle boyanan kısımlar 

kopyalanıp, SAS programında Editor penceresine yapıştırıldıktan sonra 

Submit komutuyla program çalıştırılıp sonuçlar alınabilir. Yeşil zeminle 

ayrılmış olan örnek yazılımları, araştırıcılar kendi denemelerine 

kolaylıkla uyarlayabilirler.  

1. TESADÜF BLOKLARI-TEK FAKTÖR 

Tek faktörün, örneğin çeşit faktörünün ele alındığı ve tesadüf blokları 

planına göre yürütüldüğü bir deneme söz konusu olsun. Herhangi bir 

yörede 7 buğday çeşidiyle 4 blokta, tesadüf blokları planına göre bir 

deneme kurulduğunu ve aşağıdaki sonuçların alındığını varsayalım.     

  Tablo 1. Yedi buğday çeşidine ait tane verimi ve protein oranı sonuçları. 

 Tane verimi (kg/da) Protein oranı (%) 

Çeşitler 1.blok 2.blok 3.blok 4.blok 1.blok 2.blok 3.blok 4.blok 

A çeşidi 300 310 320 305 14 15 13 14 

B çeşidi 450 420 430 440 13 12 12 13 

C çeşidi 600 650 630 620 11 10 12 11 

D çeşidi 750 740 770 760 10 11 11 12 

E çeşidi 310 330 320 340 14 15 13 14 

F çeşidi 400 410 420 415 12 13 13 14 

G çeşidi 510 520 500 530 11 12 11 12 
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SAS programına veri girişiyle ilgili bilgiler Word belgesi üzerinde 

yazılıp, kopyalanıp, SAS programına yapıştırılabileceği gibi, doğrudan 

SAS programı içerisinde de giriş yapılabilir. Tanımlamalar yapılırken 

Türkçe yazılışlarda İngilizce harfler kullanılmalıdır (ı, ö, ü, ç, ş, ğ gibi 

harfler kullanılmamalıdır). Ayrıca her satırın sonuna mutlaka ; (noktalı 

virgül) konulmalıdır. 

Data ve cards satırları, ayrıntılı tanımlama yapılmadan her deneme için 

aynı şekilde kullanılabilir. Ancak Input satırı her denemeye özgü olarak 

tanımlanmalıdır. Yukarıdaki örnekte sadece 2 karakter (tane verimi ve 

protein oranı) ele alındığından, Input satırında varyasyon 

kaynaklarından (blok ve cesit) sonra 2 karakterin tanımlanması gerekir 

(input blok cesit verim protein; şeklinde). Çok sayıda özelliğin 

ölçüldüğü denemelerde, ölçülen bütün özellikler Input satırında 

tanımlanmalıdır. Örneğin bu iki özellik yanında başak sayısı (basay), 

tane sayısı (tasay), tane ağırlığı (taag), hasat indeksi (hi) ölçülmüş 

olsaydı, input satırı input blok cesit verim protein basay tasay taag hi; 

şeklinde olacaktı. 

SAS programına ait yazılımlar, kitabın ana metniyle karıştırılmasın 

diye, İtalik karakter ile yapılmıştır. Denemeye ait rakamlar girilmeden 

önce 3 satır (Data, Input, Cards) satırları aşağıdaki gibi girilmelidir.  

Data; 

Input blok cesit verim protein; 

Cards; 
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Bu 3 satırdan sonra, deneme sonucunda elde edilmiş olan rakamlar SAS 

programına uygun olarak girilmelidir. Rakamların yer aldığı tablo 

Word belgesi içerisinde oluşturulup, kopyalanıp SAS programının 

Editor penceresine yapıştırılabilir. Excel’de tablo düzenlendiğinde 

dosya transferi yoluyla SAS programına alınabilir. Bu kitap 

bölümünde, Word belgesi üzerinde yazılım ve SAS’a yapıştırma 

yöntemi kullanılmıştır.  

Input satırında blok önce cesit sonra yazılmıştır. Bu nedenle tablo 

düzenlenmesinde 1.sütun blok için, 2.sütun çeşit için oluşturulmalıdır. 

Bu sıralama tercihe bağlı olup, blok ve cesit yer değiştirebilir. Ancak 

input satırındaki sıralama ile tablodaki sıralama aynı olmalıdır.  

Deneme faktörüne ait seviyeler alfabetik olarak yazılacak ise faktöre ait 

kelimeden sonra $ işareti konulmalıdır. Çeşit faktörünün ele alındığı bu 

örnekte cesit $ şeklinde bir tanımlama yapılırsa, çeşitlerin adı olan 

harfler (A, B,……G) tabloda kullanılmalıdır. Faktöre ait seviyelerin 

sayısal olarak (1, 2, 3, …..7) girilmesi daha pratik olmaktadır. Bu 

durumda faktöre ait kelimeden sonra $ işareti yazılmasına gerek 

olmayıp, sadece cesit yazılması yeterlidir. Bu durumda tabloya her 

çeşidi temsil eden rakamların girilmesi gerekir. Buradaki örnek için A 

çeşidi 1, B çeşidi 2, ……..G çeşidi 7 olarak girilecektir. Tabloda, 

üçüncü ve sırasıyla diğer sütunlara, ölçülen karakterlere ait rakamlar 

girilmelidir. Bu sıralamada Input satırındaki sıralamaya uyulmalıdır.  

Burada ele alınan örnekte 4 blok, 7 çeşit söz konusu olduğundan her 

karakter için toplam 28 rakam (4x7) elde edilmiştir. Blok sayısı 4 
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olduğundan 28:4=7 eşitliği dikkate alınarak tabloda 1.sütuna, her 

bloktan 7 adet (7 tane 1, 7 tane 2,………..7 tane 4 olacak şekilde) 

giriş yapılır. İkinci sütuna 7:7=1 eşitliğinden, her çeşit 1 sefer yazılarak 

girilir. Üçüncü sütuna verim, 4.sütuna protein oranları girilir. Ölçülen 

karakter sayısı fazla ise her bir karakter için yeni sütun açılarak input 

satırındaki sıralama uygun olarak tabloya girilir.  

1 1 300 14 
1 2 450 13 
1 3 600 11 
1 4 750 10 
1 5 310 14 
1 6 400 12 
1 7 510 11 
2 1 310 15 
2 2 420 12 
2 3 650 10 
2 4 740 11 
2 5 330 15 
2 6 410 13 
2 7 520 12 
3 1 320 13 
3 2 430 12 
3 3 630 12 
3 4 770 11 
3 5 320 13 
3 6 420 13 
3 7 500 11 
4 1 305 14 
4 2 440 13 
4 3 620 11 
4 4 760 12 
4 5 340 14 
4 6 415 14 
4 7 530 12 

Tablo düzenlemesi tamamlandıktan sonra tablonun altındaki ilk satıra ; 

konulmalıdır. Daha sonra proc, class, model, means, run satırları 
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aşağıdaki gibi oluşturulur. Her satır sonuna mutlaka ; konularak satır 

kapatılmalıdır. 

; 

proc anova; 

class blok cesit; 

model verim protein=blok cesit; 

means cesit/lsd; 

run; 

 

Proc anova ve run satırları benzer bütün denemeler için aynı şekilde 

kullanılabilir. Ancak class, model ve means satırları denemeye özgü 

olmalıdır. Class satırında blok ve deneme faktörü (cesit) tanımlanır. 

Sıralama tabloya uygun olmalıdır. Model satırına ölçülen karakterler, 

input satırındaki ve tablodaki yazılışlara ve sıralamaya uygun olacak 

şekilde yazılır. Ölçülen karakterler girildikten sonra = (eşittir) işareti 

konularak class satırındaki tanımlamalar (bu örnek için blok cesit) 

girilir. Means satırındaki tanımlama ortalamaların karşılaştırılması için 

yapılır. Buradaki örnekte ele alınan faktör çeşit olduğundan cesit 

kelimesi girilmiştir. Deneme faktörüne göre bu terim değişecektir. 

Faktöre ait terim girildikten sonra / (slaş işareti) konularak, 

kullanılacak testin adı (lsd, duncan, tukey gibi) yazılıp, satır ; işareti ile 

kapatılır. Aynı anda birden fazla test kullanılmak isteniyor ise bu testler 

slaş işaretinden sonra, araya virgül konulmadan lsd duncan tukey 

şeklinde yazılabilir. Üç farklı testin yazılması durumunda, her 

karşılaştırmaya ait çıktı ayrı olarak elde edilecektir.  
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data; 

input blok cesit verim protein; 

cards; 

 
1 1 300 14 

1 2 450 13 

1 3 600 11 

1 4 750 10 

1 5 310 14 

1 6 400 12 

1 7 510 11 

2 1 310 15 

2 2 420 12 

2 3 650 10 

2 4 740 11 

2 5 330 15 

2 6 410 13 

2 7 520 12 

3 1 320 13 

3 2 430 12 

3 3 630 12 

3 4 770 11 

3 5 320 13 

3 6 420 13 

3 7 500 11 

4 1 305 14 

4 2 440 13 

4 3 620 11 

4 4 760 12 

4 5 340 14 

4 6 415 14 

4 7 530 12 

 

; 

proc anova; 

class blok cesit; 

model verim protein=blok cesit; 

means cesit/lsd; 

run; 
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Yukarıda yapılan açıklamalardan sonra, 7 buğday çeşidiyle 4 blokta 

kurulmuş örnek denemeyi tekrar ele alalım. Bu denemeye ait SAS 

syntax tanımlamaları ve tablo düzenlemesinin Word belgesindeki 

yazılımı yukarıda verilmiştir. Kitabın ana metninden ayrımı kolay olsun 

düşüncesiyle örneğe ait SAS yazılımı açık yeşil zemin ile 

renklendirilmiştir. Bu kısım olduğu gibi kopyalanıp, SAS programının 

Resim 1’de gösterilmiş olan Editor penceresine (kırmızı okla 

işaretlenmiştir) yapıştırılabilir. Word belgesinden kopyalama yapıp 

SAS programı üzerine yapıştırma yapmak yerine, aynı bilgilerin Editor 

penceresi içerisinde yazılımı da mümkündür. 

 

Resim 1. SAS programının ilk açılışındaki ekran görüntüsü (Kırmızı ok ekran 

görüntüsünde mevcut olmayıp, Editor penceresine vurgu yapmak amacıyla 

yapılmıştır). 
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Resim 2. Editor penceresine bilgiler girildikten sonraki ekran görüntüsü. 

 

Resim 3. Programın ana penceresinin üst kısmındaki submit komutunun kırmızı ok 

ile işaretlendiği ekran görüntüsü. 
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SAS programının Editor penceresine giriş yapıldıktan sonra Resim 2’de 

verilmiş olan ekran görüntüsü elde edilir. Veri girişi tamamlandıktan 

sonra sıra SAS programının çalıştırılarak verilerin analiz edilmesi 

işlemine gelir. Analiz aşamasına ait işlemin yapılması için SAS ana 

penceresi üzerindeki submit komutuna tıklanması yeterlidir.  Submit 

komutunun yeri kırmızı ok ile işaretlenip, ekran görüntüsü alınarak 

Resim 3’de verilmiştir. 

Submit komutuna tıklandığında SAS programı gereken analizi yaparak, 

sonuçları Output penceresine aktarır. Bu aşamada son derece önemli 

olan bir işlemin atlanmaması gerekir. Output penceresinde verilen 

sonuçlara bakmadan önce Log penceresine tıklanarak, bu pencere 

içerisindeki her satırın kontrol edilmesi gerekir. Bu pencereye vurgu 

yapmak üzere yine kırmızı okla işaretleme yapılmış ve ekran görüntüsü 

aşağıda Resim 4’de verilmiştir. Log penceresindeki satırlarda Error 

uyarısının olmaması gerekir. Error uyarısı var ise Editor penceresinde 

veri girişi veya syntax tanımlamasıyla ilgili hata var demektir.  

Log penceresinde error şeklinde satır/satırlar olduğu halde output 

penceresinde sonuçlara ait bilgiler var ise bu sonuçların dikkate 

alınmaması ve silinmesi gerekir. Bu durumda çıktıların kaydı 

yapılmadan, programın tamamen kapatılması, hataya düşmenin 

önlenmesi bakımından daha doğrudur. Program kapatıldıktan sonra 

Word belgesi üzerindeki bilgiler yeniden kontrol edilerek hata 

düzeltilir. Program kapatılmadan Editor penceresi içerisinde çalışılıp, 

hatanın düzeltilmesi de mümkündür. Program kapatılmadan bu iş 
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yapıldığında output penceresindeki bilgilerin tamamen silinmesi 

gerekir.  

 

Resim 4. Veri girişi doğru olduğunda Log penceresinde elde edilen ekran görüntüsü. 

Word belgesi üzerinde hata bulunup düzeltme yapıldıktan sonra 

kopyalama yapıp, SAS programı açılıp, Editor penceresine yapıştırılır. 

Bu yapıldıktan sonra veya doğrudan Editor penceresinde hata bulunup 

düzeltme yapıldıktan sonra analiz yeniden yapılır. Ancak analiz 

yapılmadan output penceresindeki sonuçların silinmiş olduğundan 

emin olmak için bu pencerenin tekrar kontrol edilmesinde yarar vardır. 

Output penceresi boş ise submit komutu ile yeniden analiz yapılır. Log 

penceresi tekrar kontrol edilir. Pencerede error uyarısı yok ise artık 

output penceresine girilir. Log penceresinde error satırı var ise yine hata 

olduğu anlamına gelir. Tekrar başa dönüp, hata bulunup, gerekli 
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düzeltme yapılarak, yeniden analiz yapılır. Her analizden sonra mutlaka 

Log penceresi kontrol edilmelidir. 

Log penceresinde error uyarısı yok ise veri girişi doğru yapılmış 

demektir. Bundan sonra ekranın altındaki output penceresine (Resim 5) 

girilir. Elde edilen sonuçlar kopyalanıp, Word belgesine yapıştırılıp, 

istenilen formata göre düzenlenebilir. Kısaltma yapmak üzere output 

penceresindeki sonuçlardan gerekli görülenler alınmış ve mavi zeminle 

işaretlenerek aşağıda verilmiştir.  

 

Resim 5. Elde edilen sonuçların output penceresine ait ekran görüntüsü. 

                                 The ANOVA Procedure 

                                    Class Level Information 

 

                                            Class          Levels    Values 

                                            blok                 4            1 2 3 4 

                                            cesit                 7            1 2 3 4 5 6 7 
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Number of observations    28 

 

Dependent Variable: verim 

 

 Source                DF     Sum of Squares    Mean Square    F Value    Pr > F 

 Model                 9      632426.7857         70269.6429      408.72    <.0001 

 Error                 18       3094.6429               171.9246 

 Corrected Total    27       635521.4286 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE    verim Mean 

                          0.995131      2.719526      13.11200      482.1429 

 

Source         DF      Anova SS          Mean Square      F Value    Pr > F 

 blok              3        642.8571           214.2857            1.25          0.3223 

 cesit              6        631783.9286     105297.3214      612.46     <.0001 

 

Dependent Variable: protein 

 

Source             DF        Sum of Squares    Mean Square     F Value    Pr > F 

Model              9         43.42857143        4.82539683        9.21        <.0001 

Error               18           9.42857143        0.52380952 

Corrected Total  27         52.85714286 

 

                                     R-Square     Coeff Var      Root MSE    protein Mean 

                                     0.821622      5.823251      0.723747        12.42857 

 

     

Source                   DF        Anova SS        Mean Square    F Value     Pr > F 

   blok                     3          2.57142857      0.85714286       1.64         0.2162 

   cesit                     6        40.85714286      6.80952381      13.00       <.0001 

 

 

 t Tests (LSD) for verim 

 

NOTE: This test controls the Type I comparison wise error rate, not the 

experimentwise error rate. 

                                              

      Alpha                                            0.05 

                                             Error Degrees of Freedom           18 

                                             Error Mean Square                     171.9246 

                                             Critical Value of t                        2.10092 

                                             Least Significant Difference      19.479 
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Means with the same letter are not significantly different. 

    

 

           t Grouping         Mean        N    cesit 

                                  A            755.000      4     4 

                                  B            625.000      4     3 

                                  C            515.000      4     7 

                                  D            435.000      4     2 

                                  E             411.250      4     6 

                                  F             325.000      4     5 

                                  F             308.750      4     1 

 

 t Tests (LSD) for protein 

 

 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 

experimentwise error rate. 

                                             Alpha                                       0.05 

                                             Error Degrees of Freedom      18 

                                             Error Mean Square                 0.52381 

                                             Critical Value of t                   2.10092 

                                             Least Significant Difference   1.0752 

 

 Means with the same letter are not significantly different. 

 

                                         t Grouping          Mean        N   cesit 

                                                  A               14.0000      4    1 

                                                  A               14.0000      4    5 

                                                  BA            13.0000      4    6 

                                                  BC            12.5000      4    2 

                                                  DC            11.5000      4    7 

                                                  D               11.0000      4    4 

                                                  D               11.0000      4    3 
 
 

2. YILLARDA TEKRARLANAN TESADÜF BLOKLARI 

Yukarıda verilmiş olan denemenin 2 yıl süreyle yapıldığını ve aşağıdaki 

sonuçların alındığını varsayalım. 
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  Tablo 2. Yedi buğday çeşidine ait 1.yıl tane verimi ve protein oranı sonuçları. 

 Tane verimi (kg/da) Protein oranı (%) 

Çeşitler 1.blok 2.blok 3.blok 4.blok 1.blok 2.blok 3.blok 4.blok 

A çeşidi 300 310 320 305 14 15 13 14 

B çeşidi 450 420 430 440 13 12 12 13 

C çeşidi 600 650 630 620 11 10 12 11 

D çeşidi 750 740 770 760 10 11 11 12 

E çeşidi 310 330 320 340 14 15 13 14 

F çeşidi 400 410 420 415 12 13 13 14 

G çeşidi 510 520 500 530 11 12 11 12 

    Tablo 3. Yedi buğday çeşidine ait 2.yıl tane verimi ve protein oranı sonuçları. 

 Tane verimi (kg/da) Protein oranı (%) 

Çeşitler 1.blok 2.blok 3.blok 4.blok 1.blok 2.blok 3.blok 4.blok 

A çeşidi 370 340 350 345 13 14 13 14 

B çeşidi 400 410 435 460 12 13 12 13 

C çeşidi 700 750 730 720 11 10 12 11 

D çeşidi 650 640 670 660 10 11 11 12 

E çeşidi 410 430 420 440 14 15 13 14 

F çeşidi 500 510 520 515 12 13 13 14 

G çeşidi 530 540 535 560 11 12 11 12 

Yukarıdaki örneğe ait syntax tanımlamaları ve tablo düzenlemesi aşağıda 

verilmiştir. Data ve cards satırlarında bir değişiklik olmayıp, input satırına ilk 

sırada yıl (yil) girilmiştir. Her iki yıla ait tabloda ilk sütunlara yıl faktörü 

(1.yılı temsilen 1, 2.yılı temsilen 2) girilmiştir. Her yıla ait tablo, sayfa 

tasarrufu nedeniyle burada yan yana verilmiştir.  

UYARI: Bu 2 tablo; 1.yıl üstte, 2.yıl altta olacak şekilde alt alta birleştirilerek, 

tek tablo şeklinde SAS programına girilmelidir.  
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data; 

input yil blok cesit verim protein; 

cards; 
 

1 1 1 300 14 

1 1 2 450 13 

1 1 3 600 11 

1 1 4 750 10 

1 1 5 310 14 

1 1 6 400 12 

1 1 7 510 11 

1 2 1 310 15 

1 2 2 420 12 

1 2 3 650 10 

1 2 4 740 11 

1 2 5 330 15 

1 2 6 410 13 

1 2 7 520 12 

1 3 1 320 13 

1 3 2 430 12 

1 3 3 630 12 

1 3 4 770 11 

1 3 5 320 13 

1 3 6 420 13 

1 3 7 500 11 

1 4 1 305 14 

1 4 2 440 13 

1 4 3 620 11 

1 4 4 760 12 

1 4 5 340 14 

1 4 6 415 14 

1 4 7 530 12 
 

 

2 1 1 370 13 

2 1 2 400 12 

2 1 3 700 11 

2 1 4 650 10 

2 1 5 410 14 

2 1 6 500 12 

2 1 7 530 11 

2 2 1 340 14 

2 2 2 410 13 

2 2 3 750 10 

2 2 4 640 11 

2 2 5 430 15 

2 2 6 510 13 

2 2 7 540 12 

2 3 1 350 13 

2 3 2 435 12 

2 3 3 730 12 

2 3 4 670 11 

2 3 5 420 13 

2 3 6 520 13 

2 3 7 535 11 

2 4 1 345 14 

2 4 2 460 13 

2 4 3 720 11 

2 4 4 660 12 

2 4 5 440 14 

2 4 6 515 14 

2 4 7 560 12 
 

 
; 

proc anova; 

class yil blok cesit; 

model verim protein=blok*yil yil cesit yil*cesit; 

means cesit/lsd; 

run; 
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SAS programı Editor penceresine yukarıdaki örnek yapıştırılıp, submit 

komutuyla analiz yaptırılarak, output penceresinde elde edilen 

sonuçlardan gerekli olanlar aşağıda verilmiştir. 

                            The ANOVA Procedure 

                                          Class Level Information 

 

                                            Class         Levels    Values 

                                            yil                2            1 2 

                                            blok             4            1 2 3 4 

                                            cesit             7            1 2 3 4 5 6 7 

                                           Number of observations    56 

 

Dependent Variable: verim 

 

Source                DF    Sum of Squares   Mean Square    F Value    Pr > F 

 Model                 19      1081530.357      56922.650        281.06    <.0001 

 Error                   36      7291.071             202.530 

 Corrected Total  55     1088821.429 

 

                                      R-Square     Coeff Var      Root MSE    verim Mean 

                                      0.993304      2.842199      14.23130      500.7143 

 

 Source              DF        Anova SS      Mean Square    F Value   Pr > F 

 yil*blok            6          2171.4286            361.9048        1.79    0.1296 

 yil                     1         19314.2857       19314.2857      95.37    <.0001 

 cesit                  6       994215.1786     165702.5298    818.16    <.0001 

 yil*cesit            6         65829.4643       10971.5774      54.17    <.0001 
 
 

Dependent Variable: protein 

 

Source                      DF     Sum of Squares   Mean Square    F Value    Pr > F 

 Model                       19       83.07142857      4.37218045       9.66      <.0001 

 Error                         36       16.28571429      0.45238095 

 Corrected Total        55        99.35714286 

 

                                     R-Square     Coeff Var      Root MSE    protein Mean 

                                     0.836089      5.427261      0.672593        12.39286 

 

Source                      DF        Anova SS     Mean Square       F Value    Pr > F 

  yil*blok                     6         6.71428571      1.11904762       2.47      0.0417 

  yil                              1         0.07142857      0.07142857       0.16      0.6934 

  cesit                           6       75.85714286    12.64285714     27.95      <.0001 

  yil*cesit                     6         0.42857143      0.07142857       0.16      0.9861 
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t Tests (LSD) for verim 

    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the     

experimentwise error rate. 

                                             Alpha                                             0.05 

                                             Error Degrees of Freedom           36 

                                             Error Mean Square                     202.5298 

                                             Critical Value of t                         2.02809 

                                             Least Significant Difference         14.431 

 

                                  Means with the same letter are not significantly different. 

t Grouping     Mean        N    cesit 

  A             705.000      8     4 

  B             675.000      8     3 

  C             528.125      8     7 

  D             461.250      8     6 

  E             430.625      8     2 

  F             375.000      8     5 

  G             330.000      8     1 

 
t Tests (LSD) for protein 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 

experimentwise error rate. 

                                          Alpha                                            0.05 

    Error Degrees of Freedom           36 

               Error Mean Square                       0.452381 

                                          Critical Value of t                        2.02809 

         Least Significant Difference        0.682 

 

Means with the same letter are not significantly different. 

t Grouping  Mean         N  cesit 

A       14.0000      8    5 

A       13.7500      8    1 

B       13.0000      8    6 

B       12.5000      8    2 

C       11.5000      8    7 

C       11.0000      8    4 

C       11.0000      8    3 

3. YILLARDA VE YERLERDE TEKRARLANAN TESADÜF 

BLOKLARI 

Tarla denemelerinin birden fazla lokasyon ve yılda tekrarlanması sık 

rastlanan bir durumdur. Konuya örnek olmak üzere 5 buğday çeşidinin 

ele alındığını, 2 yıl, 2 lokasyon ve 3 blokta denendiğini, aşağıdaki 
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sonuçların alındığını varsayalım. Tabloları küçültmek için sadece verim 

sonuçları esas alınmıştır. 

 Tablo 4. Beş buğday çeşidine ait 1.yıl, 2 lokasyondaki tane verimleri (kg)da). 

 1.lokasyon 2.lokasyon 

Çeşitler 1.blok 2.blok 3.blok 1.blok 2.blok 3.blok 

A çeşidi 300 310 320 400 420 430 

B çeşidi 450 420 430 380 390 350 

C çeşidi 600 650 630 620 650 630 

D çeşidi 750 740 770 690 680 700 

E çeşidi 310 330 320 450 410 420 

 Tablo 5. Beş buğday çeşidine ait 2.yıl, 2 lokasyondaki tane verimleri (kg)da). 

 1.lokasyon 2.lokasyon 

Çeşitler 1.blok 2.blok 3.blok 1.blok 2.blok 3.blok 

A çeşidi 370 340 350 330 320 310 

B çeşidi 400 410 435 400 420 450 

C çeşidi 700 750 730 690 680 670 

D çeşidi 650 640 670 595 580 575 

E çeşidi 410 430 420 490 470 450 

Örneğe ait syntax tanımlamaları yapılırken data ve cards satırları, daha 

önceki örneklerde olduğu gibi aynen kullanılabilir. Input satırı bu 

denemeye özgü olarak tanımlanmalıdır. Input satırı oluşturulurken 

İngilizce karakterler kullanılarak önce varyasyon kaynakları (yıl, yer, 

blok, çeşit), sonra ölçülen karakterler (verim) sıralanır. Bu örnekte input 

satırı; input yil yer blok cesit verim şeklinde aşağıda olduğu gibi 

tanımlanmıştır. Tablo oluşturulurken; yıl, yer, blok, çeşit isimleri 

sayısal olarak, input satırındaki sıralama esas alınarak girilmiştir. 

Tablo uzunluğunu azaltmak amacıyla her yıla ait tablo, yan yana verilmiştir.  

Tablolar; 1.yıl üstte, 2.yıl altta olacak şekilde alt alta birleştirilerek, tek tablo 

halinde SAS programına girilmelidir. 
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Data; 

Input yil yer blok cesit verim; 

Cards; 
 

1 1 1 1 300 

1 1 1 2 450 

1 1 1 3 600 

1 1 1 4 750 

1 1 1 5 310 

1 1 2 1 310 

1 1 2 2 420 

1 1 2 3 650 

1 1 2 4 740 

1 1 2 5 330 

1 1 3 1 320 

1 1 3 2 430 

1 1 3 3 630 

1 1 3 4 770 

1 1 3 5 320 

1 2 1 1 400 

1 2 1 2 380 

1 2 1 3 620 

1 2 1 4 690 

1 2 1 5 450 

1 2 2 1 420 

1 2 2 2 390 

1 2 2 3 650 

1 2 2 4 680 

1 2 2 5 410 

1 2 3 1 430 

1 2 3 2 350 

1 2 3 3 630 

1 2 3 4 700 

1 2 3 5 420 
 

 

2 1 1 1 370 

2 1 1 2 400 

2 1 1 3 700 

2 1 1 4 650 

2 1 1 5 410 

2 1 2 1 340 

2 1 2 2 410 

2 1 2 3 750 

2 1 2 4 640 

2 1 2 5 430 

2 1 3 1 350 

2 1 3 2 435 

2 1 3 3 730 

2 1 3 4 670 

2 1 3 5 420 

2 2 1 1 330 

2 2 1 2 400 

2 2 1 3 690 

2 2 1 4 595 

2 2 1 5 490 

2 2 2 1 320 

2 2 2 2 420 

2 2 2 3 680 

2 2 2 4 580 

2 2 2 5 470 

2 2 3 1 310 

2 2 3 2 450 

2 2 3 3 670 

2 2 3 4 575 

2 2 3 5 450 
 

 

; 

proc anova; 

class yil yer blok cesit; 
model verim=yil*yer*blok yil yer cesit yil*yer yil*cesit yer*cesit yil*yer*cesit; 

means cesit/lsd; 

run; 
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Yukarıda yeşil zeminle boyalı kısım, SAS programının Editor 

penceresine yapıştırılmış (tablolar alt alta olacak şekilde), submit 

komutuyla analiz yapılarak elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

Class Level Information 

Class         Levels    Values 

yil                2             1 2 

yer               2               1 2 

blok             3               1 2 3 

cesit             5               1 2 3 4 5 

Number of observations    60 

Dependent Variable: verim 

Source                      DF  Sum of Squares   Mean Square F Value    Pr > F 

Model                       27     1272994.583       47147.948     151.48    <.0001 

Error                         32           9960.000           311.250 

Corrected Total        59     1282954.583 

 

R-Square     Coeff Var      Root MSE    verim Mean 

0.992237      3.518487      17.64228      501.4167 
 

Source                      DF      Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

yil*yer*blok              8          1240.000           155.000       0.50        0.8485 

yil                              1            570.417           570.417       1.83        0.1853 

yer                             1                3.750               3.750       0.01        0.9133 

cesit                           4     1143540.000    285885.000    918.51       <.0001 

yil*yer                       1           5320.417        5320.417      17.09       0.0002 

yil*cesit                     4         65890.000      16472.500      52.92       <.0001 

yer*cesit                    4         38973.333        9743.333      31.30       <.0001 

yil*yer*cesit              4         17456.667        4364.167      14.02       <.0001 

t Tests (LSD) for verim 

 

Alpha                                       0.05 

Error Degrees of Freedom     32 

Error Mean Square               311.25 

Critical Value of t                     2.03693 

Least Significant Difference   14.671 

 

Means with the same letter are not significantly different. 

t Grouping      Mean        N    cesit 

A              670.000     12    4 

A              666.667     12    3 

B              411.250     12    2 

B              409.167     12    5 

C              350.000     12    1 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 78 

 

4. TESADÜF BLOKLARINDA FAKTÖRİYEL DÜZENLEME 

Buraya kadar yapılan anlatımlarda tek faktörün ele alındığı tesadüf 

blokları planı üzerinde durulmuştur. Tarla denemelerinde tek faktör 

yerine çoğunlukla birden fazla faktör ele alınmaktadır. Bu nedenle 

tesadüf blokları deneme planına göre 2 faktörlü bir düzenlemenin SAS 

programında analizi anlatılmaya çalışılmıştır. 

Bir tarla denemesinde 3 buğday çeşidi (A, B ve C) ve 3 sıra arası 

mesafesi (10, 20 ve 30 cm) ele alınarak faktöriyel düzenleme 

yapılmıştır. Tesadüf blokları planına göre 4 blokta yürütülen 

denemeden elde edilen verim sonuçları aşağıda verilmiştir. 

      Tablo 6. Üç buğday çeşidinin, 3 sıra arası mesafedeki tane verimleri (kg)da). 

Çeşit Sıra arası 
Blok 

1 2 3 4 

A 

10 cm 560 450 430 460 

20 cm 600 500 450 480 

30 cm 660 570 500 500 

B 

10 cm 650 610 600 630 

20 cm 600 580 560 600 

30 cm 530 530 480 550 

C 

10 cm 600 610 500 530 

20 cm 620 680 670 600 

30 cm 730 770 760 650 

Yukarıdaki rakamların SAS programına uygun olarak girilmesi gerekir. 

Ssyntax tanımları data ve cards satırlarında, diğer örneklerdeki gibidir. 

Sadece data ve cards yazıp ; işareti ile kapatılması yeterlidir. Input 

satırında önce blok ve deneme faktörleri (çeşit, sıra arası), sonra ölçülen 

karakter/karakterler (bu örnek için sadece verim) girilir. Tablo düzenine 

göre input satırında sıralama değişebilir. Ancak tablo, input, class ve 

model satırlarındaki sıralama uyumlu olmalıdır. Çeşit isimleri girilirken 
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alfabetik sistem tercih edildiğinden çeşit kelimesinden sonra $ işareti 

konulmuştur. 

Data; 

Input blok cesit $ sira verim; 

Cards; 

 
1 A 1 560 

1 A 2 600 

1 A 3 660 

1 B 1 650 

1 B 2 600 

1 B 3 530 

1 C 1 600 

1 C 2 620 

1 C 3 730 

2 A 1 450 

2 A 2 500 

2 A 3 570 

2 B 1 610 

2 B 2 580 

2 B 3 530 

2 C 1 610 

2 C 2 680 

2 C 3 770 
 

3 A 1 430 

3 A 2 450 

3 A 3 500 

3 B 1 600 

3 B 2 560 

3 B 3 480 

3 C 1 500 

3 C 2 670 

3 C 3 760 

4 A 1 460 

4 A 2 480 

4 A 3 500 

4 B 1 630 

4 B 2 600 

4 B 3 550 

4 C 1 530 

4 C 2 600 

4 C 3 650 
 

 

; 

proc anova; 

class blok cesit sira; 

model verim= blok cesit sira cesit*sira; 

means cesit sira/lsd; 

run; 

Tablodan görüleceği gibi denemede toplam 36 rakam söz konusu olup, 

36 satır açılması gerekir. Tablo 6’daki rakamları kopyalayıp, SAS’a 
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göre düzenlenen tabloya yapıştırma kolaylığı nedeniyle, tabloda 

1.sütuna bloka girişi yapılmıştır. Bunun için 36:4=9 eşitliği esas 

alınarak, her bloktan 9 tane girilmiştir. İkinci sütuna; 9:3=3 eşitliği esas 

alınarak, her blok için her çeşit 3 defa girilmiştir. Üçüncü sütuna sıra 

arası mesafe, her blok ve her çeşit içerisinde olacak şekilde birer sefer 

girilmiştir. Blok ve faktörlerin tabloya bu şekilde girilmesinden sonra 

denemede ölçülen karaktere/karakterlere ait veriler bu düzene göre 

tabloya girilir. Bu örnekte sadece verim ele alındığından tablonun son 

sütununa verime ait rakamlar girilmiştir. Fazla sayıda karakter 

ölçüldüğünde, her karakter için yeni bir sütun açılarak veriler girilir. 

Uyarı; Tablo uzunluğunu azaltmak amacıyla 1. ve 2.bloklar solda, 3. 

ve 4.bloklar sağda olmak üzere 2 ayrı tablo düzenlenmiştir. SAS 

programına girerken bu iki tablo alt alta birleştirilerek tek tablo haline 

dönüştürülmelidir.  

Örneğe ait analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 

The ANOVA Procedure 

Class Level Information 

 

Class         Levels    Values 

   blok             4            1 2 3 4 

  cesit             3            A B C 

                                           sira              3             1 2 3 

 

Dependent Variable: verim 

 

Source                      DF    Sum of Squares   Mean Square    F Value    Pr > F 

Model                      11     217883.3333      19807.5758         11.56      <.0001 

Error                     24       41138.8889        1714.1204 

Corrected Total    35     259022.2222 
 

         

R-Square     Coeff Var      Root MSE    verim Mean 
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0.841176      7.165720      41.40194      577.7778 

 

 

Source           DF        Anova SS       Mean Square    F Value     Pr > F 

blok                3        26111.1111        8703.7037        5.08         0.0073 

cesit                2      101422.2222      50711.1111      29.58        <.0001 

sira                 2        15005.5556        7502.7778        4.38         0.0240 

cesit*sira        4       75344.4444      18836.1111       10.99        <.0001 

 

t Tests (LSD) for verim 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not 

the experimentwise error rate. 

 

Alpha                                            0.05 

Error Degrees of Freedom           24 

Error Mean Square                   1714.12 

Critical Value of t                           2.06390 

Least Significant Difference         34.885 

 

Means with the same letter are not significantly different. 

           t Grouping        Mean       N   cesit 

                   A              643.33     12    C 

                   B              576.67     12    B 

                   C              513.33     12    A 

 

t Tests (LSD) for verim 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not 

the experimentwise error rate. 

Alpha                                                0.05 

Error Degrees of Freedom                 24 

Error Mean Square                        1714.12 

Critical Value of t                           2.06390 

Least Significant Difference            34.885 

 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

                    t Grouping        Mean       N    sira 

                         A                 602.50     12      3 

                         BA              578.33     12      2 

                         B                 552.50     12      1 
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5. YILLARDA TEKRARLANAN FAKTÖRİYEL DÜZENLEME  

Tekrarlanan faktöriyel düzenlemeye örnek olmak üzere 4 nolu başlık 

altında verilen örneği tekrar ele alalım. Bir tarla denemesinde 3 buğday 

çeşidi (A, B ve C) ve 3 sıra arası mesafesi (10, 20 ve 30 cm) ele alınmış 

ve faktöriyel düzenleme yapılarak, tesadüf blokları planına göre 4 

blokta uygulanmıştır. Deneme, 2 yıl süreyle yürütülmüş ve elde edilen 

verim sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 Tablo 7. Birinci yıla ait tane verimi sonuçları (kg)da). 

Çeşit Sıra arası 
Blok 

1 2 3 4 

A 

10 cm 560 450 430 460 

20 cm 600 500 450 480 

30 cm 660 570 500 500 

B 

10 cm 650 610 600 630 

20 cm 600 580 560 600 

30 cm 530 530 480 550 

C 

10 cm 600 610 500 530 

20 cm 620 680 670 600 

30 cm 730 770 760 650 

 

 

 

             Tablo 8. İkinci yıla ait tane verimi sonuçları (kg)da). 

Çeşit Sıra arası 
Blok 

1 2 3 4 

A 

10 cm 410 440 440 410 

20 cm 440 460 490 450 

30 cm 550 490 570 510 

B 

10 cm 610 600 640 640 

20 cm 580 620 590 570 

30 cm 490 560 500 500 

C 

10 cm 520 560 590 600 

20 cm 650 620 690 570 

30 cm 740 690 780 680 
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Data; 

Input yil blok cesit $ sira verim; 

Cards; 

 
1 1 A 1 560 

1 1 A 2 600 

1 1 A 3 660 

1 1 B 1 650 

1 1 B 2 600 

1 1 B 3 530 

1 1 C 1 600 

1 1 C 2 620 

1 1 C 3 730 

1 2 A 1 450 

1 2 A 2 500 

1 2 A 3 570 

1 2 B 1 610 

1 2 B 2 580 

1 2 B 3 530 

1 2 C 1 610 

1 2 C 2 680 

1 2 C 3 770 

1 3 A 1 430 

1 3 A 2 450 

1 3 A 3 500 

1 3 B 1 600 

1 3 B 2 560 

1 3 B 3 480 

1 3 C 1 500 

1 3 C 2 670 

1 3 C 3 760 

1 4 A 1 460 

1 4 A 2 480 

1 4 A 3 500 

1 4 B 1 630 

1 4 B 2 600 

1 4 B 3 550 

1 4 C 1 530 

1 4 C 2 600 

1 4 C 3 650 
 

2 1 A 1 410 

2 1 A 2 440 

2 1 A 3 550 

2 1 B 1 610 

2 1 B 2 580 

2 1 B 3 490 

2 1 C 1 520 

2 1 C 2 650 

2 1 C 3 740 

2 2 A 1 440 

2 2 A 2 460 

2 2 A 3 490 

2 2 B 1 600 

2 2 B 2 620 

2 2 B 3 560 

2 2 C 1 560 

2 2 C 2 620 

2 2 C 3 690 

2 3 A 1 440 

2 3 A 2 490 

2 3 A 3 570 

2 3 B 1 640 

2 3 B 2 590 

2 3 B 3 500 

2 3 C 1 590 

2 3 C 2 690 

2 3 C 3 780 

2 4 A 1 410 

2 4 A 2 450 

2 4 A 3 510 

2 4 B 1 640 

2 4 B 2 570 

2 4 B 3 500 

2 4 C 1 600 

2 4 C 2 570 

2 4 C 3 680 
 

; 

proc anova; 

class yil blok cesit sira; 

model verim=yil blok*yil  cesit sira cesit*sira yil*cesit yil*sira yil*cesit*sira; 

means cesit sira/lsd; 

run; 
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Örnekle ilgili syntax tanımlamaları ve SAS programına uygun tablo 

düzenlemesi yukarıda yeşil zeminle işaretlenmiş olarak verilmiştir.  

Uyarı; Tablo uzunluğunu azaltmak amacıyla birinci yıla ait sonuçlar 

solda, ikinci yıla ait sonuçlar sağda olmak üzere 2 ayrı tablo 

düzenlenmiştir. SAS programına girerken bu iki tablo alt alta 

birleştirilerek tek tablo haline dönüştürülmelidir.  

 

Elde edilen analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 
 

The ANOVA Procedure 

Class Level Information 

 

Class         Levels      Values 

yil                2             1 2 

blok             4           1 2 3 4 

cesit             3           A B C 

sira              3            1 2 3 

Number of observations    72 

 

Dependent Variable: verim 

 

  Source                 DF      Sum of Squares   Mean Square    F Value     Pr > F 

  Model                 23       501826.3889        21818.5386       16.66      <.0001 

  Error                   48         62872.2222        1309.8380 

  Corrected Total  71       564698.6111 

 

   R-Square       Coeff Var      Root MSE    verim Mean 

0.888662      6.347871      36.19168      570.1389 

 

   Source             DF      Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

yil                  1          4201.3889       4201.3889       3.21      0.0796 

yil*blok         6        34452.7778       5742.1296       4.38      0.0013 

cesit               2      269669.4444   134834.7222   102.94      <.0001 

sira                 2        30011.1111     15005.5556    11.46       <.0001 

cesit*sira        4     156055.5556      39013.8889    29.79       <.0001 

yil*cesit         2          6269.4444       3134.7222      2.39       0.1022 

yil*sira           2              44.4444          22.2222       0.02      0.9832 

yil*cesit*sira  4         1122.2222         280.5556       0.21      0.9293 
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t Tests (LSD) for verim 

 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 

experimentwise error rate. 

 

Alpha                                         0.05 

Error Degrees of Freedom            48 

Error Mean Square             1309.838 

Critical Value of t                 2.01063 

 

Least Significant Difference   21.006 

          

 Means with the same letter are not significantly different. 

 

                              t Grouping     Mean      N    cesit 

                                     A  642.08     24    C 

                                      B  575.83     24    B 

                                      C  492.50     24    A 

t Tests (LSD) for verim 

 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 

experimentwise error rate. 

 

Alpha                                        0.05 

Error Degrees of Freedom              48 

Error Mean Square                1309.838 

Critical Value of t                  2.01063 

Least Significant Difference    21.006 

 

 

                   Means with the same letter are not significantly different. 

            t Grouping    Mean      N    sira 

   A         595.42     24    3 

    B         569.58     24    2 

    C         545.42     24    1 
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GİRİŞ 

Tarımda yaygınlaşan sentetik kimyasal girdi kullanımı neticesi, gerek 

insan sağlığında ve gerekse tabiatta meydana gelen ekolojik tahribatın 

hissedilir seviyeye çıkmış olması organik ürün talebinin artışına sebep 

olmuştur. Organik tarımda hedef, insan sağlığı ve tabiat dengesini 

gözeterek sağlıklı en yüksek verimi temin etmektir. Organik üretim, 

olabildiğince sentetik kimyevi girdi kullanmadan ekolojik çeşitliliğin 

muhafazasını ve iyileştirilmesini esas alan insan ve çevre merkezli bir 

üretim yaklaşımıdır. Zira kâinatın mutasarrıfı tarafından denge üzerine 

yaratılan ve tanzim edilen tabiatın, mücadele adı altında insanoğlu 

tarafından sentetik kimyevi maddelerin dengeyi bozucu tarzda 

kullanımları sonucu meydana gelen çevre tahribatının sonuçları gün 

geçtikçe hayatımızı menfi bir surette etkilemeye devam etmektedir. 

Organik tarım ile söz konusu menfi tesirler az da olsa bertaraf edilmeye 

çalışılmaktadır. Konvansiyonel tarımla mukayese edildiğinde sentetik 

kimyevi girdilerin kullanılamamasından, yabancı ot, hastalık ve diğer 

faktörlerin yeterince kontrol altına alınamadığı organik tarımda verim 

nispeten düşük kaydedilmektedir. Ancak son zamanlarda hastalık ve 

yabancı otların idaresinde organik preparatların keşfi, uygun yetiştirme 

tekniklerinin geliştirilmesi ile verim arzu edilebilir seviyeye gelmiştir. 

Örneğin 70 cm sıra aralığıyla sırta ekim sisteminde ekilen buğdayda 

yabancı otlar çapalamayla kontrol altına alınabilmektedir (Kılıç, 2021). 

Bingöl ili Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu arasında bir geçiş 

bölgesi olup doğu-batı ve güney-kuzey illerini birbirine bağlayan 

kavşak konumundadır. İlin toplam yüzölçümü 8.253 km² olup, 
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yüzölçümü bakımından Türkiye’nin 40’ncı büyük ilidir. Bingöl ilinin 

önemli bir kısmını dağlık alanlar oluşturmakla birlikte orman alanı 

bakımından Doğu Anadolu Bölge’sinin en zengin illerinden birisidir. 

Toplam alanın %32 orman, %42.4 mer’a ve %17’si tarım yapılabilir 

arazilerden oluşmaktadır (Anonim, 2021; Anonim, 2022a). Arazilerin 

parçalı ve küçük olması üreticinin geleneksel yöntemlerle ekonomik bir 

üretim yapmasının önünde en önemli bariyer olarak görülmektedir. 

Bingöl ili, tabiatın tahrip edilmediği bir alan içerisinde ve ülkemiz 

endüstriyel kirlenmenin en asgari seviyede olduğu bölgeler arasında yer 

almaktadır. İlin dağlık ve ormanlarla kaplı olması, arazilerin küçük ve 

parçalara ayrılmış olması ve tarla yetiştiriciliğindeki girdilerin 

yetersizliği tabii dengeyi bozacak sentetik kimyevi ilaç ve gübre 

kullanımını da sınırlamıştır. Nitekim ülkemizde bitki koruma ürünü 

kullanımı bakımından Bingöl yıllık 1.456 kg ile sondan 3. sırada yer 

almaktadır (TOB, 2021). İlde var olan ve henüz bozulmamış tabii 

dengenin muhafazası ve sürdürülebilirliği açısından organik tarımın 

teşvik edilmesine yönelik proje ve faaliyetlere destek verilmelidir. 

Sentetik kimyevi gübre ve bitki koruma ürün kullanımının oldukça 

düşük olduğu Bingöl’de ekonomik konvansiyonel üretimin önünde 

bariyer olarak görülen arazilerin küçük ve parçalı olması organik tarım 

şansını artırmaktadır. İlin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Anadolu illerini 

birbirine bağlayan kavşak konumda olması ve Yatırım Teşvik 

Sisteminde 6. Bölge içinde ve kalkınmada öncelikli iller arasında yer 

alması, organik üretime geçiş için yapılacak yatırımları teşvik etmede 

önemli bir unsurdur. Bu çalışma ile Bingöl ilinin organik tarım 
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potansiyeli ve yatırım imkânları elde edilen veriler ışığında 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

1. BİNGÖL İLİNİN ÖZELLİKLİLERİ 

1.1. Genel Özellikleri 

Şekil 1. Bingöl İli ve Kazaları 

Doğu Geçit Bölgesinde yer alan Bingöl İli Doğu Anadolu Bölgesi 

Yukarı Fırat bölümünde yer alır. Kuzeyinde Erzurum ve Erzincan, 

doğusunda Muş, güneyinde Diyarbakır (Diyarbekir), batısında ise 

Tunceli (Dersim) ve Elazığ (El-Aziz) vilayetleri yer almaktadır. Bingöl 

İli 41 - 15 ve 57 doğu boylamları ile 39 - 36 ve 36 kuzey enlemleri 

arasında yer alır. İl sınırları içinde arazi engebeli ve yüksek olup, 

denizden irtifası ortalama olarak 1.250 metre civarıdır. Dağlar ve 

tepelik alanlar oldukça geniş bir yer işgal eder (Şekil 1).  

Güneydoğu Torosların kuzey kenarı boyunca uzanan Elbistan-Muş 

Oluğu bünyesinde bulunan ve birbirlerinden belirgin eşiklerle ayrılmış 

olan tektonik çukurlardan birine karşılık gelen Bingöl Ovası, 

Türkiye'nin en belirgin ve aktif yapısal unsurlarından biri durumundaki 
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Doğu Anadolu Fayı üzerinde şekillenmiştir (Tonbul S., 1990). 

Canlıların ihtiyaçlarını gören hikmet sahibi bir sanatkârın tasarrufuyla 

uzun zaman süresince dağlar orta kısımlarda birbirinden uzaklaşarak 

genişlemiş ve neticede tarıma elverişli Bingöl ovası ortaya çıkmıştır. 

Bu ovayı birçok akarsuyun vasıtasıyla çeşitli yönlerde parçalanmıştır. 

Ovanın yüz ölçümü 80 km2 olup deniz seviyesinden yüksekliği 1.150 

m. dir. İlin Merkezi (Çapakçur) dışında Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, 

Solhan, Yayladere ve Yedisu olmak üzere 7 kazası bulunmaktadır 

(Anonim, 2022c). 

Bingöl'ün ekonomisi hayvancılık, tarım ve ormancılığa dayanır. Bu 

sektörlerde çalışanlar nüfusun ekseriyetini ihata etmektedir. İmalat ve 

inşaat sanayiinde çalışanlar,  faal nüfusun %3’nü teşkil etmektedir. 

Şehirde önemli bir sanayi tesisi bulunmamaktadır (Anonim, 2022b).  

Kuzeyden sokulan nemli-serin hava kütlelerine açık olması ve yükselti 

faktörü sebebiyle Bingöl ve çevresi kışları soğuk, güneyden esen 

rüzgârlar sebebiyle yazları sıcak, geçmektedir. Bingöl merkez ve 

kazalarına ait bazı iklim faktörleri Tablo 1, Tablo 2’de verilmiştir. Uzun 

yıllar yıllık toplam yağış bakımından en yüksek değer Merkez’de 

(930.7 mm) kaydedilmiş olup bunu sırasıyla Solhan, Genç, Kiğı, 

Karlıova ve Yayladere kazaları takip etmektedir. Organik tahıl tarımı 

açısından Bingöl merkez ve Genç kazaları oldukça elverişli 

görünmektedir.  

Bingöl ili toprakları killi-tın ve tınlı yapıda, pH’sı ekseriya hafif asit ve 

nötr karakterli olup, tuzluluk problemi bulunmamaktadır. 
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Tablo 1. Bingöl Merkez Ve Genç Kazalarına Ait Uzun Yıllar (2000-2020) Bazı İklim 

Verileri  

 

İl toprakları organik madde açısından kifayetsiz, kireç ve alınabilir P 

bakımından düşük, alınabilir K bakımından ise kâfi seviyededir (Ateş 

ve Turan, 2015). 

Bingöl ili su kaynakları yönünden oldukça zengin bir imkân ile 

donatılmıştır. Başta Murat olmak üzere Gayt, Perisuyu ve Göynük gibi 

çok sayıda akarsu Bingöl il sınırları içinden geçmektedir. Kış 

mevsiminin uzun ve yağan kar miktarının yüksek olması ve uzun sürede 

eriyerek akışa geçmesi, yer altı suyunu müspet yönde etkilemektedir. 

Bu açıdan yer altı suları tarla tarımı için büyük bir potansiyel kaynak 

oluşturmaktadır (Anonim 2013). 

  

Aylar 

Bingöl Merkez Genç Karlıova 

Ort. 

Max 

sıcaklık 
0C 

Ort. 

Min 

sıcak. 
0C 

Topl 

yağış 

mm 

Ort. 

Max 

sıcaklık 
0C 

Ort. 

Min 

sıcak. 
0C 

Topl 

yağış 

mm 

Ort. 

Max 

sıcaklık 
0C 

Ort. 

Min 

sıcak. 
0C 

Topl 

yağış 

mm 

Ekim 22 8,6 65,8 22,4 7,1 53,4 17,7 5,8 54,8 

Kasım 13,1 2,1 88,4 13,4 0,6 66,7 10,3 0,5 37,1 

Aralık 5,5 -3,0 134,2 5,2 -3,7 107,8 2,0 -6,6 73,8 

Ocak 2,2 -5,6 156,3 2,2 -6,4 121,3 -0,3 -10,2 64,6 

Şubat 4,5 -4,2 125,0 4,2 -4,6 93,2 1,7 -8,8 49,1 

Mart 10,9 0,8 128,2 11,4 0,9 95,8 5,9 -3,1 92,1 

Nisan 17,3 5,8 107,0 18,2 5,6 96,5 12,4 1,7 65,5 

Mayıs 23,2 10,1 76,4 24,2 9,5 60,1 18,1 6,2 91,7 

Haziran 30,0 15,2 19,3 31,3 13,9 11,1 24,0 10,0 28,6 

Temmuz 34,7 19,3 7,9 36,1 17,4 3,3 29,3 14,4 14,7 

Ağustos 35,1 19,3 5,2 36,1 16,8 3,2 30,0 14,5 11,6 

Eylül 30,0 14,0 17,0 30,6 11,4 10,5 25,0 9,5 13,1 

Ort./Top   930,7   722,9   596,6 
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Tablo 2. Karlıova Ve Kiğı Kazalarına Uzun Yıllar (2012-2020) Bazı İklim Verileri  

Aylar Kiğı   

Ort. 

Max 

sıcaklık 
0C 

Ort. 

Min 

sıcak. 
0C 

Topl 

yağış 

mm 

Ort. 

Max 

sıcaklık 
0C 

Ort. 

Min 

sıcak. 
0C 

Topl 

yağış 

mm 

Ort. 

Max 

sıcaklık 
0C 

Ort. 

Min 

sıcak. 
0C 

Topl 

yağış 

mm 

Ekim 20,1 8,3 43,3 17,3 8,1 74,1 21,1 8 54,0 

Kasım 12,7 2,8 54,7 9,5 1,8 75,6 12,6 2,9 38,7 

Aralık 4,9 -2,9 87,1 3,5 -2,3 109,9 4,5 -3,3 69,9 

Ocak 2,5 -5,3 107,4 1,4 -4,2 219,5 0,9 -6,2 61,1 

Şubat 5,2 -3,6 59,5 3,6 -3,4 94,4 3,4 -4,7 48,4 

Mart 9,6 0,4 101,7 7,4 0,6 156,5 9,8 1 96,2 

Nisan 15,4 4,2 73,4 12,5 4,2 101,6 16,4 5,1 81,0 

Mayıs 20,5 8,4 110,5 17,6 8,6 104,7 22,1 9,3 72,8 

Haziran 26,7 12,4 30,5 23,6 13,7 29,1 28,5 13,7 14,5 

Temmuz 31,9 16,5 3,4 28,9 18,1 14,3 33,8 17,7 10,6 

Ağustos 32,6 16,7 2,3 28,4 17,7 12,0 34,3 17,7 2,2 

Eylül 27,5 12,2 21,5 25,2 15,4 19,5 29,3 13,2 4,2 

Ort./Top   695,3   596,6   744,9 

 

1.2 Bitkisel Üretim Durumu 

Bingöl ekonomisinde tarım ilk sırada yer almakta olup, 21.208 çiftçi 

ailesi bu sektörden geçimini temin etmektedir. Bu da il nüfusunun 

yaklaşık %38’ine karşılık gelmektedir (Anonim, 2020). 

Tarla tarımı içinde tahıllar özellikle buğday, arpa ve mısır nispeten daha 

fazla yer tutmaktadır. Yaklaşık olarak 145 bin hektar tarım alanının 

20.255 hektarında tarla tarımı yapılmaktadır. Söz konusu alanın 2.689 

hektarında meyve, 1.200 hektarında ise sebze yetiştirilmektedir. Tarım 

alanın yaklaşık yarısı (78.388 ha.) miras, tapulana sorunları ve küçük 

parçalara ayrılmasından kaynaklanan meseleler sebebiyle ÇKS 

kayıtlarında yer almamaktadır. Hâlbuki kayıtlarda ekilmeyen alan 

olarak kabul edilen bu arazilerin büyük bir kısmı farklı ürünlerle 

değerlendirilmektedir (Tablo 3). 
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Tablo 3 Bingöl İli Tarım ve Daimi Mer’a Alanları (2022) 

İlçe 
Meyve 

Alanı 

Sebz

e 

Alan

ı 

Örtü 

Altı 

alanı 

Alan 

Bazlı 

meyv

e 

Alanı 

Tarla 

Alanı 

Çayır 

(Özel 

mülkiyet

) 

Nadas 

Tarıma 

uygun 

olup 

İşlenmey

en Alan* 

TOPLAM 

Daimi 

Mer’a 

Alanı 

Merkez 1.243 759 1.0 150 11.752 12.300 127 20.627 46.825 34.468 

Adaklı 383 72 0.0 0.0 663 3.268 1.735 8.386 14.508 24.013 

Genç 153 232 0.0 165 1.223 524 1.786 20.082 24.166 18.610 

Karlıova 278 51 0.0 0.0 4.032 11.432 1.604 4.314 21.713 65.524 

Kiğı 155 16 0.0 0.0 341 1.167 171 7.007 8.860 11.445 

Solhan 396 49 0.0 0.0 1.425 5.579 219 10.759 18.430 33699 

Yayladere 53 9 0.0 0.0 19 334 32 3.256 3.706 3.953 

Yedisu 23 10 0.0 0.0 787 2.684 139 3.904 7.549 13.213 

TOPLAM 2.688 1.20 1.0 180.0 20.245 37.290 5.815 78.388 145.758 204.928 

*:ÇKS kayıtlarında beyan edilemeyen tarım alanı 

Kaynak: Anonim, 2022d. Bingöl Tarım Orman İl müdürlüğü 2021 Tarım istatistikleri 

Tablo 3’te en fazla tarım alanı sırasıyla Merkez, Genç ve Solhan 

kazalarında yer aldığı anlaşılmaktadır. Bingöl merkez köylerinde 

yapılan bir çalışmada tapu kayıtlarına göre en düşük parsel alanı 4.4 da 

iken en yüksek parsel alanı 42 da olarak tespit edilmiştir. Ortalama 

parsel alanı ise 15,6 da olarak belirlenmiştir (Döner ve Kaya, 2021). 

Tarıma uygun boş bırakılan arazi miktarına başta mirasın getirdiği 

parçalanma ile birlikte parsellerin çok küçük olması kârlı bir üretimin 

önündeki en önemli manilerden sayılmaktadır. Ülkemizde yapılan bir 

çalışmada yeteri gelir veren parsel büyüklükleri ortalama 96 da. ile 215 

da. arasında, sulu tarla arazileri için ise araştırma projesi kapsamında 

yeter geliri veren parsel büyüklükleri 55 da. ile 94 da. arasında değiştiği 

bildirilmiştir (Gündoğmuş ve ark., 2017). Konvansiyonel tarımda bu 

bilgiler ışığında ortalama 15 da’lık alanda kârlı bir buğday üretimi zor 

görünürken ürün fiyatının konvansiyonele göre yaklaşık iki katı olması 
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bu küçük alanların organik tarım olarak kârlı şekilde 

değerlendirilebileceğini göstermektedir. Organik tarım mahsullerinin 

üretim maliyeti konvansiyonele nispeten yüksek maliyetli olup bu 

maliyetin en mühim kalemini işgücü oluşturmaktadır. Üreticinin 

maliyet ve ürün fiyat muhasebesi yaparak organik tarıma karar vermesi 

gerekmektedir. 

Bir tez çalışmasında Bingöl ilinde arazilerin çeşitli sebeplere bağlı 

olarak parçalanmış olduğu, tapuya esas olmayan buğday üretim 

alanlarında 50 dekarın altındaki arazi oranının %61 civarınadır olduğu 

bildirilmiştir (Aral, 2019).  

Buğday ekili alanlarda münavebe küçük arazilerde buğday-sebze 

şeklinde iken, büyük arazilerde buğday-yem bitkisi olarak tespit 

edilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. Bingöl Merkez Ve Kazalarına Ait Münavebe Sisteminin Arazi Varlığına 

Göre Dağılımı 

Arazi Varlığı 
Buğday-Sebze-

Buğday% 

Buğday-Yem 

Bitkisi-Buğday% 

Buğday-Nadas-

Buğday% 

0-50 da 10.4 34.8 60.9 

51-100 da 0 54.5 54.5 

100 da’dan fazla 0 64.3 42.9 

Kaynak: Aral (2019) 

İlde Çiftçi Kayıt Sistemine göre kayıtlı 5.230 ha. civarındaki buğday 

ekim alanına ait ortalama verim 185,6 olarak görülmektedir. Yaklaşık 

600-930 mm arası yağış alan bölgede ortalama verimin 185 kg/da 

civarında olmasına sebep birçok faktör bulunmaktadır (Tablo 5).  
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Toprak yapısı, yetişme sezonunun kısalığı, bitki besin elementleri, 

yabancı otlar ve zararlılar olmak üzere birçok stres faktörü verimin 

düşük olmasında önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla söz konusu 

alanlarda üretilecek organik tarım ile de yakın değerde bir verimin 

alınması mümkün görülmektedir. Ülkemiz ortalamasının çok altında 

buğday verimi alınan Bingöl ilimizde küçük ölçekli ve az girdi 

kullanılan işletmelerde ve mahalli çeşit üretiminin tercih edildiği 

durumlarda, organik buğday tarımının alternatif olabileceğini söylemek 

mümkündür.  

Tablo 5. Bingöl İli Tarla Bitkileri Ekim Alanları (Ha.) ve Ortalama Verim Durumları 

(kg/da) 

Ürünler Adaklı Genç Karlıva Kiğı Merkez. Solhan Y.Dere. Yedisu Toplam Ort verim  

Buğday (dane) 695 1.094 157 213 2.070 927 9,5 64,0 5.229 185 

Buğday (yeşil)     70,0    70 700 

Mısır (dane) 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,00 0,0 80 629 

Mısır (silaj)  18,0   1.350 10,0   1.378 4.654 

Arpa 86,5 264,2 24,2 558 3.402 70,5 0,0 7,0 3.911 193 

Darı 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2 200 

Fasulye 5,0 30,0 24,5 8,7 95,0 18,5 1,7 32,0 1 175 

Nohut 0,0 17,8 0,0 0,0 120,0 30,8 0,0 1,5 55 124 

Mercimek 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 67 

Ayçiçeği 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 23 193 

Aspir 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 20 181 

Patates 2,8 15,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 23 1.119 

Tütün 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20 250 

Adi Fiğ (ot) 0,0 7,0 0,0 0,0 20,0 40,0 0,0 0,0 67 1.669 

Macar Fiği (ot) 0,0 0,0 0,0 0,0 315,0 42,0 0,0 0,0 357 1.950 

Yonca (ot) 49,0 380,0 3.744 57 2.375 347 7,5 850 7.810 3.627 

Korunga (ot) 61,0 3,0 76,5 10 20,0 17,8 1,0 59,0 248 1.652 

Tritikale (yeşil)  0,0   25,0 0,0   25 2.000 

Yem şalgamı  5,0   0,0    5 5.500 

Bezelye(yem)     20,0    20 700 

Diğer     86,7    86  

TOPLAM         19.785  

Kaynak: Anonim (2022d). Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ÇKS kayıtları esas 

alınmıştır. 
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İlde konvansiyonel tarımda arzu edilen verim ve kaliteye 

ulaşılamamakla birlikte organik tarım faaliyetleri de yok denecek 

seviyededir. Ceviz, çilek ve kiraz meyveleri bakımından 2020 

senesinde 7.5 tonluk bir üretim yapılmıştır (Tablo 6). 

Üreticinin bu konuda yeterince aydınlatılamaması, emsal olabilecek 

uygulamaya dönük bir üretim modelinin olmaması en büyük sebep 

olarak gösterilebilir. 

Tablo 6. Türkiye Ve Bingöl Organik Tarım Seviyesi 

İl Çiftçi 

sayısı (Ad). 

Üretim alanı  

(Ha) 

Tabiattan toplama 

üretim alanı (Ha) 

Üretim miktarı (Ton) 
(Ceviz, Çilek, Kiraz) 

Bingöl 1 2  7,44 

Türkiye 53.782 348.460 33.283 1.374.535,69 
Kaynak: TOB (2020) 

Keza bölge üreticilerinin ekseriyeti konvansiyel tarımda bile 

profesyonel kârlı bir üretim yaptıkları söylenemez. Nitekim ildeki un 

fabrikası, düşük protein muhtevası sebebiyle üreticinin elindeki buğday 

mahsulünü zaman zaman almaktan ictinab etmektedir. Üretici eldeki 

mahsulü ancak yemlik sınıfından satabilmektedir. Ancak bölgede 

faaliyet gösteren SÜTAŞ yaptığı yatırımlar ve sözleşmeli ürün alım 

garantisi ile silajlık mısır ekim alanı yaklaşık 14.000 da. civarına 

çıkmıştır. 

2. İLİN ZİRAİ YATIRIM POTANSİYELİ 

Basra su havzası olarak kabul edilen merkezde yer alan Bingöl ili 

Güneydoğu Anadolu Bölge’sinden daha yüksek yağış ve daha serin, 

Erzurum, Muş gibi illerden daha ılıman bir iklime sahip olması ile çok 

sayıda tarla bitkisinin yetiştirilmesine mümkün kılmaktadır. Tabii su 
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kaynaklarının bolluğu yanında çok sayıda sulama baraj ve göletlerin 

faaliyete geçmesi ile de verimde esas olan sulama imkânları artmıştır. 

Mevcut 8 sulama tesisine ek olarak devam etmekte olan baraj ve 

göletlerin tamamlanması ile 5.176 ha’lık alan sulama imkânına 

kavuşmuş olacaktır (DSİ, 2022). Küçük ve parçalı olan il arazisinin 

mevcut imkânlara bakıldığında organik tarım yapılmasını teşvik eden 

birçok sebep olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 1, Şekil 2). 

 

 

 

 

Şekil 1. Gözeler (İbrahiman-Xarabe) 

Sulamasının Kaynağı Olan Gülbahar 

Barajı 

 Şekil 2. Gözeler (İbrahiman-Xarabe) 

Sulama Alanı ee Tesisleri 

 

2.1. Tarımda Kimyevi Gübre ve Bitki Koruma Mahsulleri 

Kullanımının Düşük Olması  

Bingöl vilayetinde kimyevi zirai ilaçların kullanım nispeti diğer 

illerimize göre göre oldukça düşük orandadır. Organik tarım 

bakımından doğal bir potansiyele sahip olan ilde, yıllık ilaç tüketimi 

takriben 1.5 ton civarındadır. Bingöl 2020 senesinde iller arasında 79 

ile Türkiye de en az kimyevi zirai ilaç kullanan 3 il arasında yer almıştır. 

Ayrıca kimyevi gübre kullanımı bakımından da 1.568 ton ile iller 
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arasında son sıralarda yer almaktadır (Tablo 7). Bu durum organik tarım 

açısından önemli bir potansiyel olarak kabul edilmektedir. 

Tablo 7. Bingöl Ve Türkiye Kimyevi Gübre Ve Zirai İlaç Kullanımı 

 
Kimyevi Gübre 

Ton 

İl 

sıralaması 

Kimyevi zirai 

koruma ilacı Lt. 

İl 

sıralaması 

Bingöl 1.568 78 1.456 79 

Türkiye 6.480.101  52.965.000  

Bölgede üreticinin bitki koruma ilaçları ve gübreyi kullanmakta 

çekingen davranmasını bir fırsat kabul edip organik tarımın 

yaygınlaştırılması yoğun bir çiftçi eğitim programı ile teşvik edilebilir. 

2.2. İlin Kalkınmada Öncelikli İller Arasında ve Yatırım Teşvik 

sisteminde 6. Bölge içinde Yer alması, Bingöl 6. bölge teşvikleri 

kapsamında ve kalkınma açısından öncelikli iller arasında yer 

almaktadır. 6. bölge teşvik unsurları arasında %50-90 arasında vergi 

indirimi, 10 yıllık sigorta prim işveren hissesi desteği, yatırım yeri 

tahsisi, KDV istisnası, gümrük vergi muafiyeti, asgari sabit yatırım 

tutarı (500 bin TL) bibi fırsatlar bulunmaktadır. Bu unsurlar yatırım 

yapmayı planlayan müteşebbisler için mühim bir avantaj olarak ortaya 

çıkmaktadır (Anonim, 2022e).  

2.3. İlin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Anadolu illerini birbirine 

bağlayan kavşak noktada olması 

Covid-19 pandemi akabinde gıda mahsullerine olan talep, enerji 

fiyatlarının yüksekliği nakliye maliyetine olan yansıması önemli bir 

kalem olmuştur. Ekonomistler gıdanın yerinde veya yakın yerlerden 

temini, maliyetleri düşürebileceğini ifade etmektedirler. Bu açıdan 
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doğu-batı ve kuzey-güney illeri kavşak noktasında yer alan Bingöl 

(Şekil 1) konumuyla gerek konvansiyonel ve gerekse organik tarım 

açısından önemli bir avantaja sahip olmuştur.  

4. SONUÇ 

İlde zirai mahsul işleme tesislerinin yeterli olmaması bilhassa hemen 

işlenmesi gereken taze organik mahsuller için bir dezavantajdır. Bu 

açıdan buğday, arpa, çavdar, nohut vs bozulmayan ve depolanması 

kolay olan dane kuru tarım mahsulleri öncelikli olarak organik 

üretilebilir. Son zamanlarda mahalli çeşitlere olan talebin artması bir 

fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bilhassa bölgede üretimi artık 

yapılmayan veya çok az yapılan Yusufi, Aşure, Zerun gibi mahalli 

kışlık ekmeklik buğdaylar organik üretilerek pazarlardaki yerini 

bulabilir. Öte yandan organik bal, süt ve et üretimine esas hayvancılık 

yatırımları için başta silajlık mısır olmak üzere, yonca ve fiğ gibi yem 

bitkilerinin üretimi yanında zengin florası ile 204.928 ha.’lık tabii 

mer’alar önemli kaynak durumundadır. Organik tarım ile ilin var olan 

tabii dengesinin muhafazası yanında yeni istihdam sahaları 

oluşturularak işsizliğin asgariye indirilmesi ve aile içi iş gücünün 

değerlendirilmesi temin edilebilecektir. İlde organik tarımın teşviki ile 

beraber pazar durumunun da araştırılıp üreticinin bu yöndeki endişeleri 

izale edilmelidir. Zira daha yüksek maliyetli organik üretim sisteminin 

sürekliliği konvansiyonele göre daha kârlı olmak suretiyle mümkündür. 

Organik tahıl tarımı için ilimiz arazi, çevre ve iklim bakımından uygun 

şartlara sahip olmakla birlikte sonuçta bölge tüketicisine yönelik olarak 

hazırlanacak olan proje ve eğitim programları ile organik üretim 
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potansiyelinin ilimizde kârlılığı ve uygulanabilirliği gün yüzüne 

çıkarılarak üreticilere net bir mesaj verilebilmelidir. 
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GİRİŞ 

Kaliteli bir yağ bitkisi olan aspir (Carthamus tinctorius L.)’in orijini 

güney Rusya, İran, Türkiye, Ürdün, Irak ve İsrail olduğu 

bildirilmektedir (Knowles, 1989). Aspir tohumu yağı kaliteli ve insan 

tüketimine uygun yağ asidi bileşimi içeriği nedeniyle önemlidir. 

Beslenme bakımından uygun olması yanında fonksiyonel özellikleri 

bakımından da öne çıkmaktadır. Aspir yağı içerik yönüyle ayçiçek 

yağına benzemekle birlikte içeriğinde bulunan benzersiz biyoaktif 

bileşiklerden dolayı çok daha öne çıkmaktadır. Ayrıca yüksek 

dumanlanma noktası nedeniyle yüksek ısılara dayanıklı olup kızartma 

için çok uygun özelliktedir (Huth ve ark., 2015). 

Aspir en çok Kazakistan ve Rusya’da üretilmektedir. Türkiye’de ise 

2015 yılında ulaştığı 70.000 ton seviyesinden her geçen yıl azalarak 

2020 yılında 21.300 ton seviyelerine düşmüştür (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Dünyanın en çok aspir üreten ülkeleri ve 2015-2020 yılları üretim miktarları 

(FAOSTAT, 2020). 
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Aspir bitkisinin çiçek rengi çeşitlere göre değişmekte olup Sarı kırmızı 

turuncu ve beyaz renklerde olabilmektedir. Yapraklarında ve 

braktelerde çok sayıda diken bulunan dikenli çeşitler yanında dikensiz 

çeşitlere de sahiptir. Aspir çiçeklerinin toplanması yoğun işçilik 

gerektirdiği ve zor olduğu halde halen genellikle el ile toplanmaktadır. 

Aspir çiçekleri geleneksel olarak gıdaları renklendirme ve tıbbi amaçlı 

olarak kullanılır (Subaşı ve Başalma, 2021). Aspir tohumları genellikle 

beyaz olmakla birlikte hafif kahverengi ve hafif gri de olabilmektedir 

(Resim 1).  

 

Resim 1: Aspir çiçeği, tohumu ve yağı. 

İnce kabuklu çeşitler daha koyu renkli olmaktadır. Aspirde yağ oranı 

kabuk kalınlığı ile doğrudan ilişkili olduğu için genellikle ince kabuklu 

çeşitler daha yüksek yağ oranına sahip olmaktadır. Kabuklarında 

kolayca çatlak oluşabilen ince kabuklu türler depolamaya daha az 

dayanıklı olup tohum yağı daha kolay oksidasyona uğrayabilmektedir. 

Aspir yağının fonksiyonel özellikleri rafine edilmeyerek soğuk sıkım 

metoduyla elde edildiğinde maksimum seviyede olmaktadır. Soğuk 
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sıkım metodu uygulayarak yağ üreten imalathaneler genellikle düşük 

kapasiteli olarak çalıştıklarından üretim miktarı düşük ve maliyeti 

yüksek olmaktadır.  

Serbest yağ asidi miktarı, soğuk sıkım metodu ile elde edilmiş yağlarda 

çok önemlidir zira bu imalathanelerde nötralizasyon gibi işlemler 

uygulanmamaktadır Bu sebeple özellikle soğuk sıkım metoduyla yağ 

üretimi yapan imalathaneler bu tür tohumların depolamasına dikkat 

etmeli ve uzun süre bekletmemelidir. 

Aspir tohumlarında %13-46 arasında yağ bulunmakta, bu yağın 

yaklaşık %90'ı doymamış yağ asitleri olan oleik ve linoleik asitten 

oluşmaktadır (Johnson ve ark., 1999). Aspir tohumları ayrıca % 32-34 

karbonhidrat, % 14-15 protein, % 5-8 nem ve % 2-7 kül içermektedir 

(Çoşge ve ark., 2007). Margarin, mayonez ve salata yağı üretimi 

yanında, çabuk kuruma özelliği nedeniyle boya üretiminde önemli bir 

hammaddedir (Knowles, 1989).  

Aspirin kimyasal bileşenleri, organik asitler, yağ asitleri, polifenolik 

bileşikler, fitosteroller, serbest şekerler, pigmetler ve minerallerdir 

(Kumar ve ark., 2017). Aspirden (Carthamus tinctorius L.) 200'den 

fazla kimyasal bileşik izole edilmiştir bunların en yaygın bilinenleri 

flavonoidler, kumarinler, yağ asitleri ve polisakkaritlerdir (Zhou ve 

ark., 2009). 

Aspirin şu an linoleik ve oleik olmak üzere iki farklı tipi üretiliyor ise 

de yabani akrabalarının tümü linoleik tiptir (yaklaşık % 80 linoleik asit). 

Linoleik asit çift doymamış bağ içermekte olup insan vücudunda 
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üretilemeyen esansiyel bir yağ asididir. Ancak oleik asite (18:1) göre 

daha hızlı okside olmaktadır (Subaşı, 2019). 

Aspir, yüksek doymamış yağ asidi içeriği nedeniyle Hindistan, ABD, 

Meksika, İspanya ve Avustralya gibi ülkelerde yemeklik yağ olarak 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Geçgel, 2006)  

Aspir tohumlarında E vitamini (α-, β-, γ- ve Δ -tokoferol) profili 

tanımlanmıştır (Johnson ve ark.,2007). Son zamanlarda, γ-tokoferolün 

aspir içerisindeki toplam tokoferollerin yaklaşık %10'unu oluşturduğu 

bildirilmiştir (Velasco ve ark., 2005). Aspir içerisindeki toplam 

tokokromanol (tokoferol ve tokotrienol) miktarı  100 g yağda yaklaşık 

58.2 mg dır. C. tinctorius'ta toplamda altı karotenoid bileşik 

(neoksantin, violaksantin, lutein, zeaksantin, β-kriptoksantin ve β-

karoten) tanımlanmıştır. β-karoten yanında aspir türlerinde bulunan en 

yaygın karotenoid bileşik toplam karotenoidlerin yaklaşık %58'ini 

oluşturan zeaksantindir. C. tinctorius'un tohum yağlarında altı sterol 

tanımlanmıştır. Bunlardan avenasterol ve Δ7- stigmasterolün yanında 

β-sitosterol fitosterollerin ana kaynağını oluşturmuştur (%46.0) 

(Chakradhari ve ark., 2019). 

Flavonoidler, bitkilerin çeşitli kısımlarında bulunan ikincil 

metabolitlerdir ve esas olarak shannesol ve quercetin, hidroksisafflor 

sarısı A (Hydroxysafflor Yellow A (HSYA)), kırmızı pigment, 

apigenin, rutin, mirisetin, kartamidin, izokartamidin gibi bileşikler ve 

bunların türevlerinden oluşur. Flavonoidler, önemli farmakolojik 

aktiviteye sahip bir dizi antioksidan bileşik içerir. Flavonoidlerin kalp 
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sisteminde koruyucu işlevleri vardır. Miyokard iskemisini iyileştirir, 

miyokard enfarktüsü riskini azaltır ve kalp atış hızını ve 

miyokardiyumun oksijenlenmesini arttırır (Ji ve ark.,2018). C. 

tinctorius'tan ekstrakte edilen toplam flavonlar, deney hayvanları 

üzerinde farklı hipotansif etkilere sahip olmuştur (Maneesai ve ark., 

2016) ]. 

Saponinler çok çeşitli farmakolojik özelliklere sahip fitokimyasallar ve 

doğal glikozitlerdir. Biyoaktif özellikte bir triterpenoid saponin ve iki 

alkaloid saponin bileşiği (N-kumaroylserotonin ve N-feruloylserotonin) 

bildirilmiştir (Chakradhari ve ark., 2019). 

Bir çok çalışmada aspir çiçeklerinin içeriğinde şeker, protein, 

potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, çinko, bakır ve aspartik 

asit, glutamik asit, serin, glisin, histidin, arginin, treonin, alanin, prolin, 

tirozin, valin metiyonin, sistein, izolösin, lösin, fenilalanin ve hidroksil 

prolin olduğu bildirilmiştir (Angelova ve ark., 2014). Ayrıca aspir 

tohumlarından ramnoz, arabinoz, ksiloz, mannoz, glikoz, galaktoz ve 

üronik asit polisakkaritleri yanında lignan gliyosidi (tracheloside) izole 

edilmiştir (Yoo ve ark., 2006). 

Çiçek, tohum ve yağlardan elde edilen kimyasal bileşenler farklı 

farmakolojik aktivitelere sahip ilaçların geliştirilmesinde 

kullanılabilme potansiyeline sahiptirler. Sekonder metabolitler olarak 

da adlandırılan antinutrisyonel faktörler (ANF), yağlı tohumlarda 

biyolojik olarak aktif bileşikler içerirler. ANF'ler aspirde tanenler, 

luteolin, akasetin ve serotonin türevleri şeklinde bulunurlar (Singhal ve 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 112 

 

ark., 2018). Bu bileşikler çeşitli farmasötik uygulamalar için 

antiinflamatuar, antioksidan, antibakteriyel ve antikoagülan ajanlar 

olarak kullanılabilirler (Huang ve ark., 1999; Duarte ve ark., 2001; 

Dajas ve ark., 2003; Benavente-García ve ark., 2008; Lin ve ark., 2008). 

ANF'lerin kan şekerini, plazma kolesterolünü ve kanser risklerini 

azaltma yetenekleri ile ilgili çalışmalar mevcuttur (Yu ve ark., 2007). 

Aspir yağı, geniş kapsamlı sağlık yararları olan antioksidan polifenoller 

(liganlar, flavonlar ve serotoninler) açısından zengindir. Liganlar ve 

flavon polifenoller, östrojeni taklit edebilen bitki bileşikleri olan 

fitoöstrojenlerdir (Zhou ve ark., 2014; Kim ve ark, 2002).  Aşağıda 

bunlardan yalnız aspirin çiçeği ve yağının nutrasötik potansiyellerini 

gösteren çalışmalar derlenmiştir.    

ASPİR ÇİÇEĞİNİN NUTRASÖTİK ETKİLERİ 

Aspirin taç yapraklarından elde edilen Hidroksisafflor sarısı A 

(Hydroxysafflor Yellow A (HSYA))’nın insan fetal akciğer 

fibroblastlarının enflamasyonunu inhibe ettiği tespit edilmiştir (Liu ve 

ark., 2019). Yine HSYA’nın İnsan bronşiyal düz kas hücrelerinin 

proinflamatuar trombosit aktive edici faktör (PAF) kaynaklı 

aktivasyonunu inhibe ettiği tespit edilmiştir (Guo ve ark., 2019). Aynı 

doğrultuda yapılan bir başka çalışma HSYA’nın Gine domuzunda 

ovalbümin kaynaklı astımı hafiflettiğini göstermiştir (Zheng ve ark., 

2019). Aspir çiçeklerinden elde edilen kartamin sarısı ile farelerde 

yapılan bir çalışmada iskemi-reperfüzyon hasarını azalttığı 

bildirilmiştir (Lu ve ark., 2019).   Benzer olarak Hidroksisafflor sarısı 

B (HSYB) ile sıçanlarda  yapılan bir çalışma ile beyni serebral iskemi 



113 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

reperfüzyon hasarına karşı koruduğu tespit edilmiştir (Du ve ark., 

2019). Fare deneyleri HSYA’nın lipopolisakarit kaynaklı 

nörotoksisiteyi ve nöroinflamasyonu azalttığını ve ayrıca 

Lipopolisakarit kaynaklı akut solunum sıkıntısı sendromunu hafifletir 

göstermiştir (Wang ve ark., 2018; Zhang ve ark., 2017). Mikroglia 

polarizasyonunu düzenler ve LPS ile uyarılan BV2 hücrelerinde 

enflamatuar yanıtı inhibe eder (Yang ve ark., 2015). Başka bir çalışma 

HSYA’nın miyokardiyal iskemiye karşı koruyucu etkisi olduğunu 

göstermiştir (Zhou ve ark., 2015). HSYA’nın fare karaciğerinde ve 

beyninde meydana gelen iskemi/reperfüzyon hasarını azalttığı tespit 

edilmiştir (Jiang ve ark., 2014; Li ve ark., 2013). 

Aspir çiçeklerinden izole edilen  Kaempferol-3- O -rutinoside ve 

Kaempferol-3-O-glucoside ile fareler üzerinde yapılan çalışmada 

Kaempferol glikozitlerinin beyin hasarı ve nöroinflamasyona karşı 

nöroprotektif etkisi olduğu tespit edilmiştir (Yu ve ark., 2013). 

HSYA’nın  geçici fokal iskemide nöroproteksiyon etkisi 

gözlemlenmiştir (Sun ve ark., 2012). Bunun yanında HSYA’nın 

farelerde bleomisin kaynaklı akciğer hasarının erken enflamatuar 

tepkisini hafiflettiği kaydedilmiştir (Wu ve ark., 2012). 

HSYA’nın farelerle yapılan çalışmalarla lipopolisakarit kaynaklı 

pulmoner inflamatuar hasarı ve fokal serebral iskemik hasarı azalttığı 

belirlenmiştir (Sun ve ark., 2010; Zhu ve ark., 2005).  Fare ve insan 

hücresi ile yapılan çalışmalarda hepatoselüler karsinomun 

anjiyogenezini baskılayarak karaciğer kanserinde etkili olduğu tespit 

edilmiştir (Zhang ve ark., 2019; Ma ve ark., 2019; Yang ve ark., 2015).  
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Aspir çiçeğinin petallerinden elde edilen HSYB’nin insan meme kanser 

hücrelerinin çoğalmasına karşı etkili olduğu tespit edilmiştir (Qu ve 

ark., 2019; Fu ve ark., 2016; Luo ve ark., 2015).  

Aspir çiçeklerinden elde edilen kartamin antioksidan etkiye sahip olup 

fareler üzerinde yapılan çalışmalarda karaciğer hasarına karşı 

antioksidan ve hepatoprotektif etkiler gösterdiği ve hemodinamik 

değişikliği ve vasküler yeniden şekillenmeyi iyileştirdiği bildirilmiştir  

(Wu ve ark., 2013; Bunbupha ve ark., 2018). 

Zebra balığı üzerinde yapılan bir çalışmada HSYA’nın kemik 

mineralizasyonunu destekldiği ve glukokortikoidlerin neden olduğu 

osteoporozu tersine çeviren kemik rezorpsiyonunu inhibe ettiği tespit 

edildiği belirtilmiştir (Liu ve ark., 2018). Farelerde yapılan bir 

çalışmada ise alzheimer hastalığında öğrenmeyi artırıcı, unutkanlığı 

azaltıcı ve nöroprotektif etkileri bildirilmiştir (Zhang ve ark., 2019; Shi 

ve ark., 2012). 

HSYA’nın lenfostatik ensefalopati kaynaklı beyin hasarını azalttığı,  

kronik karbon tetraklorür kaynaklı karaciğer fibrozuna karşı koruduğu, 

insan fetal akciğer fibroblastlarının aktivasyonunu inhibe ettiği, 

indüklenen vasküler düz kas hücrelerinin proliferasyonu ve migrasyonu 

üzerinde inhibe edici etkileri olduğu, endotel hücrelerini hücre 

hasarından koruduğu ve ultraviyole ışınların neden olduğu cilt 

fotoyaşlamasına karşı koruyucu etkisi olduğu klinik deneylerle tespit 

edilmiştir (Pan ve ark., 2012; Zhang ve ark., 2011; Pan ve ark., 2016; 

Zhu ve ark., 2015; Song ve ark., 2014; Kong ve ark., 2013).  
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ASPİR YAĞININ NUTRASÖTİK ETKİLERİ 

Aspir yağı, gıda olarak tüketilmesi bakımından oldukça güvenli bir yağ 

olarak tanımlanması ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilaç 

olarak onaylanmamıştır. Tüm gıdalar gibi belli bir doz tayin edilmemiş 

olsa bile öncelikle bilinmelidir ki fonksiyonel etkisi olan gıdalarda belli 

ölçülerin üzerinde tüketimi için doktor onayı alınmalıdır. Aspir yağı ile 

ilgili çok sayıda klinik çalışma yapılmıştır. İnsan denemelerinin 

göstermiş olduğu veriler trigliseritleri, LDL ve toplam Kolesterolü 

azalttığını göstermektedir. Özellikleri bakımından diğer sıvı ve katı 

yağlara kıyasla daha fonksiyonel olduğuna dair bulgular mevcuttur. 

Tereyağı ve domuz yağı gibi doymuş yağlardan ve bunların doymamış 

yağlar ile karışımlarından LDL'yi düşürme bakımından daha iyi olduğu, 

yine kandaki trigliseritleri azaltlması bakımından tereyağı ve sığır 

yağından daha iyi olduğu, toplam Kolesterolü düşürmesi bakımından 

ise zeytinyağı ve hindistan cevizi yağından daha iyi olduğu tespit 

edilmiştir (Schwingshackl ve ark., 2018). Bir klinik çalışmada 6 hafta 

boyunca günlük 8 gram aspir yağı kullanan Tip-2 diyabetli 35 obez ve 

menopoz sonrası dönemdeki kadında enflamasyonu azalttığı ve HDL'yi 

artırdığı bildirilmiştir. Başka bir klinik çalışmada ise günlük 24 gram 

aspir yağı tüketen 37 sağlıklı yetişkinde toplam Kolesterolün ve 

LDL'nin azaldığı tespit edilmiştir (Cox ve ark., 1998). 

 Aspir yağı ile ilgili çok sayıda hayvan çalışması ve deneyi yapılmıştır. 

Aspir yağı veya aspir fosfolipidleri açısından zengin diyetler kandaki 

ve karaciğerdeki kolesterolü düşürmüş ve HDL düzeyini artırmıştır. Bu 

çalışmalardan birinde aspir yağının kuzularda karaciğer kolesterolünü 
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%44 oranında azalttığı ifade edilmekle birlikte diğer çalışmalarda 

veriler oldukça değişkendir (Remla ve ark., 1991; Adamopoulos ve 

ark., 1996; Iwata ve ark., 1991; Iwata ve ark., 1992; Muci ve ark., 1992; 

An ve ark., 1997).  

Aspir yağından elde edilen 2 polifenolün kalp krizi sonrasında oluşan 

kalp dokusu hasarının iyileşmesinde önemli etkisi olduğu belirlenmiştir 

(Hotta ve ark., 2002). 12 kadında menopoz sonrası lipit düzeylerinin 

araştırıldığı bir çalışmada günde 30 ml yüksek oleik asitli aspir yağının 

kullanımının kandaki lipit düzeyinde herhangi bir olumlu etkisinin 

olmadığı bildirilmiştir (Harris ve ark., 2017).  

Aspir yağı içeriği zengin diyet ile yapılan çalışmalarda bu diyetin 

farelerde yağ birikimini sınırladığı, kas kütlesini koruduğu kalp ve 

kaslardaki yağ yakımını artırdığı ve enzimleri aktive ederek yağ 

birikimini azalttığı tespit edilmiştir (Shimomura ve ark., 1990; Hsu ve 

ark., 2006; Crescenzo ve ark., 2015).  

Farelerle yapılan bir diğer çalışmada aspir yağının iştah uyandıran 

genlerin ekspresyonunu azalttığı ve yağ yakıcı genleri artırarak kilo 

vermelerini kolaylaştırdığı bildirilmiştir (Zhang ve ark., 2010).  

Aspir yağı kullanan menopoz sonrası kadınların kanlarında inflamatuar 

belirteci olan  proteinlerin azaldığı, başka bir çalışmada ise diyetlerine 

aspir yağı eklenen fare embriyolarında diyabet ve iltihaplanma ile 

tetiklenen hasarın azaldığı belirtilmiştir (Asp ve ark., 2011; Higa ve 

ark., 2012; Martinez ve ark., 2012; Higa ve ark., 2010).  
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Ayrıca aspir yağı katkısı ile beslenen farelerde beyin iltihabının azaldığı 

ve aspir tohumlarından elde edilen seratonin polifenollerinin kanda 

tespit edilen iltihabı azaldığı ifade edilmiştir (Harbige ve ark., 1995; 

Kawashima ve ark., 1998; Takii ve ark., 2003). Yine farelerle yapılan 

bir diğer çalışmada Omega-6 bakımından yüksek olan aspir yağının 

kullanımının ülsere neden olan bazı ilaç kullanımlarındaki hasarı 

önleyerek enflamasyonu azalttığı tespit edilmiştir. (Ueda ve ark., 2015).  

22 sağlıklı yaşlı yetişkinde uzun süreli ve anlık hafızayı artırdığı, hızı 

ve dikkati geliştirdiği rapor edilmiştir (Kaplan ve ark., 2001). 

Fare deneylerinde aspir tohumu yağının, otoimmün beyin iltihabını 

önlediği ve ayrıca bunamayı, kronik alkol tüketiminden kaynaklanan 

bilişsel bozulmayı önlediği tespit edilmiştir (Harbige ve ark., 1995; 

Choi ve ark., 2018). Aspir yağındaki antioksidanların farelerde beyin 

sağlığını koruduğu, felçlilerde iyileşme sağladığı, hamile veya emziren 

farelerde beyin aktivitesini ve beyindeki önemli antioksidan glutatyon 

düzeylerini artırdığı belirtilmiştir (Fu ve ark., 2016; Mendes-da-Silva 

ve ark., 2018).  

16 hafta boyunca günde 8 g aspir yağı tüketen ve tip 2 diyabetli 

postmenopozal 35 obezde kadın deneklerde açlık kan şekerini 

düşürdüğü tespit edilmiştir (Asp ve ark., 2011). 

Aspir yağından elde edilen serotoninlerin nişastaları basit şekerlere 

parçalayan alfa-glukosidaz enziminin aktivitesini bloke ettiği, bu 

mekanizma sayesinde aspir yağı, şeker hastaları için potansiyel olarak 

fonksiyonel bir gıda olarak kullanılabileceği ve ayrıca bağırsaklarında 
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nişastanın dönüşümünü ve dolayısıyla emilen şeker miktarını 

azaltabilleceği belirtilmiştir (Takahashi ve ark., 2012).  

Hamilelikte diyabet fetüse zarar verebilir ve sağlık komplikasyonlarına 

neden olabileceğinden, birden fazla çalışmada aspir yağının hamile 

diyabetik farelerde iltihaplanmayı ve hasarı azalttığı ve embriyo 

sağlığını %50'nin üzerinde iyileştirdiği ifade edilmiştir (Higa ve ark., 

2012; Martinez ve ark., 2012; Higa ve ark., 2010; Reece ve ark., 1996). 

Aspir tohumları ve yağı, menopoz sonrası farelerde düşük östrojenin 

neden olduğu kemik kaybını bir miktar engellemiştir (Kim ve ark., 

2002; Alam ve ark., 2006). 

Aspir yağı açısından yüksek diyet erkek sıçanlarda kemik kuvvetini de 

artırmıştır (Lau ve ark., 2010). Diyetle alınan aspir yağının, erkek 

farelerin yüzme dayanıklılığını domuz yağı veya balık yağından daha 

fazla iyileştirdiği görülmüştür (Zhang ve ark., 2011). Aspir çiçek 

ekstraktının dişi farelerde kan dolaşımını normalleştirdiği ve 

menstrüasyonu teşvik ettiği tespit edilmiştir. Aspir yağının trombosit 

kümelenmesini azalttığı ve antioksidan savunmayı artırdığı 

belirtilmiştir (Yao ve ark., 2016; Rajpurkar ve ark., 2016).  

Aspir yağı serotoninleri yaralarda iyileşme ve rejenerasyon için çok 

önemli olan bağ dokusu hücrelerinde çoğalma sağlamıştır (Takii ve 

ark., 1999). Aspir yağının farelerde meme ve karaciğer kanseri 

oluşumunu ve ilerlemesini yavaşlattığı birkaç çalışma mevcuttur. 

Ayrıca kolon tümörünün gelişimini yavaşlattığı belirtilmiştir (Kimoto 
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ve ark., 2001; Futakuchi ve ark., 2002; Okuno ve ark., 1998; Cheng ve 

ark., 2003).  

KULLANIM UYARILARI 

Araştırmalara göre fazla omega-6 yağ asitlerini içeren diyetler 

inflamatuar durumlarla ilişkilidir. Omega-3'lerin antiinflamatuar 

olduğu kabul edilirken, omega-6'ların proinflamatuar olduğu 

bildirilmektedir. Aspir yağında yüksek  linoleik asit bulunduğundan 

fazla tüketildiğinde bu etki görülebilir   Ancak aspir yağı birçok kronik 

hastalık riskini azaltan antioksidan polifenoller, antienflamatuarlar da 

içermektedir (Patterson ve ark., 2012; Blasbalg ve ark., 2011; 

Simopoulos ve ark., 2016). 

Aspir yağı kanama riski ve azalmış pıhtılaşma ile ilişkilendirilebilir. Bu 

sebeple kan pıhtılaşma sorunu veya ülseri olan, kanama riskini artıran 

ilaçlar kullanan veya ameliyata girecek kişiler aspir yağı kullanırken 

dikkatli olmalıdır (Asgarpanah ve ark., 2013; Kwon ve ark., 1991). 

Aspir yağı aşırı kullanıldığında karaciğer hasarını artırabilir. Fareler 

üzerinde yapılan çalışmada aspir yağı açısından zengin bir diyetle 

beslendiklerinde karaciğerlerinde yağ birikiminin arttığı bildirilmiştir 

(Ataide ve ark., 2018; Shi ve ark., 1995). Aspir yağı ayrıca rahimdeki 

kasılmaları uyarabilir. Hamile kadınlarda veya çocuklarda yüksek 

miktarda aspir yağının güvenliği kanıtlanmamıştır (Shi ve ark., 1995).  

Aspir tohumları Compositae/Asteraceae familyasına ait olduğundan bu 

bitkilere duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonu tetikleyebilir (Compes ve 

ark., 2006). Aspir yağı, aspirin, varfarin, heparin gibi kan sulandırıcı 
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ilaçlar alan kişilerde kanama riskini artırabilir (Chua ve ark., 2015; Liu 

ve ark., 2018).  Aspir yağı kan kolesterolünü, LDL'yi ve trigliseritleri 

azaltabilir. Kolesterol düşürücü ilaçlar alan kişiler dikkatli 

kullanmalıdırlar (Schwingshackl ve ark., 2018). Aspir yağı, hayvan 

çalışmalarında karaciğer hastalığı olasılığını artırdığından, karaciğer 

hasarı olan kişiler aspir yağı kullanırken dikkatli olmalıdır (Ataide ve 

ark., 1991; Shi ve ark., 1995).  

Olumsuz etkilerden ve etkileşimlerden kaçınmak için, diyetinizde 

büyük ani bir değişiklik yapmadan önce doktorunuza danışmanız 

önerilmektedir. Aspir yağının faydalarına ilişkin klinik insan deneyleri 

sınırlı olduğundan ve çoğu fareler üzerinde yapıldığından etkileri buna 

göre değerlendirmek gerekmektedir. 

SONUÇ 

Aspirde pek çok kimyasal bileşen ve sekonder metabolitler mevcut 

olup, bu etken maddelerin ayrıntılı tanımlanması, ayrı ayrı ekstrakte 

edilerek ve saflaştırılarak incelenmesi ile daha doğru ve hedef odaklı 

çalışmaların yapılmasının aspir bitkisinin gerçek potansiyelini ortaya 

çıkaracağı muhakkaktır. Mevcut bilgiler ışığında aspir; antioksidan, 

antienflamatuar, antidiyabetik ve hepatoprotektif etkileri ile 

fonksiyonel gıdalar ve gıda takviyelerinde kullanılabileceği gibi, 

farmakolojik fonksiyonları ile de çeşitli hastalıkları tedavi etmek için 

yeni ilaçların geliştirilmesinde etkili bir şekilde rol alabilir. 
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GİRİŞ 

Brassiceae familyası, 338 cins ve 3709 türden oluşmaktadır. Crambe 

L. cinsi ise 34 tür ile Brassiceae familyası içindeki tür zenginliği 

açısından Brassica cinsinden sonra ikinci sırada yer almaktadır 

(Prina, 2000). Crambe L. cinsi, Macaronezya takımadalarından 

Çin'in batısına, Kuzey Hindistan'a ve İskandinav Yarımadası'ndaki 

Kuzey Kutup Dairesi'nden Tanzanya'nın kuzeyindeki 5º Güney 

Enlemine kadar geniş bir yayılış alanına sahiptir. Macaronezya, 

Avrupa-Sibirya, Akdeniz, Sindico Saharan, Irano-Türk ve Sudan-

Zambezian (Etiyopya ve Tanzanya) bölgelerinde temsil edilmektedir 

(Leppik & White, 1975). Candolle (1821), esas olarak meyvenin 

proksimal ekleminin boyutlarına ve şekline dayanarak, cinsin ilk alt 

bölümünü üç bölüme ayırmıştır. Dendrocrambe, Leptocrambe ve 

Sarcocrambe. Dendrocrambe, Macaronesia'ya özgüdür. Leptocrambe 

Akdeniz havzası boyunca Afrika'nın doğusuna kadar dağılmıştır. 

Sarcocrambe, Avrupa'nın doğusundan Orta Asya bozkırlarına ve 

dağlarına kadar uzanan bir dağılım alanına sahiptir.  

Türkiye florasında ise, Crambe alutacea Hand.-Mazz., C. tataria 

Sebeök var. tataria, C. grandiflora, C. hispanica, C. maritima, C. 

orientalis subsp. oryantal var. dasycarpa, C. tataria var. parviflora, 

C. orientalis subsp. oryantal var. orientalis, C. orientali subsp. 

sulphurea ve C. tataria var. aspera türlerinin var olduğu rapor 

edilmektedir.  (Bülbül ve ark., 2017; Hacıoğlu ve ark., 2016). 
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Türkiye doğal florasında bulunan Crambe ssp. türlerinin genetik 

yakınlığını belirlemek amacıyla 9 ISSR primeri kullanılarak ,17 

farklı bölgeden toplanmış C. orientalis var. orientalis, 2 farklı 

bölgeden toplanmış C. oryantal var. sulphurea, 1 farklı bölgeden 

toplanmış C. orientalis var. dasycarpa, 1 farklı bölgeden toplanmış 

C. grandiflora, 4 farklı bölgeden toplanmış C. tataria var. tataria, 2  

farklı bölgeden toplanmış C. tataria var. aspera ve 5 farklı bölgeden 

toplanmış C. maritima yapılan bir çalışmadan elde edilen 

dendrogramın (Resim 2) Crambe türlerini ayırt ettiği görülmüştür. 

Yine aynı çalışmada, iki ana kümenin oluştuğu, bunlardan 

birincisinin C. orientalis ve C. grandiflora taksonlarından, ikincisinin 

ise C. tataria ve C. maritima taksonlarından oluştuğu, birinci ana 

kümede, C. orientalis genotiplerinin çoğunlukla coğrafi konuma göre 

gruplandığı bildirilmiştir (Tarıkahya-Hacıoğlu, 2016).  

Brassiceae familyasının birçok üyesi gibi, Crambe L. cinsi ekonomik 

açıdan önemli türlere sahiptir. Crambe L. cinsi, endüstriyel yağ 

kaynağı olabilecek yeni bir potansiyel bitkidir (Warwick ve ark., 

2009). Crambe abyssinica Hochst. hayvan beslemede de kullanılan 

endüstriyel bir yağlı tohum bitkisidir. Madeni yağlayıcılara ilave 

olarak, greslerin imalatında ve çelik dökümde bir kalıp yağlayıcı 

olarak ve mum bileşimlerinin bir bileşeni olarak potansiyel değere 

sahiptir. Ayrıca, erusik asit ürünleri için endüstriyel alanda daha 

büyük bir kullanım potansiyeli vardır (Lalas ve ark., 2012). C. 

orientalis L. ve C. tataria Sebeök, uzun lifli malzemelerle 

karıştırıldığında kağıt yapımında kullanılabilmektedir (Tutus ve ark, 
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2010). Bu türlerden, C. orientalis ve C. tataria'dan C. abyssinica'ya 

göre bitki başına daha yüksek yağ ve erusik asit verimi elde etmek 

mümkündür (Çömlekcioglu ve ark., 2008). C. orientalis L. ise, 

antioksidan ve antibakteriyel aktiviteye sahiptir (Razavi ve diğerleri, 

2009). C. maritima L.'nin kökleri ve yaprakları sebze olarak 

tüketilmektedir (Briard ve ark., 2002).  

Crambe L. türlerinin çoğu, yağ ve yağlı tohum küspesi elde etmek 

için yetiştirilebilecek potansiyele sahip gibi gözükmektedir. Buna 

karşılık kültüre alınmış tek tür Crambe abysinica türüdür. Bu tür, tek 

yıllık olması nedeniyle tarımı yapılmaya daha müsait görülmüştür. 

Bitkiden elde edilen yağ, yüksek erusik asit içeriğine sahiptir ve 

naylon ve plastik endüstrilerinde yapışma önleyici olarak 

kullanılmaktadır. Crambe abysinica'nın yabani akrabaları, biyotik ve 

abiyotik streslere karşı direnç bakımından, gen havuzunu 

zenginleştirme, verimi, olgunluk süresini ve kaliteyi artırma gibi 

faydalı özelliklerini iyileştirme potansiyeline sahiptir (Geçer ve ark, 

2020). Brassiceae familyasına mensup türlerde yabancı tozlanma 

hem tür içinde hem de türler arasında oldukça yüksek düzeydedir. Bu 

bakımdan cinsin yabani türlerinin özelliklerinin bilinmesi ıslah 

çalışmaları açısından önem arz etmektedir. 

AGRO-MORFOLOJİK VE KALİTE ÖZELLIKLERİ 

Bitkilerde morfolojik karakterizasyon, genetik kaynakların 

tanımlanması ve sınıflandırılmasında ilk aşamadır (Geçer ve ark., 

2020). Genetik olarak geniş bir yelpazesinin toplanması ve 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 140 

karakterizasyonu, başarılı bir ıslah programına başlamak için 

gereklidir (Geçer ve ark., 2020; Berdahl ve ark., 1999). Yabani 

crambe türlerinin yetiştirilerek ekonomiye kazandırılması, 

potansiyellerinin belirlenmesi, agromorfolojik özellikleri ve bazı 

tarımsal ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla 

yapılmış kısıtlı miktarda çalışma olmakla beraber en kapsamlı çalışma 

Arslan (Arslan ve ark., 2015), Subaşı (2020) ve Subaşı (2022) 

tarafından yapılmış çalışmalardır. Tablo 1’de Anadolu doğal 

florasından toplanmış yabani türlerle ilgili yapılan çalışmadan elde 

edilen bazı agromorfolojik özellikler verilmiştir. 

Tablo 1. Tarla koşullarında yetiştirilen crambe türlerinin tohum ve bitki 

özelliklerinin ortalama değerleri (İlhan, 2022). 

  

Türler 
Aralı

k 

Bitki 

Boyu 

(cm) 

Dal 

sayısı 

Tohum 

sayısı 

Tek Bitki 

verimi 

1000 

Tohum 

sayısı 

İç/Kabu

k Oaranı 

Protein 

Oranı 

C. 

maritima 

Min 75,00 8,71 581,18 38,82 48,35 30,00 15,88 

Max. 85,00 9,80 2.472,7 119,55 66,80 32,00 18,20 

Ort. 79,05 9,17 1.397,9 75,75 58,53 31,00 16,84 

C. 

orientali

s 

Min 80,00 8,29 2.264,2 37,54 5,93 40,00 19,92 

Max. 205,56 38,70 26.820 266,19 18,66 79,00 25,25 

Ort. 132,33 14,57 9.958,6 86,02 10,05 54,73 22,66 

C. 

tataria 

Min 80,00 6,00 2.777,9 53,44 5,95 36,00 18,39 

Max. 160,00 16,00 52,1574 497,18 41,15 60,00 26,02 

Ort. 104,08 9,70 12,806 215,00 21,91 51,61 22,33 

 

Tablo 1’deki değerler incelendiğinde dekara verimi doğrudan 

etkileyen bitki başına tohum sayısının ve tek bitki veriminin oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ekim sıklığı 70 cm x 30 
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cm olduğu bildirilmektedir (Resim 1). Buna göre C. tataria’nın 

ortalama dekara verimi yaklaşık olarak 1 ton civarında olacağı 

öngörülebilir. Deneme şartlarının etkisini göz ardı ettiğimizde ise 

yaklaşık 700 kg/da tohum verimi alınabileceği görülmektedir. Ayrıca 

tohumdaki ortalama protein oranı da kabul edilebilir düzeydedir. 

 

 

 

Resim 1. Crambe genotiplerinin Agro- Morfolojik özelliklerini belirlemek için 

kurulan denemeden görüntüler 
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Yabani crambe türleriyle yapılan çalışmaları birlikte 

değerlendirdiğimizde, Davis (1988), Keskiner (1992), Çömlekcioglu 

ve ark. (2008), Gökçe (2015) ve Köybası (2008), C. orientalis'in 

maksimum ve minimum bitki boyları sırasıyla 40-120 cm, 35-110 

cm, 71-120 cm, 95.21 ve 31.6 cm olarak bildirilmişlerdir. C. tataria 

için, Comlekcioglu ve ark. (2008), 73-116 cm, Davis (1988), 90-100 

cm, Gökçe (2015), 89.31cm ve Köybası (2008), 37.5 cm olarak 

bildirilmişlerdir. C. tataria ve C. orientalis dal sayısını sırasıyla, 

Comlekcioglu ve ark. (2008), 2–15 ve 1-10 adet, Gökçe (2015), 2.94 

ve 1.56 adet ve Köybası (2008), 15.1 ve 12 adet olarak 

bildirmişlerdir. C. orientalis ve C. tataria için 1000 tane ağırlığını 

sırasıyla, Comlekcioglu ve ark. (2008)’ı, 9-18 g ve 10-29 g, Gökçe 

(2015), 5.95 g ve 7.69 g ve Köybası (2008), 15.04 gr ve 72.25 g 

olarak bildirilmişlerdir. C. orientalis ve C. tataria için bitki başına 

tohum verimini sırasıyla, Gökçe (2015), 33.78 g ve 33.00 g ve 

Köybası (2008) 20.61 g ve 31.07 g olarak bildirilmişlerdir. C. 

orientalis ve C. tataria için, bitki başına tohum sayısını sırasıyla, 

Gökçe (2015), 2486.05 adet ve 1823.16 adet ve Köybası (2008), 

1885.8 adet ve 379.0 adet olarak bildirilmişlerdir.  

Yabani Crambe L. türlerin tarımsal-morfolojik özelliklerini 

belirlemeye yönelik çalışma sayısı sınırlı sayıdadır. Bununla birlikte, 

tek yıllık tür olan Crambe abysinica türü üzerine birçok çalışma 

bulunmaktadır. Crambe abysinica’nın morfolojik özellikleri, çok 

yıllık yabani Crambe L. türlerinin morfolojik özelliklerinden oldukça 

farklıdır. C. abbysinica türünün Kabuksuz tohum/Kabuklu tohum 
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oranı 24-28.8 olarak bildirilmektedir (Köybaşı, 2008; Cornelius ve 

Simmons, 1966). Bununla birlikte, bu oran İlhan (2021)’nın yaptığı 

çalışmada yabani crambe türleri için % 30-79 olarak 

belirdirilmektedir. Mastebroek ve ark. (1994), C. abyssinica için tek 

bitki verimini ortalama 2,5 g ve Arslan ve ark. (2015)’ı ise, 2.6 ve 8.5 

g olarak bildirmiştir. Arslan ve ark., (2015)’ı yine aynı çalışmada 

protein oranını % 20.8-23.8 olarak tespit ettiklerini bildirmişlerdir. 

Tek yıllık crambe türü ile çok yıllık yabani crambe türleri morfolojik 

olarak oldukça farklıdır. Bu nedenle, tüm özellikler arasında büyük 

farklılıklar görülmektedir.  

Tablo 2. Bazı crambe taksonlarının yağ ve yağ asidi içeriklerinin ortalama değerleri 

(%) (İlhan (2020). 

Taxon 

Yağ 

Oran

ı (%) 

Palmit

ik acid 

(C16:0

) 

Oleik 

asid 

(C18:1

) 

Linoleik 

asid 

(C18:2) 

Cis-11-

eikosenoik 

asid (20:1) 

Linolenik 

asid 

(C18:3) 

Erusik 

asid 

(C22:1

) 

Nervon

ik asid 

(C24:1) 

C. grandiflora  
7,43 3,07 17,13 10,68 11,26 7,65 42,97 1,96 

C. maritima  
13,34 1,83 31,90 17,40 17,20 3,35 23,88 1,03 

C. orientalis_ 

dasycarpa  
9,65 2,79 25,05 9,63 17,48 7,55 32,95 1,03 

C. orientalis_ 

orientalis  
11,24 3,09 21,74 9,38 15,98 6,69 37,85 1,46 

C. orientalis_ 

sulphurea  
12,16 2,78 23,22 9,76 18,43 4,62 35,04 1,75 

C. 

tataria_aspera  
9,63 2,42 24,14 11,98 18,61 5,62 32,23 1,38 

C. 

tataria_tataria  
9,61 2,20 23,82 12,44 19,44 6,50 30,78 1,33 

Yapılan çalışmalar, C. abyssinica genotiplerinin yağ içeriğinin %24 

ila %46 arasında geniş bir varyasyona sahip olduğunu ve yağın 

%53.9-%63.1 oranında erusik asit içerdiğini göstermektedir 

(Vollmann ve Ruckenbauer, 1993; Warwick ve Black, 1997; Gastaldi 

ve ark., 1998; Comlekcioğlu ve ark., 2008; Rudloff ve Wang , 2013; 
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Uyaroğlu, 2018; Arslan, 2015). Yabani crambe türlerinin yağ içeriği 

hakkında çok az bilgi rapor edilmiştir. Tam tohum yağ içeriği C. 

orientalis ve C. tataria'da sırasıyla %11 ve %15 olarak bildirilmiştir 

(Comlekcioğlu ve ark., 2008). Bununla birlikte, yabani Crambe 

türlerinin rapor edilen yağ ve erusik asit oranları düşük olmasına 

rağmen, bunlar yağ asidi bileşimi için önemli bir genetik varyasyon 

kaynağıdır.  

Farklı bitki türlerinin yabani akrabalarının genetik potansiyelinin ve 

özelliklerinin anlaşılması, uzun vadeli ıslah programları için 

önemlidir (Ersoy vd., 2018; Geçer vd., 2020). Ek olarak, birçok 

yabani tür, yeni değerli tarla bitkileri olma potansiyeline sahiptir. Bir 

endüstriyel yağ kaynağı olarak crambenin yabani akrabaları, 

sitoplazmik ve nükleer erkek kısırlığı, hastalık ve haşere direnci, C3-

C4 fotosentetik aktivitesi ve soğuğa, kuraklığa ve tuzluluğa 

dayanıklılık gibi birçok önemli tarımsal özelliğe sahip olabilir; bu 

nedenle ıslah programlarında kullanılabilirler (Warwick ve diğerleri, 

2009). 

Crambenin yabani akraba türlerinin tohum yağlarında, 7 ana yağ 

asidi (>%1) erusik asid (C22:1), oleik (C18:1), Cis-11-eikosenoik 

asid (20:1), linoleik (C18:2), linolenik asid (C18:3) ve palmitik 

(C16:0) başta olmak üzere 17 yağ asidi belirlenmiştir (Tablo 2).  

TOHUM VE POLEN MORFOLOJİSİ 

Crambenin yabani türleriyle yapılan çalışmada, tohumların şeklinin 

düz yüzeyli yuvarlak veya eliptik arasında, tohum renginin 
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kahverengi veya koyu kahverengi arasında değiştiği, tohum şeklinin 

düzenli çokgen, çoğunlukla altıgen, izodiametrik, kabarık, düz 

arasında değişen epidermal hücre şekli ile ağsı yüzey deseni 

gösterdiği, hücre duvarlarının pürüzsüz anticlinal, düz ila içbükey ve 

makro ağsı periklinal yapıda olduğu bildirilmiştir. Yine aynı 

çalışmada ortalama L (uzunluk) ve W (genişlik) değerlerinin 

analizinde, en büyük tohumların C. maritima türünde 3,3-4,9 x 2,5-

3,8 mm görüldüğü, en küçük L ve W değerlerinin ise C. orientalis 

subsp. sulphurea tohumlarında görüldüğü (2,0-2,6 x 1,7-2,4 mm) 

bildirilmiştir (Tablo 3) (Bülbül ve ark., 2017). 

Tablo 3. Crambe taksonlarının tohum özellikleri (Bülbül ve ark., 2017).   

  

C. orientalis 

subsp. orientalis 

C. orientalis 

subsp. sulphurea 
C. tataria 

var. tataria     

C. tataria 

var. aspera C. maritima 

Tohum rengi 
Kahverengi veya 

koyu kahverengi 

Kahverengi veya 

koyu kahverengi 

Kahverengi 

veya koyu 

kahverengi 

Kahverengi 

veya koyu 

kahverengi 

Koyu 

kahverengi 

Tohum şekli Eliptik Dairesel Dairesel Dairesel Eliptik 

Tohum çapı 

(mm) 
2.3-3.9x1.9-3.6 2.0-2.6x1.7-2.4 

2.2-3.4x2.1-

3.3 

2.8-4.1x2.3-

3.4 

3.3-4.9x2.5-

3.8 

Yüzey 

deseni 
Ağsı Ağsı Ağsı Ağsı

 
Ağsı 

 

 
Resim 2. C. orientalis tohumlarının ışık mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu 

mikrografları) C. orientalis (A, B), C. orientalis sulphurea (C, D), C. tataria var. tataria (E, 

F), C. tataria var. aspera (G, H), C. maritima (I, J) (Bülbül ve ark., 2017). 
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Tablo 4. Crambe taksonlarına ait palinolojik ölçümler (Bülbül ve ark., 2017) 

  

C. orientalis 

subsp. orientalis 

C. orientalis 

subsp.        

sulphurea 

C. tataria var. 

tataria 

C. tataria var. 

aspera C. maritima 

Pollen şekli 
Subprolate 

Prolate-

Spheroidal 
Subprolate 

Prolate-

Spheroidal 
Subprolate 

P/E 1,21 1,08 1,14 1,13 1,19 

Kutup 

ekseni (µm) 
25.9 (31.3-37.6) 22.7 (24.0-28.3) 

24.8 (24.4-

28.9) 

23.5(23.5-

28.2) 

25.2(24.0-

29.5) 

Ekvatoral 

eksen(µm) 
21.5 (26.1-33.7) 21.1 (22.0-26.2) 

21.8 (21.1-

26.0) 

20.8(20.2-

25.3) 

21.1(20.9-

25.4) 

Eksen (µm) 2.7 (1.2-2.0) 2.8 (1.1-1.7) 2.5 (0.9-1.7) 2.5(1.0-1.8) 2.6(1.1-1.7) 

I (µm)  0.5 (1.2-2.3) 0.6 (0.8-1.8) 0.1 (0.7-1.7) 0.5(0.9-2.0) 0.5(0.9-1.9) 

i (µm)  0.4 (0.3-0.8) 0.4 (0.3-0.6) 0.4 (0.3-0.7) 0.3(0.3-0.9) 0.4(0.2-0.6) 

Lümen 

geniş. (µm) 
1.4 (1.3-2.4) 2.6 (1.7-2.9) 1.0 (1.0-1.9) 1.3(1.1-1.9) 1.4(1.1-2.5) 

Murus geniş. 

(µm) 
0.4 (1.8-3.1) 0.4 (1.9-3.2) 0.3 (1.5-2.4) 0.4(0.3-0.6) 0.3(1.6-3.1) 

Apocolpium 

(µm) 
5.9 (5.6-7.9) 5.6 (5.0-7.1) 5.5 (5.6-7.6) 5.5(4.9-7.1) 5.2(5.0-6.9) 

Mesocolpiu

m  (µm) 
8.0 (6.8-9.8) 8.0 (5.6-8.1) 7.2 (6.2-8.2) 8.0(5.2-8.0) 8.3(6.0-8.0) 

Clg (µm) 17.1 (9.9-12.0) 16.6 (7.4-9.5) 18.7 (7.3-10.4) 17.0(8.2-09.4) 16.9(6.3-9.4) 

Clt (µm)  7.7 (5.1-7.7) 7.6 (4.3-6.8) 7.0 (4.6-6.5) 7.8(5.0-6.8) 7.7 (4.1-6.6) 

  

 
Resim 3. C. orientalis’in polen tanelerinin taramalı elektron mikroskobu mikrografları. C. 
orientalis (A, B), C. orientalis subsp. sulphurea (C), C. tataria var. tataria (D), C. tataria 

var. aspera (E, F), C. maritima (G, H) (Bülbül ve ark., 2017). 
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Türkiye doğal florasındaki yabani crambe türlerinin polen yapılarını 

incelemek amacıyla yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçların elde 

edildiği bildirilmiştir (Bülbül ve ark., 2017).   

Crambe orientalis subsp. orientalis: Polen taneleri tektat veya yarı 

tektat, radyal olarak simetrik, izopolar, trikolpat, prolate-sferoidal, 

dış hatları ekvatoral görünüşte eliptik, kutupsal görünüşte daireseldir 

(Tablo 2, Resim 3, A ve B).  

Crambe orientalis subsp. sulphurea: Polen taneleri tektat veya yarı 

tektat, radyal olarak simetrik, izopolar, trikolpat, prolate-sferoidal, 

kontur ekvatoral görünüşte eliptik ve kutupsal görünüşte daireseldir 

(Tablo 2, Resim 3, C).  

Crambe tataria var. tataria: Polen taneleri tektat veya yarı tektat, 

radyal olarak simetrik, izopolar, trikolpat, subprolat, kontur ekvatoral 

görünüşte eliptik ve kutupsal görünüşte daireseldir (Tablo 2, Resim 

3, D).  

Crambe tataria var. aspera: Polen taneleri tektat veya yarı tektat, 

radyal olarak simetrik, izopolar, trikolpat, prolate-sferoidal, kontur 

ekvatoral görünüşte eliptik ve kutupsal görünüşte daireseldir (Tablo 

2, Resim 3, E ve F).  

Crambe maritima: Polen taneleri tektat veya yarı tektat, radyal olarak 

simetrik, izopolar, trikolpat, subprolat, kontur ekvatoral görünüşte 

eliptik ve kutupsal görünüşte daireseldir (Tablo 2, Resim 3, G ve H).  
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GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER  

Ülkemizin onlarca yıldır devam eden ham yağ ve yağlı tohum 

küspesi açığı mevcuttur.  Bu açığa ilaveten 16/6/2017 tarihli ve 

30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin Türlerine 

Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ uyarınca, dizel yakıtlara 

en az %0,5 oranında biyodizel katılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Tebliğde, biyodizelin yerli kaynaklardan üretilmek zorunda olduğu 

bildirilmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 

EC2003/30 sayılı kararına göre bu oran en az %5,75 olmalıdır. 

Ülkemiz, AB topluluğuna dahil edildiğinde, yaklaşık olarak 25 

milyon ton olan motorin tüketimimiz için 1,4 milyon ton ilave ham 

yağ ihtiyacımız ortaya çıkacaktır.  

Halihazırdaki biyodizel ihtiyacımızı karşılamak amacıyla faaliyet 

gösteren 6 tane biyodizel tesisi vardır. Bu tesisler, 330.000 ton/tohum 

kapasiteyle çalışmakta ve ağırlıklı olarak kolza, pamuk, ketencik ve 

geri dönüşüm yağını biyodizele işlemektedirler.  

Ülkemiz yenilebilir ham yağ ve yağlı tohum küspesi ihtiyacının bir 

kısmını ayçiçeği, kolza, soya, aspir, pelemir ve pamuk bitkilerinden 

karşılarken bir kısmını da ithalat yoluyla karşılamaktadır. Özellikle 

ayçiçeği, kolza, soya ve pamuk gibi bitkiler çevresel kısıtlardan 

dolayı sınırlı bölgelerde yetiştirilebilmektedir. İklim kısıtlarının fazla 

olduğu yerlerde yetiştirebilen, girdi maaliyeti az olan alternatif yağ 

bitkilerinin gerek ıslah faaliyetleri ile gerekse de yetiştirme 

tekniklerinin geliştirilmesi ile tarıma kazandırılması ihtiyaç haline 
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gelmiştir (Arıoğlu vd., 2010; Arslan vd., 2015; Katar vd., 2011; 

Katar vd., 2012). 

Ülkemizin gerçeklerine baktığımızda, tarım için çok ta uygun 

çevresel özelliklere sahip olmadığımız açık bir şekilde 

görülmektedir. Genel olarak yıllık yağış miktarı azdır. Bol yağış alan 

bölgelerde yeterli miktarda tarım arazisi özellikle de tarla bitkileri 

yetiştiriciliği için alan yoktur. İhtiyacımızı karşılayacak miktarda 

ovamız olmadığı gibi gerek ovaların gerekse de tarla tarımı yapılan 

yerlerin toprak özellikleri de iyi değildir. Tarla tarımı yapılan 

arazilerimizin organik madde miktarı düşük ancak, kireç oranı 

yüksektir. Toplam tarla alanının yaklaşık üçte biri sulanabilmekte ve 

buralarda ağırlıklı olarak patates, şekerpancarı, mısır, pamuk, soya ve 

ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Sulanan alanlar patates ve 

şekerpancarı haricindeki bitkiler için yeterli gelmemektedir. 

 

 

 

 

 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 150 

 

 

 

Resim 4. Türkiye doğal florasından bazı Crambe ssp. görüntüleri 
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Ülkemiz doğal florasındaki mevcut Crambe L. cinsine mensup tüm 

türlerin genel olarak değerlendirilmesi amacıyla TAGEM bünyesinde 

yürütülen ‘Türkiye’nin Crambe Türlerinin Değerlendirilmesi Yağ 

Asiti Kompozisyonlarının Belirlenerek Tarıma Uygun Türlerin 

Belirlenmesi’ adlı projesi çalışmaları süresince çok yıllık türlerin kök 

gövdelerinin, bulundukları veya kuruldukları plantasyonlarda yüzeysel 

toprak işlemelerinden etkilenmediği böylelikle ikinci yıl ve sonraki 

yıllarda aynı kökten tekrar sürdükleri gözlenmiştir. Bu amaçla yapılan 

gözlemler, bitkilerin toprak işlemeye tepki olarak kök gövdelerini her 

yıl daha derine doğru kaçırdıklarını göstermiştir. Verim ve kalitece 

üstün özellik gösteren tür veya genotiplerle, özellikle tarıma uygun 

olmayan arazilerde plantasyon kurulduğunda, ilk yıl kurulan 

plantasyonla sonraki yıl ve yıllarda ürün alınabileceğini 

göstermektedir (Resim 4). Bu tip arazilere uygun ekim normuyla 

yapılacak olan ekimlerden elde edilen plantasyonlarda, her yıl erken 

ilkbaharda yapılacak yüzeysel toprak işlemesiyle yabancı otların 

büyük bir kısmı bertaraf edilerek yetiştirme imkânı sağlanabilecektir. 

Resim 4’de de görüleceği gibi bitkiler, doğal ortamda hiçbir işlem 

yapılmayan yabancı ot yoğunluğu fazla olan arazi şartlarında bile 

oldukça iyi bir gelişme göstermektedirler. 

Genetik kaynak toplama ve değerlendirme çalışmaları göstermektedir 

ki, artan kuraklık, aşırı ve yanlış otlatma, yabancı ot ilaçlamaları, yol 

bakım ve yapım çalışmaları, hatalı bitki toplamaları ve sertifikalı 

tohum kullanımı gibi sebeplerle genetik kaynaklarımız hızla yok 

olmaktadır. Her biri belki de kurtuluş ümidimiz olan genetik kaynak 
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toplama, karakterizasyon ve muhafaza çalışmalarına hız ve ağırlık 

vermemiz gerekmektedir. Üretime katılabilecek her bir tür ele 

alınmalı ve ıslah çalışmalarına başlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki şu 

an kültür bitkisi olarak yüksek verim ve kalite değerlerine ulaşılan 

tarla bitkileri ilk kültüre alındıklarında oldukça düşük verim ve kalite 

değerlerine sahiptiler. Binlerce yıldır süren seleksiyon ve ıslah 

çalışmaları ile şu an geldikleri noktaya gelmişlerdir. 

SONUÇ 

Her yıl ekim yapılan 15,628 milyon hektar ve nadasa bırakılan alan 

3,173 milyon hektar olmak üzere toplam 18,788 milyon hektar tarla 

arazisi mevcuttur. Bu arazinin ancak 6,59 milyon hektarı 

sulanabilmektedir. Mevcut su kapasitemiz ile sulanabilecek alanımız 

neredeyse sınıra dayanmış durumdadır. Ayrıca, küresel ısınma ve 

artan kuraklık nedeniyle, sulama yapmadan üretim yapabileceğimiz 

bitkiler üzerinde çalışmalara hız ve ağırlık vermemiz gerekmektedir. 

Tarımsal ıslah çalışmalarında ve introdüksiyon materyal seçiminde 

ülkemiz gerçeklerini göz ardı ederek devam ettiğimizde, tarımsal 

ürünlerin bir kısmında yaşadığımız açığımızı kapatamayacağımız 

ortadadır. Buna en bariz örnek, onlarca yıldır artarak devam eden 

yenilebilir yağ ve yağlı tohum küspesi açığımızdır. Crambe L. cinsine 

mensup türler ve bunlara benzer türlerin üzerinde yapılacak 

araştırmaların teşvik edilmesi, bu alanda çalışmalar yürüten 

araştırmacıların cesaretlendirilmesi gelecek için ümit verici olacaktır. 
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GİRİŞ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday bitkisi bakımından 

değerlendirildiğinde; yetiştirilmekte olan kültür çeşitleri, yerel 

populasyonlar ve bunların ebeveynleri olarak kullanılan yabani tür 

buğdayların merkezi konumunda olduğu birçok araştırıcının yapmış 

olduğu araştırmalarda ifade edilmiştir(Özberk ve ark., 2016). Buğdayın 

gelişimi, yabani buğday türlerinin evrim süreci ve Triticum cinsi 

içindeki seleksiyon ile yerel buğdaylar(diploid) ve bu yerel buğdaylar 

üzerinde yapılan çeşitli ıslah çalışmaları sonucu makarnalık (tetraloid) 

ve ekmeklik buğdaylar (hekzaploid) elde edilmiş ve üç grup halinde 

günümüze kadar gelmiştir(Değirmenci, 2017). Buğdayın evrimi ve 

yayılması buğdayın çok farklı koşullara olan uyumu ve kültür 

çeşitlerinin geliştirilmesine bağlı olarak genetik ilerlemenin sağlanması 

ile gerçekleşmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 10 000 yıldan beri buğday 

tarımının yapıldığı Bölgede yapılan arkeolojik çalışmalarda ortaya 

çıkmıştır. Bu arkeolojik çalışmalar ile buğdayın Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinden  (Verimli Hilal Bölgesi) tüm Dünya’ya yayıldığını 

göstermektedir(Harlan 1995; Karagöz ve ark. 2010). Halen ülkemizin 

yanında Balkan ülkeleri ve Fransa’da da yetiştirilen siyezin, Dünyada 

ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kültüre alındığı belirtilmiştir 

(Diamond 1997; Heun et al.1 997; Nesbit and Samuel 1998; Lev-Yadun 

ve ark., 2000). 
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Yerel populasyonlar (köy çeşitleri) doğal ve yapay seleksiyon baskısı 

altında günümüze kadar gelen, yöresel kullanım amacına uygun, 

fenotip olarak benzer olan bireyler topluluğudur. Başarılı ıslah 

çalışmaları sonucu yeni kültür çeşitlerin geliştirilmesi, tarımsal girdi 

kullanımının artması ve mekanizasyonun yaygınlaşması ile yerel 

buğday çeşitlerinin ekim alanları azalmaya başlamış, hatta bazı 

yörelerde tamamen terk edilmiştir(Özberk ve ark., 2016). Günümüzde 

yapılan çalışmalarda yerel buğday çeşitlerinin ekiliş alanlarının giderek 

azalmakta olduğu bildirilmektedir (Karagöz 2014; Morgounov et al. 

2016). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de yerel buğdaylar kültür 

çeşitleriyle verim ve karlılıkta rekabet edemedikleri için ekim alanları 

yok olma ile karşı karşıya kalmıştır. Bu bölgede(Diyarbakır, Şanlıurfa, 

Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak) halen çok küçük alanlarda ekilmekte 

olan bazı yerel buğday çeşitleri şöylece sıralanabilir: Bağacak, Sorgül, 

Sorik, Beyaziye, Menceki, Akbaş, iskenderi, Mısri, Havrani, 

Karakılçık, Akbaşak, Hamrik (Özberk ve Özberk, 2016; Kan et al. 

2015).  

Yerel buğdaylar, daralan gen havuzunu genişletmek üzere ticari 

çeşitleri elde etmek için anaç olarak doğrudan melezlemede 

kullanılabildikleri gibi biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı köprü 

melezlerinde de kullanılabilirler (Şehirali ve Özgen 1987). Ancak bu 

yerel buğdaylarda düzenli tohum üretimini gerçekleştirmek ve bunların 

karakterizasyonu oldukça önemlidir. Birçok çalışmada (moleküler 

metotlard ışında) bu buğdayların karakterizasyonu yapılmış, ıslaha 

yardımcı olabilecek bazı özellikleri (hastalıklara dayanıklılık, renk, 

tanedeki mikro ve makro besin içerikleri) belirlenmesine rağmen 
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ülkemizde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan ıslah 

çalışmalarında bunlardan yeterince faydalanılamamıştır (Barutçular ve 

ark. 1993; Özberk ve ark.2005; Koyuncu 2009).  

Yerel buğday çeşitleri genellikle az kardeşlenen, uzun boylu 

olmalarından dolayı yatmaya eğilimli, pas ve benzeri yaprak 

hastalıklarına karşı hassas, verimleri iyileşen çevre ve toprak şartlarında 

bile sınırlı olan genetik kaynaklardır. Ancak popülasyon şeklinde olan 

bu kaynakların dane kaliteleri(irilik vb) ve kötü çevre şartlarına(kıraç 

ve taşlı topraklar, düşük yağışlı alanlar vb.) olan özel adaptasyon 

yetenekleri özellikle kuvvetli kök yapılarından dolayı oldukça 

gelişmiştir. Günümüzde tüm Dünya ülkeleri, ülkemizin diğer 

bölgelerinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de 

teknolojinin gelişmesine bağlı olarak makineli tarımın yaygınlaşması, 

tohumluk kullanımı, gübre kullanımı ve sulama olanaklarının 

artmasıyla düşük verimli olan yerel kaynaklar yerini yüksek verimli 

kültür çeşitlerine bırakmıştır.  

Küresel ısınma ile birlikte değişen çevre koşullarında kültür çeşitleri 

özellikle kuraklığa, pas hastalıklarına yeterince dayanıklı olmadıkları 

ve içerdikleri yetersiz bitki besin elementleri nedeni ile sağlık alanında 

insanlarda bazı hastalıkların ortaya çıkması neden olduğu birçok 

araştırma ile ortaya konulmuştur. Bu nedenle moleküler bazı çalışmalar 

ile yerellerden kültür çeşitlerine gen transferi yapılarak kültür 

çeşitlerinin eksik yönleri gidermeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 

Bu nedenle yerel buğday popülasyonları tüm Dünyada olduğu gibi 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de önemini korumaya devam 
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etmektedir. Ayrıca bu yerel buğdayların Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde insanların yerleşik hayata geçmesinde etkili oldukları için 

bu buğdaylar bu bölgede sınırlı bazı özel alanlarda sosyal, kültürel ve 

tarihi önemini hala yöresel bazı yemekler (Frig, bulgur, simid vs) ile 

korumaya devam etmektedir.  

MEVCUT DURUM 

Bu çalışmada(2012 Yılı) Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları 

içerisinde yer alan Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Siirt ve Şırnak 

illerinde özellikle teknolojinin yeterince giremediği ve siyasi olaylar 

nedeni ile bu güne kadar yeterince taramanın yapılamadığı coğrafi 

olarak genel anlamda dağlık alanlarda yer alan ilçe ve köyler yani yerel 

makarnalık buğday popülasyonlarının bulunabileceği alanlar hasat 

öncesi taranmıştır. Tarama yapılan alanlarda tespit edilen yerel 

makarnalık buğdaylardan numuneler alınmış ve bu numuneler üzerinde 

yapılan incelemelerden sonra toplam yaklaşık 150 adet makarnalık 

buğday popülasyonu kayıt altına alınarak projelerde kullanılmaya 

başlanmıştır. Örneklerin toplandığı alanların GPS verileri ile halk 

dilindeki isimleri Tablo… de verilmiştir. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde taranan alanların coğrafik yapısı çoğunlukla ova, kısmen 

vadi, yamaç ve belli bir kısmı da dağlık alanlardan oluşmaktadır. 

Yapılan gözlemlerde yerel makarnalık buğday popülasyonları 

çoğunlukla kıraç topraklardan oluşan dağlık, vadi ve yamaç alanlarda 

yetiştirildiği görülmüştür. Makarnalık buğday popülasyonlarının hala 

tercih edilmelerinin başlıca nedenleri şöyle sıralanmıştır; yerel 

makarnalık buğday popülasyonlarına yönelik tüketim 
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alışkanlıkları(bulgur, frig, un ve simid), bu popülasyonların kurak 

şartlara iyi dayanması, bazen kış ve ilkbahar geç donlarına olan 

dayanaklıkları, yüksek saman verimi, tane iriliği, tane dökmeme, 

sertifikalı tohumluğa ulaşamama, yapay gübre kullanımına gerek 

duyulmaması, alanların küçük parsellerden oluşması, teknolojinin az 

kullanılması vb. nedenler sıralanmaktadır. Kısacası kimi yerlerde 

özellikle tercih edilirken bazı yerlerde de zorunluluktan dolayı 

yetiştirilmektedir. Uzun süre hayatta kalan yerel populasyonlar, modern 

tarımın zorluklarını karşılamak için oldukça değerli genetik kaynaklar 

olup bunların  korunması gerektiği dile getirilmiştir(Morgounov ve 

ark., 2016). 

Diyarbakır İlinde mevcut durum: 

a)   Eğil ve Ergani, Hazro ve Silvan ilçeleri: bu ilçelerin kuzey 

kesimleri dağlık alanlardan oluştuğu için yer yer yerel 

makarnalık populasyonlarına rastlanılmış olup genellikle 

Karakılçık, Gevro, isimleri ile anılan popülasyonlar 

yetiştirilmektedir. Bu bölgelerde özellikle Karakılçık yerel 

populasyonu kuraklık, bulgur kalitesi ve saman veriminin 

yüksek olması nedeni ile yaygın olarak tercih edildiği 

belirtilmiştir. Yapılan gözlemlerde yerel makarnalık buğday 

popülasyonların makarnalık buğday içerisindeki payı % 5-15 

civarında olduğu tespit edilmiştir. 
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                Eğil İlçesi                                   Ergani İlçesi 

b) Hani, Dicle, Lice ve Kulp ilçeleri: Bu ilçeler dağlık alanlardan 

ve çok küçük, taşlı, ormanlık ve eğimli arazi parçalarından 

oluşmaktadır. Bu bölgelerde yetiştiricilik yapan çiftçiler 

yeniliğe açık olmalarına rağmen yukarıda belirtilen nedenlerden 

dolayı yerel makarnalık buğday popülasyonları hala 

yetiştirilmeye devam edilmektedir. Bu ilçelerde özellikle kültür 

çeşitleri ve yerel popülasyonların birlikte yetiştirildiği alanların 

populasyonları oldukça karışıktır. Ancak hala eski yöntemlerle 

yetiştiriciliğin yapıldığı alanlarda yetiştiriciliği yapılan 

populasyonların daha homojen oldukları tespit edilmiştir. Bu 

yörelerde, Sorgül, Bağacak, Karakılçık ve Gevro olarak 

adlandırılan yerel makarnalık buğday popülasyonları 

yetiştirilmekte ve toplam makarnalık buğday alanı içerisinde 

yaklaşık % 15-20’lik bir paya sahip oldukları söylenebilir.  

  

                Hani İlçesi                                   Kulp İlçesi 
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c) Çermik ve Çüngüş ilçeleri: Her iki ilçe de aşırı dağlık engebeli 

ve küçük buğday alanlarına sahip olduğu için teknoloji 

yeterince kullanılamamaktadır. Dolayısıyla ekim hasat ve 

harman işlemleri eski yöntemlerle yapılmaktadır. Buğday 

alanları genelde hem yerel populasyonlar hem de kültür 

çeşitlerinden oluştuğu için yerel popülasyonlar genel anlamda 

karışık olup sadece yerel populasyonların ekildiği nadir alanlar 

homojendir. Bu yörelerde, Sorgül, Bağacak, Meksika ve 

Havrani olarak adlandırılan yerel makarnalık buğday 

popülasyonları  yetiştirilmekte ve toplam makarnalık buğday 

alanı içerisinde % 30-40’lık bir paya sahip oldukları 

söylenebilir.  

  

  

Yapılan bazı araştırmalarda Diyarbakır, Mardin ve Siirt 

illerinde yerel makarnalık buğday popülasyonlarında baskın 
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morfotiplerin oranı % 50’den daha fazla olduğunu, Diyarbakır 

ilinde yerel makarnalık buğday yetiştiriciliği yapan çiftçilerin 

Mardin ve Siirt illerine göre daha yaşlı olduğunu,  Diyarbakır ili 

sınırlarında yerel makarnalık buğdayların yerinde korunmaya 

alınması gerektiğini dile getirmişlerdir (Morgounov ve ark., 

2016).  

Adıyaman İlinde mevcut durum: 

a) Kahta İlçesi: Merkeze yakın olan ova köylerde sertifikalı 

tohumluk kullanılmaktadır. Ancak dağlık köylerinde çok nadir 

de olsa yerel buğday populasyonlarına rastlanılmaktadır. 

Ancak bu yerel populasyonların hasat işlemi biçerdöver ile 

yapıldığından dolayı homojen değildir. 

b) Çelikhan ilçesi: Buğday alanları çok nadirdir. Bu tarama 

esnasında gidilen köylerde sadece bir yerde Aşure yerel 

ekmeklik buğday populasyonuna rastlanılmıştır.  

c) Sincik İçesi: Bu ilçede ova kesiminde sertifikalı tohumluk 

tercih edilirken dağlık, vadi, eğimli ve yüksek yerlerde hala 

eski yöntemlerle buğday tarımı yapılan yerlerde ise yerel 

buğday populasyonları tercih edilmektedir. Yerel makarnalık 

buğday populasyonlar olarak, Bağacak ve Yusufi 

populasyonları ağırlıkta olup toplam yetiştiricilik içindeki payı 

% 20-25 civarındadır.  

d) Gerger ilçesi: Taranan il ve ilçeler arasında çok nadir sertifikalı 

çeşitlerin yetiştirildiği ve hala ağırlıklı olarak homojen yerel 

makarnalık buğday popülasyonlarına rastlanılan tek ilçedir. 
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İlçenin coğrafik yapısı, son derece dağlık, ulaşımı zor, teknoloji 

aletleri yok denecek kadar az, tarım çoğunlukla eski 

yöntemlerle yapılmaktadır. Tarım alanları ise son derece küçük 

parçalardan oluşmaktadır. Buğday tarımı yapan yetiştiriciler 

özellikle kendi üretimlerinden elde ettikleri tohumluğu 

kullanmaktadır. Bu ilçede yapılan taramalarda, Devedişi, 

Gevro, Malatya kırmızısı, Sorgül, Bağacak, Karakılçık gibi 

yerel makarnalık buğday populasyonları ağırlıklı olarak 

yetiştirilmekte olup toplam buğday ekim alnı içerisindeki payı 

% 50 civarında olduğu söylenebilir.   

  

Bu konuda yapılan araştırmalarda bu bölgeden toplanan yerel 

makarnalık buğday popülasyonlarının oldukça uniform ve yerel 

makarnalık populasyonların toplam yerel buğdayların içerisinde 

payının oldukça yüksek olduğunu ve Adıyaman ili sınırlarında yerel 

makarnalık buğdayların yerinde korunmaya alınması gerektiğini 

bildirmişlerdir  (Morgounov ve ark., 2016). 
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Elazığ İlinde Mevcut Durum: 

Elazığ ili tohumluk merkezlerinden uzak olan ilimizdir. Tarım il 

müdürlüğünün iki yıl süre ile sertifikalı tohumluğu dağıtması, çiftçileri 

sertifikalı tohumluk ile tanıştırmıştır. Ancak hala birçok yerde yerel 

populasyonlar kullanılmaktadır. Kültür çeşitleri, makarnalıklarda 

Kızıltan ve Fırat 93, ekmekliklerde Pehlivan, Bezostaya ve diğer kışlık 

buğday çeşitleridir. 

a) Maden, Sivrice ilçeleri ve Elazığ Merkez: Bu yerlerde 

sertifikalı tohumluk oranı yüksek olup yer yer Aşure ekmeklik 

populasyon alanlarına rastlanılmaktadır. Sertifikalı tohumluk 

kullanımı ve yetiştiricilik bilinçli bir şekilde tercih 

edilmektedir. Ancak kültür çeşitlerinin bölgede görülen 

soğuklardan zarar görmesi bazı çiftçileri bilinçli bir şekilde 

yerel buğday populasyonlarını tercih etmelerine 

zorlamaktadır. 

b) Palu İlçesi : Bu ilçede sertifikalı tohumluk kullanımı son 

derece azdır. Özellikle dağlık alanları fazla, eğimli arazilerden 

oluştuğu ve kışları sert geçtiği için yerel populasyonlar daha 

fazla ekilmektedir. Ekmeklik yerel populasyon olarak Aşure, 

makarnalık yerel populasyon olarak Yusufi ağırlıktadır. 

c) Kovancılar ve Karakoçan İlçeleri: Bu ilçelerde kısmen 

sertifikalı tohumluk kullanılsa da ağırlıklı olarak Aşure yerel 

populasyonu olarak bilinen ve bölgeye iyi adapte olduğundan 

dolayı tercih edilmektedir. Makarnalık yerel populasyonları 

çok azdır. 
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d) Arapgir İlçesi: Bu ilçenin alanları hem düzlük hem de 

dağlıktır. Sertifikalı tohumluk kullanımı % 60 oranındadır. 

Yer yer yerel makarnalık ve ekmeklik buğday 

populasyonlarına rastlanılmaktadır. Yerel buğday 

populasyonlarının tercih edilmesinin nedenleri, bulgur 

kalitesi, soğuk ve sıcaklıklara dayanıklı, tüm şartlarda 

knaatkar olmalarıdır. 

 

  

Bingöl İlinde Mevcut Durum: 

Bingöl ili sınırlarında buğday ekim alanları çok azdır. Özellikle merkez 

ve Genç ilçesi arasında bulunan ova buğday alanlarının merkezi 

konumundadır. Bingöl ili sınırlarında yer yer sertifikalı tohumluk 

kullanılsa da ağırlıklı olarak piyasadan gelişi güzel alınan tohumluk 

hakimdir. Yerel ve homojen yerel buğday populasyonlarına çok az 

rastlanılmaktadır. Burada Yusufi, Bağacak ve Karakılçık makarnalık 

yerel populasyonlarına rastlanılmaktadır. 
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Şanlıurfa İlinde Mevcut Durum: 

 

a) Siverek ve Hilvan ilçelerinin sınırları hem ova hem de dağlık 

alanlardan oluşmaktadır.  Ova kesiminde ulaşım kolaylığı 

nedeni ile teknoloji son derece gelişmiştir. Bu ilçelerde 

sertifikalı tohumluk kullanımı % 100 lere ulaşmıştır. Ağırlıklı 

olarak yazlık buğday çeşitleri ekilmektedir. Tercih edilen 

çeşitler yurt içi yazlık dilimde çalışan enstitülerin geliştirmiş 

olduğu çeşitler ile yurtdışından getirilmektedir. Makarnalık 

ekmeklik buğday oranına baktığımızda ise makarnalık 

çeşitlerin ekimi daha fazladır. Çeşitler ise, Sarıçanak 98, Ege 

98, Svevo, Fırat makarnalık çeşitler ile Adana 99, Ceyhan 99, 

Sagitario, Nurkent, Panda ve benzeri ekmeklik çeşitler 

ağırlıktadır. Dağlık alanlarda ise söz konusu ticari çeşitler 

yetiştirilirken çok dar alanlarda yerel buğdayların izine 

rastlamak mümkündür. Bu nedenle bu iki ilçeden toplam 12 

adet buğday örneği toplanmıştır. 

b) Şanlıurfa ilinin diğer ilçelerinde ağırlıklı olarak arpa, 

makarnalık buğday ve ekmeklik buğday yetiştiriciliği 
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yapılmaktadır. Bozova, Ceylanpınar, Viranşehir,  ilçeleri 

taranmış ancak yerel buğday popülasyonlarına 

rastlanılmamıştır.  

 

Mardin İlinde Mevcut Durum: 

Mardin iline bağlı Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri taranmış ancak yerel 

buğday populasyonlarına rastlanılmamıştır. Bu ilçelerde sertifikalı 

tohumluk kullanımı yüksektir. Genel olarak makarnalık kısmen 

ekmeklik buğdaylar yetiştirilmektedir. Derik ilçesinde de sadece karışık  

halde 1-2 yerel buğday örneğine rastlanılmıştır. Ayrıca, Mardin ilinin 

merkez sınırları ve Yeşilli ilçesinin sınırları aşırı dağlık olduğu için 

buğday ekimine rastlanılmamıştır. Söz konusu diğer ilçelerdeki yerel 

buğday populasyonları ile ilgili bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.  

a) Midyat ve Derik İlçeleri: Bu ilçelerin sınırları sertifikalı 

tohumluğun pazarlandığı bölgelerden uzak olması ve dağlık 

olması nedeni ile yüksek miktarda yerel popülasyonlar 

(Kırmızı, Zınebe, Devedişi, Karakılçık, Sorgül, Bağacağ, 

Hacıali, Hınta vb) ekilmektedir. Buğdayların ekimi mibzer, 

dağıtıcı ve elle ekilirken, biçerdöver, askılı makine ve elle 

hasat edilmektedir. Özellikle Gaziantep ilindeki makarna 

fabrikalarına yönelik makarnalık yerel çeşitler eken çiftçiler 

ağırlıktadır. 
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b) Savur ve Ömerli İlçeleri: Bu ilçelerin sertifikalı tohumluğun 

pazarlandığı bölgelerden uzak olması ve dağlık olması nedeni ile 

yüksek miktarda yerel popülasyonlar (Kırmızı, Zınebe, Sorgül, 

Bağacağ, Hınta vb) ekilmektedir. Buğdayların ekimi mibzer, 

dağıtıcı ve elle ekilirken, biçerdöver, askılı makine ve elle hasat 

edilmektedir. Özellikle ev ihtiyacını karşılamak üzere dar 

alanlarda buğday ekimi sözkonusu olup bu nedenle hala yerel 

popülasyonları bulmak mümkündür.   

 

Şırnak İlinde Mevcut Durum: 

Şırnak ili iki farklı alanı oluşturmaktadır. Yapılan taramalarda Dicle 

nehrinin bir yakasında kalan Silopi, Cizre ve İdil ovasında sertifikalı 

çeşitler ekilirken yerel buğday popülasyonlarına rastlanılmamıştır. 

Ancak öbür yakasında kalan Güçlükonak ilçesinde yoğun oranda yerel 

buğday popülasyonlarına(Kırmızı, Sorgül, Kırmızı ekm, Beyaz, 

Akbaşak vs) rastlanılmış ve örnekler toplanmıştır.  Uludere ve 

Beytüşşebap ilçelerinin sınırları aşırı dağlık buğday alanlarının oldukça 

az olması ve güvenlik gerekçesi ile taranamamıştır. Ancak yapılan 

görüşmelerde özellikle Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz ve 

etrafındaki köylerde ekilen yerel popülasyonlara (Ruto ve Aşure) 
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benzer yerel populasyonların ekildiği yönünde bilgiler paylaşılmıştır. 

  

Siirt İlinde Mevcut Durum: 

Siirt ili sınırları yetiştirilen buğday çeşitleri yönünden iki bölüme 

ayrılmaktadır. 1. Bölüm Dağlık alanlardan oluşmasına rağmen 

sertifikalı tohumluğun yüksek miktarda kullanıldığı, Kurtalan, Baykan, 

Tillo, Pervari ve Şirvan ilçeleri yer almaktadır. Yoğun bir şekilde 

taranmasına rağmen çok az sayıda yerel buğday popülasyonlarına 

rastlanılmıştır. Bu ilçelerde yoğun olarak Fırat, Svevo, Ege88, 

Diyarbakır 81 makarnalık buğday ekilmektedir. 2. Bölüm ise Siirt ili 

merkez sınırları ve Eruh ilçesinin sınırlarını kapsamaktadır. Bu 

bölgelerde özellikle Eruh ilçesinde yerel buğday populasyonlarına 

(Aşure, Ruto, Kırmızı, Hacıali, Sorgül, Beyaz, Akbaşak vb) rastlamak 

çok kolaydır. Sarp dağlardan oluşması, Sertifikalı tohumluk 

merkezlerinden(Kurtalan) uzak olması nedeni ile hala yerel buğday 

popülasyonlarına rastlamak mümkündür.  
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Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde Bazı Yerlerde Sertifikalı 

Tohumluğun az Kullanılmasının Nedenleri 

1. Bölgenin çoğrafi yapısı 

2. Siyasi Olaylar 

3. Aileden görme alışkanlıklar 

4. Sertifikalı tohumluk yerlerinden uzak olmak 

5. Yerel populasyonların bazı üstün özellikleri 

6. Sertifikalı tohumluğun üstün özelliklerinin bilinmemesi 

7. Kültür çeşitlerin ekstrem şartlara karşı hassas olması 

8. Kalitelerinin düşük olması 

9. Düşük saman verimi 

 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde Yerel Populasyonların 

Tercih Edilme Nedenleri 

1. Ekstrem şartlara (kuraklık, kıraç, don zararları) yüksek uyum 

kabiliyetleri 

2. Makarnalıklarda bulgur kalitesinin yüksek olması, 

ekmekliklerde un randımanının yüksek olması 

3. Sertifikalı tohum hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları 
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4. Alanların dağlık ve parçaların küçük olması 

5. Yüksek saman verimi 

6. Tüm şartlarda knaatkar olması ve yüksek verim vermesi 

7. Aileden gelen alışkanlıklar 

Yerel Populasyonlar Nasıl Sürdürebilir 

1. Bu yerel populasyonların saflaştırılması ve koruma altına 

alınması 

2. Tohumluklarının çoğaltılması 

3. Yerel populasyonların tohumluğunun desteklenmesi ve yüksek 

oranda desteğin verilmesi 

4. Yerel populasyonların eksik yönlerinin (yer yer düşük verim, 

yatma) yeni ıslah teknikleri ile tamamlanması 

5. Yerel buğday populasyonların önemi tüm üreticilerine detaylı 

olarak açıklanması 

6. Ayrıca yetiştiricilik paketinin iyi anlatılması( toprak işleme, 

dekara atılacak tohumluk miktarı, ekim derinliği, gübreleme, 

sulama, ekim zamanı, hasat zamanı) yerel populasyonların 

ekimini artıracaktır.
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GİRİŞ 

Serin iklim tahıllarının üretimini arttırmak için yapılacak en basit şey 

ekim alanlarını arttırmak olacaktır. Bu da ancak toprakların 

birleştirilmesi, yanlış uygulamalardan kaçınılarak ve toprakların ıslahı 

sağlanarak yapılabilir. Gün geçtikçe artış gösteren nüfus nedeniyle kişi 

başına düşen ekim alanında azalış görülmektedir. Bu da insanoğlunun 

tarımsal anlamda gelecekte yeterince beslenemeyeceği anlamına gelir. 

Bütün kurum ve kuruluşlar tarımın parçası olan kesimlerin ve kişilerin 

hem kendileri için  hem insanlık alemi  hem de yaşanabilir bir dünya 

bırakmak için vicdanları doğrultusunda ve sorumluluklarını üstlenerek 

her şeyin bilincinde olup davranmaları gerekir. Bu sorumlulukların 

yerine getirilmesi için de eğitim, destek, teşvik etme, yol gösterme ve 

morallerini yerine getirmek gibi çeşitli çalışmalar yapılıp ülkenin 

tarımsal politikaları ve menfaatleri göz önünde bulundurularak yerine 

getirilmesi gerekir. Gerek ekim olsun, tohumluk miktarı, çeşit seçimi, 

iklimsel olaylar ve hasat ve depolama konusunda üreticilere destek 

sağlanmalıdır (Kınacı ve arkadaşları, 2010). 

Genel Sorunlar 

Tarım ülkesi olmamıza rağmen, tüm ürünlerimizde dışa bağımlılıktan 

kurtulamamaktayız. Ancak serin iklim tahılları konusunda durum farklı 

olup yetiştiricilik  sorunları giderildiği takdirde ülkemiz, Dünyada 

önemli merkezlerden olacaktır. Sorunların en büyüklerinden çiftçilerin 

yetersiz bilgiye sahip olması, teknolojiyi de bu bağlamda etkin 
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kullanamamasından ileri gelmektedir. Bu çerçevede temel sorunları beş 

maddede açıklayabiliriz. 

1) Çiftçi eğitimi ve uygulamaların yetersiz olması 

2) Maliyet arttırıcı unsurların çözümlenememesi 

3) Tarım arazilerinin parçalı ve dağınık yapısı 

4) Tarımsal üretimde verim ve kalitenin düşük olması 

5) Sulanabilen arazi miktarının azlığı ve mevcut su kaynaklarının 

etkin kullanılmaması3  

 

Buğday İle İlgili Genel Sorunlar 

Ekimle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Ekim alanları gün geçtikçe azalış göstermektedir. 2005 senesinde 9 

milyon hektar olan buğday ekim alanı, 2009 senesinde 8 milyon hektar, 

2012 senesinde 7,5 milyon hektar, 2018 yılında da 7,6 milyon hektar 

olmuştur. Bu nedenle hızla artış gösteren nüfusumuzun beslenmesini 

sağlayabilmek için ekim alanlarının daha rantabıl kullanılması 

gerekmektedir.4 

 Çeşit Tercihi İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Ülkemizde çok fazla miktarda çeşit olmasına karşın standarda uygun 

çeşit, kalite ve verim ile ilgili sorunlar tam olarak açıklığa 

kavuşulmamıştır. Bundan ötürü, üretilen buğdaylarda kalite senelere 

göre bir iyileşme göstermesine rağmen hala istenilen düzeye 

 
3 https://www.tarimdanhaber.com/haber/tarim/turkiye-tariminin-5-temel-sorunu// 

Erişim Tarihi: 16.12.2018 
4 http://www.tarim.com.tr/2018-Buğday-Raporu-yayımlandı,399559h Erişim Tarihi: 

16.12.2018 

https://www.tarimdanhaber.com/haber/tarim/turkiye-tariminin-5-temel-sorunu/
http://www.tarim.com.tr/2018-Buğday-Raporu-yayımlandı,399559h
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ulaşamamıştır. Sertifikalı tohum kullanımı sonucunda hızlı gelişen ve 

iyi çimlenme özelliği gösteren çeşidin veriminde %20-25 artış 

gösterdiği saptanmıştır. Verimin artması demek, üreticilerimizin 

gelirinin de yüksek oranda gelirinin de artması demektir. Bunun için 

çeşit seçimine dikkat etmeli ve sertifikalı tohum kullanılmalıdır.5 

Tohumluk Miktarı İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Kendi kendine döllenen bir bitki olan buğday tohumlarının üç senede 

bir sertifikalı tohumluklarla yenilenmesi gerekir. Türkiye’de her sene 

540bin ton buğday tohumluğu kullanılması gerekir. Türkiye’de 2007 

senesinde üretilen sertifikalı tohumluk miktarı 210bin ton, 2014 

senesinde 403bin ton, 2015 senesinde 484bin ton ve 2017 senesinde 

508bin ton olarak gerçekleşmiştir.6 Sertifikalı tohumun yıldan yıla artış 

göstermesi; çeşit, verim ve kalitede birçok soruna çözüm olmuştur. 

Yapılan çalışmalarda dekar başına 22-24 kilogram tohumluk 

kullanılması uygun görülmektedir (Kendal ve ark., 2016). 

Sulama İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Sulu tarım alanlarında diğer tarım ürünlerinin kârlılık oranının yüksek 

olmasından ötürü buğday, kıraç alanların mahsulü ya da rotasyon 

mahsulü olarak görülmektedir. Bu durumdan dolayı buğday bitkisine 

yapılan destekler bölgesel olarak kifayetli yağış altında, kurak ve sulu 

farklılıklar dikkate alınarak arttırılmalıdır. Yağışa bağlı görülen 

 
5 http://www.dergipark.gov.tr/download/article-file/136465 Erişim Tarihi: 

17.12.2018 
6 http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=30125&tipi=17.&sube=0 

Erişim Tarihi: 17.12.2018 

http://www.dergipark.gov.tr/download/article-file/136465
http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=30125&tipi=17.&sube=0
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sansasyonları en aza indirmek için üretimde kuru tarımda uygulanması 

gereken yetiştirme yöntemine ehemmiyet verilmeli, sulama 

olanaklarını yükseltmek için yatırımlar hızlandırılmalıdır. Üretime 

başlamadan evvel tarımsal dayanakları çiftçilere sağlamak gerekir. Bu 

doğrultuda hareket edildiği sürece sistemde gelişme olur ve sorunlar en 

az düzeye indirgenmiş olur.7 

Sıcaklık Stresi İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Bitkilerin büyüme ve evolüsyonunu kısıtlayan abiyotik stres 

koşullarından biri de yüksek sıcaklık stresidir. Bu durum önemli olan 

tarımsal ürünlerinin birçoğunun verimliliğini kısıtlamaktadır. Yüksek 

sıcaklık stresi buğday bitkisinde verim, büyüme ve kaliteyi olumsuz 

etkileyip bitkinin fizyolojik yapısına da zarar vermektedir. Her bitki 

için optimum bir sıcaklık isteği vardır. Bu isteğin altında veya üstünde 

olması bitkinin büyümesine ve metabolizmasına zarar verir. Bu durum 

da ürün kaybına neden olmaktadır. Bunun için zamanında ekim ve hasat 

önem arz etmektedir.8 

Kuraklık İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Kuraklık her bitkide olduğu gibi buğday bitkisinde de sıcaklık 

stresinden farklı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü 

tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve verimi azaltır. Çiçeklenme 

sonrası meydana gelen kuraklık başaktaki tane ağırlığını, tane sayısını 

 
7 http://www.tarim.com.tr/2018-buğday-raporu-yayımlandı,39559h Erişim Tarihi: 

18.12.2018 
8 http://www.dergipark.gov.tr/download/article-file-384772 Erişim 

Tarihi:18.12.2018 

http://www.tarim.com.tr/2018-buğday-raporu-yayımlandı,39559h
http://www.dergipark.gov.tr/download/article-file-384772
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metrekarede fertil başak sayısını olumsuz etkilemektedir. Bu durumdan 

en az zarar almak için bitki ıslahına yönelmeli ve bunun için kuraklığa 

dayanıklı yüksek buğday çeşitleri geliştirmek, ayrıca erkencilik 

özelliğiyle beraber birtakım morfolojik özellikler ve verim bileşenleri 

de erken olgunlaşan  generasyonlar ve  çeşitler kullanılmalıdır.9 

Hasat İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Buğday bitkisini biçerdöver makinesiyle hasat ederken, danedeki 

nemin %13-15 dolaylarında olmasına dikkat edilmelidir. Hasat zamanı 

buğday bitkisinin tamamen saman rengini aldığı tam olum devresidir. 

Erken yapılan hasatta dane kurutulması gerekir ki bu da zaman kaybı 

demektir. Geç yapılan hasatta ise dane kaybı fazla olur. Bunun için 

zamanında hasat yapılıp uygun depo koşullarında depolanmalıdır.10 

Depolama İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Erken hasat edilip depolanan mahsulün nem oranı yüksek olduğundan 

dolayı kızışma, çimlenme, küflenme, çürüme, yanma ve ekşime gibi 

birçok sorun ile karşılaşırız. Birçok etmen tahılların depolanmasını 

etkilemektedir. Bunların başında ürünün sıcaklığı ve nem içeriği gelir. 

Deponun sıcaklığı ve nispi nemi, mahsul içindeki yabancı madde 

miktarı, fungus ve küf mantarlarının zararları, böcek ve kemirgen 

zararı, depolanacak ürünün taşınma yöntemi ve taşıma aracının 

temizliği önem arz etmektedir (Dizlek, 2012). 

 
9 http://www.dergipark.gov.tr/download/article-file-384772 Erişim 

Tarihi:18.12.2018 
10 http://www.gubretas.com.tr/tr/icerik/11/1850/bugday-yetistirme/teknigi.aspx 

Erişim Tarihi: 19.12.2018 

http://www.dergipark.gov.tr/download/article-file-384772
http://www.gubretas.com.tr/tr/icerik/11/1850/bugday-yetistirme/teknigi.aspx
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Birçok üretici lisanslı depoculuk faaliyetlerinden haberdar değil ya da 

yanlış bir bilgiye sahiptirler. Bu sistemin geliştirilmesi için öncelikle 

yapılması gereken desteklemenin yanında sahada bilgilendirme 

faaliyeti ve tanıtım yapılarak üreticiyi donanımlı hale getirmektir. 

Buğday kalite parametresine göre alım, buna bağlı olarak depolama 

konusunda seri çözümleme metot ve tekniklerin geliştirilmesi için 

araştırma yapılıp çalışmalar yürütülmelidir.11 

Arpa İle İlgili Genel Sorunlar 

Ekimle İlgili Genel Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

Ekim zamanının doğru bilinmemesi, erken ekim yapılması veya 

geciktirilmesi, toprağın tava gelmeden ekimin yapılması, ekim 

derinliğinin tam tutturulmaması, ekilen tohumların üstünün tam 

kapatılmaması ve ekimden sonra merdanenin çekilmemesi gibi sorunlar 

söz konusudur. Çözüm olarak ilk yağan yağmurdan sonra toprak uygun 

hale geldiği zaman ekim yapılmalıdır. Ekim derinliği, 6-8 santimetre 

olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu durum hafif topraklarda daha derin 

olurken, ağır yapılı topraklarda daha yüzlek olması gerekmektedir 

(Kendal ve ark, 2016). 

Çeşit Tercihi İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Türkiye’de üretimi yapılan arpanın bir bölümü kırsal yerlerde doğrudan 

kırdırılıp hayvanlara verilmekte olup, yem sanayisinde kesif yemlerin 

hazırlanmasında da kullanılmaktadır. Çeşit tercihinde sertifikalı 

 
11 http://www.tarim.com.tr/2018-bugday-raporu-yayimlandi,39559h Erişim Tarihi: 

19.12.2018 

http://www.tarim.com.tr/2018-bugday-raporu-yayimlandi,39559h
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tohumluk kullanılması uygun verimi ve kaliteyi de beraberinde 

getirecektir. Birim alanda arpa verimini arttırmak için %10’un altında 

olan sertifikalı tohumluk kullanımının %30 seviyesine çıkarılıp yeni 

çeşitlere öncelik verilip agro-ekolojik farklılıkların randıman 

sahasından üst seviyede yararlanılması gerekmektedir (Kendal ve ark., 

2016). 

Tohumluk Miktarı İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Öncelikle sertifikalı tohumluk kullanılması esastır. İki sıralı ve altı sıralı 

arpalarda hektolitrenin yüksek olması için bin dane ağırlığının yüksek 

olması, yuvarlak daneli, yatmaya dayanıklı yeni çeşitlerin tercih 

edilmesi gerekir. Çok fazla tohumluk kullanılması da zarardır, çünkü 

birim alanda bitkiler arasında rekabet artar bundan dolayı arpa 

bitkisinde daneler cılız olup, hasat zamanında fiziksel olarak niteliği de 

düşecektir (Kendal ve ark., 2016). Bu bağlamda mibzerle dekara 20-22 

kilogram tohumluk önerilirken, elle ekimde 22-24 kilogram arpa 

tohumu önerilmektedir.12 

Sulama İle İlgili Sorunlar ve Çözümler Önerileri 

Yağışların yetersiz olduğu yerlerde tohum çıkışı için sulamanın yeterli 

yapılmaması ve hiç sulama yapılmaması ya da çok fazla sulama 

yapılması birçok bitkide olduğu gibi arpa bitkisinde de verimi 

kısıtlamaktadır. Çözüm olarak yağışın yetersiz olduğu bölgelerde hem 

 
12 

https://www.tareks.com.tr/_tohumculuk/index.php?ac=003_hububat_arpa+&cd=2&

hl=tr&ct=clnk&gl=tr Erişim Tarihi: 19.12.2018 

https://www.tareks.com.tr/_tohumculuk/index.php?ac=003_hububat_arpa+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
https://www.tareks.com.tr/_tohumculuk/index.php?ac=003_hububat_arpa+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
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çıkış için hem de gelişme döneminde sulama yapılması önerilmektedir 

(Kendal ve ark., 2016). 

Sıcaklık Stresi ve Kuraklık İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Yağışsız geçen aylar beraberinde yüksek sıcaklığı da getirmektedir. Bu 

durum bitkinin fizyolojik ve biyokimyasal aktivitesini bozarak verimde 

düşüşe sebebiyet verir. Sulama imkânımız varsa yağış almayan yerlerde 

sulama yapılmalı ve sıcaklık stresinin önüne geçilmelidir. Doğal bir 

iklim olan kuraklık her an sorun olabilir. Yeterli nemin sağlanmadığı 

yerlerde sorun olur. Kuraklık sadece doğa olayı olarak da 

düşünülmemelidir. İnsanoğlu da bu duruma davetiye çıkarmaktadır. 

Bunun için su kaynaklarımız ekonomik olarak kullanılmalıdır. Sulama 

imkanımız varsa sulama yapmak en etkili çözüm yoludur (Kendal ve 

ark., 2016). 

Hasat ve Depolama İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Arpa bitkisini hasat ederken gerekli ehemmiyetin gösterilmemesi 

hasadın gece vaktinde yapılması, hızlı ve üst periyotta yapılması, hava 

şartlarının uygun olmaması (rüzgar, yağış vs) ve biçerdöver 

operatörlerinin acele davranması tüm bu sorunları beraberinde 

getirmektedir. Çözüm olarak yapılması gereken bitkimize gerekli 

önemin verilmesi ve uygun şartlarda hasadın yapılması önerilmektedir. 

Depolamada ise erkenci ve geççi ürünlerin depolanması büyük 

sorundur. Çünkü beraberinde birçok problemi getirir. Buğday bitkisinin 

depolama sorunları ve çözüm önerileri başlığı altında belirtildiği gibi 

birçok hastalığa ve zararlıya zemin hazırlar. Bunun için zamanında 

hasadın yapılması ve arpa bitkisinin parametresine göre alım yapılıp 
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buna göre depolama konusunda seri çözümleme metot ve tekniklerinin 

geliştirilmesi için araştırma yapılıp çalışmalar yürütülmelidir. Ayrıca 

kalitesi yüksek arpa ürünü elde etmek için özellikle de maltlık (iki 

sıralı) arpalarda hasat zamanına dikkat edilmelidir. Fazla gecikme 

olursa hasatta dane rengi ve değeri düşer. Erken hasatta ise kalite değeri 

düşer. %13.5 ile hasat edilen arpa depolandığı zaman yabancı 

maddelerden de safi olmalıdır (Kendal ve ark., 2016). 

Çavdar İle İlgili Sorunlar 

Ekim İle İlgili Genel Sorunlar 

Buğdaygiller familyasına mensup bir bitki olan çavdar, soğuğa diğer 

tahıllara göre daha dayanıklıdır. Görünüm itibariyle arpa bitkisine 

benzer. Çavdar danesi buğdaya kıyasla uzun ve inceciktir, kılçıkları 

kısa, kavuzları da dardır. İyi verim almak için çavdarın erken ekilmesi 

iyi sonuç verir.13  Tüm tahıllarda olduğu gibi çavdarda da derin ekim 

sorundur. Derin ekim bitkinin çıkışında ve çimlenmesinde problemlere 

neden olur. En uygun ekim 4 santimetre derinliğe ekilen ekimdir. Ekin 

zamanı iyi bilinmelidir. Aksi halde bitki gelişme döneminde sorunlar 

yaşayacaktır.14 

Çeşit Tercihi İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Çavdar bitkisinin yabancı tozlanan bir bitki olduğu belirtilmiştir. 

“Çavdarda yaygın olarak kullanılan üç ıslah yöntemi vardır. Bu 

yöntemlerden ilk ikisi temelde belirli sayıda genotipin karışımı ile 

 
13 https://www.saglikaktuel.com-ansiklopedisi-cavdar-nedir-faydalari-nelerdir-

1501htm Erişim Tarihi: 20.12.2018 
14 http://www.tarimsitesi.net/urun-695-cavdar-bitkisi.html Erişim Tarihi: 20.12.2018 

https://www.saglikaktuel.com-ansiklopedisi-cavdar-nedir-faydalari-nelerdir-1501htm/
https://www.saglikaktuel.com-ansiklopedisi-cavdar-nedir-faydalari-nelerdir-1501htm/
http://www.tarimsitesi.net/urun-695-cavdar-bitkisi.html
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oluşan popülasyon çeşit ile sentetik çeşit ıslahıdır. Diğer yöntem ise 

hibrit çeşit ıslahıdır. Yabancı tozlanmadan dolayı çavdarda ıslah 

çalışmaları diğer serin iklim tahıllarından farklıdır. İlk bakışta yabancı 

tozlanan bir bitki olduğu için ıslah çalışmalarının kolay olduğu 

düşünülebilir. Ancak, özellikle hibrit çeşit ıslahında ilk yıllarda genetik 

yapıyı homozigot hale getirmek amacıyla yapılan kendileme 

çalışmalarında, birinci kendileme generasyonundan itibaren kendine 

uyuşmazlıktan dolayı, tohum elde etmede sorunlar ortaya çıkmaktadır” 

(Kabak ve Akçura, 2017). Bu yüzden Serin iklim tahıllarının yetiştiği 

her yerde, yabancı ot olarak meydana gelen çavdar bitkisi ve yabancı 

tozlanma sonucu oluşan yöresel çavdarlarda önemli değişim olmasına 

rağmen, ıslah çalışmaları ile bu değişimden faydalanılarak yeni bir çeşit 

geliştirilmemiştir. Türkiye’de tek tescilli çavdar çeşidi Aslım-95 olup 

bu da yabancı merkezli bir çeşittir (Kabak ve Akçura, 2017). 

Tohumluk Miktarı İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tohumdaki fizyolojik ve genetik potansiyelin yüksek olması kaliteli bir 

ürün ve verimi yüksek bir mahsul elde etmek demektir. Bunun içinde 

sertifikalı tohumluk kullanımını teşvik arttırılmalıdır.15 Tohumluk 

miktarı iyi ayarlanmalıdır. Aksi halde çıkışta sorunlar yaşanır. Bundan 

dolayı her bitkinin tohumluk miktarı ayarlanıp ekim yapılmalıdır. 

Dekara 22-24 kg kullanılmalıdır.16 

 

 
15 http://www.tarim.gov.tr/TAGEM Erişim Tarihi: 22.12.2018 
16 https://arastirma.tarimorman.gov.tr/bahridagdas Erişim Tarihi: 22.12.2018 

http://www.tarim.gov.tr/TAGEM
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/bahridagdas
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Sulama İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Çavdar bitkisi kurak iklime dayanıklı bir bitkidir. Sulamaya pek ihtiyaç 

duymaz, sulama yapılmadan da yetiştirilebilir. Sulanıldığı takdirde sap 

zayıflığından dolayı yatma görülmektedir. Bu durum verimi 

sınırlandırmaktadır. Ayrıca çavdar bitkisinin yetiştiği toprak nemli 

olmaması  gerektiği bildirilmiştir.17 

Sıcaklık Stresi İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Türkiye’de çavdar fakir topraklarda ve diğer bitkilerin verimli olmadığı 

sahalarda yetiştirilir. Bundan ötürüdür ki çavdar bitkisi kuraklığa ve 

soğuğa diğer tahıl ürünlerinden daha çok dayanıklıdır. Çavdarın kök 

mekanizması güçlü olduğundan dolayı suya kolay bir şekilde ulaşır. 

Sonbaharda ekimi yapılan çavdar kışı atlattıktan sonra yazın başlarında 

hasat edilir.18 

Hasat İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Dış kavuzları dar olan çavdar, olum sırasında daneyi kolay tuttuğundan 

dane dökümü gibi sorunlar ortaya çıkar. Bunun için hasat biçerdöver 

makinası ile fizyolojik gelişimini tamamladığı zaman yapılması 

uygundur. Orak veya tırpan ile bitki hasat edilecekse çavdarın 

yaprakları yeni sarardığı zaman ve üst boğum kısmının yeşile yakın 

olduğu zamanda hasat edilmelidir (Topal ve Diğerleri, 2015). 

 
17 http://www.bitkiler.com/2016/09/cavdar-nasil-yetistirilir.html Erişim Tarihi: 

22.12.2018 
18 http://www.bitkiler.com/2016/09/cavdar-nasil-yetistirilir.html Erişim Tarihi: 

22.12.2018 

http://www.bitkiler.com/2016/09/cavdar-nasil-yetistirilir.html
http://www.bitkiler.com/2016/09/cavdar-nasil-yetistirilir.html
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Depolama İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Depolama esnasında çavdar bitkisi yabancı otlardan arındırılmalıdır. 

Zamanında hasat edilmeyen çavdar bitkisi depolamada sorun yaratır. 

Kızışma, küflenme vb. birçok soruna ortam hazırlar. Bunun için tam 

zamanında hasat edilip depo koşulları da bitkinin isteğine göre 

hazırlanıp depolama işlemi gerçekleştirilmelidir (Topal ve ark., 2015). 

Yulaf İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Ekim İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Soğuklama isteği uzun süren yulafın birincil ilerlemesi diğer tahıllara 

göre çok yavaştır. Bunun için kış şartlarına toleranslı olan yerlerde 

kışlık ekimi yapılması, yazlık ekim yapılacaksa erken ekim yapılması 

gerekir. Genellikle kışlık ekim yulaf bitkisinde verimi arttırır, yalnız 

hektolitre ağırlığında ve niteliğinde düşüş olabilir. Dane bağdaşıklığı 

azalır. Yazlık ekimlerde verimden ödün verilirken, endüstriyel 

kullanımına elverişli, kıymetli yulaf mahsulleri elde edilebilir (Topal ve 

Diğerleri, 2015). 

Çeşit Tercihi İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

İç Anadolu bölgesinde yapılan araştırmalara göre; yulaf bitkisi, 

buğdaya ve diğer tahıllara göre çok fazla su istemesi ve kışı sıkı geçen 

senelerde kışa dayanabilen bir yulaf çeşidinin olmaması üretimi 

sınırlayan en önemli sorunlardandır. Seydişehir, Faikbey ve Checota 

çeşitleri bu bölge için ıslah edilip çözüm bulunmuştur. Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde yulaf üretimi olmamaktadır. Doğu Anadolu 

bölgesinde yulaf verimi Türkiye ortalamasının altında yer alır. En fazla 
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üretim ve ekim alanın Kars ve Ardahan illerinde gözlenmiştir. 

Karadeniz bölgesi yulaf yetiştiriciliğine uygun bir iklime sahiptir. 

Ancak yeterli eğitime ve donanıma sahip olunmadığı için bu konuda 

aksilikler yaşanmaktadır. Yulaf için ayrılan tarım alanının artması 

gerektiği düşüncesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Sahil kesiminde 

yer alan Ege bölgesinde yulaf yetiştiriciliği açısından iyi bir konuma 

sahip olması ülkemiz için çok önemlidir. Ege bölgesi için tasarlanmış 

bir çeşit henüz yoktur. Yerel çeşitler ve diğer bölgelere adapte olmuş 

çeşitler kullanılmaktadır. Gelecek yıllarda bu alanların artış göstermesi 

gerektiği söz konusudur. Geçiş bölgesinde yer alan Marmara bölgesi 

yulaf yetiştiriciliği için uygundur. Ancak çeşit açısından tam gelişim 

göstermemiştir. Çeşit geliştirilmesi yoluna gidilmelidir. 2011 senesinde 

öze bir firmanın tescil etmiş olduğu Sebat çeşidi tek kullanılmaktadır. 

Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde %5.7’lik bir ekim alanına sahiptir 

(Topal ve Diğerleri, 2015). 

Tohumluk Miktarı İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Birim alana atılacak tohumluk miktarı; bin dane ağırlığı, kardeşlenme 

sayısı ve tohum saflığına göre önem arz eder. Tohum miktarı iri tohuma 

ve çeşide göre değişir. Bol ve kaliteli bir ürün elde edebilmek için 

sertifikalı tohumluk kullanılmalı ve hastalıklara karşı tohum 

ilaçlanmalıdır.19 

 

 
19 http://www.gencziraat.com/Tarla-Bitkileri/Bugday-Tarimi-7.html Erişim Tarihi: 

24.12.2018 

http://www.gencziraat.com/Tarla-Bitkileri/Bugday-Tarimi-7.html
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Sulama İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Salkım çıkarma öncesi zamanda, dane dolum vaktinde ve kardeşlenme 

döneminde yulaf bitkisi su stresine çok duyarlıdır. Bulunan bölgeye 

göre bitki stres yaşamayacak şekilde uygun sulamanın yapılması verimi 

mühim derecede arttırmaktadır. Sulama, protein oranı ve hektolitre 

ağırlığında bir değişim olmazken, protein veriminde artma 

sağlamaktadır. Yulafta yüksek randıman ve nitelikli mahsul için 

sulanan alanlarda verilecek suyun ölçüsü ve sulama vaktinin bilinmesi 

oldukça önemlidir (Topal ve Diğerleri, 2015). 

Hasat ve Depolama İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Karışık salkım vaziyetinde bulunan yulafın çiçek topluluğu, tanelerin 

olgunlaşması serin iklim tahıllarına mensup diğer bitkilerin 

olgunlaşmasından daha uygun sürmektedir. Yulaf çeşitlerinden bazıları 

olum dönemlerine ulaştığında, üst yaprakların yeşil aksamı olabilir ve 

bu durum hasadı güç hale getirir. Dane olumunu beklemek çok fazla 

dane kayıpları meydana getirir. Erken hasatta ise danelerin belli bir 

kısmı yeşil kalır. Sabahın erken saatlerinde hasat yapılmalıdır. Yulaf 

depolanırken yabancı tohumlardan ari olmalıdır ve depo şartları uygun 

hale getirilip depolanmalıdır.  

Tritikale İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Ekim İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Buğday ve çavdarın melezlenmesi sonucu oluşan ekim zamanı buğday 

ile aynıdır. Tarla hazırlığı tamamlanmış ve tava gelmiş toprakta ekim 

yapılmalıdır. Tohumun çimlenmesi için bitkinin uygun zamanda ekimi 



197 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

sağlanmalıdır.20 Mibzer ile 5-6 santimetre derine ekilmesi uygundur. 

Derine ekim beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Bu sorunu 

önlemek için ekim derinliği bilinip ekim yapılmalıdır. Toprak hazırlığı 

buğdayda yapıldığı gibi olmaktadır.21 Ekim yapıldıktan sonra iyi bir 

çıkış ve kış zararından korunmak için merdane çekilmesinde yarar 

vardır. 

Çeşit Tercihi İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Buğday x çavdar melezi olan tritikalenin ülkemizde üretim izni olan 

tritikale çeşitleri ve tohumluğun bulunduğu enstitüler şu şekildedir: 

1) Tatlıcak-97, Konya Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık 

Hububat Merkezi 

2) Melez-2001, Konya Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık 

Hububat Merkezi 

3) Karma-2000, Eskişehir, Anadolu Tarımsal Araştırmalar 

Enstitüsü (Kışlık) 

4) Presto, Eskişehir, Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü 

(Kışlık) 

5) Tacettin Bey, Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

(Yazlık)22 

6) Esin çeşidi, GAP Uluslararası  Tarımsal Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü ( Yazlık, dane amaçlı tescil edilmiştir.) 

İç Anadolu bölgesinde en yüksek verim Ankara’da dekara 466 kilogram 

olmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştiriciliği 

 
20 http://www.ozovatarim.com.tr/2017/05/17/tahillarda-ekim-yontemi/ Erişim 

Tarihi: 25.12.2018 
21 http://www.trakyatarim.com/tarimsal/TRIRIKALE/%20yetistiriciligi/4 Erişim 

Tarihi: 25.12.2018 
22 http://www.camli.com.tr/ayin-dosyasi/tritikale-yetistiriciligi-2 Erişim Tarihi: 

25.12.2018 

http://www.ozovatarim.com.tr/2017/05/17/tahillarda-ekim-yontemi/
http://www.trakyatarim.com/tarimsal/TRIRIKALE/%20yetistiriciligi/4
http://www.camli.com.tr/ayin-dosyasi/tritikale-yetistiriciligi-2
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yapılmamaktadır. Çünkü uygun çeşit henüz yetiştirilmemiştir. Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde tritikale verimi dekara 321 kilogram olup Türkiye 

ortalama veriminin altındadır. Karadeniz bölgesinde %77.5 tritikale 

üretim alanı mevcuttur. Ege Bölgesi’nde ekim alanı ve üretim ile 

beraber %19’luk alana sahiptir. Marmara Bölgesi %87.4 ekim alanını 

ve %94’ü üretimi karşılamaktadır. Akdeniz Bölgesi’nde en fazla 

tritikale; Burdur, Antalya, Kahramanmaraş’ta ekilir (Topal ve ark., 

2015). Birim alandan en yüksek randımanı elde etmek için her bölgenin 

iklim şartlarına uygun çeşitler seçilmelidir.  

Tohumluk Miktarı İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri   

Tritikale için tohumluk miktarı dekara 22 kilogram gelecek şekilde 

ayarlanmalıdır. Fazlası çıkışta kardeşlenmenin artmasına ve rekabetin oluşup 

verim ve kalitenin düşmesine neden olur. Dekara atılacak tohumluk miktarı 

ve sertifikalı tohumluk kullanılması sonucunda en iyi verim ve kaliteye 

ulaşılabilir.23 

Sulama İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri   

Tritikale buğday ve arpaya göre daha dayanıklı olup kıraç koşullarda 

yetişebilir. Serin iklim bitkisi olan tritikale uygun yerlerde yetiştiğinde 

sulama ile ilgili sıkıntı yaşamaz ama kuraklığa ne kadar dayanıklı olsa 

da sulanırsa iyi verim elde eder.24 

 

 
23 http://www.camli.com.tr/ayin-dosyasi/tritikale-yetistiriciligi-2 Erişim Tarihi: 

25.12.2018 
24 http://www.camli.com.tr/ayin-dosyasi/tritikale-yetistiriciligi-2 Erişim Tarihi: 

25.12.2018 

http://www.camli.com.tr/ayin-dosyasi/tritikale-yetistiriciligi-2
http://www.camli.com.tr/ayin-dosyasi/tritikale-yetistiriciligi-2
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Sıcaklık Stresi ve Kuraklık İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri   

Sıcaklığa ve kuraklığa diğer serin iklim tahıllarına göre daha 

dayanıklıdır. Kurak tarım alanı ve yağışın yeterli olmadığı yerlerde 

buğday ve arpaya göre daha iyi verim vermektedir. Hayvan yemi olarak 

tritikalenin tanesi ve slaj olarak da yeşil aksamı büyük bir potansiyele 

sahiptir.25 

Hasat ve Depolama İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri   

Diğer serin iklim tahıllarında olduğu gibi tritikale bitkisinde de hasat ve 

depolama sorunları hemen hemen aynı olmaktadır. Bunun için erken ve 

geç hasattan kaçınılması, tane neminin %13.5’in altında hasat yapılması 

iyi bir depolama için farzdır. Depolanacak alan temiz olmalı, depo içi 

sıcaklık 28 santigrat derecenin altında ve depolanan mahsulün nemi 

%12’den aşağı olmalıdır.26  Tritikale hem tohum hem de silaj amacı ile 

üretilir. Hasadı, buğday ve arpada olduğu gibidir. Tohum amaçlı 

üretimde erken hasattan kaçınılmalıdır. Silaj amaçlı üretimde ise yeşil 

aksamın olduğu zaman yani çiçeklenme döneminde yapılmalıdır. 

Sonuç ve Öneriler 

 

1) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bünyesinde çalışan teknik 

elemanların hizmet içi eğitime alınarak serin iklim tahılları 

konusunda eğitim verilerek eksiklikleri giderilmelidir.  

 
25 http://www.camli.com.tr/ayin-dosyasi/tritikale-yetistiriciligi-2 Erişim Tarihi: 

25.12.2018 
26 http://www.camli.com.tr/ayin-dosyasi/tritikale-yetistiriciligi-2 Erişim Tarihi: 

25.12.2018 

http://www.camli.com.tr/ayin-dosyasi/tritikale-yetistiriciligi-2
http://www.camli.com.tr/ayin-dosyasi/tritikale-yetistiriciligi-2
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2) Tarımsal politikalarda üreticiye yardımcı olacak bir bakış açısı 

ile yaklaşıp çözüm üretilmelidir. 

3) Çıkarılan yönetmelikler ve kanunlar herkese fayda sağlayacak 

şekilde değerlendirilip çıkarılmalıdır. Bu bağlamdaki 

politikalar genel bir biçimde düzenlenmelidir.  

4) Mutlak tarım arazisi dışında kalan bütün araziler ıslah edilip 

tarımsal üretime kazandırılmalıdır. 

5) Devlet gerekli teşviği vererek üreticiye destek olmalıdır. Bu 

destek sonucu ülke tarımının kalkınması daha sağlıklı bir 

şekilde sağlanmalıdır. 

6) Tarımdaki strüktür bozukluğu ve işletmeler iyileştirilmelidir 

yoluna gidilmelidir. 

7) Yetiştiricilikte modern tarım tekniklerine (Sensörlü araçlarla 

gübreleme, center pivot aletleri ile sulama, tam otomasyonlu 

ekim ve hasat makineleri ile ekim ve hasat )başvurulmalıdır.  

8) Amaç dışı toprağın kullanılması ( kentleşme, köy evleri vs.) 

önlenip yanlış tarım uygulamasının (tarımsal havza modeline 

uygun tarım yapılmalı) önüne geçilmelidir. 

9) Doğal afetlere (dolu, sarı pas, kuraklık) karşı tarımsal 

ürünlerin sigortalandırılmasına teşvik ettirilmelidir. 

10)  Tritikale fazla tanınmayan bir bitki olduğundan ve tarımı 

yaygın olmadığından devlet desteği yapılmamaktadır. 

Tritikale tane veriminin yanında silaj olarak da değerlendirilen 

bir bitki olması, hem bitkisel hem de hayvansal açıdan değeri 

yüksek olduğu için donanımlı teknik personeller yardımı ve 
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devletin vereceği teşvik sonucunda üreticiyi aydınlatmada 

fayda vardır. 

11)  Ekimde kullanılan sertifikalı arpa tohumluğu 

desteklenmektedir. Ancak bu durum Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde yüzde 40 oranında kullanılan sertifikalı tohumluk 

arttırıldığı takdirde dekardan daha yüksek verim 

alınabilecektir. 

12)  Serin iklim tahıllarının alanını arttırmak için nadasa 

bırakmak yerine ekim nöbeti yapılmalı ve nadasın önüne 

geçilmelidir. 

13) Buğdaya yapılan destekler  yetersizdir. Bunun için gerekli 

çalışmalar yapılmalıdır. 

14) Her geçen gün nüfusumuz artmakta olup bu durum serin ikim 

tahıllarına olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Yapılacak tek şey 

tarım alanını genişletmek olacaktır. 

15) Ülkemiz dört mevsimi de düzgün yaşayan güzel bir konuma 

sahip olmasından ötürü her türlü tarla tarımı yapılmaktadır. 

Bundan  dolayı serin iklim tahıllarına gerekli önem verilip ithal 

eden değil, ihraç eden konuma yükselmek hedef olunmalıdır. 

16) Hayvansal açıdan, büyük öneme sahip olan serin iklim 

tahıllarına çok büyük önem verilmesi gerekmektedir. 

17) Hayati ve ekonomik öneme sahip olan serin iklim 

tahıllarında verimin arttırılması esas olmalıdır. Bu da ekim 

alanlarını arttırmak ve birim alanda elde edilen verimin 

artması ile olacaktır. 
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18) Dayanıklı serin iklim tahılları geliştirme yoluna gidilmeli ve 

bitki ıslahçılarına gerekli önem verilip, her türlü destek 

sağlanmalıdır. 

19) Tek yıllık baklagil yem bitkilerinin, serin iklim tahılları ile 

ekimi sonucunda birim alandan çok fazla miktarda ot elde 

edilir. Proteince zengin olan baklagiller ve karbonhidratça 

zengin olan buğdaygillerin bir arada ekilip yüksek ot verimi 

için gerekli bilgilendirme sonucunda üretici aydınlatılıp dışa 

bağımlılığın önüne geçmek esas alınmalıdır. 

20)  Karışım halinde yapılan ekimlerde yabancı ot problemi, saf 

olarak yapılan ekimler kadar sorun teşkil etmediğinden dolayı 

hayvanların beslenmesinde de çok büyük rol almaktadır. Saf 

ekilen baklagil otları hayvanlarda şişme etkisi meydana 

getirirken karışım halinde yapılan ekimlerde bu durumun çok 

az olduğu görülmektedir. 

21) Karışık ekim sonucunda baklagillerin havanın serbest 

azotunu toprağa kazandırırken, azota fazla ihtiyaç duyan 

buğdaygillerde bu azottan faydalanarak, toprak 

yorgunluğunun da önüne geçip gübreden de tasarruf 

edilebilinir. 

22) Hem verim hem de kaliteyi etkileyen hastalık ve zararlılar 

için gerekli çalışmalar arttırılıp, teknik personellere ve 

üreticilere bu konu da daha fazla bilgi verilip, seminerler 

düzenlenmelidir. Yeterli donanıma sahip olmayan teknik 

personellere ve üreticilerimize bizzat sahalarda hastalık ve 

zararlılar gösterilip bilgilendirilmelidirler.   
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23) Yüksek verimin yanında kaliteli serin iklim tahılları elde 

etmek için uygun çeşit seçimi ve uygun yetiştirme teknikleri ( 

sulama, gübreleme, hasat vs.) uygulanarak kalitesi ve verimi 

yüksek tohumlar elde etmek temel amaç olmalıdır. 
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GİRİŞ 

Türkiye Florası, Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasının çok değerli 

üyelerinden olan Origanum tür ve alttürlerine ev sahipliği yapmanın 

yanında halen dünya kekik tüketiminin yaklaşık %70-80'ini 

karşılamaktadır (Stahl-Biskup ve Sáez, 2002; Kintzios, 2002). Dikkate 

değer bir endemik zenginliğe sahip olan Türkiye florasında; Origanum 

vulgare L. subsp. hirtum (Link), Origanum majorana  L., Origanum 

minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis, Origanum syriacum L. var. 

bevanii (Holmes) ve Origanum onites L. (syn: O. smyrneum) türleri 

potansiyel üretim bakımından en değerli olanlardır. Türkiye, Origanum 

cinsinin çeşitliliği açısından da önemli bir gen merkezidir. Türkiye 

florasında; Origanum cinsinin 24 takson ve 25'i endemik olmak üzere 

13 hibrit içeren 21 türü bulunmaktadır (Dirmenci ve ark., 2018; 

Dirmenci ve ark., 2019). Bu cinslerin ortak özellikleri, uçucu yağlarının 

temel bileşenlerini karvakrol veya timolün oluşturmasıdır. Türkiye 

florasında bulunan çok sayıda Origanum türü, alttürü ve melezi Tarla 

Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Haymana/İkizce Uygulama ve 

Araştırma Çiftliği koleksiyon bahçesi, ön verim ve verim 

denemelerinde bulunmakta ve bu türler üzerinde ıslah araştırmaları 

yürütülmektedir (Şekil 1).  

İç piyasada ticareti yapılan ve ‘kekik yağı’ adıyla satılan yağların 

çoğunlukla Origanum türlerinden elde edildiği bildirilmektedir. İhracatı 

yapılan kekiklerin tahminen %90’ını Origanum cinsine giren Origanum 

onites (İzmir kekiği), O. vulgare spp. hirtum (İstanbul kekiği, Kara 

kekik, Çanakkale kekiği), O. minutiflorum (Sütçüler kekiği), O. 
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majorona (Beyaz kekik, Alanya kekiği) ve O. syriacum var. bevanii 

(Suriye kekiği, İsrail kekiği) türlerinin oluşturduğu bildirilmektedir. 

Origanum cinsi içerisinde morfolojik ve kimyasal içerik yönünden 

oldukça büyük farklılıklar mevcuttur. Dünyada yayılış gösteren 52 

türün 22`sinin Türkiye’de bulunduğu bunun alttür ve hibritlerle beraber 

32' yi bulduğu kaydedilmektedir. 

 

Şekil 1. Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (Haymana/İkizce Uygulama ve 

Araştırma Çiftliği) Orta Anadolu Kekik Islah Araştırmaları Projesi Deneme 

Parsellerindeki Farklı Origanum Türleri 

 

Bir monoterpenoid fenol olan karvakrol C10H14O (2-Metil-5-(propan-

2-il) fenol), 25°C'de 0,976 g/mL yoğunlukta, suda çözünmemekle 

birlikte aseton, etanol ve dietil eterde yüksek oranda çözünen lipofilik 

bir yapıya sahiptir (Sharifi-Rad ve ark., 2018; Yıldız ve Turan, 2021). 
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Karvakrolün astım, akciğer fibrozu, kronik bronşit, akciğer kanseri, 

akciğer enfeksiyonu ve alerji üzerindeki etkileri de araştırılmış ve 

olumlu sonuçlar alınmıştır. Deneysel astım çalışmalarında; 

karvakrolün, beyaz kan hücresi (WBC), sitokin seviyesi ve akciğer 

enflamatuar bozuklukları üzerinde olumlu terapötik etkilere sahip 

olduğu bulunmuştur. Akciğer fibrozisi ile ilgili yapılan bir çalışmada 

karvakrolün antienflamatuar özelliğinden dolayı koruyucu ve tedavi 

edici etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. In vitro ve in vivo çalışmalar, 

karvakrolün akciğer enfeksiyonu ve akciğer kanseri üzerinde koruyucu 

etkisi olduğunu göstermiştir. Karvakrolün profilaktik etkiye sahip 

olduğu ve alerjik bozukluklar için immünomodülatör olabileceği 

belirtilmiştir (Altınöz, 2022; Khazdair ve ark., 2022). Kekiğin 

antioksidan aktivitesinin aynı miktarlardaki taze dereotu, adaçayı ve 

maydanoz ile karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu gösterilmiştir. 

Diğer tıbbi ve aromatik bitkiler ve sebzelerle kıyaslandığında kekik, 

elmadan 42 kat, patatesten 30 kat, portakaldan 12 kat ve yaban 

mersinden dört kat daha fazla antioksidan aktiviteye sahiptir 

(Alagawany ve ark., 2021; Nikheel ve ark., 2021; Zheng ve Wang, 

2001).  

Ülkemizde İstanbul kekiği araştırmalarına Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü’nde 2003-2004 yılları arasında başlanmış, 

2022 yılında ‘Başer’ ve ‘Tınmaz’ isimli klon tescilli iki çeşit 

geliştirilmiştir. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde de halen 

İstanbul kekiği ıslah ve tescil araştırmaları devam etmektedir. 

Origanum araştırmaları ağırlıklı olarak Türkiye'nin kıyı ve ılıman 
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bölgelerinde yürütülmüş olsa da, Orta Anadolu koşullarında ele alınan 

yetiştirme tekniği, adaptasyon ve ıslah araştırmaları verim ve kalite 

özellikleri bakımından umut verici olarak kaydedilmiştir (Karik ve ark., 

2007; Bahtiyarca Bağdat ve ark., 2015). 

Ülkemizde TÜİK verilerine göre 2021 yılında 21,174 ton’luk üretim 

yapılmasına karşın 2022 yılında bu miktar 44,358 tona çıkarak, 

%109,8’lik bir artış meydana gelmiştir (TÜİK, 2023). Kekik tarımı 

yapılan başlıca iller; Denizli, Manisa, Uşak, Kütahya, Aydın, Antalya, 

Hatay, Muğla, Konya, Samsun, Afyonkarahisar olup, plantasyon ömrü 

ekonomik olarak ortalama yedi yıl olmakta sonrasında bu alanlar 

sürülerek imha edilmektedir. Dünya kekik üretiminin %80’ni 

ülkemizde Denizli ilinde gerçekleşmesine rağmen kekik hastalık 

araştırmaları oldukça sınırlıdır. Hastalıkların bir kısmı da ilk kayıt 

olarak bildirilmiş ancak bu etmenlerin mevcut durumları ile ilgili 

detaylı bir çalışma bulunmamaktadır. 

Dünyada önemli kekik üretim alanlarında sorun olan en önemli 

patojenlerin funguslar olduğu ve bu etmenlerin yol açtığı hastalıkların 

kalite ve verimin azalmasına neden olduğu bildirilmektedir. Fungal 

hastalıklar; tarla döneminde, yeşil aksamda sağlıklı yaprak alanını 

azaltarak ve bitkide toksik maddeler oluşturarak ciddi ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. Diğer yandan yapraklarda leke ve 

nekrozlara neden olduğundan drog ve uçucu yağ kalitesinin düşmesine 

neden olmaktadır. Singh ve ark. (2016), dünyada üretilen tıbbi ve 

aromotik bitkilerde farklı mikroorganizmaların hastalıklara neden 
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olduğunu, ancak en önemli patojenlerin funguslar olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Funguslar bitkilerin toprak üstü ve altındaki tüm organlarını enfekte 

edebilmekte; bitkilerde kök ve gövde çürüklüğü, çökerten, yaprak 

lekesi, solgunluk, kuruma, yanıklık, antraknoz, mildiyö, külleme ve ani 

ölüm gibi hastalıklara neden olmaktadır. Literatürde; Puccinia, 

Peronospora, Erysiphe, Alternaria, Cercospora, Curvalaria, 

Diplocarpon, Drechslera, Macrophomina, Myrothecium, 

Colletotrichum, Phytophthora, Rhizoctonia, Pythium, Sclerotinia, 

Fusarium, Rhizopus cinsine ait birçok fungus türünün kekikte patojen 

olduğu bildirilmektedir. 

Bu çalışmada; ülkemizde İstanbul kekiği (Origanum vulgare var. 

hirtum) tarımı ve ıslah araştırmaları bulguları, kekik plantasyonlarında 

sıklıkla rastlanan hastalık etmenlerinin tanıtımı ele alınmıştır.  

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare var. hirtum)’nin Bitkisel 

Özellikleri ve Yetiştirme Teknikleri                       

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare var. hirtum), Lamiaceae 

(Ballıbabagiller) familyasından çok yıllık bir tür olup, ülkemizde doğal 

olarak daha çok Trakya, Batı ve Güney Anadolu’da yaygın olarak 

bulunmaktadır. Bu tür, 50-100 cm’ye kadar boylanabilen, saçak bir kök 

sistemine sahip olmakla birlikte, kökleri yaygın olarak 0-35 cm 

derinlikte bulunmakta, 75 cm derinliğe kadar inmektedir. Yaprakların 

gövdeye birleştiği yerlerden bol miktarda yan dal meydana 

gelmektedir. Yaprakları kalp şeklinden ovale kadar değişiklik 
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göstermektedir. Kekiğin morfolojik yapısının mevsimlere göre 

değiştiği (mevsimsel dimorfizm oluşturduğu) gözlenmektedir. Bu da 

bitkinin değişik koşullara adaptasyon yeteneğini arttırmaktadır. Kurak 

yaz aylarında küçük, kısa yapraklar oluşurken, ilk ve sonbaharda daha 

iri yapraklar oluşmaktadır (Şekil 2).  

  

Şekil 2. İstanbul Kekiğinde (Origanum vulgare var. hirtum) Yaprak Oluşumu ve 

Çiçeklenme Başlangıcı 

 

Bitkinin tohumları oldukça küçük olup, bin tane ağırlığı 0.2-0.3 g 

kadardır. Tohumlar kahverengi, yuvarlak-oval olup, çimlenme 

kabiliyetini 2-3 yıl muhafaza etmektedirler. Çimlenme 20°C de 1-2 

haftada gerçekleşebilmektedir. Tohumluk içerisindeki olgunlaşmamış 

tohumlar çimlenme gücünü düşürmektedirler. Çimlenme ışıkta ve 

karanlıkta gerçekleşebilmektedir. Tohum ekiminin steril torfa 

yapılması tavsiye edilmekle birlikte, tohumların üzerlerinin kalın bir 

torf veya toprak tabakası ile kaplanmaması, sonrasında düzeltilmesi ve 
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pülverizatör gibi fazla basınçlı olmayan bir sistemle sulanması tavsiye 

edilmektedir (Şekil 3).   

 

  

Şekil 3. İstanbul Kekiği (Origanum vulgare var. hirtum) Tohumları ve Torftan İlk 

Çıkış Görüntüsü 

 

Çiçekleri beyaz ya da nadiren pembe renkli olup, kaliks tüp biçiminde 

5 dişli ve tüylüdür. Bitkinin çiçeklenme dönemi genellikle temmuz-

ağustos aylarına rastlamaktadır. Tür büyük ölçüde yabancı 

tozlandığından kekik plantasyonlarında çiçeklenme döneminde çok 

sayıda arı ve böcek populasyonuna rastlanmaktadır. Bitkinin 

rejenerasyon kabiliyeti (biçim sonrası bitkinin yeniden gelişimi) yüksek 

olup, aynı vejetasyonda üç veya daha fazla sayıda biçim 

yapılabilmektedir (Şekil 4). 

Origanum türleri toprak isteği yönüyle kanaatkar olup, her türlü 

toprakta yetişebilmelerine karşın özellikle tınlı-killi alüviyal ve iyi 

havalanabilir, nötrden alkaliye kadar değişen (pH 6-8) topraklarda iyi 

gelişme göstermektedirler. Fazla su kök çürüklüğüne neden 

olabileceğinden drenajı iyi topraklar kekik yetiştiriciliği için elverişli 
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olmaktadır. Türler ilk tesis yılı hariç soğuğa karşı toleranslı ve 

dayanıklıdır. Kumlu topraklar yaz aylarında çok miktarda sulama 

gerektirdiğinden kekik yetiştiriciliğinde tercih edilmemelidir. Diğer 

çok yıllık türler gibi ilk yıl biçim tavsiye edilmemektedir, ya da hafif 

bir biçim önerilmektedir. İlk gelişme döneminin yavaş olması yabancı 

otlarla rekabetini güçleştirmektedir. 

   

  

Şekil 4. İlk Tesis Yılında ve İlerleyen Dönemlerde İstanbul Kekiğinin 

Haymana/İkizce Uygulama Araştırma Çiftliği’ndeki Plantasyonundan Görüntüler 
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Kekik üretimi; generatif (tohumla) veya vegetatif (çelik ya da köklü 

bitki parçaları) olarak mümkün olabilmektedir. Tohumdan kolayca 

üretilebilmelerine karşın yabancı döllenen bir bitki olması dolayısıyla 

eğer tat ve kokuda belirli kalite kriterleri aranıyor ise çelikle, gövde 

parçaları veya kök ayırma şeklinde üretimleri tavsiye edilmektedir. 

Vejetatif üretim; tercihen sürgün uçlarından veya yan sürgünlerden 

alınan çeliklerin perlit, torf veya ikisinin karışımında köklendirilerek 

tarlaya şaşırtılmasıyla ya da yaşlı gövdeden ayrılan köklü bitki 

parçacıklarının tarlaya dikimiyle gerçekleştirilmektedir. Çelikle üretim 

tohumla üretime kıyasla daha kısa sürede mümkün olduğundan 

üreticiye zaman kazanması yönüyle avantaj sağlayabilmektedir (Şekil 

5). 

 

Şekil 5. Vejetatif Olarak Uç Sürgünlerden Alınan Çeliklerin Perlit ve Torf Dolu 

Ortamlarda Köklendirilmesi 

 

Damla sulama sisteminin desteklediği plastik malça dikim yapılması, 

gerek yabancı otlarla mücadelenin kolaylaşması gerekse de 

hastalıkların kontrolü açısından kolaylık sağlayacağından iyi bir 

alternatif teşkil edecektir. 40x30 cm veya 50x30 cm dikim sıklığı ideal 
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olsa da, türe ait ruhsatlı bir herbisitin olmaması yabancı otlarla mekanik 

mücadeleyi zorunlu kıldığından son zamanlarda sıra arasının 1m’yi 

geçtiği, el rotovatörü ile yabancı ot mücadelesinin yapılabildiği 

desenler tercih edilmektedir. Hasat zamanının kullanım amacına uygun 

olarak yapılması büyük önem taşımaktadır. Eğer kaliteli drog amacıyla 

hasat yapılacaksa çiçeklenme öncesi, yaprakların dimorfizme girmeden 

önceki dönemde yapılması gerekmektedir. Eğer uçucu yağ amacıyla 

hasat yapılacaksa, plantasyonun en az %50’sinin çiçeklenmesi 

beklenilmelidir. Araştırmalarda Origanumlarda hasat zamanı 

geciktikçe karvakrol oranının yükseldiği de kaydedilmiştir (Baydar ve 

Avcu, 2020). Kurutma işleminin gölgede veya 40°C’yi geçmeyen 

kurutma dolaplarında yapılması, drog yaprak kalitesini ve elde edilecek 

uçucu yağ verim ve oranını arttıracağından önemlidir.  

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare var. hirtum) Verim ve Kalite 

Özellikleri 

Tınmaz ve ark. (2002)’nın Marmara Bölgesi’nden topladıkları 61 

örnekten 45’inin %3’ün üzerinde uçucu yağ oranına sahip olduğu 

kaydedilmiştir. Doğal floradan toplanan örneklerdeki karvakrol oranı 

%7.5-82.9, timol oranı ise 0.3-60.1% arasında değişmiştir. Bu bitkiler 

kültüre alındıktan sonra, karvakrol ve timol oranları sırasıyla %82.9’a 

ve %68.0’a yükselmiştir. Elli altı örnekte kültüre alınma sonrasında 

uçucu yağ oranlarında artış kaydedilmiştir.    

Balıkesir, Bursa ve Çanakkale’den toplanan on farklı Origanum 

vulgare var. hirtum popülasyonu ile yürütülen araştırmada uçucu yağ 

oranı %3.2-6.5 arasında tespit edilmiştir. Üç popülasyonun kemotipik 
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yapılarında farklılıklar gözlenmiş olup, timol oranı %0.2 ile 82.3, 

karvakrol oranı ise %1.9 ile 88.6 arasında değişim göstermiştir. En 

yüksek drog yaprak verimi 380.7 kg/da ile 9 numaralı popülasyondan 

elde edilmiştir (Karik ve ark., 2007).  

Saruhan ve ark. (2006), Ankara ekolojik koşullarında Origanum 

vulgare var. hirtum’un farklı ekim sıklıklarının verim ve kalite üzerine 

etkilerini incelemek amacıyla yürüttükleri araştırmada en yüksek yeşil 

herba verimini 3084.8 kg/da ile 50x30 cm uygulamasından, en yüksek 

drog herba verimini 736.7 kg/da ile 30x30 cm uygulamasından, en 

yüksek drog yaprak verimini ise 720.9 kg/da ile 50x30 cm ekim 

sıklığından elde etmişlerdir.  

Shalaby ve ark. (2011)’de O. vulgare var. hirtum ile Mısır’da organik 

tarım kapsamında yürüttükleri 2 yıllık araştırmada gövde çelikleri ile 

oluşturdukları plantasyondan her yetiştirme sezonunda iki biçim 

kaydetmişlerdir. İlk yıl iki biçimde toplam 1,064 ton/da, ikinci yıl 1,111 

ton/da yeşil herba verimi elde edilmiştir. Drog herba verimi ise ilk yıl 

yine iki biçimde toplam 0.426 ton/da, ikinci yıl ise toplam 0.454 ton/da 

kaydedilmiştir. Uçucu yağ oranı % 3.68 olarak tespit edilmiş olup, 

uçucu yağın temel bileşenlerini; % 38.31 karvakrol, % 20.65 timol, % 

18.44 p-cimen ve % 3.68 γ-terpinen oluşturmuştur. Maral ve ark. (2021) 

Origanum vulgare var. hirtum’da %82.1 karvakrol tespit etmişlerdir.  

Bahtiyarca Bağdat ve ark. (2015), Ankara ekolojik koşullarında farklı kekik 

türlerinin verim ve kalite özelliklerini araştırmak üzere kurdukları Origanum 

vulgare var. hirtum plantasyonunda iki yıl iki biçim sonuçlarını 

kaydetmiştir. 40x30 cm olarak kurulan plantasyonda ilk yıl iki 
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biçimden toplam 6.95 t/da, ikinci yılda 6.78 t/da yeşil herba verimi, yine 

sırasıyla iki biçim toplamı 1.53 t/da ve 2.11 t/da drog herba verimi elde 

edilmiştir. Uçucu yağ oranı her iki yılda ortalama %4.56 ve %4.68 

olarak tespit edilmiş olup, uçucu yağın bileşenlerini; %54.71 ile %52.67 

timol oluşturmuştur.  

Yine gün uzunluğunun bitki boyu ve sürgün sayısı üzerine etkilerinin 

kontrollü şartlarda gözlemlendiği araştırmada, 10 saatlik gün ışığına 

maruz kalan Origanum vulgare var. hirtum bitkilerinin en yüksek uçucu 

yağ oranına sahip olduğu belirlenmiştir. Karvakrolün mevsim 

ilerledikçe yükseldiği ve sırasıyla %58.3, %65.6 ve %74.55 olduğu 

kaydedilmiştir (Bahtiyarca Bağdat ve ark., 2016).  

De Mastro ve ark. (2017), İtalya’da 25 yabani O. vulgare 

popülasyonunda yürüttükleri araştırmada, uçucu yağ oranı %0.96-5.10 

oranında değişmiş, uçucu yağ bileşenleri yönüyle 2 ana grup, 3 alt grup 

oluşmuştur. İlk grubu linalilasetatın domine ettiği linalool/linalil asetat 

grubu, ikinci grubu da temel bileşenlerini karvakrol, timol ve γ-

terpinenin oluşturduğu grup teşkil etmiştir.  

Ülkemizde ve Dünyada Kekik Üretim Alanlarında Tespit Edilen 

Hastalıklar ve Belirtileri  

TARM, İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yürütülmekte olan 

ıslah çalışmalarında Oregano türlerinin hepsinde; bitkilerin gövde, kök 

boğazı ve dallarında Boeremia exgiua var. exigua, Alternaria alternata 

ve A. tenuissima enfeksiyonunun sorun olduğunu, bazı bitkilerde ise 

Puccinia menthae’nin neden olduğu pas ve solgunluğa neden olan 
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Fusarium equiseti belirlenmiştir (Çakır ve ark., 2021). Boeremia exgiua 

var. exigua bitkilerin gövde ve dallarında kahverengi nekrozlara, zaman 

zaman sağlıklı alanla bir arada yanıklık şeklinde belirtilere yol açmıştır. 

Hastalığın ilerlemesiyle; nekrozların olduğu kısımlarda çatlama ve 

yarılma, iletim demetlerinde önce kahverengi renk değişikliği, dalların 

içinin boşalması, nektorik lekelenmeyle birlikte gövdenin ayırılarak 

yassılaşması ve ileri aşamada bitkilerde kuruma gibi belirtiler ve çeşitli 

boyutlarda yaprak lekeleri, lezyonlar ve yanıklar gözlenmiştir (Şekil 6). 

    

 

  

 

     

    

 

Şekil 6. Boeremia exgiua var. exigua’nın Kekik Bitkilerinin Gövde ve İletim 

Demetlerinde Oluşturduğu Belirtileri (Çakır ve ark., 2021). 

 

Boeremia exgiua var. exigua’nın neden olduğu hastalığın görüldüğü 

bitkilerde genel olarak yaprak enfeksiyonları çok fazla görülmemekle 

birlikte, yaprak enfeksiyonları olan bitkilerde de Alternaria alternata, 

A. tenuissima ve Boeremia exgiua var. exigua karışık olarak tespit 

edilmişlerdir. A. alternata, A. tenuissima’nın kekik bitkilerinin 
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yapraklarında koyu kahverengi, düzensiz, ̴dairesel (2 - 10 mm 

büyüklüğünde), konsantrik halka şeklindeki lekeleri zaman zaman 

birleşerek tüm yaprağın ve bitkinin kurmasına neden olmuştur. 

Başlangıçta alt yapraklarda görülen ilk enfeksiyonlar sekonder 

enfeksiyonlarla bitkinin tüm organlarına ve diğer bitkilere yayılmıştır 

(Şekil 7).  

 

 

 

 

  

Şekil 7. Kekik Bitkilerinde Alternaria alternata, A. tenuissima’nın Neden Olduğu 

Yaprak Lekeleri ve Etmenin Görüntüsü (Çakır ve ark., 2021). 

 

Çakır ve ark. (2021)’nın bildirdiğine göre; ülkemizde ilk kez pas 

patojeni Puccinia menthae sadece Origanum vulgare var. gracile’da 

belirlenmiş ve şiddetli enfeksiyon meydana getirmiştir. Yaprakların alt 

yüzeylerinde küçük, tozlu, parlak turuncu, sarı veya kahverengi 

püstüller meydana gelmiştir. Hastalık sürgünlerin soluk ve biçimsiz 

gelişmesine, yaprak dokusunun enfekte olan alanlarının ölmesine, 

yaprakların kuruyarak bitkiden düşmesine neden olmuştur. 

Yapraklarda sarı veya turuncu renkte (urediniospores) pas püstüllerinin 
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olduğu dönemde hastalık en yıkıcı seviyede olmuş, daha sonra pas 

püstülleri kahverengine dönmüştür (Şekil 8). 

 
Şekil 8. Pas Patojeni Puccinia menthae’nın Origanum vulgare var. gracile 

Yapraklarında Oluşturduğu Belirtileri (solda) ve Sporları (sağda), (Çakır ve ark., 

2021). 

 

Kekik üretim alanlarında yapılan kontrollerde; solgunluk ve kök 

çürüklüğü etmeni Fusarium spp. hem Ankara’da (Fusarium equiseti) 

hem de Denizli’de (Fusarium oxysporum) solgunluk, kloroz, sararma 

ve kuruma belirtisi gösteren kekik bitkilerinde (Şekil 9) tespit edilmiştir 

(Çakır ve ark. 2021; Çakır, 2022a). Polonya’da; Fusarium avenaceum, 

Fusarium culmorum, Fusarium equiseti ve Fusarium oxysporum‘un 

Origanum vulgare türü kekiklerde hastalık oluşturduğu belirlenmiştir. 

Bu funguslar kekiklerin tüm kısımlarından (kök, gövde ve yaprak) izole 

edilirken, köklerden ve gövdelerden elde edilen izolatların oranlarının 

sırasıyla %48.57 ve %32.03 olduğu belirlenmiştir Yapraklardan ise 

Fusarium oxysporum dışında tüm türler izole edilmiştir (Zimowska, 

2015). 
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2013-2014 yıllarında Denizli ilinde Bekilli (Merkez), Buldan 

(Çamköy), Çal (Kabalar), Güney (Aydoğdu, Eziler ve Adıgüzel) ve 

Merkez (Gözler) ilçeleri ile Manisa ilinin Salihli (Poyrazdamları ve 

Yeşilova) ilçesinde yapılan sürveylerde 29 tarlada kök ve kökboğazı 

çürüklüğü gösteren Origanum onites ve O. vulgare türü kekik 

bitkilerden Macrophomina phaseolina ve Rhizoctonia solani izole 

edilmiş ve bu etmenlerin patojenlikleri ortaya konmuştur (Tepedelen 

Ağaner ve Cer, 2017). 

 
 

Şekil 9. Kekik Bitkilerde Sararma, Solgunluk, Kök Çürüklüğüne Neden Olan 

Fusarium spp. Belirtileri (Çakır ve ark., 2021) 
 

Origanum onites türü kekiklerde, Urfa/Akçakale’de Neoscytalidium 

dimidiatum’un yaprak yanıklığına neden olduğu, (Alkan ve ark., 2022), 

Denizli’de ise Golovinomyces biocellatus’un neden olduğu külleme ilk 

kayıt olarak bildirilmiştir (Ağaner ve ark., 2021). 2022 yılında, 

Ankara’da Origanum vulgare var. hirtum ve O. onites türlerinde de 

Golovinomyces biocellatus (Şekil 10) tespit edilmiştir (Çakır, 2022b). 

Hastalık bitkilerde yaprak, dal ve gövdede tozlu görünümlü, beyaz veya 

kirli beyaz renkli fungal örtü şeklinde görülmektedir. Hastalıklı 

yapraklarda kıvrılma, kahverengileşme ve kuruma görülmektedir. Bu 



225 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

hastalık İtalya’da Lamiaceae familyasından pot marjoram olarak da 

bilinen Origanum vulgare L. türünde de tespit edilmiştir (Garibaldi, 

2012). 

 

Şekil 10. Ankara’da Origanum vulgare var. hirtum ve O. onites Plantasyonlarında 

Görülen Külleme Hastalığı Belirtileri (Çakır, 2022b). 
 

Dünyada önemli kekik üretim alanlarında yapılan çalışmalarda 

özellikle toprak kökenli fungal patojenlerin kekik üretiminde önemli 

ölçüde kalite ve verim azalmasına neden olduğu bildirilmektedir 

(Zimowska, 2015). Amerika Birleşik Devletleri’nde Phytium cinsi 

fungusların kekiklerde kök çürüklüğüne neden olduğu, Alternaria, 

Botrytis, Helminthosporium ve Stemphylium spp.’nin ise yaprak 

lekelerine yol açtığı belirlenmiştir (Farr ve ark., 1995). İtalya ve 

Amerika’da, Phytophthora tentaculata’nın, kekik fideliklerinde kök ve 

kök boğazı çürüklüğüne neden olan önemli bir patojen olduğu 
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belirlenmiştir. Etmen bitkinin toprak üstü kısmında; yapraklarda 

sararma, kloroz, solgunluk, gövde ve dallarda kahverengi nekrozlara 

neden olmuş ve bitkinin tamamen çökmesine yol açmıştır. Bitkilerin 

yeşil aksam belirtilerinin görülmesinden itibaren 30 gün içerisinde 

yaklaşık %80’i ölmüştür (Martini ve ark., 2009; Rooney-Latham, 

2015).  

Polonya'da 2012–2014 yıllarında kekik bitkisinde (Origanum vulgare 

L.) farklı bitki kısımlarına kolonize olan ve zarar yapan fungusların 

çeşitliliği üzerine çalışmalar, ülkenin güney doğusunda bulunan kekik 

plantasyonlarında gerçekleştirilmiştir. Genellikle konsantirik ve yaprak 

damarlarıyla sınırlı, nekrotik ve düzensiz lekelerden Alternaria 

alternata ve Stemphylium botryosum izole edilmiş, daha açık renkli 

merkezli ve hafif kabarık konsantrik bir zonla çevrilerek ayrılmış 

nekrotik lekelerden ise Colletotrichum fuscum cinsine özgü konidia 

içeren acervuli belirlenmiştir.  

Tespit edilen bütün hastalık belirtileri, gerek vejetasyonun 

başlangıcında, gerekse de vejetasyon döneminde yapraklar üzerinde 

artan sayıda leke olarak gözlenmiş, enfekteli noktaların zamanla 

birleşerek yaprakların kurumasına ve erken yaprak dökümüne yol 

açtığı, kök boğazında ve gövdelerin alt kısımlarında nekroz ve doku 

çürümelerine neden olduğu belirlenmiştir. Üç yıllık çalışmalar boyunca 

kekiklerin analiz edilen kısımlarından toplam 25 tür tarafından temsil 

edilen 1003 fungus izolatı elde edilmiş bunlar içerisinde; hem 

köklerden hem de gövdelerden en fazla da yapraklardan elde edilen tür 

Alternaria alternata olmuştur. Fusarium spp., Boeremia exigua var. 
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exigua ve Rhizoctonia solani nekroz ve doku parçalanması gösteren 

kök ve gövdelerden elde edilmiştir. 

 

Şekil 11. Colletotrichum fuscum'un Merkezi Daha Açık Ve Kenarları Hafif Kabarık, 

Konsantrik Zonlu Nekrotik Lekeleri (Zimowska, 2015). 

 

Bitkilerin, kök boğazı ve gövdenin alt kısmında ve köklerde nekroz, 

çürüklük, yapraklarında yanıklık, solgunluk, geriye ölüm ve kurumaya 

neden olan birçok toprak kökenli fungusun; Alternaria alternata, 

Cladosporium cladosporioides, Chaetomium globosum, 

Colletotrichum fuscum, Epicoccum nigrum, Fusarium avenaceum, F. 

culmorum, F. equiseti, F. oxysporum, Gliocladium fimbriatum, 

Gliocladium roseum, Botrytis cienerea, Boeremia exigua var. exigua, 

Mucor hiemalis, Penicillium chrysogenum, Phoma leonuri, Phoma 

multirostrata var. macrospora, Phoma versabilis, Rhizoctonia solani, 

Stemphylium botryosum Talaromyces flavus, Trichothecium roseum, 
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Trichoderma harzianum, Trichoderma koningii, Trichoderma viride 

olduğu tespit edilmiştir (Zimowska, 2015).  

Zimowska ve Król (2021) tarafından Colletotrichum fuscum ile kekik 

phyllosphere fungus türleri arasındaki biyotik etki üzerine yapılan 

araştırmalarda, test edilen tüm mantarların C. fuscum'un büyümesini 

engellediğini, ancak sınırlayıcı etkinin boyutunun farklı olduğunu 

göstermiştir. Trichoderma ve Clonostachys cinslerinden fungusların en 

etkili ve pozitif antagonistler olduğu, Alternaria alternata, Botrytis 

cinerea ve Fusarium spp. yüksek IBE (individual biotic effect) 

değerlerine rağmen negatif antagonistler olarak kabul edilmiştir.  

Garibaldi ve ark. (2013), Origanum vulgare L., türü kekiklerde 2012 

sonbaharında, Albenga (kuzey İtalya) yakınlarındaki bir çiftlikte, 

turba/perlit karışımı içinde yastıklarda yetiştirilen 30.000 adet 50 

günlük bitkinin %6'sında yanıklık gözlemlediler. Hastalıklı bitkilerde 

alttan başlayarak gövde ve yapraklarda yarım daire şeklinde sulu 

lezyonlar görülmüş olup; hastalık ilerledikçe, yanık yapraklar 

kahverengiye dönmüş, pörsümüş ve yaprakların etrafındaki sürgünlere 

sarılmıştır. Sonunda, enfekte olmuş bitkilerde ölüm meydana gelmiştir. 

Hastalıklı bitki dokularından yapılan izolasyonlarda Rhizoctonia solani 

hastalık etmeni olarak belirlenirken, etmenin anastomosis grubu da AG 

1 IB olarak saptanmıştır. 

Colletotrichum türleri, birçok bitki ile birlikte kekikte de hastalık 

meydana getirmektedir. Florida’da ticari üretim yapılan bir tarladaki 

kekik (Thymus vulgaris L.) bitkilerinde; Colletotrichum 
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destructivum’un bitkilerin %15’ini hastalandırdığı, başlangıçta 

bitkilerin yapraklarında sarı klorotik lekeler şeklinde başlayan daha 

sonra genişleyerek gövdeye de yayılan lekelere neden olduğu, bu 

lekelerin  zamanla koyu kahve lezyonlara dönüştüğü kaydedilmiştir (Fu 

ve ark., 2015). Meksika'daki bir fidanlıkta, Colletotrichum tropicale, 

Origanum vulgare türü kekik bitkilerinin yaklaşık %25'inde yaprakta 

düzensiz, kahverengi ve sarı halka şeklinde antraknoz simptomları 

meydana getirmiştir (Ayvar-Serna ve ark., 2020). İtalya’da 

Colletotrichum fioriniae, Origanum vulgare yapraklarından izole 

edilmiş, bu bitkide patojen olduğu bildirilmiştir (Guarnaccia ve ark. 

2019). 

Phoma cinsinin çok sayıda türü Lamiaceae familyasına ait bitkiler için 

önemli patojen olarak rapor edilmiştir (Zimowska, 2011; Morgan-Jones 

ve Burch, 1988). Kıbrıs Rum kesiminde yapılan bir çalışmada 

Origanum dubium türünün %20’sinde yapraklarda çok ciddi solgunluk 

ve toprağa yakın kısımlarından itibaren gelişen ıslak koyu nekrozlar 

şeklinde görülen hastalığın Boeremia exigua var. exigua’nın neden 

olduğu gövde çürüklüğü olduğu belirlenmiştir (Samouel ve ark, 2016). 

Phoma multirostrata var. macrospora’nın Biella (Kuzey İtalya) 

yakınlarındaki üç farklı lokasyonda yetiştirilen 2 yaşındaki kekik 

bitkilerinde şiddetli bir yaprak yanıklığı hastalığı gözlemlenmiştir. 15 

ila 25°C arasında değişen sıcaklıklarda ve yüksek bağıl nemde, uzun 

süreli yaprak ıslaklığı sonucunda, enfekteli yaprakların üst ve alt 

taraflarında ve genç sürgünlerde ilk önce küçük, siyah noktalar 

meydana gelerek oluşan nekrotik alanlar başlangıçta 1 mm 
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çapındayken, 12 mm'ye kadar gelişerek ve sıklıkla tüm yaprakları 

kaplamış, bahçenin gölgeli alanlarında yetişen yaklaşık 50 bitkinin 

%100'ünde görülmüş ve yaprak yüzeyinin en az % 40'ını etkilenmiştir 

(Garibaldi, 2015). İran’da 2016 yılı İlkbaharında, Hyrcanian 

ormanlarında Origanum vulgare L. türü kekiklerin yapraklarında sorun 

olan köşeli lekelere Phoma herbarum’un neden olduğu ortaya 

konulmuştur (Basavand ve ark., 2020). 

Sokolova ve ark. (2022), Letonya Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 

Üniversitesi'nde 2020 yılı sonbaharında, tıbbı ve aromatik bitkilerin 

genetik kaynak ex-situ koleksiyonlarındaki 44 farklı Oreganum türü 

arasından Origanum vulgare türünde, bitkilerin %10’unda, yaprak 

uçları ve kenarlarında kahverengi nektotik lekelerin oluşması ile 

birlikte yaprak ölümlerinin gerçekleştiği, yapılan izolasyonlarda buna 

yol açan fungal etmenin Truncatella angustata olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Daha az görülmekte birlikte fungal etmenler dışında diğer hastalık 

etmenleri de kekikte hastalık yapabilmektedir. İtalya’da Thymus 

vulgaris L. kekiklerin solgunluk belirtisi gösteren yapraklarında Bakla 

solgunluk virüsünün hastalığa neden olduğu belirlenmiştir (Bellardi ve 

Rubies-Autonell, 2001).  

SONUÇ 

Bu çalışmada; son yıllarda önemi gittikçe artan İstanbul kekiği 

(Origanum vulgare var. hirtum)’nin bitkisel ve morfolojik özellikleri, 

yetiştirme koşulları ve hastalıkları üzerinde durulmuştur. Kekik halen 
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dünya ticaretinin büyük bir kısmını ülkemizin karşıladığı önemli bir 

bitki olup, sürdürülebilir bir kekik üretimi ve tarımı için; verim ve kalite 

değerleri belirlenmiş, ıslah programlarından tescil ettirilmiş çeşitlerin 

kullanımı büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde kekik üretimi ve 

tarımının yaygınlaşması, kekikte gerek drog gerekse uçucu yağ gibi 

kalite özelliklerinin düşmesine neden olan hastalık etmenlerinin 

tanımlanması ve mücadelesi konularını gündeme getirmiştir. Kekik 

hastalıkları üzerine yapılmış sınırlı sayıdaki araştırma bu çalışma ile 

biraraya getirilmiş olup, buradaki literatür bilgilerinin ileriki ıslah 

programlarına ve konu ile ilgili çalışacak araştırmacılara katkıda 

bulunması beklenmektedir. 
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GİRİŞ 

Karabuğday (Fagopyrum esculentum, Fagopyrum tataricum) 

Polyganeceae (Kuzukulağıgiller) familyasına ait tek yıllık bir bitkidir. 

Orijini Orta Asya, Kuzey Çin veya Himalayalar bölgesi olduğu ve 

buralardan dünyaya yayıldığı varsayılmaktadır. Çin, Rusya ve Ukrayna 

başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde üretilmekte ve yıllara göre 

değişmekle birlikte 3,5 milyon hektarlık bir alanda tarımı 

yapılmaktadır. Çin bu üretimin yaklaşık yarısını tek başına yapmaktadır. 

Bunu sırasıyla yaklaşık 650 ve 294 bin tonluk üretimlerle Rusya ve Ukrayna 

izlemektedir. Dünyada karabuğday ticaretinde ithalat 170.704 ton 

(152.955.000 $), ihracat 124710 ton (110.191.000 $) olarak gerçekleşmektedir 

(FAO, 2011). 

Karabuğdayın dünyada iki türünün tarımı yapılmaktadır. Bunlar; 

yaygın karabuğday veya karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench) 

ve tatar karabuğdayıdır (F. tataricum L. Gertn.). Tatar karabuğdayın 

tarımı daha çok yöresel yapılmakta olup, dünyada yaygın olan ve 

ticareti yapılan tür  F. esculentum Moench.’dır. Karabuğdayın tahıllarla 

hiçbir akrabalık bağlantısı yoktur. Tahıllar, Gramineae familyasından 

olup, karabuğday ise Polygonaceae familyasından tek yıllık bir bitkidir. 

Karabuğdayı tahıllardan ayıran en önemli temel fark ise çift çenekli bir 

bitki olmasıdır (Dizlek ve ark,. 2009).   

Tarımsal açıdan alternatif bir bitki olan karabuğdayın oldukça farklı 

kullanım alanları vardır.  İnsan beslenmesinde, hayvan beslemede, 

nektar kaynağı olarak arıcılıkta, yeşil gübre ve toprak düzenleyicisi 
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olarak tarımda kullanım alanlarına sahiptir. Glütensiz un sağlaması 

nedeniyle başta çölyak hastaları olmak üzere insan sağlığı açısından 

karabuğdaya ilgi dünyada giderek artmaktadır. Karabuğday 

proteinlerinin biyolojik değerinin % 90 ile yumurta ve anne sütüne 

yakın olması karabuğdayı tüm sebze ve meyvelerin üstüne çıkarmakta 

ve gıda açısından önemi giderek artmaktadır (Griffifth ve ark., 1955, 

Griffith ve ark., 1994, Kreft ve ark., 2006; Tang 2007). Bunun yanında 

karabuğday tüketimi ile ilgili alerjik reaksiyonlar da mevcuttur 

(Wijngaard ve Arent 2006). Sadece çölyak hastalarında alerjik 

reaksiyonların görülme oranları % 1 civarındadır (Wieslander ve ark., 

2001; Sahlberg ve ark., 2010). 

Karabuğday 60-90 gün kısa bir zaman diliminde olgunlaşması ve 

ekolojik istekleri oldukça sınırlı olduğu için yetiştirilmesi kolay bir 

üründür. Sağlık açısından çok önemli avantajları olan bu bitkinin bal 

arıları ile tozlaşmasının etkin hale getirilerek üretim miktar ve 

kalitesinin artırılmasının yanında üretilecek bal ve polenin kimyasal 

analizleri yapılarak özellikle balın içinde bulunan antioksidan 

maddelerin belirlenmesi karabuğday balını daha önemli hale getirebilir. 

Karabuğdayın zengin fenolik madde içeriği nedeniyle antioksidan 

özelliğinin de yüksek olduğu düşünülmektedir (Fujita ve ark., 2003; 

Fessas ve ark.. 2008). Tokoferol ve fenolik bileşikler gibi diğer 

antioksidanlarla birlikte flavanoller ve türevlerini içeren karabuğday 

açısından zengin bir diyetin, kalın bağırsakta Bifidobakteriler ve 

Laktobasillerin aktivitesini ve büyümesini teşvik ettiği bildirilmiştir. 

(Fessas ve ark., 2008). Örneğin karabuğday çayının antioksidan 
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özelliğinden dolayı kardiyovasküler hastalıkları ve arteriosklerosis 

riskini azalttığı rapor edilmektedir (Dietrych-Szostak ve Oleszek 1999).  

Kendine döllek olmayan ve arılara ihtiyaç duyan bu bitkinin uzun süre 

çiçek açması ve önemli derecede nektar salgılaması nedeni ile hem 

çiftçinin ve hem de arıcıların talep edeceği bir ürün haline 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu yüzden hem beslenme ve hem de 

sağlık açısından oldukça umut verici olan karabuğday bitkisi 

konusundaki çalışmaların artırılması ve yaygınlaştırılmasında yarar 

görülmektedir.   

KARABUĞDAY (F.esculentum Moench) YETİŞTİRİCİLİĞİ 

İklim ve Toprak İstekleri 

Karabuğday iklimin nemli ve serin olduğu yerlerde çok iyi şekilde 

yetişmektedir. Yetişme süresinin kısa olması (8-14 hafta) ve gelişme 

için sıcaklık isteğinin düşük olması, kuzey enlemlerde ve yüksek 

yerlerde (0-4200 m) yetişebilmesine olanak sağlamaktadır. Dona karşı 

hassas olup, donlu havalarda ölmektedir. Çiçeklenme döneminde 

kuraklık, yüksek sıcaklıklar veya düşük sıcaklıklar çiçeklenme ve 

tohum tutumu üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Ekim, son donlardan 

sonra erken ve havaların serin olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Tatar 

karabuğdayı soğuğa daha dayanıklıdır ve F. esculentum'dan daha 

yüksek rakımlarda yetiştirilebilir (Olgunçelik Kaplan, 2018). 

İklim şartları uygun olduğu müddetçe topraktan talebi az olup hemen 

hemen her türlü toprakta yetişebilmektedir. Verimli olmayan yerlerde 

ve marjinal yerlerdeki ziraat sistemine uygun bir bitki olarak 

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=FAES2
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Güneydoğu Asya ve Asya’nın geniş alanlarında yetiştirilir. Drenajı iyi 

orta tip topraklar oldukça uygundur. Kireç miktarı çok yüksek, kuru 

veya çok nemli ve ağır topraklar verim açısından iyi değildir. Verimli 

olmayan asit topraklara (pH 4–6) toleransı iyidir. Azot içeriği yüksek 

olan topraklarda tohum verimi düşer. Bu topraklarda yatma da vardır 

ve yatmanın olduğu bitkilerde genellikle iyileşme olmaz. (Biber, 2017). 

Kaymak tabakası bağlayan killi topraklarda fide çıkışı zayıf 

olabilmektedir. 

Tohumluk 

Üniform bir çıkış ve iyi bir verim için iyi kaliteli tohumluk 

kullanılmalıdır. Tohum uzun yıllar canlılığını korumakla beraber iyi bir 

çıkış için bir yıldan daha eski tohumların kullanılmaması daha iyi sonuç 

verir. Bazı tiplerinde hasat edilmiş tohumların yeniden çimlenebilmesi 

için 30-60 gün bekledikten sonra ekilmesi istenmektedir. İyi bir çıkış 

ve çimlenme yönünden tohumun çimlenme kabiliyetinin en az % 85 bin 

tane ağırlığı yüksek, kırılmamış ve hastalıksız olması istenir. Tohumlar 

tam olgunlaşmış tanelerden oluşmalı, çöp ve diğer bitki kısımlarıyla, 

diğer ürün tohumlarıyla karışık olmamalıdır. Taneler depolanmadan 

önce suni kurutma yapılırken 40-43°C den fazla sıcaklıkta 

kurutulmaması tohumun canlılığı açısından önemlidir. Tohum rengi 

çeşit veya ekotiplere göre açık yeşil, yeşil, kahverenginin farklı tonları, 

gri ve siyah olabilmektedir. 

Ekim ve Bakım 

Dona karşı hassas olduğu için ilkbaharın son donları geçtikten sonra her 

an ekilebilir. Tohum elde etmek için bitki büyüme hızı dikkate 
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alındığında son ekim tarihi sonbaharda ilk donlardan 10-12 hafta öncesi 

olmalıdır. Japonya’da iki farklı zamanda ekilmektedir. İlk ekim Nisan 

ayında, 2. ekim ise Temmuz ayının ortasındadır (Acar, 2009). 

Türkiye’de de ekim aynı zamanlara rastlamakta olup, ekimden 3–5 gün 

sonra (en geç 10 gün içinde) topraktan çıkar. Çıkış zamanı ekim 

derinliği, toprak tipi ve nemi, sıcaklık vb. durumlara göre değişir.  

Ekimler 2-3 cm derinliğe yapılır, daha fazla derine ekilirse zayıf bir 

çıkış olur. Makineli ve serpme ekim olmak üzere iki türlü ekim 

uygulanır.  Yaygın olan ve tavsiye edilen makineli ekimdir. Makineli 

ekimde dekara 3,5–8,0 kg arasında tohum kullanılır. Büyük tohumlarda 

ortalama 5–6 kg/da, küçük tohumlarda 3,5–4,0 kg/da civarında 

tohumluk kullanılmaktadır. Yabancı otlarla rekabeti artırmak, gölgelik 

oluşturmak, erken olgunlaşmayı sağlamak için daha sık ekim önerilir. 

Ayrıca sulanır alanlarda da tohumluk arttırılmaktadır. Serpme ekimde 

tohumluk oranı fazla olup 7,0–13,0 kg/da arasındadır. Mibzerle 

ekimlerde daha az tohum gerekir ve daha üniform çıkış sağlanır. 

Genellikle hububat mibzeri ile ekimi yapılsa da karabuğday 

yetiştiriciliğinde mevcut birçok mibzer de kullanılmaktadır. Mibzerli 

ekimlerde sıra arası 15-20 cm olması tavsiye edilir. Karabuğdayda bazı 

çeşitlerde dallanma kuvvetli olduğu için seyrek ekim yapılsa da iyi 

çıkışların olması bu durumu kısmen telafi edebilmektedir (Biber, 2017). 

Serpme ekim bitkiler nektar kaynağı olarak bal üretimi için veya 

kapama amacıyla kullanılmadıkça tavsiye edilmez.  

Fakir ve verimsiz topraklarda da ürün verebilen karabuğday, özellikle 

kumlu verimsiz topraklarda az miktarda olsa gübrelenmelidir. 
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Karabuğday diğer bitkilerden daha etkili bir şekilde topraktaki fosforu 

kullanabilmektedir. Topraktaki fazla azotun tane verimini düşürdüğü 

belirtilmektedir. Bu nedenle fazla gübre ihtiyacı olmayıp, ekimle 

birlikte veya öncesinde az miktarda gübre kullanılır. Kanada’nın 

Manitoba şehrinde 160 kg/da tane ürünü veren karabuğdayın, topraktan 

4,7 N kg da-1, 2,2 P2O5 kg da-1 ve 4,0 K2O kg da-1 kaldırdığı 

belirtilmiştir (Acar, 2009). Azotlu gübre çıkıştan sonra da verilebilir. 

Sulama ihtiyaç olursa ekimden sonra yapılmalıdır. Sulama sayısı iklime 

özellikle de yağışa ve toprak yapısına göre değişir. Karabuğday hızlı 

gelişmesi sebebi ile yabancı otlarla mücadele edebilir, fakat yabancı 

otlar çıktığında karabuğday belirli büyüklükte olmalıdır. Karabuğday 

için çeşitli herbisitler (herbisitler) kullanılabilirken, yabancı ot kontrolü 

genellikle sık ekim gibi kültürel yöntemlerle kontrol altına alınabilir 

(Köksal, 2017).  

Vejetatif ve generatif zamanlar net olarak ayrılmayıp, olgunlaşan 

tohumlarla birlikte çiçeklenme de görülebilmektedir. Paroda ve Joshi 

(Campbell, 1997’den) hastalık etmenleri olarak Sphacelothea fogopyri, 

Septoria polygonicola, Phytophthora fagopyri,Erysiphe 

polygon,Ascochyta italica,Puccinia fagopyri, Sclerotinia libertiana, 

Botrytis cinereu, Fusarium spp., Alternaria alternata, Bipolaris 

sorokiniana, Peronospora ducumeti  şeklinde, zararlıları: 

Acanthecelids obtectus, Cirphis spp., Cephitineu sp. , Mycetophagus sp. 

olarak bildirmiştir. 
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KULLANIM ALANLARI VE ÖNEMİ 

Birçok farklı ekolojilerde yetişebilen karabuğday aynı zamanda farklı 

kullanım alanlarına da sahiptir. Karabuğday bitkisinin sadece tohumu 

kullanılmaz, bitkinin hemen hemen her kısmı farklı amaçlar için 

kullanılabilir. Bitkinin yetişme şekli, süresi ve tarım açısından 

yetiştirilmesinin avantajları gelecekte kullanımını yaygınlaştıracaktır 

(Köksal, 2017). Başlıca kullanım alanları aşağıda özetlenmeye 

çalışılmıştır. 

İnsan Beslenmesinde:  

Farklı ülkelerde farklı oranlarda insanlar tarafından özellikle taneleri 

tüketilmektedir. Bitkinin tanelerinin yanında yaprakları ve sürgünleri 

de sebze olarak tüketilmektedir. Taneleri doğrudan pilav, çorba ve 

dolma vb. yiyeceklerde, patatesle birlikte patatesli yiyeceklerde, 

pudinglerde, etli yemeklerde karışım halinde kullanılmaktadır. Ayrıca 

tahıldan elde edilen un, saf veya diğer unlarla karıştırılarak ekmek, 

bisküvi, kek, makarna, kurabiye, dondurma külahı gibi ürünlerin 

üretiminde kullanılmaktadır (Karafaki, 2017). Uzakdoğu ve Asya 

ülkelerinde yöresel yemekler yapılmaktadır. Likör ve içki yapımında da 

kullanıldığı belirtilmektedir.  

Serin iklim tahıllarında bulunan ve çölyak hastaları için zararlı olan 

glüten karabuğday tanesi ve ununda bulunmadığından diğer tahıl 

unlarıyla karıştırılmadığı sürece çölyak hastaları rahatlıkla tüketilebilir 

(Olgunçelik Kaplan, 2018). Türkiye’de yaklaşık 800.000 çölyak hastası 

olduğunu, bu kadar kişinin glütensiz ürün ile beslenmesinin önemli bir 
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sağlık sorunu olduğunu ve glütensiz gıdaların fiyatlarının yüksek 

olması sebebi ile de alım gücü düşük hastalar için problem teşkil ettiğini 

belirtmiştir (Ünal, 2007). Karabuğday’ın ülkemizde üretimiyle birlikte 

çölyak hastaları da ucuz ve güvenilir besin kaynağına kavuşmuş 

olacaktır.  

Karabuğday, kullandığımız tahıllara göre bazı besin maddeleri ve 

aminoasitlerce daha zengin olup, sağlıklı yaşam için gerekli gıda olarak 

kabul edilmekte ve tüketimi bazı ülkelerde teşvik edilmektedir. 

Japonya’da ortalama 100 bin tonluk tüketimin %20’si yerli üretimle 

karşılamakta, kalan kısım için ithalat yoluna giderilmektedir (Komeichi 

ve ark.1992).  

Tablo 1. Karabuğday ve bazı tahıllarda kullanılabilir protein içeriğinin 

karşılaştırılması 

Karabuğdayın proteini çok iyi bir kaliteye sahip olup, tahılların aksine 

esansiyel amino asit olan lisince zengindir. Yine vitaminlerce ve 

mineral madde bakımından da zengindir. Sadece karabuğdaya bağlı 

sürekli tüketim de önerilmemekte, bu durumlarda deride ışığa 

hassasiyet oluşturduğu belirtilmektedir. Tablo 1’de tahıllarla 

Yiyeceğin İsmi 
Ham Protein Oranı 

(%) 

Net Faydalı Protein 

Miktarı (%) 

Karabuğday unu 12 74 

Kahverengi pirinç 7 70 

Buğday unu 10 47 

Mısır 10 42 

Kaynak:  Namai,1992 
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karabuğdayın kullanılabilirlik açısından protein içeriğinin 

karşılaştırması,  Tablo 2’ de B1 ve B2 vitaminlerinin karşılaştırılması, 

Tablo 3’de ise karabuğdayın mineral madde ve vitamin içeriği 

verilmiştir. Yüksek lisin içeriği sebebi ile karabuğdayın proteinleri tahıl 

(buğday, arpa, çavdar, mısır gibi) proteinlerinden daha yüksek biyolojik 

değere sahiptir. Karabuğday tanelerinin en büyük kısmını oluşturan 

nişasta içeriği kuru maddenin % 59 ila % 70’i arasında değişmektedir. 

Karabuğday tanelerinden elde edilen nişasta, tahıl nişastasından 

farklıdır (Campbell, 1997).  

Tablo 2. Karabuğday ve tahılların Vit.B1 ve Vit.B2 içeriklerinin 

karşılaştırılması (mg/100gr) 

Yiyeceğin ismi  Vitamin B1 Vitamin B2 Diyet lifi 

Karabuğdayın unu  0.46 0.11 1.0 

Kahverengi pirinç 0.54 0.06 1.0 

Buğday unu 0.20 0.04 0.3 

Mısır 0.30 0.10 2.0 

Kaynak:  Namai,1992 

Karabuğday çeşitlerinin protein içeriği ise çevre ve yetiştirme şartlarına 

bağlı olarak % 7 ila % 21 arasında değişmektedir. Tam yetişmiş bir 

tanede bu % 11-15’dir. Karabuğday tohumları toplam % 1.5-3.7 

arasında yağ içermekte olup, en yüksek konsantrasyon tohumun 

embriyosundadır (% 7-14). 
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Tablo 3. Karabuğday ve tahılların esansiyel amino asitlerinden bazılarının 

karşılaştırılması (Proteinin %’ si olarak) 

Tane Besin Lisin Metionin Triptofan Leusin 

Karabuğday 5.9 3.7 1.4 5.8 

Buğday 2.6 3.5 1.2 6.3 

Pirinç 3.8 3.0 1.0 8.3 

Mısır 1.9 3.2 0.6 13.0 

Kaynak: Campbell,1997 

Tablo 4. Karabuğdayın ortalama mineral ve vitamin içeriği (mg/1000g) 

Mineraller İçeriği Vitaminler İçeriği 

Kalsiyum 110 Thiamine 3.3 

Demir 4 Riboflavin 10.6 

Magnezyum 390 Pantothenik asit 11.0 

Fosfor 330 Choline 440 

Potasyum 450 Niacin 18.0 

Bakır 0.95 Pyridoxine 1.5 

Mangan 3.37 Tocopherois 40.0 

Çinko 0.87   

Kaynak: Campbell 1997. 

Hayvan Beslemede:  

Bu konuda daha az kaynak olmasına rağmen, karabuğday küçük ve 

büyükbaş hayvan ile yumurta tavukçuluğunda yem olarak 

kullanılmaktadır. Kabul edilebilir bir yem değerine sahip olduğu bazı 

kaynaklarda belirtilmektedir (Myers ve Meinke, 2007; Camphell, 

1997). Karabuğday sığırlar için oldukça uygun olduğu kabul 

edilmektedir. Çeşitli araştırmalarda da rasyonlara katılabileceği, toplam 

karışımın 1/3 ilave edilebileceği belirtilmiştir. Bundan daha fazla 
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karışıma katılması önerilmemektedir. Tablo 4’de karabuğdayın farklı 

kısımlarının besin değerleri belirtilmiştir. 

Taneleri kabuktan ayrıldıktan sonra kabuğun un dışındaki kısmı hayvan 

beslenmesinde kullanılabilir. Sadece çiftlik hayvanlarının değil, vahşi 

doğada yaşayan hayvanların da tüketebileceği bir besin kaynağıdır 

(Köksal, 2017). Yeşil kısımları silaj yapımında silaja katılabilmekte, 

yem olarak büyükbaş hayvanlara verilmektedir. 

Tablo 5. Karabuğday ve kısımlarının ortalama besin maddesi kompozisyonu (%)  

Bitki 

kısımları 
Kuru 
madde 

Ham 

Protein 

değeri 

Toplam 

hazım 
olabilirlik 

Protein Yağ 
Selü

loz 

N.siz 

kısım 

Miner

al 

madd

e 

Dane 90.4 8.9 64.4 11.9 2.4 10.3 63.8 2.9 

Un 87.5 7.9 86.1 8.6 1.7 0.7 75.3 1.2 

Sap 90.1 1.2 32.3 5.2 1.3 43.0 35.1 5.5 

Yeşil 

yem 
36.6 2.9 21.7 4.6 0.9 8.0 19.5 3.6 

Kaynak: Camphell, 1997. 

Nektar Bitkisi Olarak:  

Karabuğday birçok ülkede bal üretiminde nektar kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. Karabuğday, mevsim sonunda diğer bitki 

kaynaklarının tükendiği (ikinci ürün ekiminde) dönemde çiçekleri 

arıcıların önemli bir ihtiyacını karşılar (Köksal, 2017). Saf karabuğday 

balı koyu renklidir. Birçok yerde karabuğday balı primli bir fiyatla talep 

edilmektedir. Karabuğdayın nektar verimi yeterli nemli şartlarda 

oldukça uygun olup, 1 hektarlık alan 2,5 kovanı destekler ve bir sezonda 

175 kg’a kadar bal üretilebilir (Acar, 2009). Karabuğday yüksek verimli 

bal bitkisi olmasına rağmen arılar sadece sabah süresince nektar alırlar.  
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Karabuğday yabancı döllek bir bitki olduğundan arı ve böcek 

ziyaretlerine ihtiyacı olup, bu durum tane verimini etkilemektedir. 

Genelde karabuğdayın tane verimini artırmak için arı kovanı konur. 

Karabuğdayın çiçeklenme döneminin yerine göre 30 günden fazla 

sürmesi arıcılık açısından yararlı bir durumdur. 

Yeşil Gübre ve Toprak Düzenleyicisi Olarak:  

Karabuğdayın toprak seçiciliğinin düşük olması, fakir topraklarda bile 

kolayca büyüyebilmesi, hızlı büyümesi ve toprağı örtmesi nedeniyle 

özellikle diğer bitkilerin büyümekte güçlük çektiği ve verimin düşük 

olduğu bölgelerde yeşil gübre olarakta rahatlıkla kullanılır. (Köksal, 

2017). Hızlı gelişip toprağı kaplaması yanında topraktaki fosfordan en 

iyi yararlanıp biriktirmesiyle de bir sonraki bitkiye zengin bir toprak 

bırakır. Karabuğday ekiminden itibaren 4-5 haftalık süre içerisinde 

yeşil gübre olarak kullanılabilir veya çiçeklenmeden 7-10 gün sonra 

toprağa karıştırılabilir (Karafaki, 2017). Çok geç kalınarak tohum 

oluşumuna izin verilmesi arkasından ekilecek bitki için sorun 

oluşturabilir. Ortalama 350 kg dekara kuru madde oluşturabilir ve 

toprağın organik madde miktarını artırarak daha fazla suyun toprakta 

tutulmasını sağlar. 

Yabancı Otlarla Mücadelede:  

Karabuğdayın özellikle yabancı ot ilacının kullanılmaması gereken 

yerlerde münavebe sisteminde kullanıldığında yabancı otları azaltacağı, 

iyi rekabet edebilme, hızlı büyüme, yoğun dal ve yapraklarla gölge 

oluşturma gibi özellikleriyle (Köksal, 2017). Karabuğdayın bu özelliği 

organik tarım yapılan yerlerde avantaj sağlamanın yanında bu sisteme 
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yardımcı bir bitki olmasını da sağlamaktadır. Yabancı otlarla 

yarışabilmesi için daha sık ekilmelidir. Yabancı otlar, karabuğdayı 

gölgeleyecek şekilde gelişmişler ise karabuğdayın rekabeti zayıf 

olabilir 

Tıbbi Bitki Olarak: 

Karabuğday kandaki kötü kolestrolü azaltıcı etkiye sahip olan, kılcal ve 

ana damarları güçlendiren ve esnekliğini koruyan, yüksek kan basıncını 

azaltan birçok bileşiği bulundurmaktadır. Karabuğdayın ana flavoniti 

rutin bir flavonal glikosidtir. Flavonit içreği F. tataricum’ da F. 

esculentum’ dan daha fazladır. Rutin bakımından en zengin bitki 

karabuğdaydır (Anonim. 2008). Rutin haricinde vitamin P, B1ve B2’yi 

de bulundurmakta olup, sağlık bakımından önemli rol oynarlar. 

Rutinin, antioksidan, antihipertansif ve enfeksiyon giderici olduğu 

bildirilmektedir. Rutin konsantrasyonu kuru ağırlığın %3-6 arasında 

olup, çevre şartlarına ve gelişme dönemine göre değişmektedir (Acar 

ve ark. 2011). Kalp damar hastalıkları açısından önemli olduğu 

belirtilen rutinin karabuğdayın gelişme safhalarına göre değiştiği Tablo 

6’da belirtilmiştir.  

Süzer (2007), sağlık açısından karabuğdayın içeriği açısından; 

Kolesterolü düşürdüğü, kan şekerinin kontrolüne katkı sağladığı, safra 

taşlarının oluşumunu engellemeye yardımcı olduğu, kalp hastalıkları ve 

kansere karşı koruduğu, vücutta yağ birikimini önlediği ve bağırsak 

fonksiyonunu desteklediği belirtilmiştir. Ayrıcı glüten bulunmadığı için 

çölyak hastalarının rahat tüketebileceği bitki olduğunu da ifade 
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edilmiştir. Karabuğdayın genç bitkilerinden rutin elde edilmesi ile iyi 

bir gelir elde edildiği de bildirilmiştir.  

Tablo 6. Karabuğdayın büyüyen fidelerindeki protein ve rutin içeriği 

Ekimden Hasada  

Büyüme Durumu 

Kuru Madde Ağırlığına Göre 

Protein(%) Rutin(mg/100g) 

20 günlük 21.5 53.9 

25 günlük 18.0 53.8 

30 günlük 17.2 31.7 

Ortalama 18.9 46.5 

Kaynak: Choi ve ark. 1992. 

Diğer Kullanım Alanları:  

Zararlılarının fazla olmaması, kolay yetiştirilebilmesi ve fakir 

topraklarda bile kimyasal gübre kullanılmadan üretilebilmesi 

karabuğdayın organik bir ürün olarak yetiştirilmesi ve pazarlanması 

açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Çabuk gelişmesi ve toprağı 

kaplama özelliği sebebi ile meyilli arazilerde erozyona karşı kullanılır. 

Ayrıca boya sanayinde doğal boya yapımında kullanılmaktadır. Yine 

hızlı gelişmesi kısa zamanda birim alanda fazla bitki kısmı oluşturması 

nedeniyle enerji bitkisi olarak kullanılabilir. Bir diğer kullanım alanı da 

fitoremediasyon olarak ağır toksik metallerle kirlenmiş olan toprağın 

iyileştirilmesidir. Özellikle Pb (kurşun) bakımından hiperakümülatör 

(toplayıcı) bir bitki olduğu ve bunun bitkiye zarar vermediği, yaprak, 

dal ve köklerinde biriktirdiği ifade edilmiştir. 

DÜNYADA MEVCUT DURUMU 

Dünya karabuğday üretimi yıldan yıla değişmekle birlikte günümüzde 

ortalama 3,5 milyon ton civarındadır (Tablo 7). Çin bu üretimin 
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yaklaşık yarısını tek başına yapmaktadır. Bunu sırasıyla yaklaşık 650 

bin ton ve 294 bin ton üretim yapan Rusya ve Ukrayna takip etmektedir. 

Günümüzde karabuğdaya olan ilgi sağlıklı bir gıda olması ve organik 

tarım için alternatif bir ürün olarak kullanılabilmesi nedeniyle artmıştır. 

Dünyada karabuğday ticaretinde ithalat 170.704 ton (152.955.000 $), 

ihracat 124.710 ton (110.191.000 $) olarak gerçekleşmektedir 

(Anonim, 2011). 

Tablo 7. Karabuğdayın dünyada bazı ülkelerdeki üretimi ve ekilişi 

 

Ülkeler Üretim(ton)    Ekim alanı(ha) 

Çin 1.270.000 1.055.000 

Rusya 875.007 1.764.770 

Ukrayna 424.356 473.333 

Kazakistan 148.000 389.667 

Polonya 47.425 46.249 

Brezilya 44.800 42.900 

ABD 35.150 35.550 

Kanada 23.025 24.661 

Fransa 21.659 8.501 

Japonya 19.555 23.690 

Belarusya 10.000 26.333 

Kore 7.486 8.111 

Butan 6.135 7.319 

Tacikistan 5.733 10.833 

Moldovya 3.604 6.427 

Slovenya 567 553 

G. Afrika 498 1.300 

Litvanya 200 600 

Estonya 167 100 

Kaynak: Campbell,1997; Acar vd., 2012 
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TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUMU  

Tahıllar, Gramineae familyasından olmasına rağmen, karabuğday 

Polygonaceae familyasından tek yıllık bir bitkidir. Orijini Orta Asya, 

Kuzey Çin veya Himalayalar bölgesi olduğu ve buralardan dünyaya 

yayıldığı bilinmektedir. Ülkemiz gen merkezi değildir yani doğal 

floramızda karabuğday bulunmamaktadır. 2014 yılında ülkemizin ilk 

çeşitleri olarak GÜNEŞ ve AKTAŞ isimleriyle tescil ettirilmiştir. 

Ülkemizde 2023 yılında ekiliş miktarının 40-50 bin da. ekiliş olacağı 

düşünülmektedir. Ülkemizde karabuğdayla ilgili desteklerin yeterli 

olmaması nedeniyle, karabuğday üreticilerinin verilerinin girişi resmi 

kayıtlarda gözükmemektedir. Bu nedenle karabuğday ekiliş alanlarının 

toplamı resmi kayıtlarda bulunmamakta tahmin yoluyla hesap 

edilmektedir. Yetişme süresinin kısa olması (14 hafta=3 ay) ve yüksek 

yerlerde de (0-4200 m) üretilebilmesi avantajı bulunmaktadır. Farklı 

bölgelerde şu ana kadar yürütülen demonstrasyon çalışmaları ülkemizin 

her bölgesinde rahatlıkla ana ürün ve ikinci ürün olarak hatta organik 

tarım kapsamında yetişebileceğini göstermiştir. Ayrıca ekim ve hasadı 

makinalı tarıma oldukça uygundur. Ülkemizde şu an nerdeyse tüm 

çiftçilerimizin elinde bulunan tahıl ekim mibzeri ve biçerdöveri 

karabuğday ekiminde ve hasatında rahatlıkla kullanılabilir. Ülkemizde 

şu an milli çeşitlerimiz ve bu milli çeşitlerimizin tohumluklarının yoğun 

bir şekilde üretilmesi ve üretimin artırılmasına çalışılmaktadır. 

Karabuğday milli çeşitlerimizden şu an  un ve bulgur yapılabilmektedir. 

Ülkemizde satılan karabuğday ürünleri genelde ithal edilerek elde 

edilen yurtdışı menşeli ürünlerdir. Karabuğday ürünleri geleneksel 

yemek kültürümüz içinde bulunmasa da çok rahatlıkla kültürümüze 



257 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

girecek özelliktedir. Özellikle ülkemizde 800 bin çölyak hastasının 

bulunduğunu düşündüğümüzde karabuğdayın önemi anlaşılacaktır. 

Küresel glütensiz ürünler pazarının 2019 yılında 22 milyar ABD doları 

olduğu tahmin ediliyor ve 2026 yılına kadar 36 milyar dolara ulaşması 

bekleniyor. Karabuğday bulguru piyasada 65-100 TL/kg arasında, saf 

karabuğday unu ise 75-125 TL/kg arasında değişen fiyatlarda 

satılmaktadır.  

Ülkemizin ilk karabuğday çeşitlerini geliştiren Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 2011 yılında üretim iznini 

almış, 2014 yılı itibariyle GÜNEŞ ve AKTAŞ isimleriyle bu çeşitleri 

tescil ettirmiştir. Bu çalışma ile Bölgemiz ve Türkiye’de karabuğday 

gün geçtikçe artan bir ürün olarak tarıma kazandırılmıştır. Orta Anadolu 

sulu arazilerinde karabuğdayın rahatlıkla yetiştirileceği, ortalama 150 

kg/da tane verimi, bunun yanında 7,5-10 kg/da civarında bal elde 

edilebileceği tespit edilmiştir. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü GÜNEŞ ve AKTAŞ karabuğday çeşitlerinin 

kademeli tohumluk üretimlerini gerçekleştirmekte olup, ülkemizin 

ihtiyacına cevap verecek tohumluk üretimi sağlama kapasitesine 

sahiptir. 

Ülkemizdeki tüketim (un ve bulgur) ithalatla karşılanmaktadır. İthalat 

genellikle Rusya, Ukrayna, Çin ve Kazakistan’dan gerçekleşmektedir. 

Ülkemizde kendi çeşitlerinin tohumluk üretimlerinin artırılmasıyla 

birlikte milli un yapılmış olup  ve çok yakında milli karabuğday bulguru 

yapılacağı düşünülmektedir.  Bu ürünlerin ayrıca ihracat potansiyeli 

bulunmakta ve dünyada ticareti son yıllarda oldukça artan bir şekilde 
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devam etmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerin (Amerika, Kanada, 

İngiltere ve AB Ülkeleri) karabuğdaya ilgisi oldukça artmıştır. 

GZFT Analizi ve Rekabet Gücü Değerlendirmesi 

Güçlü (Kuvvetli )Yönler:   

✓ Kısa üretim periyodu(3 ay) 

✓ Ülkemizin her bölgesinde yetişebilmesi 

✓ İkinci ürün olarak yetiştirilebilmesi 

✓ Tohumla üretilmesi 

✓ Çok yönlü kullanım alanının olması 

✓ Makinalı tarıma elverişliliği 

✓ Yeni bir ürün olması 

✓ Ar-Ge çalışmalarının devam etmesi 

✓ Milli çeşitlerin geliştirilmiş olması 

✓ Yetiştiricilik bilgisine sahip olunması 

✓ Üreticilerin yeterli alt yapıya sahip olması 

✓ Tarımsal desteklerinin olması 

✓ Çölyak hastaları için gerekli olması  

Zayıf Yönler:  

✓ Yeni bir ürün olması 

✓ Yeni ürün işleme 

teknolojileri 

gerektirmesi 

✓ Rekabetçiliğin 

bulunması(ithalat) 

✓ Milletimizin ürüne 

alışması gerekliliği 

✓ Tanıtımlarının yeterli 

yapılamaması 

✓ Bazı bölgelerimizde 

sulu tarım gerekliliği 

 

Fırsatlar:  

✓ Ülkemiz tarımına yeni bir ürün olması 

✓ Yeni ürünlerin geliştirilmesi 

✓ Yeni satış ve pazarlama imkanı sağlaması 

✓ İhracat yapılabilecek bir ürün niteliği 

✓ Yeni Pazar fırsatları 

✓ Sanayi için yeni bir ürün 

✓ Pazarda sürekli artan bir talep 

✓ Üreticilerin yeni ürüne talebinin olması 

✓ Yetiştiriciliğinin kolay olması 

✓ Karlılık oranının yüksekliği 

Tehditler:  

✓ Yeni ürün 

teknolojileri 

istemesi 

✓ Ürünlerin (un ve 

bulgur) fiyat 

yüksekliği 

✓ Yemek 

kültürümüze 

girmesi gerekliliği 

 

 

PAZAR DURUMU 

Ekonomik olarak gelişmiş ve refah düzeyi yüksek toplumlarda, son 

yüzyılda insanların bir yandan fiziksel aktiviteleri, diğer yandan 

tükettikleri ekmek ve diğer tahıl ürünleri miktarı önemli ölçüde azalmış 

ve bireyler günlük enerjilerinin çoğunu elde edebilmektedir. et, yağ ve 
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şeker oranı yüksek gıdalardan. Hastalığın başlaması obezite, kalp ve 

dolaşım bozuklukları, diyabet ve bağırsak hastalıkları gibi bazı 

hastalıkların artmasına ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu 

hastalıklara önlem olarak; Diyetlerin dikkatli bir şekilde seçilmesi ve 

düzenlenmesi ve günlük diyetlerde yüksek lif içeriğine sahip besinlere 

yer verilmesi önerilir. Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench), 

bu amaçla üzerinde durulan ve son yıllarda sağlıklı besinlere olan 

ilginin ve farkındalığın artmasıyla önemi artan bitkilerden biridir. 

(Giritlioğlu,2018).  

Karabuğdayın  önemi  sadece glutensiz danesi değil çok önemli bir rutin 

kaynağı olmasından kaynaklanır. Büyük oranda herbasında özellikle de 

çiçek durumunda rutin oranı çok yüksektir. Tohumlarda rutin miktarı 

azalmakta olup testa ve kotiledonda toplanmıştır. Karabuğday 

herbasından hazırlanan çay, antioksidan özellikle olup rutinden dolayı 

kardiyovaskuler hastalıklarda, arteriosklerosis riskini azaltmak için 

kullanılmaktadır. Rutin radyoterapi tedavisi gören kanserli hastalarda 

radyasyonun dokuya verdiği hasarı önlemek için kullanılmaktadır.  

Ayrıca unu gluten taşımadığı için çölyak hastaları için, güvenli bir 

beslenme kaynağı olmaktadır. Bu özellikler Karabuğday bitkisinin 

ürünlerine,   uluslararası ticarette önemli bir yer kazandırmıştır. 

Anadolu’da yetiştirilmeye başlanması ile ürün borsalarımızın alımına 

girecek yeni bir ürün yelpazesi oluşturacaktır. Bitkinin ince meyve 

kabukları ile gövdesi özel yastıkların ve minderlerin yapımında 

kullanılmakta olup dünya piyasasında yıllık yüzlerce tonluk talebi 

bulunmaktadır. Karabuğday gövdesi ile yapılan yastıklar çok sıhhi olup 
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daha az ısı yansıtır ve alerjisi olanların özellikle kullanmaları tavsiye 

edilmektedir. Fagopyrum bitkisinin yetişme süresinin kısa ve kolay 

olması, az masrafla yetiştirilmesi de çiftçi açısından bir avantaj 

olmaktadır. 

Ülkemizde şu an milli çeşitlerimiz ve bu milli çeşitlerimizin 

tohumluklarının üretilmesi ve üretimin artırılmasına çalışılmaktadır. Şu 

an yerli üretimle un yapılmış olup,  yakında yerli karabuğday bulguru 

yapılacağı düşünülmektedir. Ülkemizde satılan karabuğday ürünleri 

genelde ithal edilerek elde edilen yurtdışı menşeli ürünlerdir. 

Karabuğday bulguru ise tamamen ithalatla karşılanmaktadır. 

Karabuğday ürünleri geleneksel yemek kültürümüz içinde bulunmasa 

da çok rahatlıkla kültürümüze girecek özelliktedir. Özellikle Ülkemizde 

800 bin çölyak hastasının bulunduğunu düşündüğümüzde karabuğdayın 

önemi anlaşılacaktır.  

Ülkemizde şu an karabuğday ununu ve makarnasını yapan firmalar 

olmasına rağmen, bulgur, bisküvi, kek vb. mamulleri yapan firma 

bulunmamaktadır. Ayrıca karabuğdayın özellikle sap ve yapraklarında 

bulunan rutin vb. flavanoidleri kullanarak eczacılık sektörü yatırım 

yapabilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench.) dünyanın birçok 

ülkesinde üretilen, önemi ve yaygınlığı gün geçtikçe artan, uluslararası 

ticarette yeri olan, Polyganeceae familyasına ait tek yıllık bir bitkidir. 

Karabuğdayın taneleri, sap ve yapraklarından elde edilen rutin içerikli 
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ürünler tüketilmektedir.  Bitkinin tanelerinden elde edilen unu saf veya 

diğer unlarla karışım halinde, ekmek, bisküvi, kek, makarna, kurabiye, 

gibi unlu mamullerde, diğer tatlı ve dondurma külahı yapımında, 

taneleri pilav, çorba, dolma ve tarhana yapımında kullanılabilmektedir. 

Karabuğday tanesi ve ununda çölyak hastalarına zararlı olan ve serin 

iklim tahıllarında bulunan glüten bulunmadığından gerek tanesini 

gerekse unu, başka tahıl ve ürünleriyle karıştırılmadan rahatlıkla 

tüketilebilir. Türkiye’de yaklaşık 800 bin arasında çölyak hastası 

olduğunu, bu kadar kişinin glütensiz ürün ile beslenmesinin önemli bir 

sağlık sorunu olduğu, glütensiz gıdaların fiyatlarının yüksek olması 

sebebi ile alım gücü düşük hastaların problemler yaşadığı 

bilinmektedir. 

Karabuğdayın insan beslenmesi (unu, danesi ve gövde kısımları) 

yanında, hayvan beslenmesinde, bal bitkisi olarak arı beslenmesinde, 

yeşil gübre ve toprak düzenleyicisi olarak, diyet bitkisi ve tıbbi bitki 

olarak (özellikle rutin eldesinde) kullanılmaktadır. Çiftçilerimize pazar 

değeri olan alternatif bir bitkidir. Yeşil kısımları rutin eldesi 

bakımından dünyanın en iyi bitkisidir. Karabuğdayın sap, yaprakları ve 

tane kabukları eczacılıkta, tanesi ve unu gıda sanayinde 

kullanılmaktadır.  

Sonuçta çok yönlü kullanım alanına sahip bu bitkinin ekiminden 

hasadına ve harmanına yani tohum eldesine, unundan bulguruna 

bisküvisine ekmeğine, kalp damar rahatsızlıkları ve tansiyon ilaçları 

hammaddesinin elde edilmesindeki tüm teknolojilerinin ülkemizde 

yerini alması, kullanılması ve her alanda destek (üreticilere, sanayiciye, 
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yatırımcıya, araştırmacılara ve araştırmalara) verilmesi büyük önem arz 

etmektedir. 

Geleceğe Yönelik Hedef ve Stratejiler: 

Ülkemizde şu an 10 milyon tonun üzerinde buğday unu, 1 milyon tonun 

üzerinde bulgur üretimi bulunmakta, bu üretimin yaklaşık % 20 si 

ihracat edilmekte geri kalan iç tüketimde kullanılmaktadır. Son yıllarda 

yapılan araştırmalarda buğday ununun sağlığımız üzerindeki bazı 

olumsuz etkilerinden dolayı lif içeriği yüksek diğer ürün unlarıyla paçal 

yapılmasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bu durum göz önüne 

alındığında ülkemizde buğday unu ve bulgur üretimine kıyasla % 3 

civarında karabuğday ürünleri kullanımına 10 yıl çerisinde 

erişilebilmesi ümit edilmektedir. Bu hesapla 10 yıl içinde yaklaşık 300 

bin ton karabuğday ununa ve 60 bin ton karabuğday bulguruna ihtiyaç 

duyulacaktır. Bu hesaplamaların içine çölyak hastaları ve glütensiz 

diyet yapmak zorunda olan kişiler dahil edilmemiştir. Hali hazırda bu 

durumda 1 milyon vatandaşımızın olduğu öngörülmektedir. Ülkemiz 

karabuğday ihracatından da önemli bir yere gelebilme imkanını da göz 

ardı etmemek gerekir. Ortalama 300 bin ton un ve 60 bin ton bulgur 

yapabilmek için 600 bin ton karabuğday üretimimizin olması 

gerekmektedir. Bu kadar ürün içinde yaklaşık 600 bin ha  alanda üretim 

yapmamız gerekecektir.  

Karabuğdayla ilgili yapılması gerekli olduğu düşünülen öneriler 

aşağıda verilmiştir. 

1- Karabuğdayın  Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli 

kapsamında değerlendirilmesi, 
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2- İthal edilen karabuğday ürünlerinin gümrük vergilerinin artırılması, 

3- Karabuğdayda sertifikalı tohumluk desteğinin olması,  

4- Karabuğdayın II. Ürün olarak yetiştirildiği bölgelerde, tarımsal 

desteklerin bu duruma göre yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi, 

5-  Karabuğday yetiştiriciliği yapılan alanlarının istatistiki net kayıtların 

tutulabilmesi için yetiştiricilere tohumluk desteğinin sağlanması, 

6- Karabuğday yetiştiriciliği yapan üreticilere arılı-kovan desteği 

sağlanması (10 dekara 1 adet arılı kovan) 

7- Karabuğday yetiştiricilerine şu an verilen iyi tarım ve organik tarım 

desteklerinde grup desteklerinin artırılması, 

8- Bakanlığımızın TAGEM  Ar-Ge desteklerinde karabuğdayla ilgili 

çağrıların (gıda, gıda katkısı, boya, tıbbi içerik vb) bulunması, 

9- Çölyak hastaları için glütensiz ürün çeşitliliğini arttırmak üzere 

karabuğday vb. ürünlerin de destekleme kapsamına alınması ayrıca, 

sanayi talepleri doğrultusunda ARGE desteği sağlanması,  

10- Karabuğdayla ilgili tesis kuracak (un, bulgur, makarna, kek, boya, 

eczacılık vb)  girişimcilerin desteklenmesi, 
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GİRİŞ 

Sarımsağın tarihçesi günümüzden 5000-6000 yıl öncesine 

uzanmaktadır (Cardelle Cobas et al., 2010). Sarımsak; antik Çin, Hint, 

Sümer ve Mısır kültürlerinde bilinen ve en yaygın şekilde üretimi 

yapılıp binlerce yıldır sebze ve tıbbi bitki olarak kullanılan bir bitkidir. 

Sarımsak, tarih boyunca birçok milletin mutfaklarında gıdalara lezzet 

kazandırmak amacıyla kullanılmıştır. (Parle and Vaibhav, 2007; Neeraj 

et al., 2014). Kültürü ile ilgili kayıtlarda MÖ 1. ve 2. Y.Y’larda Çin'de 

yetiştirildiği belirtilmektedir. Eski Romalılar ve Yunanlılar döneminde 

de sarımsaktan gıda olarak yararlanıldığı kayıtlarda mevcuttur. 

Sarımsak bitkisinin antiseptik etkisi eski Mısırlılar döneminden beri 

bilinmektedir (Bayraktar, 1970; Baytop, 1999; Lanzotti, 2006). Ayrıca 

Mısır Firavunlarına ait mezarların kazılarında da sarımsağa 

rastlanmıştır (Bayraktar, 1970; Baytop, 1999; Neeraj et al., 2014). Orta 

Asya orjinli olarak bilinen sarımsak, insanlığın uzun zamandır 

faydalandığı en eski kültür bitkilerinden birisidir. Fakat sarımsak 

bitkisinin orjini konusunda farklı bilgiler bulunmaktadır. De Candolle, 

Kültür Bitkilerinin Kökeni hakkındaki makalesinde Sibirya'nın 

güneybatısının da sarımsağın orjini olduğunu ifade etmektedir. Daha 

sonra da Güney Avrupa’ya da sarımsağın yayıldığı ve Sicilya'da yabani 

olarak bulunduğu ileri sürülmüştür. Günümüzde Avrupa’nın güney 

kısımlarında çok yıllık bir bitki olarak yabani sarımsağa bol miktarda 

rastlanmaktadır (Fenwick and Hanley, 1985; Bayraktar, 1970; Baytop, 

1999; Neeraj et al., 2014). Sarımsak bitkisi hem iyinin hem de kötünün 

gücü olduğuna inanılmaktaydı. Orta Avrupa'da sarımsağın vampirleri, 

iblisleri ve kurtları kovduğu ve nazardan koruduğuna dair inanışlar 

bulunmaktaydı. Filipinler'de ise insanlar sarımsağın canavarları 

kovmak için kullanıldığına inanıyorlardı. Tarihte sarımsağı ilk olarak 
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tıbbi amaçla Sümerlerin kullandığına dair kayıtlar bulunmaktadır. 

Theophrastus anlatımına göre sarımsak, eski Yunanlılar tarafından 

Hekate denilen büyü tanrısının akşam yemeği olması için yol 

kavşaklarındaki taş yığınlarının üzerine yerleştirilirdi. Kore'nin bir ulus 

olarak doğuşunu anlatan hikâyelerde Hwanung'un verdiği 20 diş 

sarımsak ve bir demet pelinden oluşan kutsal yemeği yiyen bir ayı 

insana dönüşmüş olarak ifade edilmektedir. 12. yüzyıl yazarı olan 

Alexander Neckam, tarlada çalışan işçilerin güneşin ısısından/güneş 

çarpmasından korunmak için sarımsak tüketmelerini tavsiye emiştir. 

Orta Çağ'da, Avrupalılar Kara Veba'nın lanetinden korumak için bütün 

diş sarımsak yemekteydiler. 18. yüzyılda Fransa'da mezar soyguncuları 

sarımsağı şarapta ezerek kullanırlardı ve bu müstahzarın tüketilmesi ile 

kendilerini veba adı verilen ölümcül hastalıktan koruyacaklarına 

inanıyorlardı. 1722 yılında insanları vebaya karşı korunmak için 

geliştirilen "Dört Hırsız Sirkesi" adı verilen karışımın ana maddesini 

sarımsak oluşturmuştur. I. ve II. Dünya Savaşları esnasında askerlere 

kangreni önlemek için sarımsak sağlanmıştır (Parle and Kumar, 2007; 

Neeraj et al., 2014). Yine II. Dünya Savaşı sırasında yaralanan Rus 

askerlerinin yaralarını enfeksiyonlardan korumaları için ezerek yaranın 

üzerine koymaları için Rusların askerlerine sarımsak verildiği 

bildirilmektedir (Bayraktar, 1970; Baytop, 1999; Neeraj et al., 2014). 

Orta Çağ’da da bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden hekimler 

kendilerini enfeksiyondan koruyabilmek için yüzlerine taktıkları 

maskeleri sarımsak usaresi ile ıslattıkları bilinmektedir. Sarımsak bu 

dönemde çok değerli olması nedeniyle para birimi olarak ta 

kullanılmıştır. Antik Yunan ve Roma'da sarımsak, akrepleri, köpek 

ısırıklarını ve mesane enfeksiyonlarını iyileştirmek için de 

kullanılmıştır (Cardelle Cobas et al., 2010; Neeraj et al., 2014). 

Arkeologlar El Mahasna'daki Mısır mezarlarında buldukları kilden 
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heykeller ile birlikte sarımsak ve soğanların da MÖ 3200'e kadar 

uzanan resimlerini keşfetmişlerdir. Eski Mısır’da Tutankamon'un 

mezarında sarımsak soğanlarının kil modellerine de rastlanmıştır 

(Fenwick and Hanley, 1987; Neeraj et al., 2014). Ayrıca Eski Mısırda 

Büyük Giza Piramidi'nin inşasında çalışan kölelere dayanıklılıklarını 

artırmak için sarımsak yedirildiği bilinmektedir. MÖ 1500'den kalma 

Mısır papiruslarında sarımsağı 22'den fazla yaygın hastalık için 

kullanılması önerilmektedir. Sarımsağın afrodizyak gücünden de çağlar 

boyunca faydalanılmıştır. Sarımsak kullanımı tarih içerisinde Antik 

Mısır'dan Pakistan ve Batı Hindistan bölgesinde bulunan İndus 

Vadisi'nin gelişmiş eski uygarlıklarına yayılmıştır. Daha sonraki 

dönemlerde Çin bölgesinde de tanınmış ve kullanılmıştır (Cardelle 

Cobas et al., 2010; Neeraj et al., 2014). Çin'de sarımsağın kullanımı ise 

MÖ 2000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Antik Mısır’da olduğu gibi 

Hindistan'da da üst sınıflar güçlü kokusu nedeniyle sarımsak 

tüketmekten kaçınmışlardır. Rahipler, dullar ve ergenler afrodizyak 

etkilerinden kaçınmak için sarımsak tüketiminde dikkatli oldukları 

bilinmektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Hindistan'da 

kötülüklerden koruduğu inancıyla evlerin kapılarına veya dükkânlara 

sarımsak, limon ve kırmızı biber asma uygulaması devam etmektedir. 

Orta Doğu, Doğu Asya ve Nepal'de sarımsak bronşit, 

hipertansiyon/yüksek tansiyon, tüberküloz, karaciğer rahatsızlıkları, 

dizanteri, şişkinlik, kolik, bağırsak solucanları, romatizma, diyabet ve 

yüksek ateşi tedavi etmek için kullanılmıştır (Bayraktar, 1970; Fenwick 

and Hanley, 1987; Neeraj et al., 2014). Sarımsağı Amerikan Kıtasına 

Fransızlar, İspanyollar ve Portekizliler götürdükleri bilinmektedir. 

Geleneksel İngiliz mutfağında sarımsak kullanımı çok yaygın değildi. 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde ABD'de yerlilerin mutfaklarında sarımsak 

yer almaya başlamış ve daha sonraki dönemlerde değişik şekillerde 
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kullanımı yaygınlaşmıştır. Antik Yunan hekimi Hipokrat (yaklaşık MÖ 

460-370) sarımsağın solunum problemlerini, parazitleri, sindirim 

sorunlarını ve yorgunluğu tedavi etmek için kullanılması gerektiğini 

belirtmiştir (Fenwick and Hanley, 1987; Neeraj et al., 2014). Sarımsak, 

Antik Yunanistan'da Olimpik atletler tarafından sporda performans 

arttırıcı madde olarak da kullanılmıştır. Bu nedenle sarımsak, binlerce 

yıldır dünyanın her tarafında hem gıda hem de ilaç olarak 

kullanılmaktadır (Cardelle Cobas et al., 2010; Neeraj et al., 2014) 

Kullanımı ve Faydalanma Yönleri 

Sarımsak bitkisi Allium cinsine ait sebze, baharat ve aroma amaçlı 

üretimi yapılan soğanlı tıbbi bitkilerin en önemlilerinden birisi olarak 

bilinmektedir (Haciseferogullari  et al., 2004; Neeraj et al., 2014). 

Sarımsak bitkisinin birinci derecede yararlanılan kısmı sarımsak 

başlarındaki dişlerdir. Bununla birlikte zaman zaman değişik şekillerde 

bitkinin yaprak, sert sapları ve çiçekleri üzerinde oluşan soğancıklardan 

da yararlanılmaktadır (Amagase et al., 2001; Neeraj et al., 2014). 

Sarımsak sebze ve baharat olarak kullanılmasının yanı sıra salam, 

sucuk, pastırma, ketçap, turşu vb. ürünlere katılarak 

değerlendirilmektedir (Rosen et al., 1999; Parle and Vaibhav, 2007). 

Allisin, sarımsağın aktif bileşenidir (Neeraj et al., 2014 Al-Snafi, 2015). 

Sarımsağın etkili maddesi olan allisin, sarımsağa keskin koku ve 

lezzetini kazandırdığı gibi sağlık açısından da önemli bir biyoaktif 

bileşiktir. Sarımsağın antiseptik etkisi içerdiği allicin’den 

kaynaklanmaktadır ve bitkinin antiseptik etkisi eski Mısırlılar 

döneminden beri bilinmektedir (Bayraktar, 1970; Baytop, 1999; 

Lanzotti, 2006) Sarımsakta oranı % 0,10-0,20 arasında değişen 

kükürtlü bir uçucu yağ bulunmaktadır. Sarımsak bitkisinin uçucu 

yağında ana bileşen olarak allil disülfür bulunmaktadır (Baytop, 1999; 
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Neeraj et al., 2014). Yağın ana bileşenleri dialil disülfür (%60), dialil 

trisülfür (%20), allil propil disülfür (%6), düşük düzeyde dietil disülfür 

ve muhtemelen dialil polisülfür’dür. Sarımsakta bilinen 20 çeşit sülfit 

bileşiği (örneğin, allisin, metil allil trisülfür ve dialil trisülfür vb) 

bulunmaktadır (Fenwick and Hanley, 1985; Gupta, 1998; Neeraj et al., 

2014). Sarımsağın içinde alliin, izoalliin, metiin, sikloalliin ve gama-l-

glutamil-S-metil-l-sistein gibi yedi organosülfür bileşiği belirlenmiştir 

(Cardelle et al., 2010; Neeraj et al., 2014). Taze sarımsak başında 

%84.09 su, %13.38 organik madde ve %1.53 inorganik madde 

bulunmaktadır (Neeraj et al., 2014). Sarımsak, renksiz, kokusuz ve suda 

çözünen allisin bileşiği ile birlikte protein, enzimler, karbonhidratlar, 

flavonoidler, saponinler, polifenoller, vitaminler (A vitamini, B6 ve B1 

vitamini ve C vitamini gibi) ve mineraller (özellikle fosfor, kalsiyum, 

magnezyum, demir, potasyum, çinko, selenyum bakımından oldukça 

zengin) ve arginin aminoasidi de içermektedir. Sarımsak önemli bir 

antioksidan ve protein kaynağı olarak da bilinmektedir. Sarımsağın bu 

içeriği dikkate alındığında görülmektedir ki, sarımsak bir insanın 

günlük yaşamdaki temel besin ihtiyaçlarını karşılayan zengin bir 

biyoaktif bileşik kaynağıdır (Bayraktar, 1970; Baytop, 1999; 

Haciseferogullari  et al., 2004; Neeraj et al., 2014). Sarımsak genelde, 

taze/kurutulmuş sarımsak, sarımsak tozu, sarımsak suyu, sarımsak 

püresi ve uçucu sarımsak yağı şeklinde hazırlanarak kullanılmakta veya 

da pazara sunulmaktadır. Ayrıca kapsüllenmiş sarımsak yağı veya 

sarımsak suyu ve kokusu alınmış sarımsak tozu tabletleri şeklinde de 

hazırlanarak ticari ürün olarak pazara arz edilmektedir. Pek çok klinik 

çalışma, kurutulmuş sarımsak tozu şeklindeki sarımsak alımı için 

günlük dozun 900 mg dolayında olduğunu göstermektedir. Kurutulmuş 

sarımsak şeklindeki tüketimde ise günlük dozun 1,8-10,0 g arasında 
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olmasının özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından önemli 

olduğu vurgulanmaktadır. Sarımsak ile yürütülen klinik çalışmalar 

belirtilen değerlerin üzerindeki sarımsak alımlarının herhangi bir ciddi 

toksik ve yan etkisinin olduğuna dair bir kanıta da rastlanmamıştır 

(Amagase et al., 2001; Lanzotti 2006; Parle and Vaibhav, 2007; Akan 

et al., 2020). Sarımsaktan halk hekimliğinde kurt düşürücü olarak, 

kabuğu soyulmuş bir sarımsak dişi bir ekmek kabuğu parçasına 

kuvvetle sürülerek ve sarımsak dişinden çıkan uçucu yağı emmiş olan 

ekmek parçası yenilerek kullanılmaktadır. Aynı amaçla sarımsak 

şurubu da kullanılmaktadır.  Sarımsak şurubu elde etmek için 100 g 

parçalanmış sarımsak dişi, 200 g su ve 200 g şeker ile bir süre 

bekletilmekte ve daha sonra süzülerek şurup elde edilmektedir. Bu 

şurup daha sonra günde 2-3 çorba kaşığı olacak şekilde içilerek 

kullanılmaktadır.  Sarımsaktan haricen de yara iyileştirici olarak 

faydalanılmaktadır. Bu amaçla taze sarımsak lapa şeklinde yaranın 

üzerine konularak kullanılmaktadır. Ayrıca yara iyileştirici 

özelliğinden faydalanmak için sarımsak usaresinden de 

yararlanılmaktadır. Bir miktar sarımsak havanda ezilip sıkılarak elde 

edilen usarenin 1 g’ı 10 g su ile seyreltilerek kullanılmaktadır. Bu 

şekilde hazırlanan usareden haricen bilhassa saç hastalıkları (saç kıran 

vs.) tedavisinde saçlı deri kısmına sürülerek faydalanılmaktadır. 

Sarımsağın tansiyon düşürücü özelliğinden faydalanmak için 10 g 

sarımsak dişi ezilmekte ve üzerine 10 g alkol konularak karışım bir gün 

bekletilmektedir. Daha sonra süzülerek elde edilen hulasadan günde 3 

defa 15-30 damla alınabilmektedir (Baytop, 1999; Amagase et al., 

2001; Ried et al., 2008; Neeraj et al., 2014). Sarımsak tüketimi kanser, 

kalp-damar hastalıkları riskini azaltıcı, iltihap kurutucu, sindirimi 

kolaylaştırıcı, kolesterol ve kan şekerini regüle edici etkisinin 

bulunduğu da bilinmektedir. Sarımsak antibakteriyal, antiviral ve 
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antiinsektisidal etkilere de sahip olup bu yönüyle organik tarım 

açısından da önemlidir (Fleischauer and Arab, 2001; Alder et al., 2003; 

Durak et al., 2004; Ried et al., 2008; Neeraj et al., 2014). Sarımsak, ateş 

düşürücü, öksürük giderici, baş ağrısı, mide ağrısı, hemoroid, astım ve 

bronşit ve yılan ısırıklarını tedavi etmek için çok önemli bir ilaç olarak 

bilinmektedir. Yine süper bir gıda olarak bilinen sarımsak eklem 

iltihapları, gut, inme, katarakt, akne, erken doğum riskini azaltıcı, 

alkolün neden olduğu karaciğer hasarını iyileştirici, obezite gibi 

rahatsızlıklarda da önleyici ve tedavi edici özelliklere sahiptir (Ried et 

al., 2008; Neeraj et al., 2014).  

Sarımsak başının yapışkan özsuyunda bulunan yapıştırıcı, cam ve 

porselen tamirinde kullanılmaktadır. Sarımsaktan elde edilen 

polisülfitler organik tarımda, nematosit ve insektisit olarak kullanımı 

mevcuttur. Aynı şekilde organik tarımda bitkileri çeşitli enfeksiyonlara 

karşı korumakta ve doğal pestisit olarak kullanılmaktadır. Sarımsaktan, 

organik tarımda bitkileri zararlı ve hastalıklardan korumak amacıyla 

bitkilerin arasına dikilmek suretiyle faydalanılmaktadır. Sarımsak, 

120°C kadar yüksek sıcaklıklarda antimikrobiyal özelliğini 

koruyabilmekte olup, bu özelliği nedeniyle yüksek sıcaklıklarda 

kızartılan yiyeceklerde ve etlerde koruyucu olarak kullanılmaktadır. 

Balıkçılıkta ise kokusu balıkları çektiği için balık yakalamada 

kendisinden faydalanılmaktadır (Neeraj et al., 2014).  

Sarımsaktan değişik şekillerde gıda takviyesi olarak da 

yararlanılmaktadır. Sarımsak takviyeleri, bütün taze sarımsak, 

kurutulmuş veya dondurularak kurutulmuş sarımsaklardan, sarımsak 

yağından ve sarımsak özlerinden üretilmektedir. Sarımsak uçucu yağı, 

sarımsak yağı maseratı, sarımsak tozu ve sarımsak ekstraktı olmak 

üzere dört ana sarımsak takviyesi piyasada bulunmaktadır. Ayrıca 
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meyve suyu, şurup ve tentür şeklinde de kullanılır. Sarımsak, sindirime 

yardımcı olmak için hap şeklinde de kullanılmaktadır. Sarımsak şarabı 

ise kellik tedavisinde kullanılmaktadır (Baytop, 1999; Amagase et al., 

2001; Neeraj et al., 2014). 

Siyah sarımsak şurubu Kore, ABD, İngiltere ve Avustralya'da 

kullanılmaktadır. Sarımsaklanmış yağlar sebzeleri, etleri, ekmekleri ve 

makarnaları baharatlamak amacıyla kullanılmaktadır. Doğu Avrupa'da 

sarımsak sürgünleri salamura edilmekte ve sofralarda meze olarak 

tüketilmektedir. Genç soğanlar şeker, tuz ve baharat karışımında 3-6 

hafta bekletilerek baharat olarak kullanıldığı gibi turşu yapılarak da 

faydalanılmaktadır. Yine sarımsak başları hafifçe tütsülenerek 

yemeklerde tüketilmektedir (Baytop, 1999; Amagase et al., 2001; 

Neeraj et al., 2014). 

Dünyanın birçok bölgesinde sarımsak veriminin düşük olmasının 

nedeni, üretimi yapılan genotiplerin kritik gün uzunluğu isteklerini 

karşılayacak bölgelerde yetiştirilmemesi, yetiştiricilik uygulamalarının 

yeterince karşılanmaması, yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerdeki iklim 

değişimleri, virüssüz kaliteli ekim materyalinin bulunamaması ve 

üretimde hastalıklardan ari (virüslerce enfekte olmamış) ve yüksek 

verimli standart çeşitlerin yeterince üretimde kullanılamamasıdır  

(Khade et al., 2017). 

Sarımsağın Bitkisel Özellikleri 

Sarımsak iki yıllık otsu ve soğanlı bir tıbbi bitkidir. Allium sativum 

türünün A. sativum var. sativum ve A. sativum var. ophioscorodon 

olmak üzere iki farklı varyetesi bulunmaktadır. A. sativum var. sativum 

varyetesinin sarımsak dişlerini saran zarların uzantısı olan esnek bir 

sapa sahiptir. Bu varyeteler nadiren bir çiçek/tohum sapı üretir ve 
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ılıman iklimlerde daha iyi performans göstermektedir. Ancak bu 

varyetenin bazı çeşitler serin iklimlere de adapte olabilmektedir. Bu 

varyeteye ait çeşitler tipik olarak diğer varyeteye (A. sativum var. 

ophioscorodon) ait çeşitlerden daha verimlidir. Çünkü bu varyeteye ait 

bitkiler stres koşulları hariç bir çiçek sapı ve dolayısıyla tohum 

oluşturmamakta olup, bitki tüm enerjisini toprağın altında oluşturduğu 

soğanlara yönlendirmektedir. Bu varyeteye ait esnek boyunlu bitkiler 

çabuk kurumakta ve satış için örülebilmektedir. Yine bu varyeteye ait 

bitkilerin raf ömrü genellikle sert boyunlu varyetelere (A. sativum var. 

ophioscorodon) ait çeşitlerden daha fazladır ve depoda 6-8 ay 

tutulabilmektedir. Allium sativum var. ophioscorodon varyetesine ait 

bitkilerde doğrudan bitkinin dip kısmından gelen uzun, yapraksız bir 

çiçek sapı ve sapın ucunda çiçek benzeri başçıklar oluşmaktadır. 

Bitkinin çiçekleri üzerinde oluşan bu soğancıklar bitkinin vejetatif 

çoğaltımında kullanılabilmektedir. Fakat üretim materyali olarak bu 

soğancıkların kullanılması durumunda normal olgun soğanlar elde 

etmek için iki yıla ihtiyaç bulunmaktadır. Yine bu varyeteye ait çeşitler 

soğuk iklimlere diğer varyeteye göre daha toleranslıdır (Bayraktar, 

1970; Günay, 1983; Bachman and Hinman, 2008; Thompson, 2018). 

Ülkemizde ‘beyaz sarımsak’ ve ‘siyah sarımsak’ olmak üzere 

sarımsağın iki çeşidinin tarımı yapılmaktadır. Bunlardan beyaz 

sarımsak tedavide kullanılmaktadır (Bayraktar, 1970; Baytop, 1999). 

Kök 

Sarımsak bitkisi zayıf bir saçak kök sistemine sahiptir (Sterling, 2000; 

Thompson, 2018). 
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Sap 

Sarımsak bitkisi 25-100 cm yükseklikte yeşilimsi beyaz ve pembe 

çiçekler oluşturan otsu bir sapa sahiptir (Baytop, 1999; Neeraj et al., 

2014, Anonim, 2023). 

Soğan  

Sarımsak bitkisinin yeraltında oluşturduğu soğanın tümü ‘baş’ veya 

‘topuz’ ismiyle bilinmektedir. Başları oluşturan her bir parçaya ise ‘diş’ 

denmektedir (Fenwick and Hanley, 1985; Neeraj et al., 2014). Sarımsak 

başları, çok sayıda dişlerden oluşmaktadır. Sarımsak başları, sayısı 4-

20 arasında değişen dişlerden oluşmaktadır. Islah edilmiş çeşitlerde baş 

çapı 5-10 cm arasında değişirken, her başta da 15-35 arasında değişen 

diş bulunmaktadır. Bu dişlerin her biri kâğıt gibi bir ince zarlarla 

sarılmış durumdadır. (Baytop, 1999; Neeraj et al., 2014; Thompson, 

2018) 

Yapraklar 

Sarımsak ile aynı cinse (Allium)  ait olan frenk soğanı ve kültür soğanı 

yuvarlak yapraklara sahip iken, sarımsağın yaprakları yassıdır/düzdür. 

Sarımsak bitkisinin yaprakları düz ve uzun olup çim yaprağını 

andırmaktadır. Taze yapraklar ezildiğinde ise sarımsak veya soğan gibi 

kokmaktadır. Mavi-yeşil renkli sarımsak yaprakları yoğun bir demet 

şeklinde gelişmektedir. Çiçekli bitkilerin üzerinde yapraklar sapın 

üzerinde karşılıklı olarak yer almaktadır. Gövdenin tabanına yakın 

yerlerdeki yapraklar daha büyük iken, yukarı doğru gidildikçe yaprak 

boyutları küçülmektedir. Yapraklar ayrıca üçgen şeklinde ve yaklaşık 

2,54 cm uzunluğunda ve 5,0-7,5 cm genişliğinde olabilmektedir. 

(Baytop, 1999; Thompson, 2018; Anonim, 2023). 
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Çiçek 

Sarımsak çiçekleri genelde steril olup tohum yerine soğancık adı verilen 

küçük dişler oluşturmaktadır (Thompson, 2018). Sarımsak bitkisi ilk yıl 

rozet formunda bir gelişme göstermekte olup, ilk yıl bitki boyu 10 cm 

kadar olabilmektedir. İkinci yıl doğrudan soğandan çıkan sapların 

uçunda çiçekler oluşmaktadır.  Sapın ucunda oluşan çiçek topluluğunun 

etrafı beyazımsı yaprak türü ile sarılmış olup, yuvarlak bir baş şeklinde 

görünmektedir. Bu çiçek topluluğunun arasında küçük soğan benzeri 

yapılar bulunmaktadır. Her çiçekte, uzunluğu 0,2-0,5 cm arasında 

değişen dört adet beyaz renkli petal yaprak bulunmaktadır. Sarımsak 

bitkisi ikinci yılın ilkbaharında çiçek açmaktadır. Bitkinin çiçekleri 

nadir olarak tohum oluşturmaktadır (Baytop, 1999; Anonim, 2023). 

Meyveleri 

Sarımsak bitkisinde sapların uçundaki çiçeklerin döllenmesiyla oluşan 

kapsül şeklinde meyvelere sahiptir. Döllenmeden sonra 2,5-6,3 cm 

uzunluğunda yeşil renkli kapsüller oluşmaktadır. Oluşan bu kapsül 

şeklindeki meyvelerin herbirisi çok sayıda tohum içermektedir. 

Kapsüller olgunlaştığında patlayarak açılmakta ve içerisindeki 

tohumları bitkiden birkaç metre uzağa fırlatmaktadır (Gupta, 1998; 

Anonim, 2023). 

Tohumlar 

Küçük, siyah sarımsak tohumları kapsüllerin içerisinde büyüyüp 

olgunlaşmaktadır. Sarımsak tohumları çimlenme yeteneklerini 5 yıl 

kadar koruyabilmektedir. Her bir sarımsak bitkisi, dikim sıklığına, 

üretimde tercih edilen çeşidin genotipine ve çevre koşullarına bağlı 

olarak 800 kadar tohum üretebilmektedir. Sarımsak tohumları 

olgunlaşan meyvelerin patlamasıyla çevreye dağıldığı gibi insanlar, 
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hayvanlar ve hatta akan su tarafından da çevreye dağılımı 

sağlanmaktadır. Tohumlar, ticari sarımsak üretiminde tohumluk olarak 

kullanılmamaktadır. Bu küçük tohumlar daha ziyade bitki ıslahçıları 

tarafından ıslah amacıyla kullanılmaktadır (Gupta, 1998; Anonim, 

2023). 

İKLİM İSTEKLERİ 

Sarımsak (Allium sativum), soğan, pırasa, frenk soğanı gibi bitkilerle 

akraba olup, Allium cinsinin bir üyesidir. Başlangıçta ılıman iklimlerde 

gelişen sarımsak, binlerce yıllık süreç içerisinde geliştirdiği adaptasyon 

kabiliyeti ile daha soğuk bölgelerde de iyi bir performansla yetişmeye 

başlamıştır (Gupta, 1998; Anonim, 2023). Sarımsak, çok farklı iklim 

koşullarında yetişebilen bir tıbbi bitkidir. Ancak, çok yüksek veya 

düşük sıcaklıklara toleransı yoktur. Özellikle düşük sıcaklığa maruz 

kalması, bitkinin yaprak koltuklarında oluşumuna neden olmaktadır. 

Bitki genelde vejetatif büyüme döneminde ve soğan oluşturma 

dönemlerinde serin ve rutubetli iklimlerden hoşlanırken, olgunlaşma 

döneminde ise biraz daha yüksek sıcaklıklara ve kuru havaya ihtiyaç 

duymaktadır. Sarımsak için uygun büyüme sıcaklığı 13-24°C 

arasındaki sıcaklıklardır. Genelde 500-2000 m rakıma sahip bölgelerde 

üretimi mümkün olsa da 1000-1300 m rakıma sahip yerlerde daha 

başarılı bir şekilde yetiştirilebilmektedir (Anonim, 2023). Bitkide soğan 

oluşumu kısa gün sarımsaklarında kritik gün uzunluğu 10-12 saat iken, 

uzun gün sarımsaklarında ise bu süre 13-14 saattir (Gupta, 1998; Khade 

et al., 2017). 

Toprak 

Sarımsak, organik maddece zengin, drenaj sorunu olmayan ve bitki 

besin elementlerince zengin topraklarda başarılı bir şekilde 
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yetiştirilmektedir. Sarımsak, pH değeri çok yüksek veya düşük olan 

asidik veya da alkali ve tuzlu topraklardan hoşlanmamaktadır. Toprağın 

pH değerinin 6-7 arasında olmasını istemektedir (Günay, 1983; Gupta, 

1998; Anonim, 2023b). Taban suyu sorunu yaşanan topraklar da 

sarımsak üretimi için uygun topraklar değildir. Ağır kireçli topraklar 

diğer soğanlı ve yumrulu bitkilerde olduğu gibi sarımsak üretimi için 

de uygun değildir. Su tutma kapasitesi çok düşük olan aşırı kumlu 

topraklarda bu bitkinin başarılı bir şekilde üretilmesi için uygun 

topraklar değildir. Sarımsak üretimi açısından en uygun topraklar 

kumlu-tınlı topraklardır. Özellikle ağır kireçli topraklarda sarımsak 

üretilmek isteniyorsa toprakta yeterli organik gübreleme (5-6 ton/da 

dozunda kompost veya yanmış çiftlik gübresi)  yapılarak toprağın 

tekstür ve strüktürü mümkün olduğunca iyileştirilmelidir (Bayraktar, 

1970; Khade et al., 2017). 

Çeşitleri 

Sarımsak üretiminde mümkün olduğunca hastalıklardan ari ve üretimin 

yapılacağı bölgenin iklim ve toprak koşullaına adaptasyonu iyi olan ve 

pazarın aradığı kalite kriterlerine sahip yüksek verimli çeşitlerin tercih 

edilmesi başarılı bir üretim için çok önemlidir. Sarımsak çeşitlerinin 

çoğu 120-135 günde olgunlaşmakta ve ortalama 700-1400 kg/da verim 

üretebilmektedir (Gupta, 1998; Khade et al., 2017). Memleketimizde 

soğan kadar yaygın olmamakla beraber taze ve bilhassa kuru baş olarak 

değerlendirilmek üzere oldukça geniş bir ekiliş sahası mevcuttur. 

Soğanlarda olduğu gibi bilhassa bazı muayyen ekolojik şartlarda iyi 

neticeler veren sarımsak başta Balıkesir olmak üzere Çanakkale, 

Kastamonu, Manisa, Zonguldak, Antalya, Adana, Gaziantep ve Kayseri 

illerinde yetiştirilen diğer sebzeler arasında oldukça önemli yeri vardır. 
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Tarla Hazırlığı 

Tarla, toprağın erozyon riski dikkate alınarak sonbaharda birinci sınıf 

toprak işleme aletleri olan kulaklı pulluklar veya da toprağı devirmeden 

alttan yırtarak ve bir kısım anızı toprağın yüzeyinde bırakarak işleyen 

pulluklarla 20-30 cm derinden işlenip kışa terk edilmelidir.  İlkbaharda 

ise yabancı ot durumu da dikkate alınarak toprak işlemeye devam 

edilmelidir. Eğer yabancı ot sorunu çok fazla değil ise ilkbahar toprak 

işlemesinde ikinci derece toprak işleme aletleri olan tırmık, kazayağı ve 

kültivatör gibi aletlerle toprak işlenerek dikime hazırlanmalıdır. 

Organik gübreler son toprak işlemeden önce dekara 7,5 kg saf N 

içerecek şekilde (1500-2000 kg/da çiftlik gübresi, 750 kg/da kanatlı 

gübresi veya 750 kg/da solucan gübresi) toprak yüzeyine serilip toprak 

işleme ile birlikte toprağa karıştırılmalıdır. Bu işlemden sonra uygun 

büyüklükteki dikim yatakları hazırlanmalıdır. Çoğunlukla 1.5-2.0 m 

genişliğinde ve 4-6 m uzunluğunda düz yataklar oluşturulmaktadır. 

Ancak, yağmur sularının göllenme riski olan bölgeler için bu dikim 

yastıkları normal zeminden 15 cm yüksekliğinde ve 120 cm üst 

genişliğinde 45 cm karıklı yataklar oluşturulmalıdır (Gupta, 1998; 

Khade et al., 2017). 

Dikim 

Bilindiği gibi sarımsak, ticari çoğaltımı vejetatif olarak yapılan bir tıbbi 

bitkidir. Pratikte sarımsağın soğanındaki dişler tohumluk olarak 

kullanılmak süretiyle üretimi yapılmaktadır (Günay, 1983; Neeraj et al., 

2014). Bu nedenle başarılı bir sarımsak yetiştiricilğinde tohumluk 

olarak kullanılacak olan dişlerin seçimi oldukça önemlidir. Tohumluk 

olarak kullanılacak dişler sarımsak soğanlarından/başlarından ekimden 

1-2 gün önce tek tek ayrılmalıdır. Ayırma işleminde dişlerin taban 

kısmına zarar verilmemesi çok önemlidir. Bu nedenle sarımsak 
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başlarının üst kısımındaki sap kısımlarından bükerek dikkatlice dişler 

ayrılmalıdır (Walkey et al., 1987). Sarımsak üretiminde hedeflenen 

verim ve kalitede ürün elde edebilmek için tohumluk olarak seçilen 

sarımsak dişlerinin iriliği de önemlidir. Tohumluk olarak seçilecek 

sarımsak dişleri en az 1,5 g olmalıdır. Ayrıca bu dişlerin hastalık ve 

zararlılardan etkilenmemiş olması da önemlidir (Bayraktar, 1970; 

Gupta, 1998; Neeraj et al., 2014). Tohumluk olarak hazırlanan dişlerde 

özellikle fungal patojenlerin bulaşmış olma riski mevcut ise dikimden 

önce bir antifungal çözeltiye (% 0,1’lik carbendazim çözeltisi gibi) 

daldırılarak dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hazırlamış 

olan sarımsak dişleri 15-45 cm sıra arası (genelde 20-25 cm) ile açılan 

çizilere 10-20 cm sıra üzeri aralıklarla 5-10 cm derinliğe olacak şekilde 

dikilmelidir (Thompson, 2018; Khade et al., 2017). Dikim derinliği 

kullanılan dişlerin iriliğine ve toprak özelliklerine bağlı olarak 

değişmekle birlikte ülkemizde genelde 3-4 cm’dir (Bayraktar, 1970; 

Gupta, 1998). Bu dikim sıklığına bağlı olarak değişmekle birlikte için 

50-150 kg/da sarımsak dişi tohumluğuna ihtiyaç bulunmaktadır (Neeraj 

et al., 2014; Khade et al., 2017). Sarımsak aynı zamanda soğanlarından 

veya da diğer bitki aksamından elde edilen eksplantlardan geliştirilen 

fideler aracılığıyla da mikroçoğaltım yöntemiyle de üretilme imkânına 

sahiptir. Mikro çoğaltımla bol miktarda genetik yapısı aynı klonal 

fideler elde edilebildiği gibi virüs ve diğer enfeksiyonlardan ari fideler 

elde edilebilmektedir  (Walkey et al., 1987; Nagakubo et al., 1993; 

Sushma et al., 1994 Maas and Klaas, 1995; Neeraj et al., 2014). 

Gübreleme 

Sürdürülebilir bir tarımsal üretim sistemi, ticari bir faaliyet olarak 

öncelikle karlı olmalı, üretilen ürünler/gıdalar tüketiciler için sağlık 

açısından güvenli ve besleyici olmalı, aynı zamanda uygulanan üretim 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 286 

 

sistemi yenilenebilir doğal kaynakları kullanarak doğayı koruyan ve 

çevreyi iyileştiren bir system olmalıdır. Sarımsak topraktan yüksek 

miktarlarda besin elementi kaldıran bir tıbbi bitkidir. Bu nedenle gerekli 

toprak analizleri yapılarak toprağın tekstür, strüktür, kimyasal, 

biyolojik ve fiziksel durumu belirlendikten sonra bir gübreleme 

programı yapılmalıdır. Toprağımızın organik madde içeriği yetersiz ise 

öncelikle toprağı organik madde bakımından zenginleştirecek 

gübreleme uygulamaları planlanmalıdır. Dekara 7,5 kg saf azot 

kazandıracak şekilde (1500-2000 kg/da çiftlik gübresi/kompost, 750 

kg/da kanatlı gübresi veya 750 kg/da solucan gübresi) bir organik 

gübreleme yapılmalıdır. Toprağımızın organik madde içeriği yetersiz 

ise çiftlik gübresi uygulaması sonbaharda yapılır ve dekara 4-5 ton 

çürümüş/yanmış/fermente olmuş çiftlik gübresi uygulanır (Pimpini, 

1970; Bayraktar, 1970; Gupta, 1998). Ayrıca, sürdürülebilir bir 

sarımsak tarımı için kışlık/yazlık örtü/yeşil gübre bitkileri, özellikle 

baklagil yem bitkileri veya da canlı malç bitkileri uygulamaları büyük 

öneme sahiptir. Özellikle örtü ve yeşil gübre bitkileri uygulanması, 

toprağın organik madde içeriğinde, toprak yapısında/struktüründe, 

nitrojen içeriğinde, toprak mikrobiyal aktivitesinde, besin elementleri 

içeriğinde, bitkilerin köklenme durumunda, yabancı otların 

bastırılmasında ve toprağın havalanma ve su tutma gücü üzerinde 

olumlu etkide bulunarak ürünün verim ve kalitesinde artışa neden 

olmaktadır (Sullivan, 2003; Bachman and Hinman, 2008). Bazı 

sarımsak üreticileri bitkinin vejetatif gelişim döneminde birkaç kez 

yapraktan sıvı balık ve deniz yosunu gübresi uygulaması da 

yapmaktadırlar (Rosen et al., 1999; Bachman and Hinman, 2008). 

Konvansiyonel üretim için diğer bir gübreleme önerisi de 10:5:5:5 kg 

NPKS +2 t/da çiftlik gübresi/kompost şeklindeki gübrelemedir. Ayrıca, 

10 kg N/da ve 7-8 kg P2O5 ve K2O kg/da olacak sekildeki bir gübreleme 
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önerilebilir (Setty et al., 1989; Taban ve ark., 2004; Taban ve ark., 

2015). Sarımsak bitkisi azotlu gübre miktarındaki artışa çoğu bölgede 

oldukça iyi tepki vermekte olup, dekara 14-18 kg N’e kadar hastalıklara 

toleransı da azalmadan kullanılabilmekte ve verim üzerinde artışa 

neden olmaktadır. Bu miktardaki azot uygulaması ile birlikte 11-18 

kg/da dozunda fosfor/P2O5 ve potasyum/K2O uygulaması da 

önerilmektedir (Gupta, 1998; Thompson, 2018). Önerilen organik 

gübreler son toprak işlemeden önce toprak yüzeyine serilerek en son 

yapılacak toprak işleme ile toprağa karıştırılmalıdır. Mineral gübrelerin 

kullanımında bitkilerin gübrelerden faydalanma etkinliğini arttırmak 

için uygun zamanda, uygun formda, uygun miktarda ve uygun 

bölgelerde gübre kullanımı büyük öneme sahiptir (Flis, 2017; Ghafoor 

et al., 2021). Bilindiği gibi azotun aşırı miktarda kullanılması hem çevre 

kirliliğine hem de önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır 

(Rahman et al. 2020; Ghafoor et al., 2021). Mineral gübre 

uygulamasında azotlu gübre üçe bölünerek ilk porsiyonu taban gübresi 

olarak son toprak işlemeden önce tarlaya verilen fosfor, potasyum ve 

kükürt ile birlikte verilmelidir. Diğer ikinci porsiyon sarımsak 

dikiminden 30 gün sonra üst gübre olarak uygulanırken, üçüncü 

porsiyon ise 45 gün sonra aynı şekilde uygulanmalıdır (Rosen et al., 

1999; Sullivan, 2003; Khade et al., 2017). Azotlu gübrelerin bir diğer 

uygulama önerisi ise; azotlu gübrenin ¾’ü dikimle birlikte geri kalan 

¼’ü ise bitkiler yaklaşık 10-15 cm boya ulaştıktan sonra verilmesidir. 

Azotlu gübrelerin bu şekillerde bölünerek uygulanması azotun yıkanma 

yoluyla kaybını azaltarak bir taraftan bitkilerin azottan faydalanma 

etkinliğini arttırırken diğer taraftan da toprak ve su kaynakları 

üzerindeki kirletici etkisini de azaltmaktadır. Topraktan bitkinin daha 

yavaş azot aldığı dönemlerde yavaş salınan azotlu gübre formlarının 

kullanılması da azot kullanım etkinliği bakımından önemlidir (Gupta, 
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1998; Thompson, 2018; Sarwar et al., 2019; Ghafoor et al., 2021). Aşırı 

azotlu gübre uygulaması sarımsakta vejetatif aksamın gelişimini teşvik 

ederek sarımsak başlarının gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Özellikle sarımsak başlarının oluşum aşamasında azot miktarının 

kısıtlanması verim üzerinde olumlu etkilerde bulunmaktadır (Rosen et 

al., 1999; Bachman and Hinman, 2008). 

Yabancı Ot Kontrolu 

Bitkisel üretimde yabancı otlar, kültür bitkileri ile hem su ve besin 

elementleri bakımından ve hem de solar radyasyon bakımından 

rekabete girerek kültür bitkilerinin büyüme ve gelişimi üzerinde 

olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu şekilde oluşan rekabet ürünün verim 

ve kalitesinde ciddi kayıplara neden olmaktadır. Bu durumu ortadan 

kaldırmak için uygun yöntemlerle yabancı otların konrol altına alınması 

bir zorunluluktur. Fakat özellikle son 100 yıldır konvasiyonel tarım 

yabancı ot kontrolünü yabancı otları yok etme şeklinde algılayarak 

onları sentetik herbisitlerle yok etmeyi hedeflemiştir. Bu durum bir çok 

sorunu da beraberinde getirmiş ve bu yöntemin sürdürülemez olduğu 

ortaya çıkmıştır. Çünkü sentetik herbisitler bir taraftan korkunç bir 

çevre kirliliğine neden olurken, diğer taraftan da oluşturduğu kalıntı 

nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açmıştır. Yeni tarım konseptinde 

ise yabancı ot kontrolü her yönüyle ele alınmış ve yabancı ot sorunun 

oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin zamanında alınması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Bu anlayışta bölge için hazırlanacak olan iyi 

münavebe programı yabancı ot kontrolü için bir ön koşuldur. Daha 

sonra uygun toprak işleme uygulamaları, uygun sulama sistemlerinin 

tercih edilmesi, mümkün olduğunca organik materyaller kullanılarak 

yapılacak olan malçlamalar yabancı otların kontrolü için büyük öneme 

sahiptir. Aynı zamanda birim alanda optimum sayıda bitki oluşumunu 
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sağlayacak ekim/dikim sıklığı, en uygun zamanda ekimin/dikimin 

yapılması, yeşil gübreleme uygulamaları da yabancı otların sorun 

olmasını azaltacak agro-teknik uygulamalar olarak kabul edilmektedir. 

Tüm alınan bu önlemlere rağmen az da olsa ortaya çıkacak olan yabancı 

otlarla mümkün olduğunca mekanik yöntemlerle mücadele edilmelidir. 

Aynı zamanda yabancı ot tohumlarının çimlenme ve gelişimi üzerinde 

inhibe edici etkilere sahip organik kökenli herbisitlerden de 

yararlanılmalıdır. Sarımsak bitkisinin ilk gelişim döneminde yabancı 

otlarla rekabeti oldukça zayıf olup bu dönemde dikkatli bir yabancı ot 

kontrolu ihmal edilmemelidir. Sarımsak üretiminde organik materyal 

malçlaması yabancı otların kontrolünde önemli bir uygulamadır. 

Konvansiyonel üretimde sentetik herbisitler yabancı ot mücadelesinde 

kullanılmaktadır. Bu sentetik herbisitler genelde dikim öncesi, dikim 

sırasında ve çıkış sonrası olacak şekilde uygulanmaktadır. Kullanılacak 

olan herbisitlerin mutlaka bitki için ruhsatlı olması gerektiği gibi 

kullanım dozuna da çok dikkat edilmelidir (Gupta, 1998; Neeraj et al., 

2014; Khade et al., 2017). 

Sulama 

Bilindiği gibi sarımsak bitkisi nispeten sığ bir saçak kök sistemine 

sahiptir (Gupta, 1998; Thompson, 2018). Bu nedenle büyüme mevsimi 

boyunca kuraklığa karşı toleransı çok düşük bir bitkidir (Bachman and 

Hinman, 2008). Sarımsağın büyüme periyodu boyunca ihtiyaç duyduğu 

su miktarı üretimin yapıldığı tarlanın toprak özelliklerine, bölgenin 

iklim koşullarına ve üretimde tercih edilen genotipin özelliklerine bağlı 

olarak farklılık göstermektedir. Sarımsak dikimi yapılan bölgede eğer 

dikimin yapıldığı dönemde yağışlar aylık 70-100 mm dolayında olacak 

şekilde gerçekleşiyorsa o dönem için ilave sulamaya gerek yoktur. 

Yağışların kesildiği daha sonraki dönemde ise toprağın rutubet durumu 
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dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla sulanmalıdır. Genel olarak, 

üretimde kullanılan genotip kuraklığa bir miktar toleranslıysa 5-8 

sulama yeterli iken, daha hassas ve vejetasyon süresi uzun olan 

genotipler de ise 12-13 sulamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dönemde 

yaşanacak olan kuraklık stresi çoğunlukla sapların ucundaki çiçeklerde 

küçük sarımsak dişlerinin oluşumunu teşvik ederek ana ürün olan 

sarımsak başı üretimini olumsuz yönde etkilemektedir (Thompson, 

2018) Sarımsak tarımında hasattan 10-15 gün önce son sulama 

yapılmalıdır. Her sulamada toprak özelliklerine bağlı olarak değişmekle 

birlikte 25-50 mm su verilmesi önerilmektedir. Bitkinin gelişim 

döneminin sonuna doğru çok kurak geçen/susuz kalan bitkiler bu 

periyodun ardından sulama yapılacak olursa sarımsak soğanlarının dış 

pulları dökülmektedir. Bu da ürünün kalitesi açısından önemli bir sorun 

oluşturmaktadır (Gupta, 1998; Thompson, 2018). Aşırı sulama her 

zaman hem verim hem de kalite açısından zararlıdır. Aşırı sulama ile 

oluşan olumsuz toprak koşulları kök çürüklüğüne ve mor leke gibi 

hastalıkların gelişmesine yol açacağından mümkün olduğunca 

sulamalarda fazla su kullanılmamalıdır. Ayrıca bitkilerin olgunlaştığı 

ve hasat tarihinin yaklaştığı dönemlerde yoğun sulamaya devam 

edilmesi bitkilerde ikincil köklenmeye neden olmakta ve bunun 

sonucunda da bitkide yeni filizler oluşmaya başlamaktadır.  Bu 

durumda hasat edilen soğanların depolanma ömrü kısa olup, pazar 

açısından olumsuz bir durumdur. Sulama yöntemi olarak damlama 

sulama yönteminin tercih edilmesi birçok açıdan avantajlıdır.  Fakat 

dünyanın farlı bölgelerinde yağmurlama sulama ve mikro sprinkler de 

sarımsak tarımında sulama amaçlı kullanılmaktadır.  Uygun sulama 

teknikleri, sulama suyunun tasarrufuna yardımcı olduğu gibi 

pazarlanabilir soğan veriminin önemli ölçüde artışına da katkı 
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sağlamaktadır (Bachman and Hinman, 2008; Neeraj et al., 2014; Khade 

et al., 2017). 

Hasat 

Sarımsak tarımında ürünün doğru zamanda hasat edilmesi hem ürün 

verimi ve hem de kalite açısından önemlidir. Sarımsak bitkisinde hasat, 

bitkinin yapraklarının uç kısımlarının kurumaya başladığı, 

yapraklarının tümünde normal yeşil renklerin değişerek sararmaya 

(yaprakların % 40-60’ı) başladığı, sarımsak başındaki dişlerin 

%50’sinin içinde bulunduğu kabuğu doldurduğu ve yaprakların aşağıya 

doğru eğilmeye başladığı dönemde yapılmalıdır. Sarımsak soğanlarının 

hasat zamanının geldiğine işaret eden bir başka gösterge de sarımsak 

soğanlarını çevreleyen kılıf yapraklarının kalınlığının azalmasıdır 

(Neeraj et al., 2014; Thompson, 2018). Genellikle sarımsak; çeşidine, 

yetiştirildiği bölgenin iklim koşullarına ve üretimin yapıldığı mevsime 

bağlı olarak 130-180 günde hasat olgunluğuna gelmektedir. Ürün 

olgunlaşmadan erken dönemde yapılan hasatlar elde edilen soğanların 

kuruyarak büzüşmesine neden olmaktadır. Bu da pazar açısından 

arzulanmayan küçük sert ve kuru dişlere sahip ürün demektir. Normal 

zamanından daha geç yapılan hasatlarda soğanların renklerinin 

bozulması ve soğanların koruyucu yapraklarının kısmen çürümesi 

nedeniyle açığa çıkmış dişlere sahip ürün elde edilmektedir. Sarımsak 

hasadı başlar kazılıp çıkarılarak yapılmaktadır. Çıkarılan başlar normal 

şartlarda yıkanmamaktadır. Eğer söküm esnasında tarla çamur ise 

sökülen başlar yıkanır ve birkaç hafta süreyle tekrar kurutulur. 

Sarımsak soğanları, depolama sırasında mikrobiyal infeksiyonları 

azaltarak ve su kaybını en aza indirerek depolama ömrünü uzatmak için 

hasattan sonra 2-3 gün boyunca tarlada kurutulması önerilmektedir. 

Suni kurutma yapılacak ise 22-32 °C’de ve %60-75 nispi nem koşulları 
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uygundur. Kurutma işleminden sonra bitkilerin sapları başların 1,5-2,5 

cm üst kısmından kesilirken kökleri de fırçalarla temizlenerek 

uzaklaştırılmalıdır. Bu şekilde hazırlanan başlar çapları 5 cm’den küçük 

olanlar, 5-6 cm olanlar, 6-8 cm olanlar ve 9 cm’den fazla olanlar 

şeklinde sınıflandırılmalıdır (Gupta, 1998; Neeraj et al., 2014; Khade et 

al., 2017;Thompson, 2018). Bu şekilde kurutulduktan sonar %60-70 

rütübetli ve normal oda sıcaklığında depolanması uygundur. Taze 

sarımsaklar ise soğuk ve karanlık depolarda saklanması daha uygundur. 

Dişlerine ayrılmamış sarımsak başları uygun koşullarda 2 ay kadar 

saklanabilmektedir. Ancak baştan ayrılmış sarımsak dişleri sadece 3-10 

gün taze kalmaktadır. Soyulmuş dişler buzdolabında şarap veya sirke 

içinde saklanabilmektedir. Sarımsak sap kısmıyla saklanırsa daha uzun 

süre taze kalabilmektedir. Yemeklik veya tohumluk sarımsak başlarının 

filizlenmesini veya acılaşmasını önlemek için soğutmakta 

depolamaktan kaçınılmalıdır (Neeraj et al., 2014). 

Verim  

Uygun iklim ve toprak koşullarında yapılan sarımsak yetiştiriciliğinde 

kullanılması tercih edilen çeşidin genetik potansiyeline de bağlı olarak 

dekara kuru baş sarımsak verim 1000-2000 kg arasında değişmektedir. 

(Bayraktar, 1970; Neeraj et al., 2014) 

SONUÇ  

Sarımsak bitkisi Allium cinsine ait sebze, baharat ve aroma amaçlı 

üretimi yapılan soğanlı tıbbi bitkilerin en önemlilerinden birisi olarak 

bilinmektedir. Sarımsak sebze ve baharat olarak kullanılmasının yanı 

sıra salam, sucuk, pastırma, ketçap, turşu vb. ürünlere katılarak 

değerlendirilmektedir. Sarımsağın antiseptik etkisi içerdiği allicin’den 

kaynaklanmaktadır ve bitkinin antiseptik etkiye sahiptir. Sarımsak, çok 

farklı iklim koşullarında yetişebilen bir tıbbi bitkidir. Ancak, çok 
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yüksek veya düşük sıcaklıklara toleransı yoktur. Sarımsak, organik 

maddece zengin, drenaj sorunu olmayan ve bitki besin elementlerince 

zengin topraklarda başarılı bir şekilde yetiştirilmektedir. 

Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu, Manisa, Zonguldak, Antalya, Adana, 

Gaziantep ve Kayseri illerinde yetiştirilen diğer sebzeler arasında 

oldukça önemli yeri vardır. 

Organik gübreler son toprak işlemeden önce dekara 7,5 kg saf N 

içerecek şekilde (1500-2000 kg/da çiftlik gübresi, 750 kg/da kanatlı 

gübresi veya 750 kg/da solucan gübresi) toprak yüzeyine serilip toprak 

işleme ile birlikte toprağa karıştırılmalıdır. 

Tohumluk olarak kullanılacak dişler sarımsak 

soğanlarından/başlarından ekimden 1-2 gün önce tek tek ayrılmalıdır. 

Ayırma işleminde dişlerin taban kısmına zarar verilmemesi çok 

önemlidir. Bu nedenle sarımsak başlarının üst kısımındaki sap 

kısımlarından bükerek dikkatlice dişler ayrılmalıdır. 

Konvansiyonel üretim gübreleme önerisi de 10:5:5:5 kg NPKS +2 t/da 

çiftlik gübresi/kompost şeklindeki gübrelemedir. Ayrıca, 10 kg N/da ve 

7-8 kg P2O5 ve K2O kg/da olacak sekildeki bir gübreleme önerilebilir. 

Sarımsak dikimi yapılan bölgede eğer dikimin yapıldığı dönemde 

yağışlar aylık 70-100 mm dolayında olacak şekilde gerçekleşiyorsa o 

dönem için ilave sulamaya gerek yoktur. Yağışların kesildiği daha 

sonraki dönemde ise toprağın rutubet durumu dikkate alınarak 7-10 gün 

aralıklarla sulanmalıdır. Genel olarak, üretimde kullanılan genotip 

kuraklığa bir miktar toleranslıysa 5-8 sulama yeterli iken, daha hassas 

ve vejetasyon süresi uzun olan genotipler de ise 12-13 sulamaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 294 

 

Sarımsak bitkisinde hasat, bitkinin yapraklarının uç kısımlarının 

kurumaya başladığı, yapraklarının tümünde normal yeşil renklerin 

değişerek sararmaya (yaprakların % 40-60’ı) başladığı, sarımsak 

başındaki dişlerin %50’sinin içinde bulunduğu kabuğu doldurduğu ve 

yaprakların aşağıya doğru eğilmeye başladığı dönemde yapılmalıdır. 

Sarımsak soğanları, depolama sırasında mikrobiyal infeksiyonları 

azaltarak ve su kaybını en aza indirerek depolama ömrünü uzatmak için 

hasattan sonra 2-3 gün boyunca tarlada kurutulması önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Asteraceae/Compositae/Papatyagiller/Tablaçiçekliler/Ayçiçeğigiller 

familyası, kapalı tohumlu bitkilerin yaklaşık %10’unu oluşturan, 

çiçekli bitkilerin en büyük familyası olma özelliğiyle bilinmektedir 

(Mullaicharam et al., 2014; Ashwlayan et al., 2018). Familya bitkiler 

âlemi içeriisnde, Antarktika hariç dünyanın hemen hemen her tarafında 

yayılış gösteren yaklaşık olarak 1.700 cins ve 25.000 türle temsil 

edilmektedir. Bu familyaya ait bitki türleri, dünyanın subtropikal, 

soğuk-ılıman ve ılıman iklim bölgelerinde yayılış gösteren kozmopolit 

(çok farklı iklimlere adapte olabilme özelliğine sahip) bitkiler olarak 

kabul edilmektedir. Sistematikçi bilim adamaları familyanın kökeniyle 

ilgili olarak farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısım bilim adamı 

Güney Amerika'nın kuzeyini familyanın köken merkezi olarak 

gösterirken, diğer bazı bilim adamları da And Dağlarının kuzeyini 

köken merkezi olarak görmektedir. Yine diğer bir kısım bilim adamı 

familyanın ana vatanının Güney Amerika ve Pasifikler olduğunu da 

ifade etmişlerdir. Familyaya ait çok sayıda bitki türü tıbbi özellikleriyle 

bilinmektedir (Ashwlayan et al., 2018; Kalas, 2019). Asteraceae 

familyası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tür sayısı bakımından 

en zengin familya olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu florası 

Asteraceae familyasına ait yaklaşık 1.209 türe sahip olup, bu türlerin 

yaklaşık 447’si Anadolu florasına ait endemik türlerdir. Türkiye 

florasında Asteraceae familyasına ait türlerin endemizm oranı ise %37 

dolayındadır. Florasımızda bu familyaya ait 134 cins bulunmakta olup, 

cins sayısı bakımından da Türkiye florasının ikinci büyük familyası 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Güner ve ark., 2000; Kalas, 2019). 
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Bitkinin cins ismi olan Calendula, eski İngilizcede "altın" anlamına 

gelmektedir. Bitkiye Hz. Meryem Ana ile de ilişkilendirilerek 

‘marigold’ ismi verilmiştir. Diğer bir görüşe göre bitki, uzun süren 

çiçeklenme periyodundan dolayı her ayın ilk günü anlamına gelen 

Latince 'Calend' kelimesinden isim aldığı da ifade edilmiştir. Aynısafa 

bitkisinin çiçeklerinin güneşi takip etmesi nedeniyle astronomide güneş 

burcu olan “Aslan” ile de özdeşleştirilmiştir (Mills, 1991; Dinda and 

Craker, 1998; Kemper, 1999; Jan et al., 2017).  

Türkiye’de Calendula (Portakal nergisi) cinsinin Calendula arvensis 

L. (portakal nergisi), Calendula suffruticosa Vahl. (öküzgözü) ve 

Calendula officinalis L. (aynısafa) olmak üzere 3 türü bulunduğu 

bilinmektedir (Güner ve ark., 2012; Kalas, 2019). Türkiye florasında 

yayılış gösteren bu 3 türün de farmakolojik özelliklere sahip olduğu 

yapılan çalışmalarla görülmüştür.  Ülkemizde yaygın şekilde kültür 

koşullarında üretilip kullanılan tür ise Calendula officinalis L. 

(aynısafa)’dır (Güner ve ark., 2012; Arora et al., 2013; Kalas, M., 

2019). Kozmetik ve ilaç sektöründe tanınırlığı yüksek olan C. 

officinalis, halk arasında genellikle “aynısafa bitkisi” ismiyle 

bilinmektedir. Antik çağlardan günümüze kadar aynısafa bitkisinden 

deri enflamasyonlarının , yaraların, yanıkların, morlukların ve 

kesiklerin iyileşmesinde faydalanılmıştır.  Bitkiden infüzyon, 

tentür, sıvı ekstre, soğuk sıkım yağ ve merhem gibi çok değişik 

şekillerde hem dahili hem de harici olarak faydalanılmaktadır (Jan et 

al., 2017; Kalas, M., 2019).  
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16. ve 17. yüzyıllarda İngiliz kökenli bilim adamları aynısafa bitkisinin 

tıbbi özellikleri üzerinde çalışmalar yürütmüşlerdir. 20. Yüzyıla 

gelindiğinde ise İngiliz herbalistler aynısafa çiçeklerinin haricen 

kullanılmasını tavsiye etmişlerdir. Böcek sokmalarına karşı tablanın 

kenarındaki dil çiçeklerin yara üzerine bastırılmasının ağrı kesici ve 

şişmeyi önleyici etki gösterdiği bilinmektedir. Burkulma ve yaralar için 

aynısafa bitkisinin çiçeklerinden hazırlanan losyonun kullanılmasının 

faydalı olduğu bilinmektedir. Çiçeklerin distilasyonu esnasında elde 

edilen damıtma suyunun göz ağrılarının giderilmesinde faydalı olduğu 

bilinmektedir. Aynı dönemde aynısafa bitkisinin taze yaprak 

ekstraktlarından elde edilen sıvının siğillerin tedavisinde yararlı olduğu 

da ifade edilmiştir.  Aynısafa bitkisinin yapraklarının salataya katılıp 

tüketilmesiyle çocuk sıracasına/bir tür kronik deri vereminin 

iyileştirilmesinde faydalı olduğu da ifade edilmiştir (Baser, K.H.C., 

2009). 

Aynısafa Bitkisinin Kullanılan Kısmı ve İçeriği 

Aynısafa bitkisinin başta tohumları ve çiçekleri olmak üzere toprak üstü 

aksamlarından değişik şekillerde faydalanılmaktadır. Fakat aynısafa 

bitkisinin sarı-turuncu renklerdeki çiçeklerinin taç yaprakları yaygın bir 

şekilde drog olarak kullanılmaktadır. Aynısafanın bitkisinin 

kurutulmuş çiçekleri (Calendulae flos) Avrupa farmakopesinde drog 

olarak kayıtlıdır (Baser, K.H.C., 2009). Aynısafa bitkisi; 

karbonhidratlar, amino asitler, lipitler, yağ asitleri, karotenoidler, 

terpenoidler, flavonoidler, kinonlar, kumarinler ve diğer bileşenler 

dahil olmak üzere çeşitli fito-kimyasallar içermektedir (Jan et al., 
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2017). Bitkinin çiçekleri monoterpenler, seskiterpenler, triterpenler, 

lipitler, karotenler, flavonoidler ve fenolik asitler gibi farklı 

fitokimyasallar içermektedir (Re et al., 2009; Rahimi et al., 2020). 

Aynısafa bitkisinin çiçek ekstraktlarında, prolin, fenilalanin, histidin, 

lizin, lösin, serin, alanin, valin, arginin, tirozin, aspargin, treonin, 

glutamat, metionin ve aspartat dahil olmak üzere 15 serbest amino asit 

ve amino asit içerdiği ve çiçeklerin % 4.5 oranında amino asit varlığına 

sahip olduğu bildirilmiştir (Jan et al., 2017). 

Aynısafa bitkisinin çiçeklerinden elde edilen uçucu yağ ve 

tohumlarından elde edilen sabit yağlar farklı endüstrilerde ham madde 

olarak kullanılmaktadır (Khalid, 2013). Aynısafa bitkisinin çiçekleri 

%0,10-0,30 oranında uçucu yağ içermektedir (Khalid, 2013; Masterová 

et al., 1996; Marukami et al., 2001; Liu et al., 2010 ). Aynısafa 

bitkisinin çiçeklerinden elde edilen uçucu yağda 40 farklı bileşik tespit 

edilmiştir. Aynısafa uçucu yağında 1,8-cineol, geraniol, α-muurolene, 

δ (delta)-cadinene, α-cadinol ve T-muurolene ise anabileşik olarak ön 

plana çıkmıştır.  Tohumlarında ise palmitik asit (16:0), linoleik asit 

(18:2) ve kalendik asit (18:3) ön plana çıkmıştır. Yağ asitleri içerisinde 

kalendik asitin oranı ise %45’den daha yüksektir (Rahimi et al., 2020). 

Diğer bir çalışmada ise aynısafa uçucu yağında α-thujene, α-pienene, 

sabinene, β-pienene, limonene, 1,8-cineol, p-cymene, trans-β-ocimene, 

γ-terpenene, δ-3-carene, nonanal, terpene-4-ol, 3-cylohexene-1-ol, α-

phellandrene, α-terpeneol, geraniol, carvacrol, bornyl acetate, sabinyl 

acetate, α-cubebene, α-copaene, α-bourbonene, β-cubebene, α-

gurjunene, aromadendrene, β-caryophyllene, α-ylangene, α-humulene, 
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epibicyclo-sequiphellandrene, germacrene D, alloaromadendrene, β-

saliene, calarene, muurolene, δ-cadinene, cadina 1,4-di-ene, α-

cadinene, nerolidol, palustron, endobourbonene, oplopenone, α-cadinol 

ve T-muurolol’un bulunduğu tespit edilmiştir (Okoh et al., 2007). 

Khalid (2013) tarafından yürütülen çalışmada uçucu yağ ana bileşenleri 

olarak α-kadinol (33.11%), Δ-cadinene (18.41%), ve γ-cadinene 

(9.99%) tespit edilmiştir. Diğer bir çalışmada  α-kadinol (%31,2-34,5), 

δ/delta-kadinen (%15,2-18,8) ve T-murolol (%6,3-8,2) aynısafa uçucu 

yağının ana bileşenleri olarak tespit edilmiştir (Kalas, 2019). 

Aynısafa bitkisinin tohumları; boya, vernik ve parçalanabilir plastik 

yapımında kullanılan konjuge linolenik asit bakımından zengin %13-

22 arasında değişen sabit yağ içermektedir. Aynısafa bitkisinin tohum 

yağının iki ana yağ asidinden olan kalendelik asit oranı %45-58 

arasında değişirken, linolenik asit oranı ise %22-32 arasında değişmiştir 

(Cahoon et al., 2001; Dulf et al., 2013; Rahimi et al., 2020). 

Yapılan çalışmalar aynısafa bitkisinde; stigmasterols, sitosterols, 

lupeol, Ø-taraxasterol, 3-monoesters of taraxasterol, ursadiol, diesters 

of diols, brein, erythrodiol, calenduladiol-3-O-myristate, aranidiol-3-O-

myristate, calenduladiol-3-O-palmitate, aranidiol-3-O-laurate, 

aranidiol-3-O-palmitate, calenduloside AH, calendulaglycoside A, 

calendulaglycoside B, calendulaglycoside C, calendulaglycoside A 6’-

O-n- butyl ester, calendulaglycoside A 6’-O-n-methyl ester, 

calendulaglycoside B 6’-O-n-butyl ester, calendulaglycoside C 6’-O-n-

butyl ester, calendula-glycoside C 6’-O-n-methyl ester, calendulo-side 

F 6’-O-n-butyl ester, calenduloside G 6’-O-n-methyl ester, faradiol-3-
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O-myristate, faradiol-3-O- palmitate, faradiol-3-O-laurate, 

glucuronides (çoğunlukla aynısafanın yeşil aksamında ve çiçeklerinde 

bulunmakta) ve glucosides of oleanolic asit (büyüme esnasındaki ve 

kurumuş bitki aksamında) gibi terponidlerin bulunduğunu göstermiştir 

(Eitterl-Eglseer et al., 2001; Ruszkowski et al., 2003; Ukiya et al., 2006; 

Jan et al., 2017). 

Aynısafa bitkisinin çiçeklerinde, çiçeklere sarı-turuncu rengini veren 

bol miktarda karotenoid bulunmaktadır. Renk tonu, pigment içeriğine 

ve pigment profiline bağlı olarak değişmektedir. Aynısafanın sarı çiçek 

yaprakları 19 karotenoid içerirken ve turuncu renkli çiçekler 10 farklı 

karotenoid içermektedir. Yapraklarda ve polenlerde bulunan ana 

karotenoidler flavoksantin, luteoksantin, auroksantin, 

9Zantheraxanthin, neoxanthin, lutein ve Z-izomerleri, mutatoksantin, 

violaksantin, 9Z-neoksantin, 9Zviolaksantin, - ve -karotendir. Taç 

yaprakları ise daha yüksek miktarda likopene sahip olan - ve - 

kriptoksantin içermektedir. Bitkinin yaprak ve gövdelerinde toplam 

karotenoid oranı sırasıyla %0.85 ve %0.18 dolayındadır. Aynısafa çiçek 

çayında bitki materyalinin kurutulmuş olması nedeniyle karotenoid 

bileşimindeki anteraksantin ve 9Z-anteraksantinde azalma olduğu tespit 

edilmiştir. Tam tersine kurutma ile birlikte luteinin Z-izomerlerinin ve 

-karotenin oranında artış olduğu tespit edilmiştir. Bilindiği gibi ışığın 

zaralı etkilerinden korunmak ve lipid peroksidasyonunu azaltmak için 

zeaksantin veya luteine ihtiyaç duyulmaktadır (Niyogi et al., 1997; 

Bako et al., 2002; Jan et al., 2017). 
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Bitkisel Özellikleri 

Asteraceae familyasına ait olan aynısafa bitkisi sıcak iklimlerde kısa 

ömürlü çok yıllık bir bitki iken, serin iklim bölgelerinde ise bitki tek 

yıllık özellik göstermektedir. Bitkinin tarımı, Kuzey Amerika’da, Çin, 

Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte Almanya ve 

Hindistan’da yapılmaktadır (Mullaicharam et al., 2014; Baser, 2009; 

Iannotti et al., 2021; Muley et al., 2009; Jan et al., 2017). Aynısafa 

(Calendula officinalis L.,) bitkisi sarı veya turuncu renkli çiçeklere 

sahip aromatik otsu bir bitkidir (Dulf et al., 2013; Rahimi et al., 2020). 

Bitki, yaklaşık 20 cm kadar toprağın derinliğine inebilen bir kazık köke 

ve orta seviyede gelişim gösteren yan köklere sahiptir. Boyu 20-80 

cm’e kadar ulaşılabilen bitkinin gövdesi 4 köşelidir. Bitki dallanma 

özelliğine sahip olup, ana sap ve yan dallar dört köşeli ve tüylüdür 

(Mahr, 2008; Mullaicharam et al., 2014). Ortalama bitki başına dal 

sayısı 40-60 arasında değişmektedir. Yapraklar tam veya hafif parçalı, 

gövde üzerinde yapraklar alternat bir dizilişe sahiptir (Güven et al., 

2022; Mullaicharam et al., 2014). Bitkinin yaprak ayaları sivri uclu 

mızrak/spatulu şeklinde ve yaprak kenarları hafif dalgalıdır (Mahr, 

2008; Mullaicharam et al., 2014). Bitki başına yaprak sayısı 190-260 

arasında değişmektedir.  Yaklaşık 2.5-7.5 cm uzunluğa sahip olan 

yaprakların sapın alt kısmında olanları çoğunlukla spatula şeklinde iken 

üst kısımdakiler mızrak şekillidir (Mullaicharam et al., 2014). Yeni 

çeşitlerde genellikle büyük ölçüde azaltılmış olsa da yapraklar yapışkan 

ve aromatik bir özellik göstermektedir (Mullaicharam et al., 2014; 

(Kalas, 2019, Kareem et al., 2014; Mahr, 2008). Bitkide çiçekler 

tablaların (4-15 adet/bitki) üzerinde bulunmaktadır (Norman and 
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Max, 2001; Ben-Erik and Michael, 2004; Jan et al., 2017). Bitkinin ana 

sap ve yan dalları çoğunlukla parlak turuncu veya sarı renkli birer çiçek 

tablası ile son bulmaktadır. Ancak süs bitkisi olarak beyaz ve iki renkli 

çiçek tablalarına sahip çeşitler de geliştirilmiştir. Aynısafa bitkisi 

monoik bir bitkidir. Aynı bitki üzerinde hem erkek, hem dişi ve hem de 

hermafrodit çiçekler bulunmaktadır (Mahr, 2008; Mullaicharam et al., 

2014). Bitkiler, bölgenin ilk don tarihine kadar çiçek açmakta olup, bu 

özelliği nedeniyle kesme çiçekçilikte tercih edilen bir süs bitkisidir 

(Mahr, 2008). Bitkinin dil/ışınsal dişi çiçekleri fertil olup, döllendikten 

sonra tohum oluşturmaktadır. Bitki 1.0-1.5 cm uzunluğunda akne 

yapısında kıvrık meyvelere sahiptir. Bitki de yabancı döllenme 

görülmektedir. Tozlanma genellikle arılarla olmaktadır (Piccaglia et al., 

1997; Mahr, 2008; Shahrbabaki et al., 2013; Mullaicharam et al., 2014; 

Braithwaite and Drost, 2020). Bitkinin bin tohum ağırlığı 4,0-8,0 g 

arasında değişmektedir (Shakıb et al., 2010). 

 

Resim 1. Aynisefa çiçek görünümü (Eskişehir kolleksiyonu) 
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          Resim 2. Kurutulmuş Aynisefa çiçekleri (Eskişehir kolleksiyonu) 

İklim ve Toprak İstekleri 

Aynısafa bitkisi ılıman yaz sıcaklıklarını tercih etmektedir (Iannotti, 

2021). Genellikle bitkiler aşırı sıcakta (< 85°F= 30 °C) çiçek açmayı 

durdurmaktadır. Bitkiler 25°F= -4 °C'ye kadar düşük sıcaklıklara 

dayanabilmektedir (Braithwaite and Drost, 2020). Aynısafa bitkisi 

genellikle tam güneşli yerleri tercih etmektedir. Ancak bazen çok sıcak 

bölgelerde öğleden sonra gölgeleme yapılmaz ise sıcak dönemlerde 

çiçek verimi önemli düzeyde azalmaktadır (Iannotti, 2021). Aynısafa 

bitkisi İran ekolojik koşullarında 1360 m rakımlı, ortalama yıllık 

sıcaklığın 10 °C, ortalama yıllık maksimum sıcaklığın 16,6 °C, 

ortalama yıllık minimum sıcaklığın 4,2 °C ve yıllık toplam yağışın 245 

mm dolayında olduğu bölgede yetiştirilmektedir (Mirzaei et al., 2016). 
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Aynısafa bitkisi, pH'ı 6-7 dolaylarında olan, iyi derene edilmiş, drenaj 

sorunu olmayan ve bitki besin elementleri orta düzeyde olan 

topraklardan besin bakımından zengin topraklara kadar farklı 

topraklarda yetiştirilebilmektedir (Braithwaite and Drost, 2020). 

Bitkinin yetişebildiği toprak pH değeri aralığı ise daha geniştir. 

Aynısafa bitkisi organik madde bakımından zengin toprakları tercih 

ederken, ağır ve ıslak topraklarda bitkilerin köklerinde çürümeler 

meydana gelmektedir (Iannotti, 2021).  

Aynısafa Yetiştiriciliği 

Aynısafa ılıman iklimlerde kısa ömürlü çok yıllık bir bitkidir. Ancak 

kültür koşullarında gerek tıbbi bitki olarak ve gerekse süs bitkisi olarak 

tek yıllık bir bitki olarak yetiştirilmektedir. Son dondan sonra 

ilkbaharda ekilir ve nispeten hızlı büyür, doğrudan tarlaya tohum 

ekimiyle üretildiğinde tohum ekiminden 6-8 hafta sonra bitkiler çiçek 

açmaktadır (Iannotti, M., 2021). Doğrudan tarlaya tohum ekiminde 

800-1000 g/da olacak şekilde 40 cm sıra arasına yapılan ekimden sonra 

60 bitki/m2 olacak şekildeki (sıra üzeri yaklaşış 4-5 cm olacak şekilde) 

seyreltmenin uygun olduğu bilinmektedir (Król, 2011). Üretimde 20 x 

20 cm olacak şekilde dekara 25 000 adet bitki dikimi verim açısından 

önerilmektedir (Shakıb et al., 2010). Üretimin yapılacağı bölgenin 

ekolojik durumu ve bitki materyalinin genetik durumu dikkate alınarak 

sıra arası 20-40 cm ve sıra üzeri ise 10-30 cm olacak şekilde dikimler 

önerilmektedir (Kumar et al., 2015; Braithwaite and Drost, 

2020).Tohumlar için optimum ekim derinliği 3-5 cm’dir (Król, 2011). 

Fide üretimi amacıyla hazırlanan fideliklere yaklaşık 3 cm derinlikte 
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yapılan tohum ekimlerinden sonar gerekli bakım işlemleri yapılır ve 

yaklaşık 25-30 gün içerisinde 3-5 yapraklı ve sağlıklı gelişmiş olan 

fideler tarlaya akşam üzeri şaşırtılmaktadır (Mirzaei et al., 2016; Kumar 

et al., 2015). Aynısafa bitkisi İran ekolojik koşullarında 1360 m rakımlı, 

ortalama yıllık sıcaklığın 10 °C, ortalama yıllık maksimum sıcaklığın 

16,6 °C, ortalama yıllık minimum sıcaklığın 4,2 °C ve yıllık toplam 

yağışın 245 mm dolayında olduğu bölgede mayıs ayının ikinci 

yarısında doğrudan tohum ekimiyle ve m2’ye 60 bitki bulunacak şekilde 

yetiştirilmektedir (Mirzaei et al., 2016).  Fide dikimi veya doğrudan 

tohum ekimi için yapılacak olan toprak hazırlığına büyük özen 

gösterilmesi gerekmektedir. Toprak hazırlığında dikkat edilmesi 

gereken en önemli husus yapacağımız toprak işlemenin kesinlikle 

erozyona neden olmayacak şekilde yapılmasıdır. Bu amaçla öncelikle 

sonbaharda yapılacak olan toprak işlemenin kesinlikle toprağı alt-üst 

eden kulaklı pullukla değil de toprağı alttan yırtarak işleyen ve anızın 

bir kısmını toprağın yüzeyinde bırakan pulluklarla yapılmasıdır. Ayrıca 

plantasyonu kuracağımız arazi eğimli ise toprak sürümü eşyükselti 

eğrilerine parallel olacak şekilde yapılmalıdır. Diğer taraftan sonbahar 

veya ilkbahar toprak işlemeleri kesinlikle toprak tavdayken 

yapılmalıdır. İlkbahar toprak işlemesinin kaç kez ve hangi tip aletlerle 

yapılacağını belirleyen en önemli faktör parselin yabancı ot durumudur.  

Tarla da çok fazla yabancı ot sorunu yoksa ilkbahar toprak işlemesi 

pullukla değil de kültivatör, tırmık ve kazağı gibi ikinci derece toprak 

işleme aletleriyle toprak ekime/dikime hazırlanmalıdır (Kumar et al., 

2015). 
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Budama 

Aynısafa tarımında hızla gelişen genç bitkilerin uçlarının kesilmesi 

zayıf uzun boylu ve dalsız bitkilerin oluşumunu engellerken bitkilerde 

fazla sayıda yan dal ve dolayısıyla da tabla sayısında artışa neden olarak 

verimi olumlu yönde etkilemektedir (Iannotti, 2021). Aynısafa 

bitkilerinin üzerindeki kurumaya yüz tutmuş tabların kesilerek 

uzaklaştırılması yeniden çiçeklenmeyi teşvik etmektedir (Braithwaite 

and Drost, 2020).  

Gübreleme 

Aynısafa bitkisi topraktan çok yoğun bitki besin elementi sömüren bir 

tıbbi aromatik bitki değildir. Hatta yüksek dozda azotlu gübre kullanımı 

bitkilerde vejetatif gelişimi teşvik ederek çiçek tablası oluşumunu 

azaltmaktadır. Orta düzeyde bitki besin elementi içeren topraklarda 

yapılan aynısafa üretiminde çoğunlukla ilave mineral gübreleme 

yapmaya gerek yoktur. Fakat yapılan toprak analizlerinde toprak 

strüktürünün ve bitki besin elementleri içeriğinin yetersiz olduğu tespit 

edildiğinde gerekli organik ve mineral gübrelemelerle toprağın aynısafa 

üretimi için uygun hale getirilmesi gerekmektedir (Iannotti, 2021). 

Öncelikle sonbahar döneminde uygulanacak olan 4-5 ton/da dozundaki 

çiftlik ve kompost gübre uygulaması ile hem toprağın fiziksel ve 

biyolojik özellikleri iyileştirilirken, hem de toprağın organik madde 

oranı yükseltilmesidir. Aynı zamanda uygulanan gübreler toprağa bir 

miktar da bitkiler tarafından alınabilir formda makro ve mikro besin 

elementleri kazandırmaktadır. Organik gübre olarak toprağa 500 kg/da 

dolayında solucan gübresi, yarasa gübresi ve kanatlı hayvan gübresi 
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uygulaması yapılması da önerilmektedir. Yine toprağın organik madde 

ve besin elementi içeriğini iyileştirmek amacıyla yeşil gübreleme 

yapılabilmektedir. Özellikle kış soğuklarına dayanıklı baklagil 

bitkilerinden bu amaçla yararlanılabilmektedir. Sonbaharda bu amaçla 

ekilen yeşil gübreleme bitkileri ilkbaharda çiçeklenme başlangıcında 

sürülerek toprağın altına alınmaktadır. Tüm bunlara rağmen bitkinin 

besin elementi ihtiyacı karşılanamayacak olursa toprak farklı içeriklere 

sahip ilave mineral gübrelerle de gübrelenebilmektedir. Aynısafa 

üretiminde dekara 8-10 kg saf azot uygulaması önerilmektedir. 

Bitkilerde optimum büyüme ve sürekli çiçek tablası oluşumunu teşvik 

etmek azotlu gübre mümkünse ikiye veya üçe bölünerek uygulanması 

tavsiye edilmektedir (Shakıb et al., 2010; Król, 2011; Kumar et al., 

2015). Yine toprak özelliklerine bağlı olarak dekara 6-8 kg P2O5 

formunda fosfor uygulamasının yeterli olacağını yapılan çalışmalar 

göstermiştir (Kumar et al., 2015; Sedghi, 2020). Tatmin edici bir çiçek 

herba ve kaliteli bir uçucu yağ üretimi için 10-20 kg K2SO4/da veya 8-

10 kg K2O/da potaslı gübre uygulaması önerilmektedir (Khalid, 2013; 

Sedghi, 2020). 

Sulama 

Aynısafa bitkisi çok fazla suyu seven bir bitki değildir. Tam aksine 

fazla su, ağır topraklarda bitkinin köklerinde çürümelere sebep olarak 

ürün kaybına neden olmaktadır. Yıllık 500-600 mm yağış alan ve 

yağışların aylara dağılımı/yağış rejimi uygun olan bölgelerde ilave 

sulamaya ihtiyaç duyulmaksızın kültürü yapılabilmektedir. Fakat yıllık 

toplam yağışın yetersiz veya da yağış rejiminin uygun olmadığı 
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bölgelerde özellikle yağın olmadığı yaz aylarında mümkün ise 15-20 

gün aralıklarla 20-30 mm’lik (aylık 40-60 mm) su verecek şekilde 

yapılacak olan ilave sulamalar bitki gelişimini olumlu yönde 

etkileyerek çiçek tablası verimini önemli miktarda arttırmaktadır. 

Bitkiler çiçek tablalarını oluşturmaya başladığı dönemden sonra sulama 

aralıklarını genişletmek (25-30 günde bir gibi) tabla oluşumunda artışa 

neden olmaktadır. Plantasyon doğrudan tarlaya tohum ekimiyle 

oluşturuluyorsa ülkemizde tohum ekiminden sonra çimlenip çıkışlarını 

gerçekleştirilebilmesi için toprağın ihtiyacı olan su çoğunlukla ilkbahar 

yağışlarla karşılanmaktadır. Fakat bazı yıllarda ilkbahar yağışlarında 

yaşanan düzensizlikler nedeniyle tohum ekiminden sonra yağış 

olmayacak olursa çimlendirme amaçlı 10-20 mm su verecek şekilde bir 

sulama yapmak çimlenme ve çıkış için önemlidir. Fideyle oluşturulan 

plantasyonlarda ise can suyu vermek aynı şekilde fidelerin kurumaması 

için büyük öneme sahiptir. Daha bitkilerin ilk gelişim döneminde 

çoğunlukla ilkbahar yağışları bitkinin ihtiyacı olan suyu karşılayacaktır. 

Sulamanın damlama sulama yöntemiyle yapılması hem su tasarrufu ve 

hem de yabancı otların gelişini engellemesi bakımından büyük öneme 

sahiptir. Sıra araları 40-50 cm olan parsellerde her sıraya bir damlatıcı 

boru döşenmesi uygun iken, 20-30 cm gibi sık sıra aralıklarında ise iki 

sırada bir boru döşenmesi yeterli olacaktır (Braithwaite and Drost, 

2020; Iannotti, 2021). 

Yabancı Ot Kontrolü 

Aynısafa tarımında yabancı otların kontrolü yüksek verimli ve kaliteli 

ürün elde edebilmek için önemli bir bakım işlemi olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Bitkinin kendisi bir çapa bitkisi olması nedeniyle 

kendisinden önceki yıllarda münavebeye tahılların alınmış olması 

yabancı ot yoğunluğunu azaltacaktır. Bu nedenle aynısafa 

münavebesinde aynısafadan önceki yılda buğday, arpa, yulaf gibi 

tahılların ekilmesine özen gösterilmelidir. Aynısafa 

tohumlarının/fidelerinin ekim/dikiminden önce toprak dikkatlice 

işlenerek yabancı otlar organik madde olarak toprağa karıştırıldıktan 

sonra ekim/dikim yapılmalıdır. Ekim/dikimden sonra yapılacak olan 

sulamalarda toprak yüzeyinin tümünü ıslatmayacak sulama 

yöntemlerinin kullanılması da yabancı ot tohumlarının çimlenip 

gelişmesini kısıtlayacaktır. Alınacak olan bu önlemlere rağmen 

aynısafa tarlasında oluşacak olan yabancı otlar elle ve çapa 

makineleriyle kontrol edilmelidir. Aynısafa tarımında malçlama 

yapılarak toprağın su kaybı azaltılabildiği gibi yabancı otların da 

kontrolü sağlanabilmektedir. Bu amaçla naylon malçlar kullanılabildiği 

gibi organik malç malzemeleri (sap, saman, diğer bitki artıkları, talaş 

vb) kullanılarak da malçlama yapma imkânı bulunmaktadır. 

Malçlamada naylonlar kullanılmışsa dönem sonunda dikkatlice 

toplanıp dönüşüme gönderilmesi toprağa karışmasına kesinlikle izin 

verilmemesi gerekmektedir. Yine geniş sıra aralıklı plantasyonlarda 

sıra aralarındaki boşluklara ekilecek olan kısa boylu baklagil bitkileri 

toprak yüzeyini kapatarak malç görevini yerine getirirken, toprağa da 

organik madde kazandıracaktır (Kumar et al., 2015; Braithwaite and 

Drost, 2020; Sedghi, 2020; Iannotti, 2021) 
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Zararlılar ve Hastalıklar  

Uygun toprak ve iklim koşullarında yetiştirilen aynısafa bitkilerinin çok 

fazla hastalık ve zararlısına rastlanmamaktadır. Tam tersine organik 

domates ve patates üretiminde parsellerin etrafına ekilen/dikilen 

aynısafa bitkileri haşere böceklerini domates ve patateslerden uzak 

tutmada kendisinden faydalanılmaktadır (Braithwaite and Drost, 2020). 

Hasat  

Diğer tıbbi aromatik bitkilerde olduğu gibi aynısafa tarımında da en 

uygun zamanda bitkilerin hasadını yapmak elde edilecek ürünün miktar 

ve kalitesi açısından büyük öneme sahiptir. Aynısafa bitkisinde 

çiçeklenme periyodu oldukça uzun olup, toprağın su durumu da müsait 

olursa bitkiler sonbahar ilk donlarına kadar çiçek açmaya devam (1-3 

ay) etmektedir. Bu durum bitkide hasat döneminin uzun olduğunu 

göstermektedir (Mahr, 2008). Bitkiden ana ürün olarak çiçek tablaları 

hasat edilmekte olup,  tablanın üzerindeki çiçekleri tamamen açan 

tablalar hasat edilmeli ve bitkinin üzerindeki açılmamış tomurcuk 

halindeki tablalar toplanmamalıdır. Gün içerisinde ise hasadın, çiy 

kuruduktan sonra sabah geç saatlerde yapılması önerilmektedir. Daha 

sonra da parseller sık sık kontrol edilerek açılan çiçek tablaları geç 

kalınıp da döllenilmesine izin verilmeksizin toplanması ürünün kalitesi 

açısından da önemlidir (Khalid, 2013). Bu şekilde hasat edilen çiçek 

tablaları fazla bekletilmeden gölgeli bir yerde kurumaya alınmalıdır. 

Hava akımı uygun olan gölgeli bir yere 20-30 cm kalınlığı geçmeyecek 

şekilde serilen aynısafa çiçek tablaları arada bir karıştırılarak iyice 

kurutulmalıdır. Bu şekilde kurutulmuş olan ürünler daha sonra 
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paketlenerek depolanmalı veya da pazara arz edilmelidir (Iannotti, 

2021). Aynısafa bitkisinin tohum verimi 280-740 kg/da arasında 

değişmektedir. Bitkinin tohumları %18-20 oranında sabit yağ içermekte 

olup, yağın %28-30’u linoleik asit olmak üzere %50-60’nı 18 karbonlu 

yağ asitleri oluşturmaktadır (Shakıb et al., 2010). Kuru çiçek tablası 

verimi ise yetiştiriciliği yapılan bitkinin genetik potansiyeline, bölgenin 

ekolojik koşullarına ve yetiştiricilik uygulamalarına bağlı olarak 

değişmekle birlikte 200-210 kg/da dolayındadır (Shakıb et al., 2010; 

Mirzaei et al., 2016). Aynısafa tarımında 7 kg/da dolayında çiçek 

tablalarından uçucu yağ verimi elde edilirken, 60-100 kg/da dolayında 

da tohumlarında sabit yağ verimi elde edilmektedir  (Rahimi et al., 

2020). 

SONUÇ  

Aynısafa bitkisinin başta tohumları ve çiçekleri olmak üzere toprak üstü 

aksamlarından değişik şekillerde faydalanılmaktadır. Fakat aynısafa 

bitkisinin sarı-turuncu renklerdeki çiçeklerinin taç yaprakları yaygın bir 

şekilde drog olarak kullanılmaktadır. 

Aynısafa ılıman iklimlerde kısa ömürlü çok yıllık bir bitkidir. Ancak 

kültür koşullarında gerek tıbbi bitki olarak ve gerekse süs bitkisi olarak 

tek yıllık bir bitki olarak yetiştirilmektedir. Son dondan sonra 

ilkbaharda ekilir ve nispeten hızlı büyür, doğrudan tarlaya tohum 

ekimiyle üretildiğinde tohum ekiminden 6-8 hafta sonra bitkiler çiçek 

açmaktadır. 
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Aynısafa tarımında hızla gelişen genç bitkilerin uçlarının kesilmesi 

zayıf uzun boylu ve dalsız bitkilerin oluşumunu engellerken bitkilerde 

fazla sayıda yan dal ve dolayısıyla da tabla sayısında artışa neden olarak 

verimi olumlu yönde etkilemektedir. 

Yıllık 500-600 mm yağış alan ve yağışların aylara dağılımı/yağış rejimi 

uygun olan bölgelerde ilave sulamaya ihtiyaç duyulmaksızın kültürü 

yapılabilmektedir. Fakat yıllık toplam yağışın yetersiz veya da yağış 

rejiminin uygun olmadığı bölgelerde özellikle yağın olmadığı yaz 

aylarında mümkün ise 15-20 gün aralıklarla 20-30 mm’lik (aylık 40-60 

mm) su verecek şekilde yapılacak olan ilave sulamalar bitki gelişimini 

olumlu yönde etkileyerek çiçek tablası verimini önemli miktarda 

arttırmaktadır. 

Aynısafa tarımında da en uygun zamanda bitkilerin hasadını yapmak 

elde edilecek ürünün miktar ve kalitesi açısından büyük öneme sahiptir. 

Aynısafa bitkisinde çiçeklenme periyodu oldukça uzun olup, toprağın 

su durumu da müsait olursa bitkiler sonbahar ilk donlarına kadar çiçek 

açmaya devam (1-3 ay) etmektedir. Bu durum bitkide hasat döneminin 

uzun olduğunu göstermektedir. Gün içerisinde ise hasadın, çiy 

kuruduktan sonra sabah geç saatlerde yapılması önerilmektedir. Bu 

şekilde hasat edilen çiçek tablaları fazla bekletilmeden gölgeli bir yerde 

kurumaya alınmalıdır. Hava akımı uygun olan gölgeli bir yere 20-30 

cm kalınlığı geçmeyecek şekilde serilen aynısafa çiçek tablaları arada 

bir karıştırılarak iyice kurutulmalıdır. Bu şekilde kurutulmuş olan 

ürünler daha sonra paketlenerek depolanmalı veya da pazara arz 

edilmelidir. 
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GİRİŞ 

Çağımız tarımında daha fazla ürün alınabilmesi adına birçok yanlış 

uygulamalar yapılmakta ve ne yazık ki bu yanlışlar onarılamayacak 

boyutlara ulaşabilmektedir. Eldesi oldukça zor ve uzun yıllar gerektiren 

toprağın kazanılması veya tekrar eski haline getirilebilmesi oldukça zor 

ve zahmetli olmaktadır. Bu nedenle var olan topraklarımız korunmalı, 

muhafaza edilmeli ve çevre dostu teknikler ve uygulamalarla verimli 

hale getirilmelidir. Tarım topraklarımızın korunması ve geleceğe 

verimli ve kullanılabilir olarak bırakılması kapsamında baklagillerin 

yeşil gübrelemede kullanılabilirliğini gündeme getirmektedir. Yeşil 

gübrelemede uzun yıllar öncesine dayanan geçmişi ile lüpenler toprak 

ıslahında kullanılmaktadır.  

Lupinus (acıbakla) taksonomik olarak; Plantae alemi, Tracheophyta 

bölümü, Magnoliopsida sınıfının Fabales takımından Fabaceae 

familyasına mensup bir cinstir. Genel olarak lüpenler, tek yıllık, dik 

görünüşlü ve otsu bitkilerdir.  Lupinus; baklalarının bozkurt renginde 

tüylerle kaplı olması nedeni ile latincede kurt anlamına gelen lupus 

kelimesinden türetilmiştir (Öztığ, 1971). Ayrıca kurt gibi aç anlamında 

toprağı sömüren bir bitki olduğuna inanılmakta ve güneşle birlikte 

döndüğünden zaman belirlemede de kullanıldığı da belirtilmektedir.  

Üç bin yıl önce tarımına başlanan acıbakla taneleri daha çok hayvan 

beslemesinde ve doğrudan tüketim bitkisi (çerez) olarak da insan 

beslenmesinde kullanılmaktadır. Bazı türlerinin yeşil gübre, süs bitkisi 

ve tıbbi bitki olarak kullanımı da oldukça yaygındır (Baytop, 1994). 

Son zamanlarda alkaloid içermeyen tatlı çeşitlerinin sebze olarak 
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kullanımının artması yanı sıra fonksiyonel gıda olarak kullanımı da 

yaygınlaşmaktadır. Proteince zengin olan acıbakla hayvansal ürünlerde 

koruyucu, dolgu ve bağlayıcı madde olarak kullanılabilmekte ve 

fonksiyonel gıda üretiminde yararlanılabilmektedir (Yorgancılar vd., 

2020). Özellikle son yıllarda acıbaklanın fonksiyonel özellikleri 

üzerinde durulmakta ve geliştirilmesine çalışılmaktadır.  

Acıbakla türleri;  yağışın az olduğu, kuru rüzgârlı ve soğuk yarı arktik 

bölgelerden yarı kurak ve subtropikal iklim bölgelerine kadar birçok 

farklı iklimlerde bulunabilmektedir. Akdeniz, Karadeniz ve Nil vadisi 

boyunca dağıldığı bilinen acıbakla türleri geleneksel olarak kullanılan 

bir serin iklim bitkisidir. Tarımsal önem taşıyan türler bu merkezlerden 

etrafa yayılmıştır. Özellikle toprak koruma ve toprak ıslahı için önem 

taşıyan acıbaklalar otsu bitkilerdir, ancak çalı formunda olan türleri de 

mevcuttur. Acıbaklalar diğer baklagillerle karşılaştırıldığında olumsuz 

çevre şartlarına daha dayanıklı oldukları görülmektedir (de La Peña ve 

Pueyo, 2012). Asitli ve kumlu topraklarda daha fazla ot ve tohum 

vermektedir.  

1. ORİJİNİ ve COĞRAFİ DAĞILIMI 

Tarihi kayıtlara göre; acıbakla;  Eski Mısır, Antik Roma, Hititler ve 

Kızılderililer tarafından gıda olarak tüketilmiş ve tıbbi amaçlarla 

kullanılmıştır (Davulcu, 2013).  Lupinus’un en eski çeşidine Mısır’da 

firavun mezarlarında rastlandığı ve Mısır bahar festivallerinde 

tüketildiği (Çakır Tezgin, 2022) ve çok kıymetli bulunan acıbakla 

tohumlarının antikçağda sanatçılar tarafından para yerine talep edildiği 
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de  (Phillips, 1829) bildirilmektedir. Ülkemizde ise Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi’nde acıbaklanın hijyen ve tıbbi alanlarda 

kullanımlarının olduğunu bildirmektedir (Dağlı vd., 2013). Acıbaklanın 

orijini Akdeniz bölgesi olarak bilinmekle birlikte birçok tür; Kuzey 

Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ve Avustralya’da yayılmış 

durumdadır.  Bu cinse ait türlerin sayısı tam olarak tanımlanamamıştır. 

Yaklaşık olarak 1000'in üzerinde olduğu düşünülmektedir (Kurlovich 

vd., 2002). Bununla birlikte, mevcut acıbakla türlerinin yaklaşık  280 

civarında olduğu bildirilmektedir (Eastwood vd., 2008). 

Acıbaklaların önemli olan beş türü: Lupinus albus L. (beyaz acıbakla), 

L. angustifolius L. (mavi veya dar yapraklı acıbakla), L. luteus L. (sarı 

acıbakla), L. mutabilis L. ve L. consentinii L. türleridir. L.luteus, L. 

mutabilis ve L. consentinii türlerinin, sert tohumlu olması ve yüksek 

alkaloid içermeleri nedeniyle yetiştiriciliği oldukça sınırlıdır (Field ve 

Putnam, 1993). 

Acıbaklaların  polyploid ve kökeninin eski ve yeni dünya olduğu 

düşünülmektedir (Phan vd.,  2007).  Zengin tür çeşitliliği, geniş bir 

iklim aralığını kapsayan Akdeniz ve Kuzey Afrika türleri, "Eski 

Dünya" ve Amerika türleri de  "Yeni Dünya" türleri olarak 

gruplandırılmaktadır. Eski Dünya türleri sınırlı sayıdadır ve yalnızca 12 

türle temsil edilmektedir. Bunlar, öncelikle tohum kabuğu yapısına 

bağlı olarak Malacospermae ve Scabrispermae olmak üzere iki ayrı 

gruba ayrılmıştır. Malacospermaegroup grubu düz/yassı tohumlu beş 

türden oluşur: L.angustifolius, L.albus, L.luteus, L.hispanicus ve 

L.micranthus. Bu türler Akdeniz çevresinde dağılmıştır. 2n = 40 ila 52 
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arasında değişen kromozom sayısına sahiptir. Scabrispermae grubu ise, 

kaba/yuvarlak tohumlu yedi türden oluşmaktadır: L.pilosus, 

L.cosentinii, L.digitatus, L.princei, L.palaestinus, L.atlanticus ve 

L.somaliensis. Bu türlerin, kromozom sayıları 2n = 32 ila 42 arasında 

değişmektedir. Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesinin Doğu kesimlerine 

dağılmıştır (Tablo 1); (Gladstones, 1998; Wink vd., 1999; Naganowska 

vd., 2003).  

Tablo 1. Acıbakla Türlerinin Tohum Şekillerine Bağlı Olarak Coğrafi 

Dağılımı (Anonim, 2023a) 
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Ak lüpenin yabani ataları Güney Doğu Avrupa ve Batı Asya’da 

bulunmuştur. Çok eskiden Yunanistan, İtalya, Mısır ve Kıbrıs’ta 

yetiştirildiği bilinen beyaz acıbakla Avrupa kıtasının iç kesimlerine ve 

Amerika’ya yayılmıştır. Günümüzde küçük daneli bakla Akdeniz,  

Karadeniz ve Nil vadisi boyunca uzanan ülkelerde yetiştirilmekte olup 

Sudan ve Etiyopya’da da bulunmaktadır (Jansen, 2006).  

Mısır, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İsrail, Suriye, Lübnan ve 

Ürdün’de çerez (atıştırmalık) olarak tüketilen termes, turmus, türmes, 

tirmis olarak adlandırılan acıbakla bugün az da olsa geleneksel olarak 

ülkemizin Konya, Isparta ve Antalya illeri ve çevrelerinde belirli 

işlemlerden geçirildikten sonra camekânlı özel seyyar satıcı 

arabalarında satılan ve tuzlanarak kabuğu soyulup yenilen bir sokak 

lezzeti olmayı sürdürmektedir (Şekil 1). 

Şekil 1. Konya, Isparta ve Antalya İlleri ve Çevrelerinde Atıştırmalık (Çerez) 

Olarak Satılan Acıbaklalar (Tirmis/Termiye) (Anonim, 2023b) 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 332 

 

Halk arasında; Tirmis (Antalya), Delice bakla, Gavur baklası, Ecnebi 

baklası, Camız baklası (Isparta), Kurt baklası, Mısır baklası, Termiye 

(Konya), Yahudi baklası gibi isimlerle bilinen (Yorgancılar, 1996) 

acıbakla türleri yurdumuzun Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde doğal olarak bulunmakta ve bazı illerimizde kültürü 

yapılmaktadır (Şekil 2). 

 

Şekil 2.  Ülkemizde Bulunan Doğal Acıbakla Türlerinin Coğrafi 

Dağılımı  

Kültürü yapılan türler ve yabani türler bakımından zengin olan 

ülkemizde; Lupinus albus, L. antolicus, L. angustifolius, L. hispanicus, 

L. micranthus, L. pilosus türleri bulunmaktadır (Tablo 2). 
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 Tablo 2. Ülkemizde Bulunan Acıbakla Türleri  (Bizim Bitkiler) 

 

2. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ACIBAKLA ÜRETİMİ 

Acıbaklanın yalnızca dört türünün yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Yetiştiriciliği yaygın olan bu türler; Ak acıbakla (Lupinus albus L.), 

Sarı acıbakla (Lupinus luteus L.), Mavi acıbakla (Lupinus angustifolius 

L .) ve And acıbaklası ( Lupinus mutabilis Sweet )’dır. 

Dünya’da 2021 yılı itibari ile lüpen yetiştirilen alan 984.191 ha ve 

üretim 1.384.963 ton’dur (FAOSTAT, 2023). Son beş yıllık veriler 

incelendiğinde ekilen alanın yaklaşık 1 milyon hektar ve üretiminde 1-

1,5 m ton civarında olduğu görülmektedir (Şekil 3).  

Beyaz acıbaklanın kültüre alınan türleri ve doğal türleri Akdeniz 

etrafında, Sarı acıbaklanın doğal türleri Fas, Cezayir ve Tunus ile İber 

yarımadası, Akdeniz, Mavi acıbaklanın Ege çevresi ve  And 

acıbaklasının ise Güney Amerika’nın And Dağları’nda bulunduğu 

belirtilmektedir (Clements ve Cowling, 1994; Eastwood vd., 2008). 
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Şekil 3. Dünya’da Yıllara Bağlı Olarak Acıbakla Ekilen Alan (ha) ve Üretim 

Miktarları (ton)  

Acıbakla yetiştiriciliği yıllara bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemektedir. 

Birçok Avrupa ülkesinde yok olurken Amerika ve Avustralya kıtasında 

yaygınlaşmaktadır. Bugün ise Tablo 3’ incelendiğinde; üretiminin en 

fazla olduğu ülke yaklaşık 900 bin ton ile Avustralya, en az olan ülkenin 

ise 70 ton ile Romanya olduğu görülmektedir. Verim ise ekilen 

alanların az olduğu ülkelerden, bir hektara 3 ton acıbakla üretimi ile 

Avusturya’da alınmaktadır. Fransa, Mısır, Latvia ve Lübnan 2 ton ile 

Avusturya’yı takip eden ülkeler olmaktadır (Tablo 3). 

Tablo 3. Dünya’da Acıbakla Üretilen Ülkelerin Ekim Alanları (ha) ve Üretim 

Miktarları (ton)  
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Ülkemizde acıbakla üretimi FAOSTAT istatistiklerine giremeyecek 

kadar az durumdadır. Çerezlik ve tıbbi bitki olarak üretilen acıbaklanın 

özellikle Konya, Karaman ve Konya’nın Akdeniz bölgesine geçit veren 

kısımlarında yetiştirildiği bilinmektedir (Erkek ve Kırkpınar, 1988).  

TÜİK verilerine göre; ülkemizde acıbakla üretilen alanın, 6.100 dekar 

alandan (2004)  1.185 dekar alana (2022) gerilemiş olduğu 

görülmektedir (Şekil 4).  

Yetiştirilen illere göre incelendiğinde; Antalya, Isparta ve Burdur’da 50 

dekar,  Konya ve Karaman’da 1.133 da Manisa, Afyonkarahisar, 

Kütahya ve Uşak illerinde ise oldukça düşük bir miktarda yalnızca 2 

da’lık alanda geleneksel olarak çerezlik acıbakla yetiştiriciliği 

sürdürülmektedir (Tablo 4); (Şekil 5).  

 

Şekil 4. Türkiye’de Yıllar İtibari ile Acıbakla Ekilen Alan (da) ve Üretim 

Miktarları (ton)  
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Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak illerinde oldukça azalan hatta 

yok olmaya yüz tutan acıbakla üretiminin “tüketicilerinin azalması veya 

yok olması” nedeni ile azalmış olabileceği düşünülmektedir. Ancak 

birim alandan alınan verim farklı çeşitlerin kullanımı ve yetiştirme 

tekniklerinin iyileştirilmesi ile biraz daha fazladır. Yaklaşık olarak 

ülkemizde bir dekardan 96 kg acıbakla elde edilmektedir.  

Acıbakla, son yıllarda farklı kullanım alanları artan, özellikle 

fonksiyonel gıda olarak kullanımı konusunda gıda teknolojisi alanında 

üzerinde çalışılan ve geliştirilen önemli bir bitkisel protein kaynağıdır. 

Ancak ülkemizde geleneksel kullanımının ve birçok avantajlı 

yanlarının tanınmaması ve/veya tanıtılmaması nedeni ile baklagiller 

arasında üretimi az olan hatta belirli bir zaman sonrası yok olacak bir 

ürün konumundadır. 

Tablo 4.Türkiye’de Geleneksel Üretimi Sürdürülen Acıbaklanın Ekilen 

Alan(da) ve Üretim Miktarları (ton) 
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Şekil 5. İşlem Görmemiş Beyaz Acıbakla (L. albus) Tohumları (Antalya-

Korkuteli; Burdur) 

3. MORFOLOJİSİ 

Acıbakla (lupin, lupine) çeşitli türleri olan bir cinstir. Türlerin bazıları 

yıllık otsu, bazıları otsu çok yıllık bitkiler ve birkaç tanesi de çalıdır. 

Çeşitli türlerin bitki boyu 0,2 - 1,5 metre arasında değişirken, bazı 

çalıların boyu 2,5 metreye kadar ulaşmaktadır. Acıbaklalar kazık kök 

sistemine sahiptir. Kök morfolojisi, türler arasında nispeten az sayıda 

yan köke sahip baskın bir kazık kökten oldukça gelişmiş bir yanal kök 

sistemine kadar büyük farklılıklar göstermektedir (Clements vd., 1993). 

Ana kök 1-2 metre derinliğe ulaşabilmektedir. Nitrojen fiksasyonu için 

Bradyrhizobium tarafından oluşturulan nodülleri taşımaktadır. Birçok 

bitkide artan besin alımı için morfolojik adaptasyonlar meydana 

gelmektedir. Örneğin, küme kökleri olarak da bilinen proteoid kökler, 

fosfor veya demir eksikliğini karşılamak için oluşmaktadır (Gardner 

vd., 1982; White ve  Robson 1989; Gilbert vd., 1999). 
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Acıbaklanın sapları türler arasında değişiklik göstermektedir. Otsu 

türlerde sap fasiküllerdir ve çalı türleri için ağaçsıdır. Acıbakla sapının 

enine kesiti yaygın olarak düz bir şekle sahiptir. Yıllık acı bakla türleri, 

gövdelerinin enine kesitlerinin şekline ve boyutlarına göre 

birbirlerinden farklılık göstermektedir. Acıbakla saplarının yüzeyi, 

çeşitli yoğunluk derecelerinde tüylü veya mumsu bir yapı 

sergilemektedir (Şekil 6). 

Acıbakla, çeşitli sayıda yaprakçıklara bölünmüştür şekil olarak avuç 

içine benzer elsi yapıdadır. Yaprakçıkların şekli farklı türler arasında 

değişiklik gösterir, oval dikdörtgen, obovat (tabanda daha dar ucu olan 

yumurtamsı), dar doğrusal ve kalseolat biçimli olabilir. Yaprakçıkların 

yüzeyi çoğu durumda çeşitli yoğunluklara sahip ve üç hücreli gümüş 

tüylerle kaplıdır. Yapraklar yumuşak yeşil veya grimsi yeşildir ve 

gövdelere uzun yaprak sapları ile bağlanmaktadır. (Kurlovich vd., 

2002; Petrova, 2002). 

 

Şekil 6.  Acıbakla (Lupinus) Bitkisinin Çiçek, Yaprak ve Bakla Formu 

(Britton ve Brown, 1913) 
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Çiçek salkımının artan bir çiçeklenme düzeni vardır ve çiçekler, ilk 

olarak alttaki çiçekler açacak şekilde dik bir başak üzerinde yoğun veya 

açık halkalar halinde dizilmiştir. Çiçek hermafrodittir. Zigomorftur (iki 

taraflı simetrik), 1-2 cm uzunluğunda tipik bir bezelye çiçeği 

şeklindedir, birleştirilmiş beş çanak yaprak, beş taç yaprak, dişi organlı 

bir yumurtalık ve on erkek organdan oluşmaktadır. Yaprakların hepsi 

birleşik değildir ve farklı şekil ve boyutlardadır. En üstteki taç yaprağı 

(standard, vexillum) bayrak olarak da adlandırılır (Şekil 6). 

Acıbakla enine kesit görünümünde dairesel veya düzleştirilmiş ve 

uzunlamasına düz veya kavislidir. Bakla yüzeyi pürüzlüdür ve bakla 

rengi krem, kahverengi ve siyah arasında değişmektedir. Acıbakla 

tohumları boyut, şekil ve renk bakımından çok çeşitlidir ve yüzeyleri 

pürüzsüz veya pürüzlü olabilmektedir. 

4.YETİŞTİRİCİLİĞİ 

4.1. İklim ve Toprak İsteği 

Ak, sarı ve mavi acıbaklanın orijini Akdeniz ülkeleri ve özellikle de 

Türkiye olmasına rağmen ülkemizde  çok küçük miktarda da olsa bugün 

tarımı yapılan (Özkaynak vd., 1992) acıbaklanın tarımı oldukça 

kolaydır. Değişen şartlara kolayca uyum sağlamakta; düşük-yüksek 

rakımlarda soğuk- sıcak iklimlerde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir.  

Ilıman iklimlerin bitkisi olan acıbakla soğuk veya sıcak tüm iklim 

şartlarında yetişebilen extrem durumlara oldukça dayanıklı bir bitkidir. 

Sahranın sıcak kesimlerinden Avrupa’nın ılıman kesimlerine hatta 

arktik kesimlere yayılan türlerine rastlanmaktadır. Genellikle 
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acıbaklanın adaptasyonu soya, bakla, nohut, mercimek ve diğer 

baklagillerin yetiştirilmediği alanlarda daha iyidir (Blanco,1990). Ekim 

yapılan ayların serin ve nemli, bakla oluşturulan aylarda ise açık ve 

güneşli havaları ister.  Asitli ve kumlu toprakları tercih eder. Bu 

şartlarda daha fazla ot ve tohum üretir. Beyaz acı bakla verimli nötr 

toprakları, mavi acı bakla orta verimli nötr toprakları, sarı acı bakla ise 

verimi düşük hafif kumlu asit topraklarda daha iyi gelişmektedir. 

Türkiye’de genellikle kireçsiz veya kireç oranı düşük topraklara sahip 

Göller Bölgesi’nde üretimi yapılmaktadır. Marjinal alanlarda, 

yamaçlarda ve yüksek rakımlı alanlarda kolaylıkla yetiştirilebildiği 

belirtilmektedir (Kayserilioğlu, 1990). 

 4.2.Ekimi ve Bakımı 

Acıbakla tohum yatağının iyi hazırlanması gerekmektedir. Toprak 

derinden sürülmeli ve havalandırılmalıdır. Çünkü acıbaklalar gevşek, 

havalı ve yumuşak toprakları ister. Uygun aralıklarla ekildiklerinde bol 

miktarda dallanırlar. Kalın kazık kökleri toprakta derinlere iner. Ancak 

çıkış yapan genç acıbaklaların kuvvetli köklerine rağmen az ve zayıf 

dalları nedeni ile yabancı bitkilerle rekabet edebilmesi oldukça zordur. 

Temiz ve iyi işlenmiş bir tohum yatağı ile bu devreyi atlatan genç 

acıbaklalar bol miktarda yaprak ve dal oluşturarak yabancı otlarla 

rekabet edebilecek duruma gelir. Acıbaklalar oldukça soğuk olan 

yerlerde yazlık olarak daha sıcak yerlerde ise kışlık olarak ekilmektedir. 

Acıbaklaların ekileceği toprak sonbahar ve ilkbaharda derince 

sürülmeli ekimden önce ikinci bir sürüm daha yapılmalı ve 

tırmıklanarak kesekler yok edilmelidir. Ekim amacına bağlı olarak sık 
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veya seyrek ekim yapılabilir.  Derin köklü ve baklagil olmaları nedeni 

ile gübre isteği azdır.  

4.3. Hasadı 

Acıbaklalar uzun ve dik olarak gelişmelerini sürdürdükleri için makine 

ile hasadı kolay olmaktadır. Acıbaklanın hasat zamanı;  baklaların 

hemen hemen yarısının kahverengiye dönüştüğü zamandır. Zira 

olgunlaştıkça acıbaklada dane dökülmesi artmaktadır. Dane dökümünü 

bir nebze azaltmak için hasadın havanın serin ve nemli olduğu sabah 

saatlerde yapılması gerekmektedir. Son zamanlarda dane dökülmesine 

dayanıklı yani bakla çatlaması ve dane dökmesi azaltılmış veya 

önlenmiş çeşitler ıslah edildiğinden bu çeşitlerin kullanılması da tercih 

edilebilir. Danelerin yüksek oranda protein ve yağ içerdiği dikkate 

alınarak serin ve kuru ortamlarda depolanmalıdır. Genel olarak nemi 

%12’nin altında olan depolarda muhafaza edilmelidir. 

 

Şekil 7.  Olgunlaşmış Acıbakla Görünümü ve Hasat (Tekirdağ İl Tarım Orman 

Müdürlüğü; Anonim, 2023c) 
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5. İNSAN BESLENMESİNDE ACIBAKLA 

Tatlı acıbakla çeşitleri elde edildikten sonra acıbakla insan ve hayvan 

beslenmesinde daha güvenle kullanılmaya başlanmıştır (Plarre, 1989). 

Acıbakla ayrıca Akdeniz ve And bölgelerinde insanlar tarafından 

tüketilme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir (Petterson, 1998). 

Bununla birlikte, küresel acıbakla üretiminin %4'ünden azı insan gıdası 

olarak kullanılmaktadır (Lawrance, 2007). Acıbakla genel olarak 

ekmek, makarna, cips, bisküvi, kek gibi hamur işlerinin yapımında 

kullanılmakta ve çerez olarak tüketilmektedir. Ayrıca şekerlemeler ve 

soya sosu üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Bitkisel yağ, 

glütensiz un, emulsifier madde ve süte alternatif ürün olarak da 

değerlendirilmektedir. Acıbakla su bağlama yeteneği ve emülsiyon 

oluşturma gibi fonksiyonel özellikler göstermektedir. Son zamanlarda 

fonksiyonel gıdaların üretiminde de kullanılabilirliği artmıştır 

(Prusinski, 2017).  

Acıbakla danelerinin içerik maddeleri oldukça değerlidir (Rohnmoser 

ve Friedrich, 1977). Acıbaklanın besin değerini oldukça yükselten; 

protein yapısı, alkaloidleri, yağ asitleri, lif bileşenleri ve nişasta 

olmayan karbonhidrat değerleridir (Tablo 5). Tahıllardan daha fazla (iki 

kat) protein içeren acıbakla zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. 

Bitkisel protein üretimi açısından soya ilk sırada yer alsa da içerdiği 

yüksek protein (%28-47,6) miktarı ile acıbakla soya ile rekabet 

edebilecek durumdadır (Williams,1979; Sator 1983). 

Yurdumuzda Akdeniz ve Ege’de bulunan acıbakla Konya, Isparta ve 

Antalya’da çerez olarak tüketilmektedir.   Acıbakla % 35- 45 arasında 
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değişen ham protein içermektedir (Kayserilioğlu, 1990) ve amino asit 

içeriği oldukça iyidir. Amino asit içeriği metiyonin, sistin gibi kükürtlü 

amino asitler ve triptofan bakımından yetersizdir. Ancak lisin, lösin, 

isolösin ve fenilalanin gibi esansiyel amino asitler açısından oldukça 

zengindir. Acıbaklalar %5-14 oranında yağ içeriğine sahiptir.  

Karbonhidrat fraksiyonu nişasta olmayan polisakkaritlerden meydana 

gelmiştir ve önemli oranda bir oligosakkarit olan rafinoz içermektedir 

(Tablo 5). Yapılan bir çalışmada acı baklanın %32 oranında protein, % 

16 oranında lif, yaklaşık %6 oranında yağ içerdiği ve yaklaşık %6 

oranında ki  şeker içeriğinde ki sakkarozun toplam şekerin %71'ini 

oluşturduğu tespit edilmiştir (Erbaş vd., 2005).  Ödemiş şartlarında 

farklı acıbakla türleri ile yapılan diğer bir çalışmada protein içeriği 

ortalama %26-35,5, yağ oranı %3,8-5,0 ve alkaloid oranları da %0,02-

1,52 arasında değişmektedir. En yüksek protein oranı ak acıbaklada 

(%35,5) en düşük alkaloid oranı ise tatlı mavi acıbakla çeşidinde 

(%0,02) tespit edilmiştir (Okuyucu vd., 2004).  

Tablo 5. Bazı Acıbakla Türlerinin Besin İçerikleri (Information portal for 

lupins, 2010; Petterson, 1998) 
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Tablo 5’de verilen bazı lüpen türlerinin besin içerikleri incelendiğinde 

And lüpeninin protein ve yağ içeriğinin diğerlerinden fazla olduğu 

görülmektedir. Acıbaklada yağ oranı birçok baklagilin tane yağ 

oranından daha fazladır. Beyaz acıbaklada %8-14 arasında değişen yağ 

oranı yerli beyaz acıbaklada %8-9 oranındadır. Birçok doymamış yağ 

asidi içermektedir ve bu yağların çoğunluğunu oleik asit 

oluşturmaktadır (Williams, 1984). Ham lif ve nişasta olmayan 

polisakkariti ise mavi lüpen içermektedir.  Lüpen tanelerine acı tadı 

veren ve toksik olan %2 oranında quinolizidin grubu alkaloit ve 

glikozitler bulunmaktadır. Lupinin, lupanin, spartein, hidroksilupanin 

ile angustifolin ve glikozit olarak da lupinil ve vernin içermektedir. 

Mangan içeriği de oldukça fazladır (Van Barneveld, 1999).  

Acıbakla alkaloidler dolayısı ile acı bir tat içermesine rağmen iyi bir 

besin, vitamin ve mineral kaynağıdır. 166 gram acıbakla yenildiğinde; 

vücuda yaklaşık 26 g protein yanı sıra 12 IU A vitamini,  0,222 mg B1 

vitamini, 98 µg B9 vitamini, 90 mg Mg, 2,29 mg Zn alınmaktadır 

(Tablo 6). Bunların yanı sıra danelerde 1.154 g İzolösin, 0.735 g 

Histidin, 0.951 g Treonin, 1.96 g Lösin, 1.079 g Valin, 0.207 g 

Triptofan ve 1.381 g Lizin gibi birçok amino asit de bulunmaktadır. 

 Tablo 6. Tüketilen (166 g) Acıbakla Danesinin Besin İçeriği  

 



345 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

5.1. Acıbaklanın Tüketime Hazırlanışı 

Acıbaklalar içerdikleri alkaloid oranına bağlı olarak;   tatlı ve acı lüpen 

olarak adlandırılırlar. Konya, Isparta ve Antalya’da yaygın olarak 

üretilmekte olan Lüpen, acılığı alındıktan sonra çerez olarak 

tüketilmektedir. Acıbaklanın acılığını gidermek amacı ile suda 

bekletilmesi ve yıkanarak belirli işlemlerden geçirilmesi 

gerekmektedir. Çuvallara doldurulan acıbakla tohumları önce sıcak 

suda (70 0C) birkaç saat bekletilir. Daha sonra akarsuların durgun 

kısımlarında veya özel havuzlarda belirli bir süre üç dört gün boyunca 

suları 5-6 kez değiştirilerek bekletilir böylece acı suları alınmış olur. 

Acılığı giderilmiş baklalar kaynatılarak haşlanır.   Kaynatılan 

acıbaklanın rengi sarılaşır ve hafif yumuşar. Biraz soğuduktan sonra 

suyu süzülür ve su dolu bir kaba alınır bekletilir ve süzülür. Tuzlanarak 

veya kaya tuzunda bir müddet bekletilerek tüketime hazır hale getirilir. 

Limon, kimyon vb. tatlandırıcılarla da tüketilebilmektedir. 

5.2. Tüketimini Sınırlayan Faktörler 

Acıbakla tohumlarında yüksek oranda bulunan  oligosakkaritler 

sindirim sisteminde gaz oluşumuna sebep olmaktadır (Cazes vd., 1982; 

Gross, 1988). Besin alerjisine hassas olan kişilerde acıbakla tüketimine 

dikkat edilmesi gerektiği (Prusinski, 2017) acıbakla tohumlarını çokça 

tüketen insanlarda, özellikle lupanin ve spartein etkisi ile sinir 

sisteminin bozulduğu, ağız kuruluğu, titreme ve bulanık görüş gibi 

problemlerin oluştuğu belirtilmektedir (Arnoldi vd., 2015).  
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6. İNSAN SAĞLIĞINDA ACIBAKLA 

İnsan sağlığında tedavi amacı ile kullanılan acıbakla içerdiği alkaloidler 

(lupanin, anagyrine, spartein) ile önemlilik arzetmektedir 

(Kayserilioğlu, 1990). Ve bazı türleri değişen oranlarda toksik 

kinolizidin alkaloidleri içermektedir. Acıbaklaya acılık tadı veren 

alkaloidlerin şeker, yüksek tansiyon, aşırı kilo, kalp hastalıkları ve bazı 

kanser hastalıklarında kullanılabileceği belirtilmektedir (Prusinski, 

2017). Diğer baklagillerde olduğu gibi, acıbakla tohumları da lif ve 

protein açısından zengindir. Yüksek lif içeriği acıbaklanın diyetlerde 

kullanımını da artırmaktadır (Kayserilioğlu, 1990). 

Etiyopya’da yüksek tansiyon için kullanıldığı belirtilen “gipto areke” 

(lupin) (Ragunathan ve Solomon, 2009) üzerinde son yıllarda yapılan 

çalışmalar insan diyetine faydalı bir katkı sunabileceği ve acıbakla 

tüketiminin diyabet, hiperlipidemi ve hipertansiyon üzerinde olumlu 

etkilerle ilişkili olduğunu ve bu koşullara sahip kişiler için değerli bir 

gıda olabileceğini göstermektedir (Knecht vd., 2020). Ak acıbakla 

tohumlarının da diyabet, kalp hastalıkları, hiper tansiyon, karaciğer ve 

insülin direncine iyi geldiği ve çölyak hastalığı için uygun olduğu 

belirtilmektedir (Arnoldi vd., 2015). 

Bazı bilgilere göre Navajo Kızılderililerinde kısırlığı tedavi ettiği ve kız 

çocuğu doğurmaya neden olduğu belirtilen acıbakladan; Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi’nde; Arabistan ve Mısır’da turmusun bakla gibi yassı, 

yuvarlak ve sarıca bir nimet olduğundan tanelerin öğütülmesi ile elde 

edilen unun ele sürülüp sabun gibi kullanıldığından bahsetmektedir 

(Dağlı vd., 2013). Acıbakla tohumları kavrulup değirmende çekilerek 
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toz haline getirilmekte ve kullanılmaktadır. Yine 1-2 gram acıbakla 

tohumu aynı miktarda sirke ya da bal ile kaynatılması ile elde edilen 

karışımın guatr hastalığının tedavisinde içilmektedir.  Ülkemizde 

acıbaklanın iştah artırıcı, idrar söktürücü, bağırsak temizleyici, ağrı 

kesici gibi tedavi edici özelliklerinin olduğu (Baytop, 1999; Tanker vd., 

2007) egzamada acıbakla kökünün öğütülerek çamurla karıştırılıp 

sürülerek (Altan, 2000) haricen kullanıldığı nakledilmiştir.  

7. HAYVAN BESLENMESİNDE ACIBAKLA 

Kökeni Akdeniz bölgesi olan acıbakla hayvan beslemede kesif yem 

kaynağı olarak kullanılan bir bitkidir (Okuyucu vd., 2004). Özellikle 

son yıllarda tatlı türlerinin de ıslahı ile yeşil otları değerli ve lezzetli bir 

yem bitkisi özelliğini taşımaktadır. Yeşil ot, kuru ot ve silo yemi olarak 

kullanılmaktadır. Mera oluşturulmasında da oldukça iyi bir baklagil 

yem bitkisidir.  

Düşük nişasta seviyeleri, fermente edilebilir yüksek karbonhidrat 

seviyeleri ve özellikle yüksek protein içeriği, acıbaklaları geviş getiren 

hayvanlar için arzu edilen bir yem haline getirmektedir. Avustralya, 

Avrupa ve Japonya’da süt üretimi için hayvanlara tatlı acıbakla 

yedirilmektedir. Avustralya'da, acıbaklalar en çok koyunların 

beslenmesinde kullanılmaktadır (Lawrance, 2007). Acıbaklanın 

kabuğu geviş getiren hayvanlar için kolayca sindirilebilir lifli yapıya 

sahiptir. Acıbakla taneleri tek mideli hayvanlar için de iyi bir besin 

kaynağıdır. 
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Beslenme karşıtı faktörlerin yokluğu, kendi kendine yeten sistemlerde 

beyaz acıbaklanın doğrudan çiftlikte kullanılmasını mümkün 

kılmaktadır.  Ancak acıbaklanın ticari değeri esas olarak acıbakla 

tohumundan gelmektedir. Dünya’da ki acıbaklaların çoğu besicilik için 

kullanılmaktadır.  Ruminantlar (sığır ve koyun gibi) en büyük hayvan 

tüketici grubudur, bunu domuzlar ve kümes hayvanları takip 

etmektedir. Acıbakla, hayvan yemlerinde genellikle yüksek proteinli 

soya fasulyesi küspesinin yerine kullanılmaktadır. Beyaz acıbaklanın 

yonca ile karşılaştırıldığı bir çalışmada; acı baklanın %23,7 ADF ve 

%18,7 ham protein (Fonseca vd., 1999) içerdiği, en az %19 ham protein 

içeren acı baklanın, yüksek verimli yem olarak uygun olduğu  ve 

Virginia'da ve Orta Atlantik'in diğer bölgelerinde iyi bir yem bitkisi 

olma potansiyeline sahip olduğu belirtilmektedir (Buxton ve Mertens, 

1996). 

Ülkemizde genellikle yonca, korunga, fiğ, burçak, silajlık mısır, yem 

bezelyesi, sorgum, sudan otu vb. bitkiler yem bitkisi olarak 

yetiştirilmektedir (Açıkgöz, 1995). Üçgüller, mürdümük ve acıbaklanın 

yem bitkisi olarak yetiştiriciliği oldukça kısıtlıdır. Acıbaklanın dane 

verimi farklı ekoloji ve yetiştirme şartlarında ortalama 50-450 kg 

arasında değişmektedir. Yeşil ot verimi ise dekara 1500- 5500 kg 

arasında olmaktadır. Yurt dışında olan üretimlerde ise  dane veriminin 

dekara 60-250 kg, yeşil ot veriminin ise 3500-6500 kg arasında olduğu 

belirtilmiştir (Okuyucu vd., 2004). Türler arasında mavi acıbakladan 

daha fazla yeşil otun elde edildiği görülmektedir. Alkaloid oranı fazla 

olan türlerin yeşil gübre bitkisi olarak üretimi daha yararlı olmaktadır. 
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Acıbaklanın piliç yemlerinde alternatif olarak kullanılabileceği (Tüzün, 

2013), kanatlıların beslenmesinde rasyona %50 oranında katıldığında 

yemden yararlanma katsayısının arttığı (Yıldız ve Yazgan 2000),  %15 

acıbakla içeren rasyonu tüketen hayvanların canlı ağırlık artışının  

acıbakla içermeyen gruba göre daha iyi olduğu (Brenes vd., 2002) 

belirtilmektedir. 

Acıbakla su ürünleri yetiştiriciliğinde ve balık beslemede alternatif ürün 

özelliği taşımaktadır (Yiğit ve Koca, 2011). Acıbakla proteinlerinin 

sindirilebilirliğinin kolaylığı su ürünleri yetiştiriciliğinde acıbakla 

tanesine olan talebi artırmaktadır (Glencross 2005; Glencross 2001). Su 

kültürü endüstrisinde yüksek proteinli balık ununun yerine acıbakla 

tohumu, çekirdek unu ve acıbakla çekirdeği küspesi yem 

formülasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Gökkuşağı 

alabalığı için balık ununa lezzet veren %40 acıbakla ununun dâhil 

edilebileceği de belirtilmektedir (Glencross, 2008). Ancak acıbaklanın 

hayvanlarda iki farklı zehirlenmeye neden olacağı da tespit edilmiştir. 

Lupin zehirlenmesi, alkaloidlerin neden olduğu sinirsel sendromdur. 

Lupinozis ise beslenmeden kaynaklı karaciğer hasarı ve sarılık ile 

karakterize mikotoksik bir hastalıktır (Barrington, 2012).  

8. YEŞİL GÜBRELEME VE TOPRAK ISLAHINDA ACIBAKLA 

Toprakları organik madde ve nitrojen bakımından zenginleştirmek 

amacı ile bir baklagil bitkisi yetiştirmek ve yetiştirilen bitkinin toprak 

üstü aksamlarının sürülerek toprağa gömülmesi yeşil gübreleme 

işlemidir. Yeşil gübre uygulaması ile yeşil toprak üstü kısımlarının 

toprağın azotunu artırdığı, kuvvetli ve derine inen kök sistemi ile de 
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mineral besin maddelerinin yüzeye taşındığı ve yine nodüller vasıtası 

ile köklerinde ve toprakta nitrojen kazanımının olduğu ve burada yeşil 

gübre bitkisinin rolünün önemli olduğu görülmektedir. 

12. yüzyılda acıbaklalar alkaloid içerdikleri için 1935 yılına kadar insan 

ve hayvan beslenmesinden ziyade toprak ıslahı amacıyla kullanılan bir 

bitki olmuştur. Beyaz acıbaklanın Amerika Birleşik Devletleri'nde 

nitrojen kaynağı olarak yeşil gübre kullanımı çok eskilere 

dayanmaktadır. 1940'larda Güney Kıyı Ovası'na "Acı Bakla Kuşağı” 

takma adı verilmiştir. Güney ABD'de pamukta yeşil gübre bitkisi olarak 

2,5 milyon dönümde mavi, sarı ve beyaz acıbakla yetiştirilmiştir. 

Birbiri ardınca gelen sert soğukların dondurucu etkisi, ucuz gübreler ve 

hükümet programları acıbaklanın yok olmasına neden olmuş ve 

1960’lardan sonra Almanya’da başlayan ıslah çalışmalarıyla geliştirilen 

tatlı acıbakla türleri ile farklı alanlarda da kullanılmaya ve iyi bir gıda, 

yem, sılaj ve yeşil gübre bitkisi olabileceği potansiyeli ile tekrar tarımda 

yer almaya başlamıştır (Reeves vd., 1990; Bhardwaj, 2010).   

Lüpenin toprak üstü aksamları oldukça hacimlidir. Kökleri 2 m kadar 

derine iner ve sağladığı oksijen ve su ile toprağın havalanmasını 

artırmaktadır. Diğer bitkilerin yaşam ve büyüme şartlarını 

iyileştirmektedir. Bu özellikleri ile yeşil gübre bitkisi olarak mükemmel 

bir kullanım sağlar.  Ayrıca bu özellikleri yanı sıra simbiyotik 

bakterilerin varlığı sayesinde acıbakla atmosferik nitrojeni sabitleyerek 

toprak verimliliğini artırmaktadır (Gresta vd., 2017). Lüpen türlerinin 

yıllık 145-208 kg azot sağladığı ve bu oranın Avrupa ve Avustralya’da 
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400 kg’a kadar ulaşabildiği belirtilmektedir (Jansen, 2006). Bu nedenle 

lüpen iyi bir organik gübre kaynağı ve münavebe bitkisidir. 

Acıbakla, son yıllarda özellikle organik tarımın değer kazanması ile 

birlikte toprağın organik maddesini iyileştirmek amacı ile 

kullanılmakta olup, toprak yapısını iyileştiren kendisinden sonra gelen 

bitkilere verimli ve sağlık bir ortam bırakan bir bitkidir (Romer, 1990; 

Okuyucu vd. 2004). Ayrıca kuvvetli kök sistemleri ile taban taşını 

kırma özelliğine sahip olduğu gibi kökleri ile alımı zor olan fosforu 

bitkilerin kullanımına da sunmaktadır. 

Birçok tek yıllık veya erkenci baklagil bitkisinde tespit edilen nitrojenin 

büyük bir kısmı bitkinin toprak üstü kısımlarındadır. Kökler ve saplar 

toplam azotun ancak %10-30’unu tespit etmektedir. Avustralya’da 

yüksek alkaloidli mavi acıbakla çeşitleri, Orta ve Kuzey Avrupa 

ülkelerinde sarı acıbakla çeşitleri yeşil gübre bitkisi olarak 

kullanılmaktadır. Acıbakla türlerinin dekara 18-35 kg arasında değişen 

oranlarda nitrojen tespit ettiği belirtilmektedir (Glad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

stones, 1977; Wolko vd., 2011). 

SONUÇ 

Acıbakla (Lupinus/Lüpen), insanoğlunun var olduğu en eski 

uygarlıklardan beri tarımın ve insan beslenmesinin bir parçasını 

oluşturan bir baklagildir. Nohut, mercimek, bezelye, fasulye gibi 

bakliyatlar dünyanın birçok yerinde temel gıda maddesi olmaya devam 

etmektedir. Günümüzde artan nüfusa rağmen azalan gıda ve protein 

tüketimi insan beslenmesinde önemli bitkisel protein kaynağı olan 
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fasulye, nohut ve mercimek üçlüsünün ve azalan oranda üretimi ve 

tüketimi olan diğer baklagillerin öneminin daha da anlaşılır olmasını 

sağlamaktadır. 

Organik tarımın, tarımda sürdürülebilirliğin ve doğal kaynakların 

önemi her geçen gün artmakta ve “koruma ve muhafaza etme” 

çalışmalarının mihenk taşını geçmişten bugüne kadar belirli bir oranda 

varlığını sürdüren ve sürdürmeye çalışan ürünler oluşturmaktadır. Bu 

değerlerden biri olan acıbakla; protein yapısı ve proteini oluşturan 

aminoasitler ile beslenmede önemli rol oynamaktadır. Ayrıca 

acıbaklanın besin öğeleri;  acıbaklaların et, yumurta, süt gibi hayvansal 

proteinlerin tüketime hazır hale getirilmesinde, gıda teknolojisinde 

kullanılmasını da mümkün kılmaktadır. İçeriğinde olan birçok yapı taşı; 

aminoasitler, vitaminler, mineral maddeler ve alkaloidler vasıtası ile 

tansiyon, şeker, kalp hastalıkları, kanser ve bir takım deri 

rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde zengin lifli yapısı ile tokluk hissini 

artırarak diyet besini olarak da rağbet gören ve rağbeti artan bir ürün 

olma özelliğini taşımaktadır. Acıbaklalar (lüpen), olumsuz çevre 

şartlarını da iyi değerlendirmektedir. Kurağa, susuzluğa bir takım 

zararlı ve hastalığa karşıda oldukça dirençlidir. Azot fiksasyonu ile 

toprak verimliliğinin iyileştirilmesine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca 

iyi bir süs bitkisidir. Acıbakla türlerinin süs bitkisi olarak üretimleri de 

artmaktadır. 

Nüfus artışına oranla gittikçe bozulan ve azalan doğal kaynakları 

koruma ve muhafaza etme son günlerin zorunluluğudur. Bu nedenle 

gerek insan beslenmesinde gerekse hayvan beslenmesinde bitkisel 
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protein kaynaklı verimli ve de sağlıklı yaşam için gerekli şartları 

sağlayan ayrıca toprak korumada ve ıslahında yararlanılabilecek iyi bir 

yeşil gübre bitkisi olan ayrıca çevreyi güzelleştirirken de bu katkılarını 

sunabilen acıbaklaya gereken önem verilmelidir.  Acıbaklalar birçok 

yönü ile ele alınmalı, bu konuda yapılan araştırmalara devam edilmeli 

ve yararlanma avantajlarının ortaya konulması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) ve Avrupa Komisyonu (EC), genetiği değiştirilmiş 

organizmayı (GDO) “ doğal olarak çiftleşme ve/veya doğal 

rekombinasyon yoluyla oluşmayan” organizmalar 

(bitkiler/hayvanlar/mikroorganizmalar) şeklinde tanımlamaktadırlar. 

Yani biyoteknolojik uygulamalar ile genetik materyal doğrudan 

manipüle edilmekte, seçici yetiştirme yoluyla bitki ve hayvanların 

genetik stokundaki bin yıllık özelliklerinden ayrılması 

hedeflenmektedir. Transgenik bitki ve hayvanlardan üretilen gıdalar da 

genetiği değiştirilmiş gıdalar (GDG) olarak isimlendirilmektedir 

(Zhang ve ark., 2016). 

GDO’lu ürünler DNA rekombinasyonu denilen biyoteknolojik 

çalışmalar ile elde edilmektedir. DNA rekombinasyon teknolojisinin 

temeli genetik materyalin farklı türler arasında aktarılabileceğinin 

keşfedildiği 1944 yılına kadar dayanır. 1954'te Watson ve Crick’in 

DNA'nın çift sarmal yapısını ortaya koyan çalışmaları sonraki 

çalışmalara ışık tutacak önemli bir keşifti. Marshall Nirenberg ve 

arkadaşları 1963'te genetik kodu deşifre ettiler. 1973'te Cohen ve 

arkadaşları genetik olarak tasarlanmış DNA moleküllerinin farklı türler 

arasında aktarılabileceğini gösteren DNA rekombinasyon teknolojisini 

geliştirdiler (Zhang ve ark., 2016). Yirminci yüzyılın son çeyreğinde 

(1977 yılında) ise, Agrobacterium tumefaciens'in Ti plazmid DNA'sını 

(T-DNA) konakçı bitki hücresi genomuna stabil bir şekilde yerleştirme 

konusundaki doğal yeteneği keşfedildi. Bu keşif, transgenik bitkilerin 
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gelişimi ile ilgili atılımlara öncülük etti. Daha sonra rekombinant DNA 

ve transformasyon tekniği kullanılarak spesifik gen dizisi bitki 

hücresine aktarıldı. 1983’te ilk transgenik bitkiler, yani antibiyotiğe 

dirençli tütün ve petunya geliştirildi. 1994 yılında, Calgene (Monsanto) 

tarafından geliştirilen daha uzun raf ömrü veya olgunlaşmayı 

geciktirme özelliğine sahip transgenik domates 'Flavr Savr', Amerika 

Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı. 

Daha sonra, değiştirilmiş yağ bileşimine sahip kanola, Bt (Bacillus 

thuringiensis) Patates, Bt mısır, Bt pamuk, bromoksinil herbisite 

dayanıklı pamuk ve glifosata dirençli soya fasulyesi gibi birkaç 

transgenik ürün, ticarileştirme için onay aldı.  

 

Şekil 1: Geliştirilmiş mahsul bitkilerinin üretimi için kullanılan çeşitli 

genetik mühendisliği tekniklerinin gösterimi. P ve T harfi sırasıyla 

promotörü ve terminatörü temsil eder. a) Transgenesis: Eşeysel açıdan 

uyumsuz gen havuzundan bir veya daha fazla bileşenin (gen, promotör 

ve terminatör) alındığı rekombinant genetik elementlerin eklenmesi. b) 
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Cisgenesis: Eşeysel olarak uyumlu gen havuzuna aynı genden gelen 

gen, promotör ve terminatör dahil tam bir genetik öğenin özdeş bir 

kopyasının eklenmesi. c) İntragenesis: Eşeysel olarak uyumlu gen 

havuzundaki farklı genlerden bir veya daha fazla bileşenin (gen, 

promotör ve terminatör) izole edildiği rekombinant genetik 

elementlerin eklenmesi. d) Genom Editing (düzenleme): Genomdaki 

belirli lokuslarda hedeflenen mutasyonun tanıtılması. Yeşil arka plan 

rengine sahip nükleotit çiftleri, bitki DNA'sındaki orijinal baz çiftlerini 

temsil ederken, mor arka plan rengine sahip nükleotit çiftleri, baz 

çiftlerinde yapılması istenen modifikasyonları temsil eder (Kumar ve 

ark., 2020) 

Şimdiye kadar 32 üründe toplam 525 transgenik özellik ticarileştirildi. 

Bunlardan en çok transgenasyon mısır (238), pamuk (61), patates (49), 

Arjantin kanolası (42), soya fasulyesi (41) ve karanfilde (19) 

gerçekleştirilmiştir (Kumar ve ark., 2020).  

DNA rekombinasyonu amacıyla eklenen gen, ilgisiz bir bitkiden, 

hayvandan, bakteriden, mantardan veya virüsten alınabilmektedir 

(Şekil 1) (Kumar ve ark., 2020). Rekombinant DNA ile genotipleri 

farklı bireyler arasında eşleşmeler gerçekleştirilmekte, ebeveynlere ait 

kalıtsal özelliklerin döllerde değişik gruplanmalar oluşturacak şekilde 

yan yana gelmesi sağlanmaktadır (Ahmed, 2002). Genetik 

modifikasyonla, örneğin herbisitlere ve antibiyotiklere karşı daha 

dayanıklı veya vitaminler açısından daha zengin bitki ve hayvan 

çeşitleri oluşturulabilmektedir (Tenbült ve ark., 2005). Tablo 1’de 

onaylanmış GDO veri tabanına dayalı bazı ürünlerin listesi verilmiştir. 



S
t

r
a

t
e

j
i

k
 S

e
k

t
ö

r
:

 T
A

R
I

M
-

2
 |

 3
6

8
 

 T
a
b

lo
 1

: 
O

n
ay

la
n
m

ış
 G

D
O

 v
er

i 
ta

b
an

ın
a 

d
ay

al
ı 

b
az

ı 
ü
rü

n
le

ri
n
 l

is
te

si
 (

IS
A

A
A

, 
2
0
2
3
) 

 

B
il

im
se

l 
A

d
ı 

G
D

O
 Ö

ze
ll

ik
le

ri
 

T
ic

a
ri

 A
d

ı 

M
ıs

ır
 (

Z
ea

 m
a

ys
 L

.)
 

E
rk

ek
 k

ıs
ır

lı
ğ

ı,
 d

o
ğ
u

rg
an

lı
k

 r
es

to
ra

sy
o
n

u
, 
g
ö

rs
el

 

iş
ar

et
le

y
ic

i,
 

m
o

d
if

iy
e 

al
fa

 
am

il
az

, 
m

an
n
o

z 

m
et

ab
o

li
zm

as
ı,

 
g

lu
fo

si
n

at
 

h
er

b
is

it
 

to
le

ra
n
sı

, 

L
ep

id
o

p
te

ra
n

 
b

ö
ce

k
 

d
ir

en
ci

, 
g
li

fo
sa

t 
h

er
b
is

it
 

to
le

ra
n
sı

, k
o
le

o
p

te
ra

n
 b

ö
ce

k
 d

ir
en

ci
, ç

o
k

lu
 b

ö
ce

k
 

d
ir

en
ci

, 
sü

lf
o

n
il

ü
re

 h
er

b
is

it
 t

o
le

ra
n
sı

, 
an

ti
b
iy

o
ti

k
 

d
ir

en
ci

, 
2

, 
4

-D
 h

er
b

is
it

 t
o

le
ra

n
sı

 ,
 k

u
ra

k
lı

k
 s

tr
es

 

to
le

ra
n
sı

 

3
2

1
3

8
 

S
P

T
 

m
ai

n
ta

in
er

, 
E

n
o

g
en

T
M

, 

A
g

ri
su

re
®

D
u

ra
ca

d
eT

M
, 

A
g

ri
su

re
®

D
u

ra
ca

d
eT

M
5

1
2

2
, 

A
g

ri
su

re
®

D
u

ra
ca

d
eT

M
5

2
2

2
, 

H
er

cu
le

x
T

M
R

W
, 

H
er

cu
le

x
T

M
R

W
 

R
o
u

n
d

u
p

 
R

ea
d
y

T
M

2
, 

O
p

ti
m

u
m

T
M

G
A

T
T

M
, 
A

g
ri

su
re

T
M

G
T

/C
B

/L
L

, 

A
g

ri
su

re
T

M
3
0

0
0

G
T

, 
N

at
u

rG
ar

d
 

K
n

o
ck

O
u

tT
M

, 

M
ax

im
iz

er
T

M
, 

S
ta

rl
in

k
T

M
M

ai
ze

, 
E

n
li

st
T

M
M

ai
ze

, 

B
t 

X
tr

aT
M

M
ai

ze
, 

R
o
u

n
d

u
p

 
R

ea
d

y
T

M
M

ai
ze

, 

A
g

ri
su

re
T

M
G

T
,R

o
u
n

d
u

p
 

R
ea

d
y

T
M

 
2

, 

Y
ie

ld
G

ar
d

T
M

m
ai

ze
, 

A
g

ri
su

re
T

M
R

W
, 

Y
ie

ld
G

ar
d

T
M

, 
M

ai
ze

G
ar

d
T

M
, 

Y
ie

ld
G

ar
d

T
M

V
T

 

T
ri

p
le

, 
Y

ie
ld

G
ar

d
T

M
R

o
o

tw
o

rm
 

R
W

, 

M
ax

G
ar

d
T

M
, 

Y
ie

ld
G

ar
d

T
M

P
lu

s,
 

Y
ie

ld
G

ar
d

T
M

P
lu

s 
w

it
h

 
R

R
, 

Y
ie

ld
G

ar
d

T
M

R
W

+
R

R
, G

en
u

it
y

®
D

ro
u

g
h

tG
ar

d
T

M
, 

Y
ie

ld
G

ar
d

T
M

 
V

T
T

M
R

o
o

tw
o

rm
T

M
R

R
2

, 

G
en

u
it

y
®
V

T
 T

ri
p

le
 P

ro
T

M
, 

G
en

u
it

y
®

V
T

 D
o

u
b

le
 

P
ro

T
M

, 
G

en
u

it
y

®
S

m
ar

tS
ta

x
T

M
, 

P
o

w
er

 
C

o
re

T
M

, 

In
V

ig
o

rT
M

M
ai

ze
, 

Y
ie

ld
G

ar
d

T
M

C
B

+
R

R
, 

L
ib

er
ty

 

L
in

k
T

M
M

ai
ze

, 
H

er
cu

le
x

T
M

I/
C

B
, 

O
p

ti
m

u
m

T
M

In
tr

as
ec

t 
X

tr
em

e/
X

T
R

A
, 

H
er

cu
le

x
 

X
T

R
A

T
M

/R
R

/I
 R

R
, 

O
p
ti

m
u

m
T

M
T

R
Is

ec
t,

 H
y

sy
n
 

1
0

1
 R

R
 R

o
u
n

d
u

p
-R

ea
d

y
T

M
, 

  
In

ta
ct

aT
M

R
o

u
n

d
u

p
 

R
ea

d
y

T
M

 2
 P

ro
 



3
6

9
 |

 S
t

r
a

t
e

j
i

k
 S

e
k

t
ö

r
:

 T
A

R
I

M
-

2
 

 T
a
b

lo
 1

: 
O

n
ay

la
n
m

ış
 G

D
O

 v
er

i 
ta

b
an

ın
a 

d
ay

al
ı 

b
az

ı 
ü
rü

n
le

ri
n
 l

is
te

si
 (

D
ev

am
) 

 

B
il

im
se

l 
A

d
ı 

G
D

O
 Ö

ze
ll

ik
le

ri
 

T
ic

a
ri

 A
d

ı 

A
n

an
as

 (
A

n
a
n

a
s 

co
m

o
su

s)
 

G
eç

 o
lg

u
n

la
şm

a,
 d

eğ
iş

ti
ri

lm
iş

 m
ey

v
e 

re
n
g

i 
R

o
sé

 

A
rj

an
ti

n
 K

an
o
la

sı
 (

B
ra

ss
ic

a
 n

a
p
u

s)
 

 

M
o

d
if

iy
e 

y
ağ

/y
ağ

 
as

id
i,

 
an

ti
b

iy
o
ti

k
 

d
ir

en
ci

, 

g
lu

fo
si

n
at

e 
h

er
b
is

it
 

to
le

ra
n

sı
, 

fe
rt

il
it

e 

re
st

o
ra

sy
o
n

u
, 

er
k

ek
 

k
ıs

ır
lı

ğ
ı,

 
o
k

si
n
il

 
h

er
b
is

it
 

to
le

ra
n
sı

, 
g
li

fo
sa

t 
h

er
b
is

it
 t

o
le

ra
n
sı

 

L
au

ri
ca

l 
C

an
o
la

, 
O

p
ti

m
u

m
 

G
ly

ca
n

o
la

, 

R
o

u
n
d

u
p

 
R

ea
d
y

T
M

C
an

o
la

, 
L

ib
er

ty
 

L
in

k
T

M
In

d
ep

en
d

en
ce

T
M

, 
In

V
ig

o
rT

M
C

an
o
la

, 

L
ib

er
ty

 
L

in
k

T
M

In
n

o
v

at
o

rT
M

, 

T
ru

F
le

x
T

M
R

o
u
n

d
u

p
 

R
ea

d
y

T
M

C
an

o
la

, 

P
h

y
ta

se
ed

T
M

C
an

o
la

, 
N

av
ig

at
o

rT
M

C
an

o
la

 

A
sp

ir
 (

C
a
rt

h
a
m

u
s 

ti
n

ct
o

ri
u
s 

L
.)

 
M

o
d

if
iy

e 
y

ağ
/y

ağ
 a

si
d
i 

, 
A

n
ti

b
iy

o
ti

k
 d

ir
en

ci
 

M
ev

cu
t 

d
eğ

il
 

B
ö

rü
lc

e 
(V

ig
n
a

 u
n

g
u

ic
u

la
ta

) 
L

ep
id

o
p
te

ra
n

 b
ö

ce
k

 d
ir

en
ci

 
M

ev
cu

t 
d

eğ
il

 

B
u

ğ
d
ay

 (
T

ri
ti

cu
m

 a
es

ti
vu

m
) 

G
li

fo
sa

t 
h

er
b

is
it

 t
o

le
ra

n
sı

 
R

o
u

n
d

u
p

 R
ea

d
y

T
M

 w
h

ea
t 

P
at

at
es

 (
S

o
la

n
u
m

 t
u

b
er

o
su

m
 L

.)
 

C
o

le
o

p
te

ra
n

 b
ö

ce
k

 d
ir

en
ci

, 
an

ti
b
iy

o
ti

k
 d

ir
en

ci
, 

m
o

d
if

iy
e 

n
iş

as
ta

/k
ar

b
o

n
h

id
ra

t,
 

az
al

tı
lm

ış
 

ak
ri

la
m

id
 p

o
ta

n
si

y
el

i,
 s

iy
ah

 n
o

k
ta

 y
ar

a 
to

le
ra

n
sı

, 

v
ir

al
 h

as
ta

lı
k

 d
ir

en
ci

 

L
u

g
o
v

sk
o

i 
p
lu

s,
 E

li
za

v
et

a 
p
lu

s,
 S

ta
rc

h
 P

o
ta

to
, 

A
tl

an
ti

c 
N

ew
L

ea
fT

M
p

o
ta

to
, 

N
ew

 

L
ea

fT
M

R
u

ss
et

 
B

u
rb

an
k

 
p
o

ta
to

, 

In
n

at
eT

M
R

u
ss

et
 

B
u

rb
an

k
 

P
o

ta
to

, 
In

n
at

e
T

M
 

G
/H

 
P

o
ta

to
, 

H
i-

L
it

e 
N

ew
L

ea
fT

M
Y

 
p
o

ta
to

, 

In
n

at
eT

M
A

tl
an

ti
c 

P
o
ta

to
, 

N
ew

 
L

ea
fT

M
 

Y
 

R
u

ss
et

 
B

u
rb

an
k

 
p
o

ta
to

, 
N

ew
 

L
ea

fT
M

P
lu

s 

R
u

ss
et

 B
u

rb
an

k
 p

o
ta

to
, 

S
h

ep
o
d

y
 N

ew
L

ea
fT

M
 

Y
 p

o
ta

to
, 
In

n
at

e
T

M
S

n
o

w
d

en
 P

o
ta

to
  

D
o

m
at

es
  

G
eç

 
o

lg
u

n
la

şm
a,

 
an

ti
b

iy
o
ti

k
 

d
ir

en
ci

, 

L
ep

id
o

p
te

ra
n

 
b
ö

ce
k

 
d

ir
en

ci
, 

g
eç

 
m

ey
v

e 

y
u

m
u
şa

m
as

ı,
 v

ir
al

 h
as

ta
lı

k
 d

ir
en

ci
 

F
L

A
V

R
 S

A
V

R
T

M
 

 

E
lm

a 
(M

a
lu

s 
x 

D
o

m
es

ti
ca

) 
A

n
ti

b
iy

o
ti

k
 d

ir
en

ci
, 
es

m
er

le
şm

ey
en

 f
en

o
ti

p
 

A
rc

ti
cT

M
 

“G
o
ld

en
 

D
el

ic
io

u
s”

 
A

p
p
le

, 

A
rc

ti
cT

M
 “

G
ra

n
n

y
 S

m
it

h
” 

 A
p

p
le

. 



S
t

r
a

t
e

j
i

k
 S

e
k

t
ö

r
:

 T
A

R
I

M
-

2
 |

 3
7

0
 

 T
a
b

lo
 1

: 
O

n
ay

la
n
m

ış
 G

D
O

 v
er

i 
ta

b
an

ın
a 

d
ay

al
ı 

b
az

ı 
ü
rü

n
le

ri
n
 l

is
te

si
 (

D
ev

am
) 

 

Ş
ek

er
p

an
ca

rı
 (

B
et

a
 v

u
lg

a
ri

s)
 

G
li

fo
sa

t 
h

er
b

is
it

 t
o

le
ra

n
sı

, 
g

ö
rs

el
 i

şa
re

tl
ey

ic
i,

 

an
ti

b
iy

o
ti

k
 d

ir
en

ci
 

In
V

ig
o

r™
 s

u
g

ar
b

ee
t,

  
R

o
u

n
d

u
p

 

R
ea

d
y

™
 s

u
g

ar
 b

ee
t,

 L
ib

er
ty

 L
in

k
™

 

su
g
ar

b
ee

t 

Ş
ek

er
 k

am
ış

ı 
(S

a
cc

h
a
ru

m
 s

p
) 

L
ep

id
o

p
te

ra
n

 b
ö

ce
k

 d
ir

en
ci

, 
k
u

ra
k
lı

k
 s

tr
es

 

to
le

ra
n
sı

 

M
ev

cu
t 

d
eğ

il
 

P
ir

in
ç 

(O
ry

za
 s

a
ti

va
 L

.)
 

A
n

ti
-a

le
rj

i,
 

an
ti

b
iy

o
ti

k
 

d
ir

en
ci

, 
L

ep
id

o
p

te
ra

n
 

b
ö

ce
k

 
d

ir
en

ci
, 

L
ep

id
o
p

te
ra

n
 

b
ö

ce
k

 
d
ir

en
ci

, 

g
lu

fo
si

n
at

e 
h

er
b

is
it

 t
o

le
ra

n
sı

 

B
t 

S
h

an
y
o

u
 

6
3

, 
H

u
ah

u
i-

1
, 

L
ib

er
ty

 

L
in

k
T

M
 r

ic
e 

E
ri

k
 (

P
ru

n
u

s 
d

o
m

es
ti

ca
) 

 

V
ir

al
 h

as
ta

lı
k

 d
ir

en
ci

, 
an

ti
b

iy
o
ti

k
 d

ir
en

ci
 g

ö
rs

el
 

iş
ar

et
le

y
ic

i 

M
ev

cu
t 

d
eğ

il
 

F
as

u
ly

e 
(P

h
a
se

o
lu

s 
vu

lg
a

ri
s)

 
V

ir
al

 h
as

ta
lı

k
 d

ir
en

ci
 

M
ev

cu
t 

d
eğ

il
 

K
ab

ak
 (

C
u

cu
rb

it
a

 p
ep

o
) 

V
ir

al
 h

as
ta

lı
k

 d
ir

en
ci

, 
an

ti
b

iy
o
ti

k
 d

ir
en

ci
 

M
ev

cu
t 

d
eğ

il
 

K
av

u
n

 (
C

u
cu

m
is

 m
el

o
) 

G
eç

 o
lg

u
n

la
şm

a,
 a

n
ti

b
iy

o
ti

k
 d

ir
en

ci
 

M
ev

cu
t 

d
eğ

il
 

P
at

lı
ca

n
 (

S
o

la
n
u

m
 m

el
o

n
g

en
a

) 
L

ep
id

o
p
te

ra
n

 b
ö

ce
k

 d
ir

en
ci

, 
an

ti
b

iy
o
ti

k
 d

ir
en

ci
 

B
A

R
I 

B
t 

B
eg

u
n

-1
, 
-2

, 
-3

 v
e 

-4
 

P
ap

ay
a 

(C
a
ri

ca
 p

a
p
a

ya
) 

V
ir

al
 h

as
ta

lı
k

 d
ir

en
ci

, 
an

ti
b

iy
o
ti

k
 d

ir
en

ci
 g

ö
rs

el
 

iş
ar

et
le

y
ic

i 

R
ai

n
b

o
w

, 
S

u
n

U
p

, 
H

u
an

o
n
g

 N
o

. 
1

 

S
o

y
a 

fa
sü

ly
es

i 
(G

ly
ci

n
e 

m
a

x 
L

.)
 

 

M
o

d
if

iy
e 

y
ağ

/y
ağ

 
as

id
i,

 
an

ti
b

iy
o
ti

k
 

d
ir

en
ci

, 

g
ö

rs
el

 i
şa

re
tl

ey
ic

i,
 g

lu
fo

si
n

at
e 

h
er

b
is

it
 t

o
le

ra
n
sı

, 

sü
lf

o
n
il

ü
re

 
h

er
b

is
it

 
to

le
ra

n
sı

, 
g

li
fo

sa
t 

h
er

b
is

it
 

to
le

ra
n
sı

, 
2

, 
4

-D
 h

er
b
is

it
 t

o
le

ra
n

sı
, 

is
o

x
af

lu
to

le
 

h
er

b
is

it
 

to
le

ra
n
sı

, 
k
u

ra
k
lı

k
 

st
re

si
 

to
le

ra
n
sı

, 

L
ep

id
o

p
te

ra
n

 
b

ö
ce

k
 

d
ir

en
ci

, 
d

ik
am

b
a 

h
er

b
is

it
 

to
le

ra
n
sı

, 
m

ez
o
tr

io
n

 h
er

b
is

it
 t

o
le

ra
n

sı
 

L
ib

er
ty

 
L

in
k

T
M

so
y
b

ea
n

, 
C

u
lt

iv
an

ce
, 

E
n
li

st
T

M
S

o
y

b
ea

n
, 

T
re

u
sT

M
, 

P
le

n
is

h
T

M
, 

O
p

ti
m

u
m

 
G

A
T

T
M

, 
R

o
u

n
d

u
p

 
R

ea
d

y
T

M
 

so
y
b

ea
n

, 
V

er
d

ec
a 

H
B

4
 

S
o

y
b

ea
n

, 

In
ta

ct
aT

M
R

o
u

n
d

u
p

 
R

ea
d

y
T

M
 

2
 

P
ro

, 
V

is
ti

v
e 

G
o

ld
T

M
, 

G
en

u
it

y
®

R
o

u
n

d
u

p
 

R
ea

d
y

T
M

 
2
 

X
te

n
d

T
M

, 
G

en
u
it

y
®

R
o
u

n
d

u
p

 
R

ea
d
y

T
M

 
2
 

Y
ie

ld
T

M
, 
H

er
b

ic
id

e-
to

le
ra

n
t 

S
o

y
b

ea
n

 L
in

e 



371 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

TRANSGENİK ÜRÜNLERİN ÜRETİM TEKNİKLERİ 

DNA'yı doğrudan aktarma 

Eksojen DNA iletmek için en yaygın kullanılan teknik, mikropartikül 

bombardımanıdır. Teknik, 1980'lerin sonlarında geliştirilmiştir. Çıplak, 

tasarlanmış DNA, altın veya tungsten mikropartiküller üzerine kaplanır 

ve bunlar da basınçlı helyum tarafından itilen tohum veya 

meristemlerden embriyonik dokular gibi hedeflenen dokulara yüksek 

hızda iletilir. DNA'yı bitki hücrelerine iletmenin, protoplastlara 

elektroporasyon (negatif yüklü DNA'nın bir elektrik potansiyel 

gradyanında aşağı doğru hareket etmesine izin verilmesi), 

mikroenjeksiyon, kloroplast dönüşümü, silisyum-karbür şeritler, 

gözenekli silika nanopartiküller vb. dahil olmak üzere birçok yolu vardır.  

Dolaylı olarak bakteriyel araç kullanmak 

Agrobacterium tumefaciens'in kullanımı, ekzojen genlerin bitki 

hücrelerine eklenmesi için yeni bir çağ açmıştır. Bakteriler aslında 

bitkinin genomunu değiştirerek sadece bitki hücrelerinin çoğalmasına 

neden olmakla kalmaz, aynı zamanda bitkinin kendileri için özel bir 

besin kaynağı olarak değiştirilmiş amino asitler üretmesini de sağlar. 

Bakteriler, gen yerleştirmeyi gerçekleştirmelerini sağlayan, tümöre 

neden olan bir plazmide ("Ti-plazmit") sahiptir; araştırmacılar, Ti-

plazmidin T-DNA (transfer DNA) bölümüne "tasarımcı genleri" 

ekleyerek plazmidi ele geçirmektedirler. 

Genomik DNA'nın doğrudan düzenlenmesi 

2012 yılında “CRISPR-Cas9” sistemi geliştirildi. Devrim niteliğinde bir 

genom düzenleme aracı olan bu sistem ile çeşitli hücre tiplerindeki 

genleri değiştirmek mümkün oldu. Bu teknik, genetik mühendisliğinin 
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etkinliğini önemli ölçüde artırarak bitkilerle çalışmayı çok daha 

kolaylaştırmıştır. 

Cas9, orijinal olarak bakterilerde bulunan ve konakçı bakterileri istilacı 

DNA moleküllerinden (örn. virüsler) koruduğu bir DNA 

endonükleazdır. Endonükleaz istilacı/hedefleyici DNA'ya, dizisi 

çıkarılacak istilacı diziyi tamamlayıcı olan özel bir "kılavuz RNA" 

(gRNA) tarafından yönlendirilir. Böylece yönlendirilen Cas9, çift 

sarmallı DNA'nın her iki sarmalını da ayırmak için iki aktif bölgesini 

kullanır. Yeni oluşan DNA çift sarmallı kopmaları daha sonra hücreler 

içindeki iki farklı mekanizma tarafından onarılır: "Homolog olmayan uç 

birleştirme" mekanizması, küçük bir silmeye veya rastgele DNA 

eklenmesine neden olarak kesik bir gen veya nakavtla sonuçlanabilir. 

"homolog rekombinasyon" mekanizması ise kırılma bölgesinde endojen 

gene bir donör DNA'nın eklenmesine izin verir (Zhang ve ark., 2016). 

Öte yandan transgenik ürünlerin (gıdaların) üretiminde gen transferinin 

kontrol edilebilmesi için işaretleyici genler kullanılmaktadır. Bu amaçla 

genellikle antibiyotik direnç genleri kullanılır ve transfer edilmek istenen 

genlerle birlikte ürüne transfer edilir. Sonrasında ürüne antibiyotik 

uygulaması yapılır. Gen transferi başarılı olanlar antibiyotiğe dirençli 

olduğu için hayatta kalırken diğerleri ölür. Bu şekilde gen transferinin 

başarılı olduğu organizmalar seçilmiş olur (Elpe, 2021). 

DÜNYA’DA TARIMI YAPILAN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ 

BİTKİLER 

İlk genetiği değiştirilmiş bitki tarımı 1990’lı yılların başında bir uzak 

doğu ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti’nde başlamış ve 1996 yılından 
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itibaren dünyanın farklı yerlerinde bu bitkiler yaygın bir şekilde 

üretilmeye başlanmıştır. ABD başta olmak üzere, 2019 yılında 5 

ülkedeki toplam transgenik bitki ekim alanı 190.4 milyon hektara 

ulaşmıştır (Tablo 2) (Süllü ve Kutlu, 2018; Elpe, 2021).  

Tablo 2: Ülkeler bazında yetiştirilen transgenik bitkiler ve ekim alanları (Süllü ve 

Kutlu, 2018; Elpe, 2021) 

 

Ülke  
Yetiştirilen Transgenik 

Bitki 
Ekim Alanı (milyon ha) 

ABD 
Kabak, Kanola, Mısır, 

Pamuk, Papaya, Patates, 

Soya fasülyesi, Şeker 
pancarı, Yonca  

72.9 

Arjantin Mısır, Pamuk, Soya 

fasülyesi 

24.0 

Brezilya Mısır, Pamuk, Soya 

fasülyesi 

52.8 

Hindistan Pamuk 11.9 

Kanada Kanola, Mısır, Soya 

fasülyesi, Şeker 
pancarı, Yonca 

12.5 

 

Dünyada en çok ekimi yapılan transgenik ürün %48.2 ile soya 

fasulyesidir. Diğer ürünler ise %32, %13.5 ve %5.3 ekim oranları ile 

sırasıyla mısır, pamuk ve kanoladır. 

 

Şekil 2: Küresel çapta en çok yetiştirilen transgenik ürünler ve üretim miktarları (Arvas 

ve Kaya, 2019) 
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2017 yılı verilerine göre dünyada üretilmekte olan 100 pamuktan 80’i, 

100 soyadan 77’si, 100 kanoladan 30’u transgeniktir (Şekil 2) (Arvas ve 

Kaya, 2019). 

Tablo 3: Dünya ülkelerinin GDO etiketleme limit ve şartları (Güngör ve Demiryürek, 

2021) 

Ülke Etiketleme Oran (%) 

ABD İsteğe Bağlı 5.0 

Avrupa Birliği (25 

Ülke) 

Mecburi 0.9 

Avusturya Mecburi 1.0 

Brezilya Mecburi 1.0 

Çin Halk Cumhuriyeti Mecburi 1.0 

Endonezya Mecburi 5.0 

Güney Afrika İsteğe Bağlı 1.0 

Güney Kore Mecburi 3.0 

Japonya Mecburi 5.0 

İsviçre Mecburi 1.0 

İsrail Mecburi 0.9 

Kanada İsteğe Bağlı 5.0 

Macaristan Mecburi 2.0 

Norveç Mecburi 2.0 

Rusya Mecburi 0.9 

Suudi Arabistan Mecburi 1.0 

Tayland Mecburi 5.0 

Tayvan Mecburi 5.0 

Yeni Zelanda Mecburi 1.0 

 

Bugün yaklaşık 70 ülke transgenik ürünlerin üretilmesini veya ithal 

edilmesini yasal olarak kabul etmektedir (Arvas ve Kaya, 2019). Ancak 

bu ülkelerdeki transgenik ürünlerin satış ve pazarlama uygulamalarında 

farklılıklar görülmektedir. Örneğin, transgenik bitkilerden üretilen 

ürünlerin etiket bilgilerinde GDO’lu olduğunun belirtilmesi gerektiği 

halde, FDA genetiği değiştirilmiş organizma bulunan ürünlerin 

etiketlenmesine karşı çıktığından, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu 



375 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

ürünlerde etiketlenme mecburiyeti bulunmamaktadır. Diğer birçok 

ülkede ise hem etiketleme zorunluluğu hem de GDO limiti 

bulunmaktadır (Tablo 3).  

TÜRKİYE’DE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALI 

ÜRÜNLER 

Türkiye’de ilk transgenetik çalışmalar 1999 yılında başlamıştır. Bu 

bağlamda ilk uygulamalar Niğde, Şanlıurfa, Denizli ve Adana illerinde 

patates, pamuk ve mısırda gerçekleştirilmiştir. Ardından Devlet 

Planlama Teşkilatı tarafından gerekli ölçüm ve testlerin yapılabilmesi 

için “Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Komisyonu” kurulmuştur. 24 

Mayıs 2000 tarihinde Türkiye, ilk uluslararası hukuki belge olan 

Cartagena Protokolünü imzalamış ve bu protokolün hükümleri 11 Eylül 

2003’te yürürlüğe girmiştir. Genetiği değiştirilmiş orgnizma içeren 

ürünlerin ihracatı ve ithalatı ile ilgili uygulamaları içeren “Gıda ve Yem 

Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerin İthalatı, 

İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik” ise 2009 

yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun düzeyinde ilk çalışma 1 yıl sonra 18 

Mart 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 

5977 sayılı “Ulusal Biyogüvenlik Kanunu” olmuştur (Güngör ve 

Demiryürek, 2021). Bu kanunla, Türkiye’de genetiği değiştirilmiş bitki 

ve hayvanların üretilmesi yasaklanmış, satılması ise izne bağlanmıştır.  

2009 yılından beri yürürlükte olan “yönetmelik” Ulusal Biyogüvenlik 

Kanunu’na dayanılarak yeniden düzenlenmiş ve “Genetik Yapısı 

Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”  olarak 

değiştirilerek 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  29 Mayıs 
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2014’te ise bu yönetmeliğe ‘’Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar 

ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” ilave edilmiştir (Öcal ve Işıklı, 2019). 

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALARLA İLİŞKİLİ SAĞLIK 

RİSKLERİ 

Başlangıçta artan Dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik bir çaba olarak ortaya çıkan transgenik gıdalar birçok riski de 

beraberinde getirmiştir. Transgenik gıdalarla potansiyel olarak ilişkili üç 

önemli sağlık riski toksisite, alerjenite ve genetik tehlikelerdir  (Zhang 

ve ark., 2016).   

Pestisit üreten bitkilerdeki terminatör genler ve endotoksinler dokularda 

birikerek veya hücrelerin protein ve enzimlerinde değişimlere yol açarak 

toksik etki gösterebilir. Bt transgenik patateslerle yapılan bir çalışmada, 

bu patateslerle beslenen ratların ince bağırsaklarında proliferasyon 

gözlenmiş ve ortaya çıkan bu durumun sebebi tam olarak bilinmemesine 

karşın, patatesin değişen proteinlerinin ve enzimlerin toksik etkisi 

sonucu olabileceği kanaatine varılmıştır. Ratlarla yapılan diğer bir 

çalışmada, transgenik mısır ile beslenen ratların karaciğerlerinde 

yağlanma görülmüş ve mısır dozunun arttırılmasıyla bu yağlanma 

düzeyinin daha çok arttığı belirtilmiştir (Séralini ve ark., 2007; Ergin ve 

Karababa, 2011; Elpe, 2021). 

Flavr-savrTM GM domates ile beslenen ratlarda mide erozyonu ve 

nekrozu rapor edilirken, Galanthus nivalis lektini eksprese eden 

transgenik patateslerle beslenenlerin midelerinde ise proliferatif 
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büyümeye neden olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun özellikle 

yaşlılarda ve nonsteroid antiinflamatuvar ajan kullanan hastalarda 

yaşamı tehdit eden kanamalara neden olabileceği bildirilmiştir (Dona ve 

Arvanitoyannis, 2009). 

DAS-Ø15Ø7-1 içeren transgenik mısırlarla on üç hafta beslenen 

Sprague-Dawley ratlarının böbrekleri daha küçük kalmıştır. Aynı 

mısırlarla beslenen dişi ratların kırmızı kan hücresi sayısı ve 

hematokritinde düşüş görülmüştür (MacKenzie ve ark., 2007). Diğer 

taraftan Mon863 transgenik mısır tüketen erkek ratların idrarında fosfor 

ve sodyum atılım düzeyinin azaldığı rapor edilmiştir (Seralini ve ark., 

2007). Bitkisel böcek öldürücü protein geni içeren Bt’nin, erkek ratlarda 

granülosit oranında artışa, dişi ratlarda ise trombosit ve monosit oranında 

azalmaya neden olduğu belgelenmiştir (Peng ve ark., 2007). 

"Starlink" mısırı, bitkiye belirli böceklere karşı direnç kazandırmak için 

Bacillus thuringinesis'ten elde edilen genetik bilgi ile tasarlanmıştır. 

Eklenen gen, Cry9c adı verilen, böcek öldürücü özelliklere sahip, ancak 

istenmeyen, güçlü bir alerjeniteye sahip bir proteini kodlamaktadır. 

Starlink mısırını tükettikten sonra tüketicilerde alerjik reaksiyona neden 

olan birkaç vaka bildirilmiştir (Zhang ve ark., 2016). Genetiği 

değiştirilmiş soya tüketimi ile İngiltere’de soya alerjilerinin %50 

oranında arttığı; Hindistan’da ise Bt toksini içeren pamuğu tarladan 

toplayan ve fabrikada işleyen işçilerde deri, göz ve üst solunum 

yollarındaki alerjilerde artış saptanmıştır. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, 

geleneksel metotla üretilen gıdalara karşı herhangi bir alerji yoksa o 

gıdanın transgenik olanının da herhangi bir alerjiye neden olmayacağını 

iddia etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ise, prensip olarak genin alerjenik 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 378 

 

olmadığı ıspatlanmadıkça transfer edilmemesini tavsiye etmekte ve 

halihazırda piyasada bulunan transgenik gıdaların alerjik etkiye sahip 

olmadığını belirtmektedir (Elpe, 2021). 

Düşük miktarlarda α-amilaz içeren yüksek sentetik zimojen granülleri 

içeren transgenik soya fasülyesi ile beslenen farelerin pankreas asiner 

hücrelerinde değişiklikler meydana gelmiş, bu nedenle bu ürünün 

pankreas üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (Malatesta ve ark., 2003). 

Yine benzer soya fasülyesi ile beslenen somonlarda daha yüksek asit 

fosfataz ve daha yüksek ön böbrek lizozim aktivitesinin olduğu 

belirtilmiştir (Bakke-McKellep ve ark., 2007). 

Transgenik ürünlerin üretiminde eklenen gen, bitkideki mevcut genomik 

bilginin bütünlüğünü bozarak endojen genlerin inaktivasyonuna veya 

diğer modülasyonlarına yol açabilmektedir. Ayrıca, bu şekilde bir 

kesinti, ürünleri/toksinleri veya bunların detoksifikasyonunu içeren 

metabolik süreçleri aktive etmektedir (veya devre dışı bırakmaktadır) 

(Zhang ve ark., 2016). 

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALARLA İLİŞKİLİ 

EKOLOJİK RİSKLER 

Transgenik organizmaların çevreye salınımları ile gen kaçışı, kontrolsüz 

tozlaşma ve yabani hibritleşme gibi ekolojik riskler ortaya çıkmaktadır 

(Şekil 3). Böyle bir durumda özellikle “yabancı genin” diğer türlere 

geçme olasılığı nedeniyle biyolojik çeşitlilik ve ekosistemde ciddi 

sorunların ortaya çıkacağı belirtilmektedir (Arvas ve Kaya, 2019).  
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GDO'lu gıdaların çoğu, transgenik bitkiye haşere direnci veya herbisit 

direnci kazandırılarak üretilmektedir. Haşerelere dirençli ürünler, 

Bacillus thuringiensis isimli toprak bakterisinin doğal olarak ürettiği 

böcek öldürücü kristal proteinlerin sentezlenmesi için tasarlanmaktadır. 

Herbisite dayanıklı mahsuller, genellikle herbisitleri parçalama 

yetenekleriyle herbisitlere (özellikle glifosat RoundupTM’ye) karşı 

koruma sağlayan enzimlerin sentezlenmesi için tasarlanmaktadır. Yani 

mantıklı bir strateji ile insanların uyguladığı herbisitler yabani otları 

öldürür, ancak ekin bitkilerine zarar vermemektedir (Zhang ve ark., 

2016). Fakat Bt’li mısır çiçek tozlarının Kuzey Amerika’da sıkça görülen 

kral kelebeğinin larvaları üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca “Ladybugs” (uğur böceği) ve “Lacewing” (sinir kanatlılar) gibi 

böcekler ile bu böceklerle beslenen arılar ve kuşlar üzerinde de olumsuz 

etkileri olduğu bildirilmiştir (Özgen ve ark., 2005; Elpe, 2021).

Şekil 3: Transgenik organizmaların biyolojik çeşitlilik üzerine etkileri (Arvas ve Kaya, 

2019) 
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Genetiği değiştirilen organizmalar antibiyotiklere direnç geliştirebilmektedir. 

Bir organizmanın genetik olarak modifikasyonu, antibiyotiğe dirençli genleri, 

bağırsak mikrobiyotasındaki faydalı veya patojenik bakterilere aktarma riski 

taşımaktadır. Çünkü söz konusu bakteriler, türler arasında yatay transfer 

yoluyla, onları kötü antibiyotiklerden koruyan yararlı genleri taşıma konusunda 

oldukça yeteneklidirler (Zhang ve ark., 2016). 

Tarımsal üretimde “terminatör” genlere sahip transgenik tohumlar 

kullanılmaktadır. Bu amaçla yürütülen biyoteknolojik çalışmalar, Genetik 

Kullanımı Sınırlayıcı Teknoloji (GURT) veya Terminatör Teknoloji olarak 

isimlendirilmektedir. GURT teknolojisi ile üretilen tohumlar kısır olduğundan 

sadece ekildiği yıl ürün alınmaktadır. Sonraki yıl için tohum oluşumu 

gerçekleşse de, genin işlevi engellendiği için elde edilen tohum “ekim için 

tohum” özelliği taşımamaktadır. Birleşmiş Milletler, 2000 yılında Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında terminatör gen teknolojisinin potansiyel 

risklerine dair yeterli araştırma olmadığından bu tohumların ticari satışının ve 

saha testlerinin ertelenmesini önermiş, ancak 2006 yılında bu teknoloji yine 

Birleşmiş Milletler tarafından tekrar oylanarak kabul edilmiştir (Elpe, 2021). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilim ve teknolojinin temel amacı insanların istek ve ihtiyaçlarını 

karşılamaktır.  Biyoteknolojik çalışmalar da bu amaca hizmet 

etmektedir. Ancak biyoteknolojik adımlar bütünüyle faydalı sonuçlar 

doğurmamaktadır. Başlangıçta, artan dünya nüfusunu doyurmaya 

yönelik “yüksek verimli”, “antibiyotiğe ve herbisitlere dirençli” 

ürünlerin geliştirildiği bir süreç olarak ortaya çıkmış olsa da, GDO’lu 

ürünlerin mevcut ve olası yan etkileri tartışılmaya devam edecektir. 

Bugün tüm dünyada üretilen gıdaların yaklaşık %14’ünün israf edildiği 
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ve yılda toplam 931 milyon ton gıdanın çöpe atıldığı (Hatipoğlu ve ark., 

2022) düşünüldüğünde; öncelikle bu israfın önlenmesi daha büyük bir 

önem arz etmektedir. Ardından küresel iklim krizi bağlamında her 

bölgeye uygun tarımsal ürün deseni tasarlanmalı ve hassas tarım 

uygulamaları gibi birim alandan daha yüksek verim elde etmeye yönelik 

faaliyetler yaygınlaştırılmalıdır.  
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GİRİŞ 

İngiliz nüfus bilimci ve politik iktisat teorisyeni olarak bilinen Thomas 

Robert Malthus, ünlü nüfus teorisi’nde dünyadaki nüfusun geometrik 

olarak artarken bu artan nüfusun besleneceği gıda üretiminin ise 

aritmetik olarak artacağını öne sürmüştür. Sanayi devrimi sonrasında 

yaşanılan teknolojik gelişmeler ölüm oranlarının azalması üzerine 

olumlu katkılar sunarken özellikle gelişmekte olan ülkelerde doğum 

oranlarındaki artış halen güncel bir problem olarak karşımızda 

durmaktadır (Malthus, 1973; Pingali, 2012). Son yıllarda çölleşme, 

tuzlanma, toprak erozyonu ve yanlış tarım uygulamaları gibi insan 

kaynaklı faktörler nedeni ile verimli tarım alanları küresel olarak 

azalmaktadır. Bu verimli tarım alanlarının azalmasının altında yatan 

temel sebepler arasında ayrıca kentleşmelerin yer aldığı da 

belirtilmektedir (Nellemann, 2009). Kırsal kesimde yaşayan insanların 

daha ekonomik ve sosyal imkanlara sahip olduğunu düşündükleri 

şehirlere göç etmeleri ile bu tarım alanlarının işlenmesinde görev alacak 

donanımlı personel sayısının da azalmasının yanı sıra çevresel 

faktörlerin de etkisi ile küresel bir kıtlık problemi ile karşılaşılma 

ihtimalinin söz konusu olduğu vurgulanmaktadır (Cohen, 2006). 

Dolayısı ile tarımsal üretim arttırılması önemlilik arz etmektedir. 

Tarımsal üretim içerisinde endüstriyel bitkilerin üretimi büyük bir paya 

sahiptir.  

Endüstriyel Bitkiler 

Tarım bitkileri içerisinde ürünleri fabrikalarda işlenerek çeşitli mamul 

maddelerinin elde edildiği ve endüstri veya imalat için ürettikleri çeşitli 
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hammaddeler için yetiştirilen bitkiler endüstri bitkileri olarak 

nitelendirilmektedir. Biyokütle, lipidler, selüloz, hidrokarbonlar veya 

metabolit birikimi bu mahsullerin ayırt edici özellikleri arasında yer 

almaktadır. Dallı darı (Panicum virgatum L.), kauçuk (Hevea 

brasiliensis L.), Rus karahindibası (Taraxacum kok-saghyz L. Rodin) ve 

kenevir (Cannabis sativa L.), anason (Pimpinella anissum L.), pancar 

(Beta L.), haşhaş (Papaver somniferum L.), susam (Sesamum indicum 

L.), tütün (Nicotiana sp. L.), akyumak (Crambe spp.) keten (Linum 

usitatissimum L.), aspir (Carthamus tinctorus L.), ayçiçeği (Helianthus 

annuus L.), pamuk (Gossypium spp.), yer fıstığı (Arachis hypogaea L.), 

vb. endüstri bitkileri arasında yer almaktadır (Tan vd. 2016; Ramirez-

Torres vd., 2021). Türkiye, zengin bir endüstri bitkileri genetik 

kaynağına ve varyasyona sahip olmakla beraber bu bitkilerin köy 

çeşitleri olarak tarımının küçük ölçekli yapılması ve tarım alanlarının 

daralması ile endüstri bitkileri genetik kaynağının ikamesi zaruri 

olmaktadır (Tan vd., 2015; 2016).  

Endüstri bitkilerinin birçok sanayi koluna hammadde sağlamalarının 

yanısıra toprak yapısını iyileştirici özelliklerinin bulunduğu ve bu 

nedenle özellikle toprak ıslahı bakımından ekim nöbeti içerisinde yer 

almaları gerektiği belirtilmektedir (İncekara, 1979).  

Endüstri bitkileri Tablo 1’de belirtildiği şekilde başlıca 4 grup altında 

toplanmaktadır (Direk, 1991).  
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Tablo 1. Endüstri bitkilerinin sınıflandırılması (Direk, 1991) 

Endüstri Bitkileri 

Gruplar Özellikler 

Yağ Bitkileri Tohumlarında yağ depo eden bitkiler 

Lif Bitkileri 
Bitki gövde, yaprak ve meyvelerinden lif 

elde edilen bitkiler 

Nişasta ve Şeker 

Bitkileri 

Bitki gövde, yaprak ve meyvelerinden 

nişasta elde edilen bitkiler 

Tütün, Tıbbi ve Baharat 

Bitkileri 

Hastalıkları önlemek ve hastalıkları 

iyileştirmek için ilaç olarak kullanılan 

bitkiler 

Üretimi ve tüketimi yaygın olan başlıca endüstri bitkilerini ayçiçeği, 

susam, yer fıstığı, pamuk ve pancar olarak sıralayabiliriz. 

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) 

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) 2n = 2x = 34 kromozom sayısına sahip 

Asteraceae familyası içerisinde yer alan (Yaşar ve Sezgin, 2022) değerli 

bir yağ bitkisidir. Ayçiçeğinin küresel ölçekte tek yıllık yağ bitkileri 

arasında yer alan soya, kanola ve yerfıstığından sonra en fazla üretimi 

yapılan yağ bitkisi olduğu bilinmektedir. Ayçiçeğinin yaklaşık 67 

yabanin türünün bulunduğu ve bitkinin Amerika kökenli olduğu 

bilinmektedir. Helianthus annuus ssp. macrocarpus türü kültürü yapılan 

ayçiçeği türüdür. Bu tür, tek sap üzerinde çoğunlukla tek büyük bir tabla 

oluşturması ile yabani türlerden ayrılmaktadır.  

Ayçiçeği çerezlik ve yağ eldesi amacı olarak tüketim potansiyeline 

sahiptir. Ancak, ayçiçeğinde tane verimi kantitatif bir karakter olup çevre 

koşullarından fazla miktarda etkilenmekte ve dolayısı ile tane oluşumu 
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birçok çevresel faktörün etkisi altında olmaktadır (Fick ve Miller, 1997; 

Yaşar ve Sezgin, 2022). 

Ayçiçeği, özellikle sahip olduğu yağ içeriği bakımından önemli olup 

başlıca yağ eldesi amacı ile tüm Dünya’da ve ülkemizde üretilmektedir. 

Günümüzde Rusya, Ukrayna, Arjantin, Çin ve Fransa en önemli ayçiçeği 

üreticileri olarak öne çıkmaktadır (Weiss, 2000).  

Dünya’da ayçiçeği yağ üretim miktarının 20,577,022.29 ton olduğu 

belirtilmiştir (FAO, 2021). Dünya’da ayçiçeği yağ üretiminde 

2,542,658.87 ton üretimi ile Rusya ilk sırada yer alırken bunu 

2,540,407.46 ton üretimi ile Ukrayna ve 1.495.251.11 ton üretimiyle 

Arjantina izlemektedir. Türkiye ilk 10 ülke içerisinde yağ üretimi 

bakımından 623,135.4 ton üretim hacmi ile 4. sırada yer almaktadır 

(FAO, 2021). Türkiye ayçiçeği üretimi bakımından kendine yeterli bir 

ülke olamayıp, ihtiyaç duyulan ayçiçeği miktarı ise ithalat yoluyla 

karşılanmaktadır.  

Ülkemizde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü (DATAEM) tarafından başarı ile ayçiçeği ıslahı 

yapılmaktadır (Resim 1). 
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Resim 1. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nin dikim sıklığı (DATAEM-Adana) 

 

Ayçiçeği üretimde temel amaç yüksek oranda bitkisel yağ elde etmek 

olup amaca yönelik olarak yağ oranı yüksek çeşitlerin ekilmesi ve birim 

alandan yüksek oranda yağ eldesi uygulamalarını yapılması 

gerekmektedir. Ancak, gelir eldesi daha yüksek olduğu düşünülen tane 

verimi yüksek çeşitlerin ekiminin yağ oranı yüksek çeşitlere oranlara 

tercih edilmesi özellikle ülkemizde bitkisel yağ açığı oluşmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenden ötürü yağ oranı yüksek çeşitlerin 

biyoteknolojik yöntemler ile geliştirilmesi ve buna yönelik çalışmalara 

hız verilmesi önemlidir. 

Susam (Sesamum indicum L.)  

Susam, Pedaliaceae familyasının Personatae takımı içerisinde yer 

almakta olup 26’sı yabani, 13’ü kısmen kültürü yapılan ve 1 tanesi 

kültürü yapılan (Sesamum indicum L.) olmak üzere toplam 40 tür ile 
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temsil edilmektedir (Ashri, 1989; İncekara, 1972). S. indicum’un 2n=26 

ve 2n=52 kromozom sayısına sahip iki alt türünün bulunduğu ve bu 

türlerden 2n=52 kromozoma sahip alt türün Hindistan, ABD, Japonya ve 

Venezuella' da yayılış gösterdiği, 2n=26 kromozoma sahip olan diğer alt 

türün ise yayılış alanının tropikal ve ılıman bölgeler olduğu 

raporlanmıştır (Kabayashi, 1981; Tan vd., 2016). Susam bitkisi kaliteli 

yağ içeriğine sahip olması nedeni ile başta Afrika ve Asya olmak üzere 

birçok ülkede üretilmektedir. Ülkemizde ise hemen hemen tüm 

bölgelerde üretilmektedir (Tan vd., 2016). Türkiye'nin güney ve 

güneydoğu bölgelerinde çoğunlukla ikinci mahsul olarak yetiştirilen 

Susam, optimum arazi kullanımı sayesinde ulusal ekonomiye önemli 

katkılarda bulunmaktadır. Susam hasatı, makine hasatının neden olduğu 

üretkenlik kaybı nedeniyle elle yapılabilmektedir. Bu durum hasat 

döneminde geçici istihdam alanı da yaratmaktadır (Yaşar vd., 2020). 

Susmamın kaliteli yağ içeriğine sahip olmasına rağmen yağ eldesinin 

ekonomik olmaması bu bitkinin yemeklik yağ olarak kullanımı sınırlı 

kalmıştır (Tan vd., 2016).  

FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)’nun 2019 yılı 

verilerine göre; Dünyada, susam yetiştirme alanı 9.9 milyon hektar, 

üretim 5.5 milyon ton ve verim 554 kg Ha-1'dir. Türkiye'de ise 25.985 

ha'lık alanda yetiştirilen susamdan 17.437 ton üretim ve 670 kg ha-1 

verim elde edilmektedir  (Faostat, 2019; Yaşar vd., 2020). Türkiye'de 

sırasıyla Manisa, Antalya, Uşak, Muğla ve Adana şehirleri susamın 

yoğun bir şekilde yapıldığı illerdir (Yaşar vd. 2020). 
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Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) 

Yer fıstığı, çerezlik, tohumundan yağ eldesi, ezme ve un eldesi, 

artıklarının hayvanların beslenmesinde kullanılabilir olması ile üretimi 

yapılan ve anavatanı Güney Amerika olduğu bilinen bitkidir. Bitkiyi 

önemli kılan bir özelliği ise baklagiller (Fabaceae) içerisinde yer alması 

ve diğer baklagil türlerinde olduğu gibi havanın serbest azotunu toprağa 

bağlayabilme kapasitesine sahip olmasıdır (Şahin, 2014). Ülkemizde yer 

fıstığının sağlık açısından öneminin günden güne artan oranda 

anlaşılması neticesinde tüketimi son derece yüksek olmakta olup bu 

nedenle de yağ eldesi yerine bitkiden elde edilen mamulun tamamı daha 

çok çerezlik olarak tüketilmektedir. 

Ülkemizde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü (DATAEM) tarafından başarı ile yerfıstığı ıslahı 

yapılmaktadır (Resim 2). 

 

Resim 2. Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)’nın dikim sıklığı (DATAEM-Adana) 
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Pamuk (Gossypium spp.) 

Tarım, sanayi ve tekstil sektörlerinde öneli bir yere sahip olan ve 

Malvaceae (Ebegümeciler) ailesi içerisinde yer alan pamuk bitkisinin tür 

sayısının 50 üzerinde olduğu bilinmekle beraber G. hirsutum L. (2n = 4x 

= 52), G. barbadense L. 2n = 4x = 52, G. arboreum L. (2n = 2x = 26), 

G. herbaceum L. (2n = 2x = 26) türlerinin sadece kültürü yapılmaktadır 

(Iqbal vd., 2001; Cronn vd., 2002). FAO 2019 verilerine göre, Çin, ABD, 

Hindistan, Pakistan ve Özbekistan pamuk üretiminde ilk 5 ülke 

konumundadır (FAO, 2019). 1.300.442,08 ton üretim hacmine sahip 

bulunan Türkiye dünya pamuk üretim sıralamasında yedinci ülke (FAO, 

2019) iken pamuk tüketimi açısından dördüncü sırada yer almaktadır 

(Yaşar, 2022). Bu nedenle, ülkemizin pamuk üretimi bakımından daha 

çok ithalatçı konumunda olduğu vurgulanmaktadır (Yaşar ve Yalınkılıç, 

2021). Ülkemizde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DATAEM) tarafından başarı ile pamuk 

ıslahı yapılmaktadır (Resim 3) 

.  

Resim 3. Pamuk (Gossypium spp.)’un hasat dönemindeki görüntüsü (DATAEM-Adana) 
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Pancar (Beta sp.) 

Akdeniz bölgesinden köken aldığı bilinen pancar türlerinin 

anavatanlarından birinin Türkiye olduğu belirtilmektedir. Pancar, Beta 

cinsi içerisinde yer almakta olup bu cins ülkemize yayılış gösteren 

Seksiyon Beta ve Seksiyon Corollince’nun da dahil olduğu dört 

seksiyondan oluşmaktadır (Tan vd., 2016). Şeker pancarı Beta 

seksiyonunda yer almakta olup ülkemizde yoğun olarak ekimi 

yapılmaktadır. Sek. Beta içerisinde ülkemizde endemik bulunan 2 tür; B. 

adanensis ve B. trojona’nın yanısıra B. maritima adı verilen bir tür de 

yer almaktadır. Hastalıklara dayanıklı şekerpancarı ıslah çalışmalarında 

genitör olarak öne çıkan Corollince seksiyonunda ise B. lomotogona, B. 

corolliflora, B. macrorhiza, B. intermedia ve B. trigyna adı verilen türler 

yer almakta olup bu türlerin ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahip 

olduğu bilinmektedir (Tan vd., 2003; Tan vd. 2016). 

Şeker pancarı ıslah faaliyetleri, kök verimi, polar oranı ve şeker verimine 

genel anlamda yüksek miktarda sindirilebilir şekere odaklanmıştır 

(McGrath ve Townsend, 2015; Yaşar, 2022). 

Pancarın doğal hibritlerinin kendiliğinden oluştuğu ve bu hibritlerin sek. 

Beta içerisinde yer alan yabani, geçit ve kültür formları arasında oluştuğu 

kaydedilmiştir (Van Geyt vd., 1990). 

CRISPR/Cas9 Teknoloji 

Genom düzenleme, DNA'nın canlı hücrelere aktarıldığı, çıkarıldığı veya 

değiştirildiği bir tür genetik mühendisliği çalışmasıdır (Porteus, 2016). 

CRISPR (Düzenli aralıklarla bölünmüş palindromik tekrar kümeleri) 
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adı, prokaryotların genomlarında bulunan kısa, kısmen tekrarlanan DNA 

dizilerinin benzersiz organizasyonunu ifade etmektedir. CRISPR ve 

ilişkili proteini (Cas-9), prokaryotlarda kendilerini virüslere veya 

bakteriyofajlara karşı savunmak için bir adaptif bağışıklık yöntemi gibi 

görev almaktadır (Hille ve Charpentier, 2016). Japon bilim insanı Ishino 

ve ekibi, 1987 yılında Escherichia coli de alkalin fosfataz için bir geni 

analiz ederken ara parçalar konumlanmış, alışılmadık tekrarlayan DNA 

dizilerini fark ederek ilk kez CRISPR'ı keşfetmiş fakat biyolojik işlevini 

tespit edememişlerdir. 1990 yılında Francisco Mojica, diğer 

prokaryotlardaki benzer dizileri tanımlayabilmiştir ve bu dizilere 

CRISPR adını vermiştir. Ancak, o dönemde henüz bu dizilerin işlevi 

bilinmemektedir (Ishino vd., 2018). 2007 yılına gelindiğinde, 

CRISPR’ın prokaryotların virüslere karşı adaptif bağışıklık sisteminde 

kilit bir unsur olarak rol oynadığı belirlenmiştir. Adaptasyon işlemi 

sırasında, bakteriyel hücreler, kısa viral DNA fragmanlarının (spacers), 

CRISPR dizisi adı verilen genomik bir bölgeye eklenmesiyle bağışıklık 

kazanmaktadır. Bu nedenle, ara fragmanlar (spacers), önceki viral 

enfeksiyonların genetik bir belleği olarak hizmet etmektedir (Umar 

Ibrahim vd., 2019). 

CRISPR lokusları, prokaryotların kromozomal veya plazmit DNA'sında 

bulunan bir dizi kısa tekrarlanan bölgedir. Cas geni, genellikle viral 

nükleik asidi parçalamaktan sorumlu nükleaz proteinini (Cas proteini) 

kodlayan CRISPR'ın bitişiğinde bulunmaktadır (Rath vd., 2015). Bu 

araştırmaların ardından, CRISPR sistemi hakkında CRISPR RNA 

(crRNA), protospacer bitişik motif (PAM) ve trans-aktive edici crRNA 
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(tracrRNA) dahil olmak üzere birçok ayrıntı hızla ortaya çıkmıştır 

(Haurwitz vd., 2010). 

CRISPR ile ilgili olarak bilinmeyenlerin aydınlatılmasından sonra, 

CRISPR/Cas9 sistemi gen düzenleme için yeniden tasarlanmıştır ve bu 

sistem iki bileşenden oluşmaktadır: (1) Cas9 nükleazı ve (2) crRNA ile 

tracrRNA'nın birleşimiyle oluşturulan sgRNA'dır (single guide RNA). 

sgRNA ve Cas9 proteini bir Cas9/sgRNA kompleksi oluşturur ve 

sgRNA'nın 5' ucundaki 20 nükleotit, bu kompleksi Watson-Crick baz 

eşleşmesini kullanarak hedeflenen DNA bölgesine yönlendirir (Gasiunas 

vd., 2012; Jinek vd., 2012). Bu sentetik olarak tasarlanabilen sgRNA, 

Cas nükleaz yapısına öncülük ederek hedeflenen DNA bölgesinde çift 

zincir kesilmesine aracılık etmektedir. Cas9 nükleazın hedeflenen 

DNA’ya bağlanmasında önemli bir işleve olan ve NGG sekansına sahip 

PAM (protospacer-adjacent motifs) dizisi sgRNA'nın nükleotid dizisinin 

3’ ucunda yer almaktadır. Cas9 enziminin iki ana unsuru vardır; (1) 

RuvC ve (2) His-Asn-His (HNH). Cas9 nükleazı spesifik bölgeye 

bağlanmasının ardından HNH domaini sgRNA’nın bağlandığı zincirin 

tamamlayıcı DNA zincirini kesmektedir. RuvC domaini ise kesilen 

zincirin antisensi olan zinciri kesmektedir. Böylelikle her iki zincirde de 

kırık oluşmaktadır (Double-Strand Break, DSB) ve daha sonra hücrenin 

tamir mekanizması tarafından onarılmaktadır. Onarım işlemi homolog 

olmayan uç birleştirmesi (Nonhomologous End-Joining, NHEJ) veya 

homoloji ile yönlendirilmiş onarım (Homology Directed Repear, HDR) 

yolu ile gerçekleşmektedir (Fineran ve Charpentier, 2012; Doudna ve 

Charpentier, 2016).  

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-arplant-050718-100049?casa_token=0phdzoKnMbAAAAAA%3AHfvW-kYxDfl41MZGTkqSStene3pWdWPi6tl09dBkvwJDzkP7s9T8MNquJH6DX7ignm3UuNTgYlvM5rA#dl1
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CRISPR/Cas sistemi, Cas proteinlerinin sayısına, yapı ve işlevlerine 

göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Cas proteinlerinin sayısına bağlı 

olarak, Sınıf I ve Sınıf II olmak üzere iki kategori bulunmaktadır ve Cas 

proteininin yapısı ve işlevine göre altı türe ayrılır (Tip I-VI). Sınıf I, Tip 

I, Tip III ve Tip IV'ü içerirken, Sınıf II, Tip II ve Tip V' i içermektedir. 

Sınıf II sistemlerinde sadece bir Cas proteini gereklidir ve bu nedenle 

Cas9, tracrRNA içermeyen Cpf1 (Cas12a) ve RNA kesme aktivitesine 

sahip CAS13, en sık kullanılan CRISPR/Cas gen düzenleme araçlarıdır 

(Shmakov vd., 2015). İlave olarak, Cas9, HNH domaini ve RUCV 

benzeri domaini (RucV-like domain) içerirken Cpf1 proteini, RuvC 

bölgesi (domain) içerir fakat HNH bölgesini (domain) içermemektedir 

(Schunder vd., 2013). 

CRISPR-Cas sistemi, E. coli ve Streptococcus pneumoniae'de, yabani tip 

hücreleri yok eden bir hedefleme yapısının ve uygun mutasyonları 

başlatan bir düzenleme modelinin birlikte sunulmasıyla genom 

düzenleme aracı olarak kullanılmak üzere dikkate değer bir potansiyele 

sahiptir. CRISPR-Cas sistemi kullanılarak, eklemeler, silmeler veya tek 

nükleotid değişiklikleri gibi çeşitli çoklu mutasyon türleri birlikte 

başlatılabilir (Jiang vd., 2015). Ayrıca, CRISPR/Cas genom düzenleme 

sisteminin başarısı Clostridium beijerinckii (aseton ve alkol üretimi için 

metabolik konakçı), Lactobacillus reuteri (probiyotik olarak) ve 

Streptomyces (antimikrobiyal üretici olarak) türü gibi çok sayıda 

endüstriyel ve teknolojik açıdan önemli bakteri türleri üzerinde rapor 

edilmiştir (Luo vd., 2016; Liu vd., 2020). Öte yandan genetik 

mühendisliğindeki son gelişmeler, gıda endüstrisi ve özellikle tarımsal 

ürünler de tahıl verimine, herbisit toleransına, bitki ağırlığına, böceklere 



399 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

karşı dirence ve hatta mahsullerin besleyici yönlerinin iyileştirilmesine 

önemli ölçüde katkı sunmaktadır (Dong vd., 2021). Ayrıca, CRISPR/Cas 

sistemi bitki ıslahında hastalık önleme, tuzluluk toleransı, kuraklık 

direnci ve diğer biyotik veya abiyotik stres türlerine karşı direnç gibi 

çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır (Ma ve Liang, 2021). 

CRISR/Cas9 Uygulamalarının Güvenlik ile İlgili Hususları ve 

Küresel Pazardaki Önemi 

Bilim insanları arasında CRISPR-Cas ile genetiği değiştirilmiş bir 

organizmanın (GDO), genetiği değiştirilmiş bir organizma (Genetically 

Modified Organism, GMO) olup olmadığı konusunda devam eden bir 

tartışma bulunmaktadır. Avrupa Birliği Adalet Divanı'ından alınan bir 

karar bu tür ürünlerin en azından AB'de GDO olarak kabul edildiğine 

karar verildiği bildirilmiştir (Sands ve Galizzi, 2006; Anonim, 2018). 

Bunun aksine Pew Trust ve AAAS (American Association for the 

Advancement of Science) tarafından 2015 yılında yürütülen bir 

araştırmaya göre, AAAS'taki bilim adamlarının %88'i genetiği 

değiştirilmiş veya değiştirilmiş gıdaları tüketim için güvenli bulmuştur 

ve bu görüş bilim camiasında dikkat çekici olmuştur (Funk ve Rainie, 

2015).  

GDO, kromozom boyunca rastgele konumlara entegre edilmiş, işlevi 

bilinen genlerin aktarıldığı organizmalar olarak adlandırılmaktadır. Öte 

yandan genetiği düzenlenmiş bir organizma (genetically edited 

organism), bir gen ifadesini engellemek veya geliştirmek için genomun 

belirlenen bölgelerini hedefleyen ve spesifik değişikliklerle eklenen, 

böylelikle spesifik olmayan rastgele değişikliklerden kaçınan bir 
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organizmadır (Georges ve Ray, 2017). Bu özelliklere sahip yeni bir 

teknolojinin ortaya çıktığı durumlarda bu teknolojinin güvenli kullanımı, 

düzenlenmesi ve etiği hakkında insanlar arasında endişelerin ve soruların 

ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır (Araki ve Ishii, 2015). Bu nedenle, 

iki önemli konu vurgulanmaktadır; (1) genomda hedef dışı 

değişikliklerin kontrol edilmesi ve (2) gen sürücüsünün oluşturulması. 

CRISPR/Cas teknolojisinin bitkilerde genomu düzenlemek için, hedef 

dışında bir mutasyon sıklığının oldukça düşük olduğunu gösteren 

kanıtlar mevcuttur. Agrobacterium aracılı transgenik soya fasulyesi 

üzerinde yapılan bir çalışmada, genomik varyasyonun radyasyonla 

mutasyona uğramış soya fasulyesi bitkilerine kıyasla daha küçük ve 

farklı soya fasulyesi mahsullerine göre çok daha küçük olduğu 

belirlenmiştir (Anderson vd., 2016). Bu aktarım, radyasyon ile 

mutasyona karşı daha avantajlı olmasına rağmen hedef dışı düzenleme 

sorununu azaltmak için hesaplama araçlarının ve deneysel metodolojinin 

tasarımını iyileştirmenin ve ayrıca CRISPR tarafından düzenlenen bitki 

hatlarının genom analizinin daha fazla dikkate alınması üzerinde 

çalışmanın faydalı olacağı vurgulanmaktadır (Eş vd., 2019). 

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) 2013'ten 2014'e kadar ürün 

geliştirme ile ilgili olarak CRISPR-Cas sistemlerinin küresel pazarında 

keskin bir sıçrama olduğunu belirtmiştir. CRISPR/Cas sistemine sahip 

araştırma şirketlerinin %25'inin bu teknolojiyi kullanarak mahsul 

iyileştirme ve üretimine daha çok yön verdiği belirtilmiştir (Brinegar vd., 

2017). Aralarında Monsanto ve BASF'nin de bulunduğu bir dizi tanınmış 

şirket, CRISPR-Cpf1 teknolojisinin tarımda kullanılması için MIT ve 

Harvard ile birlikte çalışmıştır ve geliştirilmiş mısır, buğday, pamuk, 



401 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

soya fasulyesi ve tarçın gibi mahsul türlerini sunmuşlardır (Aman 

Mohammadi vd., 2023). 

Gıda endüstrisindeki CRISPR-Cas uygulamasının küresel pazarının 

2017'den 2025'e kadar her yıl %20 büyüyeceği ve bu büyüme modelinin 

5,3 milyar dolar ($) değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir (Gleim vd., 

2020). Ayrıca, dünya çapındaki bu pazar sadece ABD ile sınırlı 

kalmamakta olup Çin'deki üniversitelerin ve kamu araştırma 

kurumlarının özel sektöre kıyasla güçlü patentlere sahip olduğu 

görülmektedir. Çin CRISPR-Cas sistemi patent başvurularında ikinci 

sırada gelmektedir (Bire vd., 2021). Bu açıdan bakıldığında, CRISPR-

Cas genom düzenleme sisteminin biyomühendislik araştırmalarında çok 

önemli bir rol oynaması beklenmektedir ve bu alanda yakın gelecekte ek 

yatırımlara ihtiyacın gittikçe artacağı vurgulanmaktadır (Aman 

Mohammadi vd., 2023). 

CRISPR/Cas Sistemine Genel Bakış 

a. CRISPR/Cas teknolojisi, bitki biyolojisi ve hassas bitki ıslahı 

çalışmaları için basit, verimli ve çok yönlü araçlar 

sağlamaktadır. Böylece dayanıklı ve verimi yüksek endüstri 

bitkilerinin üretilebilmesi mümkün olmaktadır. 

b.  CRISPR/Cas RNP'ler aracılığıyla genom düzenleme, bitkilerde 

düşük hedef dışı (off-target) bir düzenleme yöntemi 

sağlamaktadır.  

c. CRISPR/Cas aracılı gen nakavt, ekleme ve değiştirme, 

mahsullerde verim, kalite, hastalık direnci ve stres tolerans 
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özelliklerini artırma ve hibrit ıslahı ve mahsul iyileştirme 

girişimlerinde hızlı bir şekilde uygulamayı sağlamaktadır.  

d. CRISPR/Cas teknolojisinin ekin türleri arasında kesin ve verimli 

bir şekilde uygulanması için hala aşılması gereken önemli 

teknik engeller bulunmaktadır. Bu gelişmeler arasında en 

önemlisi, etkili nükleaz reaktifi hedef bölgeye ulaşımının 

sağlanması ve bitkilerde homolojiye yönelik onarım 

(homology-directed repair) sıklığının büyük ölçüde artırılması 

olacaktır (Chen vd., 2019). 

CRISR/Cas9’ın Tarımsal Alanda Kullanımı 

Küresel çapta tarımsal üretim benzeri görülmemiş zorluklarla karşı 

karşıyadır. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9,6 milyara ulaşacağı 

tahmin edilmektedir ve temel ürünlere olan talebin ise %60 oranında 

artacağı belirtilmektedir (Tilman vd., 2011). Yeşil devrimin getirdiği 

verim artış hızı sürekli olarak düştüğünden ve iklim değişikliğinin bitki 

üretimini daha da sınırlaması beklendiğinden, oluşan olumsuz ortamlara 

karşı direnci, verimi ve kalitesi artırılmış çeşitlerin üretilmesi artan talebi 

karşılayabilmek adına çok önemlidir. Bununla birlikte, mahsul ıslahı için 

kullanılan geleneksel stratejiler oldukça zahmetli, zaman alıcı ve 

karmaşıktır. Bu nedenle daha etkili ve zaman kazandıran ıslah 

yöntemleri gerekmektedir (Chen vd., 2019) 

Dizileme teknolojilerindeki hızlı ilerlemeyle birlikte, sayısı giderek artan 

bitki türleri hakkında genomik bilgiler elde edilebilir hale gelmekte ve 

genom düzenleme sistemleri, genleri hassas bir şekilde düzenleme fırsatı 
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sunarak mahsullerin iyileştirilmesi için yeni fırsatlar yaratmaktadır (Zhu 

vd., 2020). Meganükleaz (Puchta vd., 1993), çinko-parmak nükleazlar 

(Wright vd., 2005), ve transkripsiyon aktivatör benzeri efektör 

nükleazlar (transcription activator-like effector nucleases) (Christian vd., 

2010) dahil olmak üzere, birçok genom düzenleme teknolojilerinin bitki 

genomunun düzenlemesinde etkili olduğu gösterilmiştir, ancak bunların 

uygulanabilirliğini sınırlayan karmaşık durumlar söz konusu olup bu 

durumların çözümü için protein mühendisliği bilgisine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ayrıca uygulanabilirlik açısından yüksek maliyetlere 

gereksinim duyulduğundan farklı teknolojilerin geliştirilmesi ve 

kullanımı oldukça önem arz etmektedir.  

CRISPR teknolojisi, yukarıda bahsedilen sınırlamalar ile bitki verimini 

arttırmak amacıyla karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilecek bir 

teknoloji olarak görülmektedir. CRISPR'ın tarımda kullanımı daha hızlı 

ve hatta daha ucuz bir şekilde üretebilen "yeni bir ıslah ve iyileştirme 

yöntemi" olarak düşünülmektedir (Gao, 2018). CRISPR teknolojisi, 

2012'de ilk uygulandığından bu yana yaşam bilimlerindeki 

araştırmalarda devrim yaratmıştır. Tarımsal uygulamalarda CRISPR–

Cas9 ve CRISPR–Cpf1, bitkilerde en iyi çalışılan ve en yaygın kullanılan 

CRISPR sistemleri arasında yer almaktadır (Jinek vd., 2012; Zetsche vd., 

2015). 

CRISPR teknolojisi tarımsal alanda sadece mahsul iyileştirmede değil 

aynı zamanda endüstriyel ürünlerin iyileştirilmesi ve veriminin 

arttırılması için de kullanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan bir 

çalışmaya göre, teosinte dallı 1 (tb1) a ve b' de başarılı CRISPR/Cas9 

aracılı mutasyonlar bildirilmiş ve sırasıyla %95,5 ve %11 frekanslarında 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 404 

 

daha fazla sürgün üretimi sağlanmıştır (Liu vd., 2018). ’Yüksek 

bitkilerde yapılan bir çalışmada çiçeklenme süresini modüle ettiği 

deneysel olarak kanıtlanmış iki gen tespit edilmiştir. Buna istinaden 

yapılan çalışmalar sonucunda, çiçek başlangıcından sorumlu FT alt ailesi 

genleri (HbFT1 ve HbFT2) ve çiçek supresyonundan sorumlu TFL1 alt 

ailesi genleri (HbTFL1-1, HbTFL1-2 ve HbTFL1-3), Hevea brasiliensis 

L. (kauçuk) bitkisinin protoplastında CRISPR/Cas9 ribonükleoprotein 

kullanılarak hedeflenmiştir. sgRNA'lar veya çoklu sgRNA 

kombinasyonları ile HbFT1, HbFT2, HbTFL1-1, HbTFL1-2 ve 

HbTFL1-3'ün hedef bölgesinde sırasıyla %5,56, 3,74, 4,29, 20,11 ve 

10,32'lik oranlarında CRISPR/Cas9 kesim başarısı elde edilmiştir (Fan 

vd., 2020).  

SONUÇ 

Azalan tarım arazileri ve artan nüfus bir arada düşünüldüğünde, mevcut 

tarım alanlarından maksimum oranda ürün elde etmek akılcı bir yaklaşım 

olmaktadır. Bu yaklaşım açısından biyoteknolojik uygulamalardan 

genom düzenleme çalışmaları daha az zaman ve insan gücü gerektirmesi 

nedeni ile klasik ıslah çalışmalarına göre ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye’de yaşamın birçok alanında ekonomik önemi bulunan ayçiçeği, 

pamuk ve yer fıstığı gibi endüstriyel bitkilerin üretimi ve ülke içi 

tüketimi düşük olup daha çok döviz ödeyerek ürünlerin ithalatı ile 

giderilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde endüstriyel 

bitkilerin üretimini arttırmak ve döviz açığını azaltmak amacı ile 

yapılacak biyoteknolojik çalışmalar son derece önemlidir. 
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GİRİŞ 

Çiftlik hayvanlarında geçmişten günümüze gerçekleştirilen ırk 

ıslahının ana hedefi, ülke nüfusunun ihtiyaç duyduğu miktar ve 

kalitede hayvansal ürünleri karşılamaktır. Hayvansal ürünler 

içerisinde önemli bir yer tutan süt ve kırmızı etin kaynağı 

durumundaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile kırmızı et ve 

süt üretimi Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Türkiye çiğ süt ve kırmızı et üretimi  (Anonim, 2021) 

Yıl 

İnsan 

Nüfusu 

(kişi) 

Kırsal Nüfus 

(kişi) 

Büyükbaş 

Hayvan Sayısı 

(Sığır + 

Manda) 

Küçükbaş 

Hayvan Sayısı 

(Koyun-Keçi) 

Kırmızı Et 

Üretimi 

(Ton) 

Çiğ Süt 

Üretimi (Ton) 

2001 67 803 927 23 797 653 10 548 000 33 994 000 783 341 9 495 550 

2011 74 724 269 17 338 563 12 386 337 32 309 518 969 443 15 056 211 

2012 75 627 384 17 178 953 13 914 912 35 782 519 1 067 553 17 401 262 

2013 76 667 864 6 633 451 14 415 257 38 509 795 1 099 081 18 223 713 

2014 77 695 904 6 409 722 14 223 109 41 485 180 1 123 059 18 630 859 

2015 78 741 053 6 217 919 13 994 071 41 924 100 1 187 018 18 654 682 

2016 79 814 871 6 143 123 14 080 155 41 329 232 1 303 648 18 489 161 

2017 80 810 525 6 049 393 15 943 586 44 312 308 1 440 327 20 699 893 

2018 82 003 882 6 337 385 17 042 506 46 117 399 1 661 767 22 120 716 

2019 83 154 997 6 003 717 17 688 139 48 481 479 1 740 616 22 960 379 

2020 83 614 362 5 878 321 17 965 482 33 994 000 1 785 952 23 503 790 

2021 84 680 273 5 771 642 17 850 543 32 309 518 1 952 038 23 200 306 

 

TÜİK verileri itibariyle 2001 ve 2021 yılları kıyaslandığında, 20 yıllık 

süreçte Türkiye nüfusu %24.89 oranında artarken, kırsal alanda 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 416 

 

yaşayan nüfus %75.75 oranında azalmıştır. Buna karşılık, büyükbaş 

hayvan varlığı %69.23 oranında artarken, küçükbaş hayvan varlığı 

%4.96 oranında azalmıştır. Kişi başına düşen büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan sayıları 2001 yılında sırasıyla 0.15 baş ve 0.50 baş iken, 2021 

yılında aynı sırayla, 0.21 baş’a yükselmiş ve 0.38 baş’a gerilemiştir. 

Kırmızı et ve süt üretimi 20 yıllık süreçte sırasıyla %149 ve %144 

oranında artış kaydetmiştir. 

Kişi başına düşen kırmızı et miktarı 2001 yılında sırasıyla 11.6 kg ve 

140.0 kg iken, bu değerler 2021 yılında aynı sırayla 23.0 kg ve 274.0 

kg’a yükselmiştir. (Anonim, 2021). 

Sığır türü, çiğ sütün %90.51’ini ve kırmızı etin %74.8’ini 

karşılamaktadır.  Bu nedenle hayvancılığı gelişmiş ve gelişmekte olan 

pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sığır türü ve sığır başına 

verim düzeyi stratejik bir husus olarak önemini korumaktadır.  

Her geçen yıl artan ülke nüfusuna ek olarak yaklaşık 3.54 milyon 

mülteci ve ülkemizi ziyaret eden yıllık 51 milyon turist dikkate 

alındığında Türkiye her yıl 139 milyon insanın gıda talebini karşılama 

zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, hayvan başına 

süt ve kırmızı et veriminin arttırılması stratejik bir öneme sahiptir. 

Bunun da tek yolu çevresel ve ırk ıslahı çalışmalarıdır. 

Osmanlı döneminde başlayıp, Cumhuriyetin ilk yıllarında devam eden 

ırk ıslahı çalışmaları 90’lı yıllara kadar tamamen devlet çiftlikleri ve 

laboratuvarları (Halkalı, Menemen, Lalahan) marifetiyle yürütülmeye 

çalışılmıştır. Bu süreçte köy suni tohumlama turları ile halkın elindeki 

yerli ırkların ıslahına da çalışılmıştır.  Ancak, yetiştiricinin bizzat 

içinde olmadığı bu çabalarda arzu edilen sonuçlar alınamamıştır. 
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Tarım ve Orman Bakanlığının önderliği ve desteğiyle 1990’lı yıllarda 

başlayan ırk ıslah faaliyetleri, işin asıl sahibi olan yetiştiricilerin 

katılımı ile ivme kazanmıştır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 

damızlık sığır yetiştiricileri kooperatifi adı altında faaliyet gösteren 

yetiştiriciler, daha sonra 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu ve 2001 

yılında yürürlüğe giren 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 

Damızlık Yetiştirici Birlikleri şeklinde yollarına devam etmişlerdir.  

Yetiştirici Birliklerine üyelik tamamen gönüllülük esasına 

dayanmaktadır. 

Türkiye’de yetiştirilen sığırlara yönelik gerçekleştirilen ırk ıslahı 

çalışmaları kapsamında ilk etapta il birliklerinin kurulu olduğu illerde 

İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ve birlikler ortaklığında soy kütüğü 

ve ön soy kütüğü kayıtları, birliklerin kurulu olmadığı illerde ise İl 

Tarım ve Orman Müdürlükleri marifetiyle yalnızca ön soy kütüğü 

kayıtları toplanmıştır.  

Ön soy kütüğü, yalnızca yetiştirme kayıtları (üreme ve soy bilgileri) 

tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan 

hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemi olarak tanımlanırken, soy 

kütüğü, yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup 

olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt 

sistemi şeklinde tanımlanmaktadır (Anonim, 2011). 

Islah çalışmalarına temel olan sürülerin kayıtlı olduğu Soy kütüğü 

sisteminde 1.821.595 baş’ı inek olmak üzere toplamda 4.301.149 baş 

hayvan kayıtlı bulunmaktadır (Çizelge 2).  
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Çizelge 2. Soy kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlı sığır sayıları (Anonim, 2022a) 

 

İnek Sayısı  

Düve 

Sayısı  

Dişi Sığır 

Toplam 

Sayısı  

Erkek Sığır 

Toplam 

Sayısı  

Proje 

Toplamı  

Soy Kütüğü 1.821.595 869.764 3.274.703 1.026.446 4.301.149 

Ön Soy Kütüğü 4.006.368 2.335.878 7.658.829 2.847.399 10.506.228 

 Toplam 5.827.963 3.205.642 10.933.532 3.873.845 14.807.377 

 

Türkiye’de bugün itibariyle ıslah sürülerinin %92.30’unu şahıs 

işletmeleri oluşturmaktadır. Bu işletme kategorisini kooperatif 

(%6.48), şirket (%1.20) ve kamu (%0.03) izlemektedir. Şahıs, 

kooperatif, şirket ve kamu işletme kategorilerine ait işletme başına 

ortalama inek sayıları sırasıyla 13.59 baş, 4.00 baş, 169.28 baş ve 

488.48 baş’ tır (Çizelge 3). 

  

Çizelge 3. Soy kütüğüne kayıtlı sürülerde işletme başına düşen dişi ve toplam sığır sayıları 

(baş), (Anonim, 2022a) 

Kategori İşletme Sayısı İnek Sayısı  Düve Sayısı Toplam sığır sayısı 

Şahıs 103 093 13.59 6.78 31.59 

Şirket 1 336 169.28 86.94 405.69 

Kamu 29 488.48 234.93 1096.59 

Kooperatif 7 234 4.00 0.88 9.47 

 Genel 111 692 14.95 7.49 34.91 

 

Islah sürülerinde yetiştirilen sığır ırkları dikkate alındığında yıllar 

itibariyle oranı azalmakla birlikte ilk sırayı Siyah Alaca - Holstein ırkı 

almaktadır. Bu ırkı son yıllarda yapılan ithalatlar ile Simmental ırkı 
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takip etmektedir. 2000’li yılların başlarında ikinci sırada yer alan 

Esmer ırkı sığırların sayıları zaman içerisinde azalarak günümüzde 

üçüncü sıraya düşmüştür (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Soy kütüğüne kayıtlı sığırların ırklara göre dağılımı (Anonim, 2020) 

Gruplama N Oran (%) 

Siyah Alaca – Holstein 2225261 72.46 

Simental 612388 19.94 

Brown Swiss (Esmer) 145776 4.75 

Diğer Kültür Irkları 57283 1.87 

Yerli Irklar 30349 0.99 

Toplam 3071057 100.00 

 

Türkiye’de aylık süt ölçüm çalışmaları devlet eliyle ve farklı proje 

adları altında yürütülmüş ise de esas itibariyle 1995 yılında Birliklerin 

kurulması ile birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Sığırlarda aylık süt ölçümleri Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi 

(ICAR) standartlarına uygun olarak hazırlanmış olan Süt Sığırlarında 

Soy kütüğü talimatı çerçevesinde yürütülmektedir. Her bir inek için 

süt verim kontrolü dört hafta bir beyan sistemine (B4) göre 

yürütülmektedir.   

Seyyar veya kovalı sabit süt sağım sistemi kullanan %94.68’i süt 

verim kontrollerinde mekanik süt ölçer ve süt ölçüm kovası 

kullanmaktadırlar (Şekil 1).  Buna karşılık, işletmelerin otomatik 

sağım sistemi kullanan işletmelerden (%5.32) çevrim içi bağlantılı 

sunucu olanlar doğrudan soy kütüğü kayıt sistemine (e-ıslah) süt 

ölçüm kayıtlarını gönderebilmektedirler. Sunucuları çevrim için bağlı 

olmayan işletmeler ise kontrol verilerinin yer aldığı çıktıları birlik 
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şubesi veya merkezine ulaştırarak e-ıslah veri tabına kayıt edilmesini 

sağlamaktadırlar. Sahip oldukları sağım sistemi itibariyle işletmeler 

sınıflandırılmaktadır. 

 

Resim 1. Seyyar sağım sistemi ile süt sağımı yapan işletmelerde süt ölçüm kovası 

 

 

Şekil 1. Yıllar itibariyle Siyah Alaca – Holstein ırkına ait Laktasyon sayıları ve süt 

verimindeki değişim (Anonim, 2022b)  
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Siyah Alaca-Holstein ırkında kayıtlı laktasyon sayısı ve inek başına 

ortalama süt verimi 2000 yılında sırasıyla 14 101 adet ve 6 090 kg 

iken, 2020 yılında yine aynı sırayla, 327 219 adet ve 7 002 kg olarak 

gerçekleşmiştir (Şekil 1). 

 

Şekil 2. Yıllar itibariyle Esmer ırkına ait Laktasyon sayıları ve süt verimindeki değişim 

(Anonim, 2022b) 

Esmer ırkında kayıtlı laktasyon sayısı ve inek başına ortalama süt 

verimi 2000 yılında sırasıyla 1561 adet ve 5501 kg iken, 2020 yılında 

yine aynı sırayla, 15851 adet ve 5172 kg olarak gerçekleşmiştir (Şekil 

2) 

Simmental ırkında ise laktasyon sayısı ve inek başına ortalama süt 

verimi 2000 yılında sırasıyla 280 adet ve 4780 kg iken, 2020 yılında 

yine aynı sırayla, 73131 adet ve 5688 kg düzeyine çıkmıştır (Şekil 3) 
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İstatistiklerden anlaşılacağı üzere son 20 yıllık süreçte laktasyon sayısı 

ve inek başına süt verimi Siyah Alaca- Holstein ve Simmental 

ırklarında artış gösterirken, Esmer ırkında laktasyon sayısı artmasına 

karşılık inek başına süt veriminde bir düşüş olduğu göze çarpmaktadır.  

 

Şekil 3. Yıllar itibariyle Siyah Simmental ırkına ait Laktasyon sayıları ve süt verimindeki 

değişim (Anonim, 2022b) 

 

Çiğ süt numunelerinin toplanması ve analizleri Türkiye Büyükbaş 

Hayvan Yetiştiricileri Birliği tarafından ICAR standartlarına uygun 

olarak Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından 

hazırlanan “İnek Sütü Bileşenlerinin Belirlenmesi için Numunelerin 

Toplanması, Analizi ve Değerlendirilmesine İlişkin Uygulama 

Esasları” talimatına göre yürütülmektedir.  

Bu talimata göre 30 gün ara ile (A4 yöntemi) yalnızca sabah 

sağımından süt örnekleri toplanmaktadır. Örnekler asgari 11 ml olacak 

şekilde 25 ml kapasiteli örnek tüplerine alınmaktadır.  
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Çiğ süt numuneleri Türkiye'de imal ve kalibre edilmiş bir aparat 

yardımıyla sağımın başından sonuna kadar eşit olarak alınmıştır. Çiğ 

süt numune toplama,  süt numunesini sağımın başından sonuna kadar 

ayırabilen spiral boru sistemi ve süt numunelerini toplamak için 500 

mililitrelik bir hazne olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. (Resim 

2). 

 

Resim 2. İnek bazında çiğ süt numune alımı 

 

Örnek alma aparatının haznesindeki süt bir kaba boşaltılıp uygun bir 

şekilde karıştırıldıktan sonra örnek kabına alınmaktadır. 

Türkiye'de 11 ilde (Resim 3) bulunan çiğ süt analiz laboratuvarlarına 

gönderilmiştir. Analizler International Committee for Animal 

Recording standartlarına uygun olarak Foss veya Bentley marka çiğ 

süt analizörleri ile yapılmıştır (Resim 4). 

Laboratuvarlarda saatte 150 adet veya 400 adet olmak üzere iki tip 

analiz cihazı kullanılmaktadır. Her bir numune homojenize edildikten 
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sonra alınan örnek üzerinde kuru madde, yağ, protein, laktoz, üre ve 

somatik hücre sayısı analiz edilmektedir. 

 

 

Resim 3. Türkiye’de faaliyet gösteren çiğ süt analiz laboratuvarları 

 

 

Resim 4. Çiğ süt analizi 

 

Türkiye’de faal haldeki laboratuvardaki cihazlar çevrimiçi olarak soy 

kütüğü veri tabanına bağlı olup, analiz sonuçları dijital ortamda veri 

tabanına gönderilmektedir.  
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Çiğ süt analiz sonuçları üzerinden yağ ve protein oranları dikkate 

alınarak çiğ süt analiz çalışması yapılan inek başına yetiştiricilere 

destekleme ödemesi yapılmaktadır. 

 

Çizelge 5.  Çiğ süt analizi yapılan il, işletme ve inek sayıları (Anonim, 2022b) 

Yıl İl Sayısı İşletme Sayısı  
İnek Sayısı 

(baş) 

2014 5 2603 55046 

2018 25 8204 310832 

2019 39 11737 385431 

2020 48 8136 270459 

2021 44 3647 166611 

 

Türkiye’de ilk çiğ süt analiz çalışmaları 2007 yılında Gerber santrifüj 

cihazı kullanılarak yağ tayini ile başlamıştır. Bu çalışmalar 2013 

yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü 

çerçevesinde  2014 yılında Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmir ve 

Tekirdağ  illerinde başlatılmıştır. Günümüz itibariyle 11 il’de faaliyet 

gösteren süt analiz laboratuvarlarında 44 il’den 3647 işletmeye ait 

166611 baş inekten süt örneği toplama ve analiz çalışmaları 

yürütülmektedir (Çizelge 5). 

  

Çizelge 6.  Irklar itibariyle bazı süt bileşenlerine ait istatistiki bilgiler (Anonim, 2022b) 

Irk 
Ortalama Yağ 

Oranı (%) 

Ortalama 

Protein Oranı 

(%) 

Somatik hücre 

sayısı (adet/ml) 

Esmer 3.73 3.47 151 000 

Simmental 3.94 3.59 143.000 

Siyah Alaca-Holstein 3.60 3.19 190 000 
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Çiğ sütteki yağ oranı ve protein oranının yüksekliği ve somatik hücre 

sayısının düşük olması açısından Simmental ırkı ilk sırayı almaktadır. 

Bu ırkı sırasıyla, Esmer ve Siyah Alaca-Holstein ırkları izlemektedir.  

 

Çizelge 7.  Irklar itibariyle tip sınıflandırması yapılan inek sayısı (Anonim, 2023) 

Irk İnek Sayısı (baş) 

Siyah Alaca-Holstein 90230 

Esmer 3387 

Kırmızı Alaca – Holstein 570 

Jersey 1117 

Montbeliarde 434 

Simmental 10986 

Toplam 106724 

 

Uzun ömürlülükle yakın ilişkili olması nedeniyle ineklerin süt tipi,  

beden yapısı, ayak ve bacak yapısı ile meme yapısına ait özelliklerin 

değerlendirildiği tip sınıflandırması çalışmaları kapsamında 

Türkiye’de 6 ırka mensup toplam 106724 baş inek değerlendirilmiş ve 

tip özelliklerine ait verileri soy kütüğü kayıt sistemi olan e-ıslah veri 

tabanına kayıt edilmiştir. Eğitimli ve deneyimli sınıflandırıcılar 

tarafından yürütülen sınıflandırma çalışmalar ülke genelinde devam 

etmektedir. 

Irk Islah Programları 

Türkiye’de yetiştirici tercihi ve piyasa talebi doğrultunda sütçü ve 

kombine ırklar daha yoğun olarak yetiştirilmektedir. Tarım ve Orman 

Bakanlığı ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 

ortaklığında yürütülmekte olan Döl Kontrolü Projesi kapsamında 
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sütçü ve etçi ırklar için ıslah programları oluşturulmuş olup, 

toplanacak bilgiler belirlenmiştir. 

Her iki ırk grubunda da sağlam yapı ve yüksek beden kapasitesine, 

güçlü ve sağlam ayak ve tırnak yapısına ve makine ile sağıma 

elverişli, kolay sağılabilen, kapasiteli bir meme yapısına sahip, ırkının 

verim özelliğini en iyi yansıtan hayvanlar lehine seleksiyon çalışması 

yürütülmektedir.  

Sütçü Irklarda Islah Program Akışı ve Toplanan Bilgiler 

Sütçü ırklara yönelik ıslah programı 1999 yılında hazırlanan döl 

kontrolü projesi ve ekli protokolü ile yürürlüğe konulmuştur. Bu 

kapsamda ilk boğa test çalışmaları 2001 yılında başlamıştır.  

 

 

Şekil 4. Sütçü ırklar (Siyah Alaca Holstein, Kırmızı Alaca Holstein, Jersey) için döl kontrolü 

süreci 
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Süt verim özellikleri (ağırlığı : %70) 

Süt miktarı (kg),  yağ oranı (%), protein oranı (%), kuru madde (%),  

Laktoz (%), Üre (mg/dl), somatik hücre sayısı ( hücre adet / ml). 

Fonksiyonel özellikler (ağırlığı: %30) 

Sürü ömrü, tip özellikleri (tip, beden, ayak-bacak-meme), döl tutma 

oranı,  mizaç, ölü doğum oranı, buzağılama kolaylığı (kolay, zor, 

sezeryan), buzağılama tipi (tekiz, ikiz, üçüz), sağım hızı, sağım süresi 

 

Kombine Verimli Irklarda (Süt-Et) Islah Program Akışı ve 

Toplanan Bilgiler   

Kombine verimli ırk olarak yetiştirilen Esmer ve Simmental ırkları 

için boğa test çalışmalarına 2010 yılında başlanmıştır.  

 

Şekil 5. Kombine ırklar (Esmer ve Simmental) için  döl kontrolü süreci 
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Süt verim özellikleri (ağırlığı : %35) 

Süt miktarı (kg),  yağ oranı (%), protein oranı (%), kuru madde (%),  

Laktoz (%), Üre (mg/dl), somatik hücre sayısı ( hücre adet / ml). 

Karkas verim özellikleri (ağırlığı : %45) 

Doğum ağırlığı, 6 aylık canlı ağırlık, 1 yaş canlı ağırlık, Günlük canlı 

ağırlık artışı, yemden yararlanma kabiliyeti, karkas verimi ve kalitesi 

Fonksiyonel özellikler (ağırlığı: %20) 

Sürü ömrü, tip özellikleri (tip, beden, ayak-bacak-meme), döl tutma 

oranı,  mizaç, ölü doğum oranı, buzağılama kolaylığı (kolay, zor, 

sezeryan), buzağılama tipi (tekiz, ikiz, üçüz), sağım hızı, sağım süresi 

Bahsedilen tüm veriler, Bakanlıkça çıkartılan yönetmelik ve talimatlar 

çerçevesinde belirlenmiş yöntemlere göre toplanmakta ve 

kaydedilmektedir. Veri toplamada mevcut durum Çizelge 8’de 

verilmiştir. 

Çizelge 8. Veri toplamada kullanılan mevcut yöntemler 

Ele Alınan Özellik Veri Toplamada Uygulanan Mevcut Yöntem 

Islah İşletmesi ve Sürüsü 

Seçimi 
İşletme ve safkan hayvanların Tamamı 

Veri Toplama Yerinde evrak düzenleme ve Mobil sistem aracılığıyla 

Damızlık Seçimi Konvansiyonel ve Genomik seleksiyon yöntemiyle 

Suni tohumlama kayıtları Suni tohumlama mobil kayıt sistemi 

Süt Verimi (miktar, hız, 

süre) 

Kalibre süt ölçüm kovası – mekanik süt ölçer – dijital 

süt ölçer (Beyan sistemi) 

Süt İçerik Bilgileri Çiğ süt analiz laboratuvarı -  çevrimiçi veri aktarımı 

Sürü Ömrü  (yıl) Sürü dışı ile ilgili kayıtları 

Döl Tutma Kabiliyeti  (%) Tohumlama ve yavru atma kayıtları 

Ölü Doğum Oranı  (%) Yavrulama kayıtları 

Buzağılama Kolaylığı  (%) Yavrulama kayıtları 

Tip Özellikleri 
Eğitimli sınıflandırıcılar tarafından yürütülen 

sınıflandırma çalışmaları 
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Buraya kadar anlatılan konulardan da anlaşılacağı üzere hayvan ıslah 

çalışmalarının temeli kayıt sistemine dayanmaktadır. Sağlıklı ve 

yeterli kayıt, ıslah çalışmalarının başarısını önemli derecede 

etkilemektedir. Çiftlik hayvanlarında ıslah faaliyetleri yürüten pek çok 

ülkede işletme içi kayıt tutma, kayıtların toplanması, veri kalitesi ve 

veri kayıpları konularındaki sorunlar halen güncelliğini korumaktadır. 

Hayvancılığı gelişmiş pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de soy 

bilgileri ve verim kayıtlarının toplanması zaman ve işgücünün yanı 

sıra büyük ölçüde ekonomik külfet gerektirmektedir.  

Islah faaliyetleri aşırı kırılgan bir yapıda olup birçok faktörün etkisi 

altındadır. Özellikle çiğ süt, kırmızı et, damızlık sığır ve girdi 

piyasalarında istikrarın sağlanamadığı, ithalatın süreklilik arz ettiği ve 

de orta ve uzun vadeli üretim ve tüketim politikası olmayan ya da 

yetersiz olan ülkelerde bu kırılganlık daha fazla hissedilmektedir. 

Zaman zaman faktör bileşenlerinin bir ya da bir kaçında yaşanan 

sorunlar, ıslah faaliyetlerinin durağan sürece girmesine ya da mevcut 

gelinen noktanın kaybedilmesine yol açmaktadır.  

Türkiye’de Yetiştirilen Sığırlarda Irk Islahı Faaliyetlerine Etki 

Eden Faktörler 

Türkiye’de 1990’lı yılların başından itibaren kamu tarafından ve 1995 

yılından itibaren yetiştirici birlikleriyle müşterek olarak ortaya 

konulan ırk ıslahı faaliyetleri pek çok olumsuzluğa rağmen gelişme 

sağlamıştır. Ancak Avrupalı emsalleri ile kıyaslandığı zaman özellikle  
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rekabet gücü açısından halen eksikliklerin ya da sorunların olduğu 

söylenebilir.  Bu bağlamda, Türkiye’deki ıslah faaliyetlerini etkileyen 

faktörleri 11 ana başlık altında incelemek mümkündür.  

Türkiye’de sığırlarda ırk ıslahını etkileyen bileşenler şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 6. Sığırlarda ırk ıslahı faaliyetlerini etkileyen faktörler 

Yapılan işin karşılığında para kanılamayan tek iş olan ırk ıslahı 

çalışmaları, faaliyetleri yürüten kurumlar için yüksek maliyet, zaman 

ve işgücü; yetiştirici için ise gönüllülük ve kurallara riayet etmek 

demektir.  
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Türkiye’de ırk ıslahı çalışmalarını Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birlikleri yürütmektedir. Yetiştirici Birlikleri 904 sayılı Islahı 

Hayvanat Kanunu ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunları kapsamında 

kurulmuş, günümüzde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanununa istinaden çiftlik hayvan türü ve il bazında 

faaliyetlerini sürdüren yetiştirici örgütleridir. 

Destekleme Politikası 

Irk ıslahı çalışmalarının yürütüldüğü pek çok ülkede ırk ıslahı 

faaliyetleri için sarf edilen giderler, birliğin üyesi olan yetiştiricilerden 

tahsil edilen yıllık işletme üyelik aidatı ve inek başına tahsil edilen süt 

eşdeğeri hizmet bedeli ile karşılanmaktadır.  Süt, kasaplık ve damızlık 

hayvan piyasası fiyat istikrarının sağlandığı ülkelerde yetiştiriciler 

tatmin edici düzeyde gelir sağladıkları için üyesi oldukları birliklere 

olan aidat ve hizmet bedellerini ödeyebilmektedirler. Ancak Türkiye 

gibi hayvansal ürün piyasalarında istikrarın tam olarak sağlanamadığı 

ülkelerde yetiştirici gelirlerinin düzenli ve yeterli olmaması nedeniyle 

üye oldukları birliklere olan aidat ve hizmet bedellerini ödemekte 

zorluk çekmektedirler. 

Piyasa istikrarının sağlanamadığı ülkelerde devletler, ıslah 

çalışmalarında ilerleme sağlamak ve sürdürülebilirliğini mümkün 

kılabilmek için doğrudan ya da dolaylı olarak destekleme ödemesi 

yapmaktadırlar. Aslında destekleme ödemesi, ıslaha temel olan 

bilgilerin yetiştiriciden temin edilmesi için önemli bir araç olarak 

değerlendirilmektedir. 



433 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

Türkiye’de ırk ıslahı çalışmaları için destekleme ödemesi, ilk olarak 

2001 yılında aylık süt ölçümünün teşvik edilmesi amacıyla “süt 

destekleme ödemesi” ile başlamıştır. Bu uygulamanın ardından 

kooperatif projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan damızlık gebe düve 

ihtiyacının ülke içerisinden temin edilebilmesi amacıyla damızlık 

belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip gebe düve başına uygulanan 

“düve destekleme ödemesi” izlemiştir.  

Geçmişten günümüze ırk ıslahı çalışmalarına uygulanan belli başlı 

destekleme ödemeleri Çizelge  9 ‘da verilmiştir. 

Çizelge 9.  Irk ıslahı amaçlı uygulanan destekleme ödemeleri 

Destekleme Adı Durumu Uygulama Şekli 

Süt Destekleme 

ödemesi 
Kaldırıldı 

Süt ölçen işletmelere 2 kat daha fazla ödeme 

yapılmıştır. 

Sanayiye Satılan Çiğ 
Süt Destekleme 

Ödemesi 

Devam ediyor 
Sanayiye satılan soğutulmuş ve örgütlü süte ilave 
destekleme ödemesi yapılmaktadır. 

Düve Desteklemesi Devam Ediyor 

50 Baş’a tamamlamak şartıyla,  

Gebe düve: 40.000 TL/baş 

8-15 aylık dişi sığır: 25.000 TL/baş 

Yurt içinden hibe oranı: %50 

Diğer (ithal dahil) hibe oranı: %40 

Anaç Sığır 
Desteklemesi 

Kaldırıldı 
Soykütüğüne kayıtlı anaç sığır başına fark 
desteklemesi ödenmiştir. 

Buzağı Desteklemesi  Devam Ediyor 

4 ay ve üzeri buzağı: 370 TL/baş 
Soy kütüğüne kayıtlı buzağı: ilave 175 TL/baş 

Döl Kontrolünde olan buzağı: ilave 50 TL/baş 

Bakanlıkça belirlenen iller: ilave 100 TL/baş 

Etçi ve kombine ırk buzağı: 600 TL 

Islah amaçlı süt 

kalitesi destekleme 
ödemesi 

Devam Ediyor 
Analiz çalışması yapılan inek başına yıllık 150 
TL/baş 

 

Destekleme ödemeleri kapsamında son yıllarda ıslah çalışmalarına 

yapılan destekleme çeşitliliğinin azalması ve fark destekleme ödemesi 

birim fiyatlarının değişmemesi ya da çok az artırılması, yetiştiricilerin 
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ırk ıslahı çalışmalarına olan gönüllülüğünde azalmaya ya da tamamen 

kaybetmesine yol açmıştır. Buna bağlı olarak 2017 yılında yaklaşık 

150000 kişi olan birlik üyesi sayısı günümüzde yaklaşık 111600 

kişiye gerilemiştir. 

Hayvan Hareketleri 

Türkiye’de faaliyet gösteren sığırcılık işletmeler kombine üretim 

modeline sahiptir. Kısa vadede süt satışından orta vadede kasaplık 

hayvan ve uzun vadede damızlık satışından gelir sağlamaya 

çalışmaktadır. Türkiye’de yıllar itibariyle damızlık ve kasaplık 

amacıyla hareket eden hayvan sayıları Çizelge 10’da verilmiştir. 

Çizelge 10.  Yıllar itibariyle hareket eden sığır sayıları (Anonim, 2022c) 

Yıl Hareket Eden Sığır Sayısı 

2012 2504123 

2013 2304612 

2014 2131373 

2015 1776847 

2016 1455865 

2017 1709506 

2018 1296120 

2019 1339200 

2020 1046844 

2021 1280040 

2022 1063216 

 

Çizelge 10’da görüleceği gibi her yıl sınırlar içerisinde yaklaşık 1 

milyon baş’ın üzerinde sığır hareketi söz konusudur. Bu tablo, hayvan 

ticareti açısından olumlu olarak değerlendirilmesine karşılık, şap ve 

brusella başta olmak üzere bulaşıcı hastalıkların ülke içerisinde 

yayılması açısından sorunlara yol açmaktadır.  Hayvan hareketleri 
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besi ve kasaplık için ülkenin doğusundan batısına doğru, damızlık için 

ülkenin batısından doğusuna doğru gerçekleşmektedir. Islah 

çalışmaları açısından ise verim kayıtları tutulan sürülerde yaşanan 

damızlık satışları veri kayıpları ve seleksiyon ve planlı çiftleştirme 

çalışmalarının sekteye uğramasına yol açmaktadır. Bu bakımdan 

hayvan hareketleri ıslah çalışması açısından istenmeyen bir durumdur. 

Hayvan Hastalıkları ve Aşılama 

Irk ıslahı çalışmalarının sürdürülebilirliği açısından bulaşıcı hastalıklar 

kadar yetiştirme hastalıkları da risk teşkil etmektedir.  Damızlık 

sürüleri bu hastalıklara karşı korunabilmek için yoğun şekilde 

koruyucu aşılama uygulamaktadırlar. Buzağılarda 4 aylık yaştan 

itibaren uygulanan karma aşılamalar neticesinde yoğun şekilde antikor 

titresi oluşmaktadır. Bu durum, ırk ıslahı amaçlı boğa adayı ve boğa 

anası seçimlerinde ciddi sorun teşkil etmektedir.  Bu problem 

nedeniyle döl kontrolü projesi kapsamında her yıl test edilmek üzere 

hedeflenen sayıda boğa adayı temin edilememektedir. 

Mevzuat 

Kenya’dan ABD’ye, Rusya’dan Avrupa Birliği ülkelerine kadar çiftlik 

hayvanlarında ırk ıslahı çalışması yürütün hemen her ülkenin ıslah 

faaliyetlerine özel ve münferit bir kanunu bulunmaktadır.  Türkiye bu 

alanda 1926 yılında yasalaşan 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu ve 

2001 yılında yasalaşan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile önemli 

bir aşama kaydetmiştir. Ancak,  11 Haziran 2010 tarihinde yasalaşan 

ve bir torba kanun niteliğinde olan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
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Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun yürürlüğe girmesi, 4631 sayılı 

Hayvan Islahı Kanununu yasalaştıktan 9 yıl sonra yürürlükten 

kaldırmıştır. Tüm çiftlik hayvanlarının ıslahına yönelik güncel ve 

spesifik bir Kanun’a ihtiyaç duyulmaktadır. 

Süt ve Kırmızı Et Piyasası 

Uzun yıllar Türkiye süt ve kırmızı et piyasası birbirinden bağımsız 

olarak değerlendirilmiş ve piyasaya yönelik politika ve programlar bu 

bakış açısına göre şekillenmiştir. Ülke de 2008 yılında yaşanan süt 

krizinde çok sayıda ineğin kesilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu gelişmeyi 

takip eden yıllarda besilik materyal arzında yaşanan daralma 

neticesinde kırmızı et piyasa istikrarı açısından da sorunlar 

yaşanmıştır. Günümüzde süt ve kırmızı et piyasaları birlikte 

değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de süt üreten işletmelerin yaklaşık %98’i aile işletmelerinden 

oluşmaktadır. Aile işletmeleri genellikle yavru ve süt üretimlerini 

doğadaki kaba yem kaynaklarına göre ayarlamaktadır. Bu nedenle süt 

üretimi mevsime bağlı bir değişim sergilemektedir. Türkiye’de süt 

üretiminin mevsimsel seyri Şekil 7’de verilmiştir. 

Süt üretimi Şubat ayından itibaren Haziran ayı başına kadar artış, 

Haziran ayından itibaren yılsonuna kadar bir düşüş eğilimi 

sergilemektedir. Süt üretiminde gözlenen mevsimsel artış özellikle en 

yüksek üretimin meydana geldiği Mayıs ayında süt piyasa fiyat 

istikrarının bozulması ile sonuçlanmaktadır. 
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Şekil 7. Türkiye’nin yıllara ve mevsimlere göre süt üretim eğilimi 

Süt fiyatlarında meydana gelen düşüşe karşılık fabrika yoğun yem 

fiyatları başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki sürekli artışlar 

karşısında yetiştirici zarar etmektedir. Süt/Yoğun yem paritesinin uzun 

süre düşük seyretmesi halinde yetiştirici zararı azaltmak ve işletmeye 

ayakta tutabilmek için inek ve düvelerinin bir kısmını kestirmek 

durumunda kalmaktadır. Kesilen her bir damızlık düve ve inek ıslah 

çalışmaları açısından ciddi bir kayıp olarak değerlendirilmektedir. 

Yıllarca yoğun işgücü, zaman ve ekonomik maliyet karşılığı toplanan 

verilerden hareketle yürütülecek seleksiyon ve yetiştirme çabaları 

zarar görmektedir. 

Yetiştirici Birlikleri 

Türkiye’de sığırcılık işletmesi sahibi yetiştiricilerin üye olduğu farklı 

kanunlara göre kurulmuş üretici örgütleri Çizelge 10’da verilmiştir. 

Ülkemizde farklı kanunlara göre kurulmuş ancak aynı alanda faaliyet 

gösteren yetiştirici birliği, üretici birliği ve kooperatifler olmak üzere  
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toplam 10043 adet üretici örgütü bulunmaktadır. Özellikle süt 

pazarlama, suni tohumlama, girdi temini, damızlık düve pazarlama, 

kaba yem üretimi ve pazarlanması gibi gelir getirici kalemler 

nedeniyle aynı il içerisinde üretici örgütleri arasında haksız rekabetler 

yaşanabilmektedir.  

Islah amaçlı olarak faaliyet gösteren Yetiştirici Birliklerinin 

üyelerinden aidat ve hizmet bedellerini tahsil etme konusunda sorun 

yaşadıkları hususu daha önce zikredilmişti. Bu sebeple, ıslah 

faaliyetleri için gereken giderleri karşılayabilmek için birliklerin bir 

kısmının süt, kasaplık hayvan, kaba yem pazarlama, sigortacılık gibi 

faaliyetleri de yürüttükleri görülmektedir.  

Çizelge 11.  Sığır yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren üretici örgütleri (Anonim, 2022d) 

Üretici Örgüt Türü Birlik Sayısı Üye Yetiştirici Sayısı 

5996 Sayılı Kanun     

Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliği 
81 111692 

1163 Sayılı Kanun     

Köy-Koop 1423 166444 
Tarım kooperatifleri 543 62250 

Hayvancılık kooperatifleri 1734 179301 

Ormancılık kooperatifleri  853 110809 

TOPLAM 4553 518804 

5200 Sayılı Kanun     

Süt Üreticileri Birliği 308 257915 
Kırmızı Et Üreticileri Birliği 120 55034 

TOPLAM 428 312949 

 

Yalnızca üye aidatı ve hizmet bedelinden sağlanan gelirlere odaklı 

çalışan yetiştirici birliklerinin hizmet ve proje üretme noktasında 

yetersiz kalmakta ve zaman içerisinde potansiyel olarak 

küçülmektedirler. Buna karşılık pazarlama konularına ağırlık veren 

birliklerin mali açıdan daha iyi durumda olmaları nedeniyle ıslah 
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çalışmaları için ihtiyaç duyulan personel, araç ve diğer yatırımları 

yaptıkları bilinmektedir. Ancak, gelir getiren faaliyetler her zaman 

gelir getirmeyen ve sürekli harcama gerektiren işlere göre daha fazla 

önceliğe sahip olmaktadır. 

Damızlık Hayvan ve Boğa Sperması İthalatı 

Her ülke sahip oldukları çiftlik hayvanlara yönelik yürüttükleri 

seleksiyon çalışmalarında verim özellikleri bakımından genetik 

üstünlüğü arttırmaya çalışmanın yanı sıra genetik varyasyonu da 

korumak zorundadır.  Bu yüzden pek çok ülke kendi aralarında 

damızlık düve, boğa sperması ve embriyo ticareti aracılığıyla gen 

alışverişi yapmaktadırlar.  

Genetik açıdan yapılan gebe düve ve boğa sperması ithalatının 

kontrollü ve sınırlı yapılmaması halinde belli bir süre sonra iç 

piyasada hem damızlık hayvan ve süt arzının beklenenin üzerinde 

artmasına yol açmaktadır. Devlet kaynaklı projeler dışında iç piyasada 

yetiştiricilerin damızlık gebe düve talebi oldukça sınırlıdır. Benzer 

şekilde süt sanayinin işleyebileceği yıllık çiğ süt miktarında da benzer 

bir durum söz konusudur. Bu nedenlere bağlı olarak iç piyasada arzın 

artışına bağlı olarak piyasa fiyat istikrarı yetiştirici lehine 

bozulmaktadır. 

Yıllar ve ırklar itibariyle Avrupa ülkeleri yoğun olmak üzere farklı 

ülkelerden ithal edilen damızlık sığır sayıları Çizelge 12’de 

verilmiştir. 
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Son 5 yıl içerisinde ithal edilen sütçü, etçi ve kombine verimli ırkların 

sayıları sırasıyla, 51412 baş, 28073 baş ve 69302 baş olarak 

gerçekleşmiştir. Toplam içindeki payları ise yine aynı sırasıyla, 

%34.6, %18.9 ve %18.9’dur. Toplam ithalat içindeki payı itibariyle 

Simmental ırkının (%45.1) ilk sırayı aldığı gözlenmektedir.  

Çizelge 12.  Yıllar ve ırklar itibariyle damızlık sığır ithalatı (Anonim, 2022e) 

Irk Adı 2018 2019 2020 2021 2022 
Irk 

Toplamı 

Siyah Alaca 

Holstein 13715 1562 10862 10749 7905 44793 

Esmer 1321 191 274 356 111 2253 

Simmental 43261 7545 6550 6416 3277 67049 

Jersey 711 164 1274 3471 999 6619 

Angus 4250 0 177 0 5690 10117 

Hereford 2886 0 0 0 0 2886 

Limuzin 5106 1071 709 66 60 7012 

Şarole 4050 376 215 140 3277 8058 

Yıl Toplamı 75300 10909 20061 21198 21319 148787 

 

Yapılan damızlık düve ithalatının ırk ıslahı çalışmaları üzerindeki en 

bariz etkisi, kayıt altındaki mevcut inekleri kestirmek suretiyle elde 

çıkarılarak ithal edilen düveler ile sürüyü yenilenmesidir. Bu durum 

uzun yıllar yapılan çalışmaların ve birikimin kaybedilmesine neden 

olmaktadır. Ayrıca ithal edilen damızlık düveler de verim ve tip 

özellikleri açısından görülen problemlerin (çatı tipi kalça, basık sırt, 

düşük yağ oranı, düşük süt verimi, mastitis hastalığına karşı direncin 
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düşük olması vb.) giderilmesi için yeniden ıslah edilmesi 

gerekebilmektedir. Bu durum sıfırdan sürüde ıslah çalışmalarına 

başlanması anlamını taşımaktadır.  

Damızlık sığır ithalatının yanı sıra yıllık yaklaşık 5 milyon doz sperma 

ithalatı da dikkate alındığında, Türkiye’ye genetik açıdan ciddi bir 

ithalat yapıldığı söylenebilir. Bu açıdan genetik ithalatın, yıllardır yurt 

içinde sürdürülen ıslah çalışmalarını sekteye uğratmayacak şekilde iyi 

yönetilmesi gerekmektedir.  

Yetiştiricinin Bakış Açısı 

Yetiştiricinin ıslah çalışmalarını katılımı ve katkısı, yaptığı işten 

sağladığı gelir ile doğru orantı sergilemektedir. Özellikle çiğ süt 

piyasa fiyat istikrarının bozulduğu ve süt /yem paritesinin 1’’in altına 

düştüğü dönemlerde yetiştiricilerin önemli bir bölümünde verim 

kontrolü ve işletme içi kayıt tutma konusunda isteksizliğin arttığı 

gözlenmektedir.  Bu açıdan destekleme ödemesi ve birim başına 

destekleme tutarı yetiştiricilerin ıslah çalışmalarına katılım ve 

katkılarını sağlamada etkili bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. 

Ancak, yapılacak desteklemenin devamlılığı ve ödemelerin zamanında 

yapılıp yapılmaması desteleme ödemesinin yetiştirici üzerindeki 

etkisini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. 

 

Son yıllarda özellikle süt piyasa istikrarındaki sorunlara ek olarak 

fabrika yoğun yem fiyatı başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki 

sürekli artışlar yetiştirici gelirlerinin azalmasına yol açmıştır. Buna ek 

olarak damızlık düve ithalatının yetiştirici psikolojisi üzerindeki etkisi 
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yetiştiricinin ıslah çalışmalarına bakışını olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 

Küresel ısınma ve hayvansal üretim birbirini etkileyen ve değiştiren 

iki unsur olarak değerlendirilmektedir. Tarımsal sera gazı emisyonu 

içerisinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin payı %65’dir. Bilhassa 

gübre yönetimi ve gübreye bağlı karbon salınımı, hayvan yemi 

üretimi,  toprak işleme ve hasat sonrası karbon emisyonu, çiftliklerde 

fosil yakıt tüketimi, hayvanlarda enterik fermentasyon küresel ısınma 

üzerine önemli etkenlerdir  (Tüfekçi ve ark., 2022). Dünya’da Sığır 

yetiştiriciliğine ait karbon emisyon değerleri Çizelge 13’de verilmiştir. 

Çizelge 13.  Sığır yetiştiriciliği için üretim, emisyon ve emisyon yoğunluğu değerleri 

(Tüfekçi ve ark., 2022) 

  
Üretim (Milyon ton) 

Emisyon (Milyon ton 

CO2-eq) 

Emisyon Yoğunluğu 

(Milyon ton CO2-eq/kg) 

  Süt Kırmızı Et Süt Kırmızı Et Süt Kırmızı Et 

Süt Sığırı 508,6 26,8 1419.1 490,9 2,8 18,4 

Et Sığırı - 34,6 - 2345,9 - 67,8 

Toplam 508,6 61,4 1419,1 2836,8 2,8 86,2 

 

Bu durum hayvan sayısı ile hayvan başına verim arasında optimum bir 

dengenin kurulmasını gerekli kılmaktadır.  Diğer taraftan küresel 

ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliğinin kuraklığı, bitki 

örtüsünde değişim ve bazı bölgelerde çölleşme sorunlarını beraberinde 

getirmektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak hava sıcaklığındaki artış 

ve su kaynaklarında yaşanacak azalma sığırlarda verim düşüklüğünün 
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yanı sıra  kan paraziter hastalıkları gibi pek çok hastalığın artmasına 

yol açması muhtemeldir.  

Girdi Piyasası 

Yem, genetik materyal, elektrik, mazot başta olmak üzere girdi 

maliyetlerindeki sürekli artış yetiştiricileri dolayısıyla da soy kütüğüne 

kayıtlı sürülerin devamlılığını önemli derecede etkilemektedir. Bu etki 

çiğ süt ve/veya damızlık düve piyasasında istikrarın bozulması halinde 

daha da artmaktadır. Özellikle süt piyasasındaki istikrarsızlık 

sürülerdeki performans kaydı takip edilen inekler ile sürü yenilemede 

kullanılacak düvelerin kasaplık olarak kestirilmesiyle 

sonuçlanmaktadır. İnek sayısının azalmasına bağlı olarak bir ya da iki 

yıl içerisinde kasaplık sığır arzındaki azalma et piyasasında krizi 

tetiklemektedir.  Girdi maliyetlerindeki sürekli ve aşırı artışlara bağlı 

olarak sürülerin tasfiyesi ya da sürülerin küçülmesi, uzun yıllar ıslah 

edilerek elde edilen genetik birikimin kaybedilmesi anlamına 

gelmektedir.  Bu nedenle kilit piyasa statüsündeki çiğ süt ve damızlık 

düve piyasalarında istikrarın sürdürülebilir olması için gerekli 

tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Hayvan Refahı 

Hayvan refahı fiziksel çevre faktörlerinin bir yansımasıdır. Bu 

kapsamda döl verimi, ayak ve tırnak özellikleri gibi düşük kalıtım 

derecesine sahip verim özellikleri açısından çevrenin ıslahı büyük 

önem arz etmektedir.  Zira genetik ıslah ve çevre ıslahı birbirinden 

ayrı düşünülemez ve hayvan başına verim üzerine etkili iki faktör 
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olarak değerlendirilmektedir.  Diğer yandan fiziksel çevrede yapacak 

iyileştirme verim üzerinde kısa zamanda etkisi gösterebilmektedir. 

Öneriler 

Projenin Mevzuat Altyapısı: Güncel ve saha ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek nitelikle münferit bir Hayvan Islahı Kanunun 

yasalaştırılarak yürürlüğe konulmalıdır. Döl Kontrolü çalışmaları 

kapsamında saha uygulamaları açısından problem yaşanan 

mevzuatların (Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin 

Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve Sperma Üretim 

Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Talimatı) boğa teminine 

yönelik saha faaliyetlerini destekleyecek şekilde düzenlenmesi ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Projeye Bütçe Tahsisi: Döl Kontrolü ve Genomik Seleksiyon 

Projeleri kapsamında yürütülecek faaliyetler için ihtiyaç duyulan araç, 

gereç, personel, sarf malzemesi alımları ve yetiştiricilere uygulanacak 

teşvikler dahil tüm ihtiyaç kalemleri için Soykütüğü Hizmet Bedeli 

gelirlerinden belli bir ödeneğin ayrılması Döl Kontrolü Projesinin 

sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından önemlidir. 

 

Veri Toplamada Otomasyonunun Geliştirilmesi, Tanımlama 

Ekipmanlarının Modernizasyonu: Irk ıslahına konu olan özelliklere 

ait bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve bu sayede damızlık 

seçiminde güvenilirlik ve isabetin arttırılması açısından proje 

kapsamında seçilen damızlıkların ivedi şekilde görünür küpeye ek 
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olarak Radyo frekanslı tanımlama materyali (çip) uygulanarak 

tanımlanması sağlanmalıdır. Toplanan bilgiler üzerinde insan 

müdahalesi en aza indirgenmeli veya ortadan kaldırılmalıdır. Islaha 

konu olan bilgilerin mobil platformlar aracılığı ile toplanmasına 

konusunda geliştirme çalışmalarına devam edilmelidir.  

 

Besi performans test merkezlerinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra 

performans test merkezlerinde tartım sonuçlarının elektronik ortamda 

e-ıslah veri tabanına aktarımını sağlayacak bir web servis altyapısı 

oluşturulmalıdır. 

 

Çalışılacak Irkların Belirlenmesi: Soykütüğüne kayıtlı sığır ırkları 

içerisinde en yüksek paya sahip olan Siyah Alaca Holstein, Simmental 

ve Esmer ırkları üzerinde ıslah çalışmalarının yoğunlaştırılmasının 

yanı sıra etçi ırk olarak yetiştirici tarafından talep gören Şarole ve 

Limuzin ırklarında test çalışmaları ve ülke içinde ihtiyaç duyulan etçi 

ırk sperma üretimi arttırılmalıdır. 

 

Çalışılacak İşletmelerinin Belirlenmesi: Döl Kontrolü Proje 

faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve damızlık 

seçimlerine kullanılan verilerde kalitenin arttırılması açısından 20 baş 

üstü ineğe sahip işletmeler ile çalışılması uygun olacaktır. Irk ve 

kapasite sınırı getirilmesi halinde Döl Kontrolü Proje faaliyetleri 

kapsamında personel başına düşen işletme sayısı ve inek sayısı makul 

bir seviyeye düşürülebilecektir. Belirlenen işletmelerin e-ıslah veri 

tabanında işaretlenmesi ve bunlara yönelik izleme raporlarının 

oluşturulması uygun olacaktır. 
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Proje Personelinin Görevlendirilmesi ve Eğitim Çalışmaları: Her 

İl’de seçilen işletme ve hayvan sayısı için yeterli sayıda proje 

personeli görevlendirilmesi zaruridir. Proje faaliyetlerinin aksamadan 

sağlıklı yürütülebilmesi açısından bir asıl ve bir yedek olmak üzere iki 

personelin görevlendirilmesi ve bu personellerin öncelikli ve ağırlıklı 

işin proje faaliyetleri olması büyük önem taşımaktadır. 

 

Proje Kapsamında Seçilen İşletme Sahipleri ve İşletme 

Çalışanlarının Eğitimi: Proje kapsamında seçilen işletmelerde sürü 

ile ilgilenen yetiştiriciler ve görevli çalışanların Döl Kontrolü Projesi 

ve yürütülen ıslah faaliyetler ve yerine getirmeleri gereken 

sorumluluklar konularında eğitimli birlik personeli tarafından 

verilecek eğitimler faydalı olacaktır. 

 

İşletme İçi Kayıt Tutma Alışkanlığının Kazandırılması: 

İşletmelerde yetiştirme ve verim kayıtlarında kalitenin arttırılması 

açısından konu esaslı olmak üzere sürü defterlerinin tutulması ve 

işletmede muhafaza edilmesi yönünde İl Birlikleri tarafından etkin bir 

tedarik ve eğitim çalışması yapılması tavsiye edilmektedir. 

 

Çalışılacak Damızlıkların Belirlenmesi: Sütçü ırk olarak Siyah 

Alaca Holstein ve Kırmızı Alaca Holstein, Jersey ırkları ve Kombine 

verim yönlü olarak Simmental ve Esmer ırkları, etçi ırklar olarak 

Limuzin ve Şarole ırkına mensup sığırlar Döl Kontrolü Projesinde 

esas alınmalıdır. Sürülerde bu ırklara mensup, asgari anne ve baba 
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kaydı bilinen dişi ve erkek damızlık bireylerin yetiştirme ve 

performans kayıtları takip edilmelidir. 

 

Ayrıca döl Kontrolü ve genomik seleksiyon Projeleri kapsamında 

belirlenen dişi ve erkek damızlık bireylerin e-ıslah veri tabanında 

işaretlenmesi ve izlemeye yönelik özel raporların oluşturulması 

faydalı olacaktır. 

 

Süt Miktarı, Süt Sağım Hızı ve Sağım Süresi: Mevcut durumda süt 

ölçümleri süt ölçüm kovası, milk metre ve dijital ölçüm aletleri ile 

yapılmakta olup, sağım hızı ve sağım süresi ile ilgili bilgiler beyana 

dayalı olarak toplanmaktadır. Döl kontrolü projesi ve genomik 

seleksiyon projeleri kapsamında süt miktarı, sağım hızı ve sağım 

süresi ile ilgili bilgilerin yeterli ve uygun altyapıya sahip olan 

işletmelerden toplanması uygun olacaktır.  

 

İnternet bağlantısı olmayan ancak belli bir sunucuda bilgileri 

depolanan işletmelerden bilgilerin elektoronik ortamda taşınarak e-

ıslah veri tabanına aktarılması konusunda bir çalışmanın yürütülmesi 

gerekmektedir. 

 

Diğer dijital sistemler ve milk metre ile süt ölçümü yapan işletmelerde 

ise cihazların periyodik kalibrasyon test ve kontrol çalışmalarına 

devam edilmelidir. 

 

Milk metre ve sunucuda depolanmaksızın dijital ölçüm cihazı 

kullanan işletmelerin aylık denetim çalışmaları aksatılmadan 

yürütülmelidir. 
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Süt İçeriği İle İlgili Bilgilerin Toplanması ve analiz 

Laboratuvarları: Hangi İl’in süt örneklerinin hangi laboratuvarda 

analiz edileceği ve yıllık analiz bedeli konularının ilgili illerin görüşü 

alınarak Merkez Birliği tarafından belirlenmesine devam edilmelidir. 

Döl kontrolü projesinde seçilen inekler ile test tohumlamaları 

sonucunda projeler kapsamında doğmuş olan ineklerin sütlerine ait 

içerik bilgilerinin toplanması çalışmaları Türkiye genelinde uygun 

olana illere yaygınlaştırılmalıdır. 

 

Döl Kontrolü Projesi ve genomik seleksiyon projesi kapsamında çiğ 

süt analizi yapılan inek başına destekleme ödemesinde,  analiz 

sonuçları, çiğ süt tebliğindeki içerik ve kalite kriterlerinden bağımsız 

olarak değerlendirilmelidir. Zira, kriterlere uygun hale getirilmesi 

düşük verimli  ineklerin analiz çalışmaları dışına çıkmasına yol 

açacaktır.  Seleksiyon çalışmalarında seleksiyon üstünlüğünün önemli 

bir konu olduğu düşünüldüğünde sürü içerisinde düşük ve yüksek 

verimli hayvanların bilgilerinin olduğu gibi kayıt altına alınması ve bu 

hayvanların desteklemeden faydalandırılması önemli bir konudur. 

 

Tip Sınıflandırması: Seçilen ineklerde ve boğa kızlarında tip 

özelliklerine ait damızlık değerlerinin hesaplanabilmesi için tip 

sınıflandırma çalışmalarının aksamadan yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu konuda personel yetiştirmeye yönelik temel ve tekamül kurslarına  

devam edilmelidir. Sınıflandırma konusunda eğitim almış personeller 

arasından yetenekli olan personellerin Merkez Birliğinin 

koordinasyonunda kendi illerinde ve komşu illerde 

görevlendirilmelerinin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tip 
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sınıflandırma çalışmaları sütçü ve combine ırkların yanı sıra etçi 

ırklarda da uygulanmaya başlanmalıdır. 

 

Döl Tutma Kabiliyeti, Kısırlık Oranı, Buzağılama Kolaylığı, Ölüm 

Doğum Oranı, Sürü Ömrü: Döl verimi ve buzağılama kolaylığı, 

sürü ömrü, ölü doğum oranına ilişkin bilgilerin işletmelerden sağlıklı 

bir şekilde toplanması için sistemli bir şekilde işletme içi kayıt tutma 

konusuna gereken önemin verilmesi için etkin bir yönlendirme ve 

denetim çalışması yapılması gerekmektedir.  

 

Besi Performans Testleri: Kombine verimli Simmental ve Esmer 

ırkının yanısıra etçi ırk olarak Şarole ve Limuzin ırklarına mensup 

boğaların ve erkek yavrularının besi performansı açısından testlerinin 

yapılabilmesi için performans test merkezleri ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Performans test çalışmaları için adayların ve boğa erkek yavrularının 

en geç 6 aylık yaşta satın alınarak sperma üretim merkezi 

bünyesindeki test merkezine sevk edilmeleri gerekmektedir. 

 

Birliklere ait sığırcılık işletmelerinin yanı sıra Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü hayvancılık birimleri, üniversite çiftlikleri ve özel besi 

çiftlikleri sözleşmeli olarak  besi performansı test merkezi olarak 

kullanılması sağlanmalıdır.. 

 

Simental ve Esmer boğa adayları seçim aşaması öncesi besi 

performaslarının  belirlenmesi amacıyla Menemen Laboratuvarında 

açık ahır bölümleri tadil edilerek performans test merkezi haline 

getirilmelidir. 
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Ankara’nın Polatlı İlçesinde yapılacak yeni laboratuvar arazisi 

üzerinde uygun bir alanda boğa adayları için besi performans test 

merkezi planlanmalıdır. 

 

Performans test merkezlerinde tartım sonuçlarının elektronik ortamda 

e-ıslah veri tabanına aktarılabilmesi için çipli küpeleme ve bilgilerin 

internet üzerinden gönderebilecek dijital kantar sistemlerinin 

kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Karkas Verimi ve Kalitesine ait Bilgilerin Toplanması: Performans 

test merkezlerinde besisi tamamlanan boğalara ait erkek yavruların 

anlaşmalı kesimhanelerde kestirilerek, sıcak ve soğuk karkas ağırlığı 

ile karkas kalitesine ilişkin bilgilerin toplanarak e-ıslah veri tabanına 

kayıt edilmesi gerekmektedir. 

 

Genomik Seleksiyon: Gelecek nesilleri meydana getirecek dişi ve 

erkek ebeveynlerin seçimindeki isabeti ve genetik ilerlemeyi 

arttırmanının en hızlı yolu olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de 

genomik seleksiyon açısından kendi gen havuzunu oluşturmasına 

ihtiyaç vardır. Nitekim 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile 

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin yürütmeye 

başladığı ve bugün yaklaşık 17.000 baş inek genotiplenmiş ve ilk 

genomik damızlık değerleri hesaplanmıştır.  

 

Genomik seleksiyonun öncelikli hedefi, döl testi amaçlı boğa adayı 

elde etmek olmalıdır. 
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Tek nükleotit polimorfizmi temeline dayalı olarak uygulanan 

Genomik seleksiyon çalışmaları Fransa’nın uyguladığı gibi yegane 

seçim yöntemi olarak uygulanmamalıdır. Zamanla mutasyonlara bağlı 

olarak DNA zinciri üzerinden nükleotit dizilimi değişikliğe 

uğrayabilmektedir. Bu yüzden genomik seleksiyon çalışmalarının döl 

kontrolü ile doğrulanması gerekmektedir. Bu bağlamda, genomik 

seleksiyon ile döl kontrolü paralel olarak yürütülmelidir. 

SONUÇ 

Yukarıda yazılanlardan anlaşılacağı üzere Türkiye ırk ıslahı 

çalışmalarının ülkede gelişmesi için özellikle son 27 yıllık süreçte 

ırkların saflaştırılması ve et ve süt performanslarının yükseltilmesi 

maksadıyla,  Bakanlığın her yıl ırk ıslahına yönelik olarak aktarmış 

olduğu destekleme bütçesi ve Yetiştirici Birliklerinin ırk ıslahı 

faaliyetlerini yürütmek için yapmış oldukları harcamalar ve ekonomik 

yatırımlar dikkate alındığında, ulusal ırk ıslahı çalışmalarına 

milyarlarca liralık bir ekonomik kaynağın seferber edildiği 

görülmektedir. 

 

Irk ıslahı çalışmalarında sonuçların elde edilmesi uzun yıllar alması 

nedeniyle hayvansal üretimin artırılmasına yönelik politikaların uzun 

vadeli planlanması gerekmektedir.  

 

Çiğ süt ve kırmızı et piyasalarındaki istikrarsızlık ve iç piyasadaki 

dengeleri dikkate almadan gerçekleştirilen sınırsız süresiz damızlık 

düve ve boğa sperma ithalatı ıslah çalışmaları üzerinde en önemli 

tehdit unsurlarıdır. Bu nedenle çiğ süt ve kırmızı et piyasa istikrarının 
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sektör taraflarının eşit oranda lehine olabilecek şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Buna ek olarak iç piyasadaki damızlık potansiyeli 

dikkate alınarak ihtiyacın öncelikle iç piyasadan karşılanması, 

yetmediği veya genetik açıdan ihtiyaç oranında sınırlı ve süreli ithalat 

seçeneği üzerinde durulmalıdır.  

 

Yetiştirici Birlikleri hizmet amaçlı örgütler olup, dünyanın en masraflı 

ve külfetli işi olan ıslah çalışmalarını yürütmektedirler. Islah 

çalışmaları için gereken masrafları karşılayamamaları halinde gelir 

getirici işlere yönelmektedirler. Zira, yüksek maliyetli ıslah 

çalışmalarının tam olarak tahsil edilemeyen aidat ve hizmet bedelleri 

ile karşılanmasını beklemek yanıltıcı olacaktır.  Nitekim, günümüzde 

birliklerin önemli bir kısmının süt pazarlama, yem bitkisi üretimi ve 

pazarlanması, düve pazarlama, sigortacılık, yem bayiliği vb. gibi 

işlerle meşgul olmalarının temelinde birliğin faaliyetlerini 

sürdürebilme çabası yatmaktadır. Islah faaliyetlerine daha fazla ağırlık 

verilmesi ve veri kalitesini artıracak yatırımların yapılması ve personel 

maliyetlerini karşılayabilmeleri için mutlaka Birliklere Maliye 

Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulan bütçenin aktarılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Yetiştiricilerin ıslah faaliyetlerinin içine çekilmesi ve 

yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri için ıslah çalışmalarına 

fark destekleme ödemelerine devam edilmesi büyük önem arz 

etmektedir. 
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Yetiştirici Birliklerinin kendi öz kaynakları ile yaklaşık milyonlarca 

Türk Lirası karşılığı yatırımla 11 İl’de Süt analiz laboratuvarlarını 

faaliyete geçirmiştir. Bu projenin sürdürülebilirliği büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle süt analizi için uygulanan destekleme 

ödemesine artırılarak devam edilmelidir. 

 

Çok fazla örgüt varlığı ve örgütler arası yetki karmaşası doğrultusunda 

oluşan kamuoyu, Bakanlığın örgütleri yeniden yapılandırmak 

amacıyla çalışmaya sevk etmiştir. Islah amaçlı Yetiştirici Birliklerinin 

(sığır, koyun-keçi, manda ve arı) hizmet amaçlı birlikler olması 

nedeniyle mevcut halinin devam ettirilmesi, mecbur kalınması halinde 

merkez birliklerinin kendi aralarında bir çatı altında toplanması, 

illerde ise her bir birliğin yine kendi alanında münferit olarak 

faaliyetlerine devam etmesi sağlanmalıdır. 

 

Hayvan sağlıklı değilse ıslah çalışmasından ve sağlıklı bir üretimden 

söz etmek mümkün değildir. Türkiye’de bulaşıcı hayvan hastalıkları 

ve işletme içi kontrolsüz sürü aşılama çözülmesi gereken bir problem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle tüberküloz, brusella ve şap 

hastalıklarına karşı etkin mücadele çalışmalarına devam edilmesi 

yanın da IBR, BVD, mavi dil gibi hastalıklar açısından eradikasyon ve 

kontrollü aşılama çalışmaları sürdürülmelidir. Ancak, işletmelerin 

eradikasyon yapmadan ya da eksik eradikasyon uygulamasıyla birlikte 

yoğun şekilde koruyucu aşılama yapması, hastalıkları baskılamaktadır. 

Bu durum, damızlık olarak seçilecek sığırlarda rastlanan antikor 

titrelerinin hastalıktan mı yoksa aşı kaynaklı mı olduğu 

bilinememektedir. Ayrıca Türkiye’de sperma üretim 
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laboratuvarlarının bulunduğu lokasyonlar başta olmak üzere  

Tüberküloz, brusella ve mavi dil hastalıklarına yönelik eradikasyon 

programları uygulanarak hastalıklardan arî bölgeler oluşturulmalıdır. 

Bu amaçla devletin ciddi bir bütçe desteği sağlamasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği,  günümüzde etkileri 

görülmeye başlanan orta ve uzun vadede hayvansal üretim üzerinde 

menfi etkisini fazlaca hissedeceğimiz bir konu olarak 

değerlendirilmektedir.  Sıcaklığın artması ve yağışların azalmasına 

bağlı olarak hayvancılığın en önemli lokomotifi durumundaki yem 

bitkileri üretim alanlarının kuraklıkla karşı karşıya kalmasına yol 

açacaktır. Diğer taraftan sıcaklığın artmasına bağlı olarak LSD, kan 

parazit hastalıkları başta olmak üzere hayvanlarda verim düzeyini ve 

genel sağlık durumu etkileyen sağlık problemlerinin de artması 

beklenmektedir. Bu açıdan sıcaklığa ve sıcaklığa bağlı parazit ve 

hastalıklara dayanıklı hayvan ırkları geliştirilmesi ve enterik ve gübre 

yoluyla karbon salınımını azaltacak tedbirler alınması önerilmektedir. 
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GİRİŞ  

Arkeolojik kazılarda bulunan kemik ve diş kalıntılarından izole 

edilebilmiş olan DNA örneklerinden, koyunların ilk olarak 9.000 ila 

11.000 yıl önce bugünkü İran, Irak ve Türkiye'nin buluştuğu bölge olan 

Güneybatı Asya'da evcilleştirildiği, oradan Asya, Avrupa ve Kuzey 

Afrika'ya yayıldığı anlaşılmaktadır (Zeder, 2008). Koyun ilk 

evcilleştirilen hayvanlardan biri olup, evcilleşme sürecinden beri 

insanların et, süt, yapağı, deri, kürk ve post, gibi ihtiyaçlarını 

karşılamıştır. 

Koyun yetiştiriciliği, coğrafi yapının yanında ekonomik ve teknolojik 

imkanlara göre şekillenmiş, küçük veya büyük sürüler halinde 

yapılmaktadır. İklim şartlarına göre koyunların yıl boyunca dışarıda 

veya ağılda kalma süreleri değişmekte olup, çayır ve mera alanlarının 

kapasitesi bölgede yetiştirilecek hayvan sayısını belirlemede en etkili 

faktördür. Ekonomik ve teknolojik imkanlar ise bakım ve besleme 

koşullarının iyileştirilmesi, koyunlardan elde edilen ürünlerin 

değerlendirilmesi ve sürdürülebilir koyun yetiştiriciliği bakımından 

önemlidir. 

Koyunlardan elde edilen ana ürünler et ve süt gibi temel gıda maddeleri 

ve yapağıdır. Koyun eti dünyanın birçok ülkesinde sevilerek tüketilen 

önemli bir besin kaynağıdır. Genellikle kuzu eti şeklinde tüketilmekte 

olup dünya nüfusunun hayvansal protein ihtiyacının önemli bir kısmını 

karşılamaktadır. Koyun sütü içeriğindeki yağ oranı, protein, kuru 

madde ve diğer bileşenler bakımından, çok kaliteli peynir, tereyağı ve 

yoğurt üretimine uygundur. Dünya genelinde koyun sütünden yapılan 
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çok fazla sayıda peynir çeşidi olup, bu peynirler yüksek fiyatlarla 

satılabilmekte ve ülkelerin ekonomisine önemli ölçüde katkı 

sağlamaktadır. Koyun yoğurdu, Dünya genelinde fazla bilinmese de, 

koyun sütünün kuru madde ve yağ içeriğinden kaynaklı kıvamı ve 

lezzeti sebebiyle doğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde sevilerek 

tüketilmektedir. Koyunlardan elde edilen yapağı ise dokuma sanayisi 

için önemli hammaddedir. Sentetik elyaf üretiminin artmış olmasına 

rağmen, yünden yapılan kumaş, halı, kilim ve diğer ev tekstili ürünleri 

sağlık bakımından halen önemini korumakta olup, bu ürünler daha çok 

bilinçli ve ekonomik durumu iyi olan tüketiciler tarafından tercih 

edilmektedir. Koyunlardan elde edilen yan ürünler, kürk, post, deri, 

kemik, boynuz, tırnak, bağırsak, lanolin gibi ürünlerdir. Bu yan 

ürünlerden, kürk post ve deriden giyim eşyası, ev tekstil ürünleri, 

bağırsaktan, sucuk, sosis ve kokoreç gibi gıdalar ve cerrahi iplik 

üretilmektedir. Kemik, boynuz ve tırnaklardan düğme, tarak ve tutkal 

gibi ürünler, koyun yapağısından elde edilen lanolin ise ilaç ve 

kozmetik sanayisinde kullanılan çok değerli bir ham maddedir 

(Akçapınar, 2000).   

Koyunların genellikle meraya dayalı yetiştirilmeye uygunluğu, kötü 

çevre koşullarına ve hastalıklara dayanıklı olmaları, sürü idaresinin 

kolaylığı ve az masrafla üretim imkanı sağlamaları gibi avantajlı yönleri 

göz önüne alındığında, koyunculuk az gelişmiş kırsal bölgelerdeki 

yetiştiriciler için önemli bir geçim kaynağıdır. Bunun yanında, kurak ve 

yarı kurak bölgelerdeki büyükbaş hayvan otlatmaya uygun olmayan 

düşük verimli meraların, anız, orman içi ve tarım dışı kalmış alanların 
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koyunlar tarafından değerlendirilerek hayvansal ürünlere 

dönüştürülmesi de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.  

1- Türkiye’de Koyunculuğun Mevcut Durumu 

Türkiye İstatisitik Kurumu’nun 2022 yılı verilerine göre toplam 

44.687.888 baş koyun varlığımızın 40.728.954 başı yerli, 3.958.934 

başı ise diğer melez koyun ırklarından oluşmaktadır (TUİK,2022). Bu 

verilere göre toplam koyun varlığımızın %91’i yerli ırklardan, %9’u ise 

Merinos melezleri, Ramlıç ve son yıllarda ithal edilmiş farklı ırklardan 

oluşmaktadır.  

Yerli ırkların ülke genelinde dağılımına baktığımızda; Orta Anadolu’da 

Akkaraman, Doğu Anadolu’da Morkaraman, Güneydoğu Anadolu’da 

İvesi ve Batı Anadolu’da Dağlıç gibi yağlı kuyruklu ırklar, Karadeniz 

Bölgesinde Karayaka, Güney Marmara ve Trakya’da Kıvırcık, Akdeniz 

Bölgesinde Pırlak, Ege Bölgesinde Sakız ve Gökçeada gibi ince 

kuyruklu ırklar ağırlıklı olarak yetiştirilmektedir. Merinos ve yerli ırk 

melezlemesi ile elde edilmiş olan Karacabey Merinosu Marmara 

Bölgesinde, Anadolu Merinosu Orta Anadolu’da, Rambouillet ile 

Dağlıç melezlemesi sonucu elde edilmiş olan Ramlıç ise Eskişehir ve 

Afyon başta olmak üzere Batı Anadolu’da yetiştirilmektedir.  

Koyun ırklarının ülke genelindeki bu dağılımı, yağlı kuyruklu ırkların, 

yazları sıcak, kışları soğuk, genellikle az yağış alan, kurak ve karasal 

iklimin hakim olduğu Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgelerinde, 

bu koşullara uygun özellikte olduklarını göstermektedir. Meraların 

verimli ve yemin bol olduğu dönemde kuyruklarına depoladıkları yağ 
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kütlesi, beslenmenin yetersiz olduğu dönemde yedek besin ve enerji 

kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu yerli ırklarımız bulundukları 

bölgelerdeki koşullara uyum sağlamış ve genellikle kötü bakım ve 

besleme koşullarında bile verim verebilen hastalıklara dirençli ırklardır. 

Bu sebeple, bulundukları zor koşullarda yetiştiriciler için önemli geçim 

kaynağıdırlar. İnce kuyruklu yerli koyun ırkları ise genellikle 

Türkiye’nin kıyı şeridi ve kıyıya sınır olan bölgelerinde yayılmıştır. Bu 

bölgelerde yıllık yağış miktarı ve nem oranı daha yüksek, meralardan 

faydalanma süresi daha uzun olduğundan bakım ve besleme koşulları 

yağlı kuyruklu ırklara nazaran daha iyidir. 

1.1 Yerli Koyun Irkları   

Yerli ırklar, yüz yıllardır ülkemizde yetiştirilmeleri sebebiyle 

bulundukları coğrafyaya adapte olmuş olumsuz koşullara ve 

hastalıklara dirençli ırklardır. Kırsal kesimdeki insanların geçim kayağı 

olarak ekonomimizde önemli bir yere sahiptirler. Türkiye’nin her 

bölgesinde ve o bölgeye özgü yerli koyun ırklarına rastlamak 

mümkündür. Bu ırklar;  

Akkaraman 

Türkiye’nin en yaygın yerli koyun ırkıdır. Orta Anadolu ve komşu 

bölgeleriyle kesiştiği alanlarda yaygın olarak yetiştirilmektedir. Kangal 

Akkaraman ve Karakaş olarak tanımlanan tipleri mevcuttur. Kombine 

(et ve süt) verimli bir ırk olup, ortalama ergin canlı ağırlığı erkeklerde 

62 kg dişilerde ise 50 kg’dır  
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Resim 1a, 1b. Akkaraman ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Morkaraman  

Türkiye’nin ikinci sırada yaygın yerli koyun ırkıdır. Doğu Anadolu 

bölgesinde yetiştirilmektedir. İran’ın Doğu Anadolu’ya sınır 

bölgelerinde Kızıl koyun adıyla yetiştirilmektedir (Akçapınar, 2000). 

Kombine (et ve süt) verimli bir ırk olup, kaba-karışık yapağıya sahiptir. 

Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 62 kg dişilerde ise 50 kg’dır (TAGEM; 

2009). 

 

Resim 2a, 2b. Morkaraman ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 
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Dağlıç 

Türkiye’nin İç Batı Anadolu olarak tabir edilen Sakarya nehrinden 

başlayarak, Kıyı Ege illerine kadar yayılma gösterir. Akkaraman ile 

melezlenmesinden Çandır tipi, Kıvırcık ile melezlenmesinden Kama 

Kuyruk ve Pırlak tipleri ortaya çıkmıştır. Kombine (et ve süt) verimli 

bir ırk olup, kaba-karışık yapağıya sahiptir. Ergin canlı ağırlığı 

erkeklerde 53 kg dişilerde ise 46 kg’dır (Akçapınar 2000; TAGEM; 

2009). 

  

Resim 3a, 3b. Dağlıç ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

 İvesi 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Urfa, Mardin, Gaziantep 

ve Hatay illerinde, Ülkemiz dışında ise İsrail ve Kuzey Afrika 

ülkelerinde yetiştirilmektedir. Çöl Koyunu, Arap Koyunu gibi yerel 

adlarına da rastlanmaktadır. Eski uygarlıklardan beri bölgede 

yetiştirilen bir koyun ırkıdır. Anavatanı Mezopotamya olarak 

bilinmektedir (Akçapınar, 2000). Kombine (süt ve et) verimli bir ırk 

olup, süt verimi yüksektir. Yapağı tipi olarak kaba-karışık yapağıya 
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sahiptir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 74 kg dişilerde ise 50 kg’dır 

(TAGEM, 2009). 

 

  

Resim 4a, 4b. İvesi ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Çine Çaparı 

Aydın ilinin Çine ve Bozdoğan ilçelerinde görülmektedir. Yüz, boyun 

ve karın altı bölgelerinde görülen benekli renginden dolayı Çapar ismi 

verilmektedir. Sayıca çok düşük olup, yok olma tehdidi altında olan bir 

yerli ırktır. Kombine (süt ve et) verimli olup, kaba-karışık yapağıya 

sahiptir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 55-60 kg dişilerde ise 35-40 

kg’dır (TAGEM, 2009). 

  

Resim 5a, 5b. Çine Çaparı ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 



S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  | 466 

Güney Karaman 

Akdeniz kıyı şeridi boyunca, Antalya, Mersin, Hatay ve Gaziantep 

illerinde yayılmıştır. Sayıca çok düşük olup, yok olma tehdidi altında 

olan bir yerli ırktır. Kombine (et ve süt) verimli ve kaba-karışık 

yapağıya sahiptir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 52 kg dişilerde ise 37 

kg’dır (TAGEM, 2009). 

  

Resim 6a, 6b. Güney Karaman ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Karagül 

Türkiye’de Tokat ili ve çevresinde yayılmıştır. Sayıca çok düşük olup, 

yok olma tehdidi altında olan bir yerli ırktır. Anavatanı Orta Asya 

olarak bilinmektedir ve adını Buhara yakınlarında bulunan Karakul 

kasabasından aldığı düşünülmektedir. Kombine (et, süt ve kürk) verimli 

bir ırktır. Orijinal Astragan kürkü Karagül kuzularından elde 

edilmektedir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 58 kg dişilerde ise 38 

kg’dır (TAGEM, 2009). 
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Resim 7a, 7b. Karagül ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Norduz 

Lokal bir bölgede Van ili Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan 

Norduz bölgesinde görülür. Adını yetiştiği bölgeden almıştır. Et verimi 

ön planda kombine (et ve süt) verimli bir ırktır. Kaba-karışık yapağıya 

sahiptir. Ergin canlı ağırlığı dişilerde 60 kg’dır (TAGEM, 2009). 

 

  

 Resim 8a, 8b. Norduz ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

 Tuj  

Ardahan, Iğdır ve Kars İllerinde yayılmıştır. Kars koyunu, Çıldır ve 

Kesik gibi yöresel adları vardır. Güney Rusya ve Kafkasya Bölgesinde 

Tushin adıyla yetiştirilir. Kombine (et ve süt) verimli ve kaba-karışık 
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yapağıya sahiptir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 50-55 kg dişilerde ise 

45-50 kg’dır (TAGEM, 2009). 

  

Resim 9a, 9b. Tuj ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Sakız  

Çeşme, İzmir, Aydın, Marmara ve Ege Sahillerinde yetiştirilir. Adını 

Ege denizindeki Sakız Adasından almıştır. Yunan adalarında Chios 

olarak bilinir. Döl verimi ön planda kombine (döl, süt ve et) verimli bir 

ırktır. Kaba-karışık yapağıya sahiptir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 70 

kg dişilerde 50 kg’dır (TAGEM, 2009). 

  

Resim 10a, 10b. Sakız ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 
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Herik 

Amasya İli ve ilçeleri başta olmak üzere Sinop, Rize ve Sivas illerinde 

yayılmıştır. Amasya Heriği olarak ta bilinir. Kombine (et ve süt) verimli 

ve kaba-karışık yapağıya sahiptir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 60 kg 

dişilerde ise 47 kg’dır (Akçapınar 2000; TAGEM, 2009). 

  

Resim 11a, 11b. Herik ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Hemşin 

Kuzey Doğu Anadolu, Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin illerinde 

yayılmıştır. Kombine (et ve süt) verimli ve kaba-karışık yapağıya 

sahiptir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 65-70 kg dişilerde ise 55-60 

kg’dır (Akçapınar 2000; TAGEM, 2009). 

   

Resim 12a, 12b. Hemşin ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 
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Malya  

Alman et merinosu ile Akkaraman ırkının melezlemesi sonucu Malya 

Tarım İşletmesi’nde geliştirilmiştir. Başta Kırşehir ili ve çevresi olmak 

üzere Orta Anadolu bölgesinde yayılmıştır. Kombine (et ve yapağı) 

verimli bir ırktır. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 80 kg dişilerde ise 58 

kg’dır (Anonim 2; Kaymakçı ve Taşkın, 2008; TAGEM, 2009). 

  

Resim 13a, 13b. Malya ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Acıpayam 

Doğu Friz, İvesi ve Dağlıç ırklarının melezlemesi sonucu elde 

edilmiştir. Denizli, Afyon, Isparta ve Antalya illerinde yayılmıştır. 

Kombine (et, döl ve süt) verimli bir ırktır. Et verimi ile ön plana çıkar. 

Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 115 kg dişilerde ise 70 kg’dır (Kaymakçı 

ve Taşkın, 2008; Anonim 1; TAGEM, 2009). 
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Resim 14a, 14b. Acıpayam ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Kıvırcık 

Trakya, Marmara ve Kuzey Ege’de yayılmıştır. Kombine (et ve süt) 

verimli bir ırktır. Et kalitesi ve lezzeti ile bilinmektedir. Bunun yanında 

süt verimi de tatmin edici düzeydedir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 

60-70 kg dişilerde ise 45-55 kg’dır (Anonim 1; TAGEM, 2009). 

  

Resim 15a, 15b. Kıvırcık ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Karayaka 

Karadeniz kıyı şeridinde, Sinop’tan Trabzon’a kadar dağlık kesimleri 

ile Orta Karadeniz’in İç Anadolu ile kesişen Tokat ve Amasya 

çevresinde yayılmıştır. Et kalitesi ve lezzeti yönünden tercih 

edilmektedir. Kombine (et yapağı ve süt) verimli ve kaba-karışık 
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yapağıya sahiptir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 55 kg dişilerde ise 40 

kg’dır (Akçapınar 2000; TAGEM, 2009) 

 . 

Resim 16a, 16b. Karayaka ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Gökçeada 

Adını Gökçeada (İmroz)’dan almıştır. Gökçeada, Çanakkale ve Kuzey 

Batı Anadolu’da yayılmıştır. Kombine (süt ve et) verimli ve kaba-

karışık yapağıya sahiptir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 55 kg dişilerde 

ise 48 kg’dır (Akçapınar 2000; TAGEM, 2009). 

  

Resim 17a, 17b. Gökçeada ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Karacabey Merinosu 

Alman Et Merinosu ve Kıvırcık ırklarının melezlemesi sonucu elde 

edilmiştir. Marmara Bölgesinde, özellikle Balıkesir ve Bursa ili ve 
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ilçelerinde yayılmıştır. Et verimi ve hızlı büyüme özellikleri ön plana 

çıkmıştır. Aynı zamanda Türkiye’nin yapağı kalitesi en yüksek ırkıdır. 

Kombine (et ve yapağı) verimli ve kalitesi yüksek yapağıya sahiptir. 

Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 80-100 kg dişilerde ise 60-65 kg’dır 

(Anonim 2; Akçapınar 2000; Kaymakçı ve Taşkın, 2008; TAGEM, 

2009). 

 

  

Resim 18a, 18b. Karacabey Merinosu ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 

2009) 

Anadolu Merinosu 

Alman Et Merinosu ve Akkaraman ırklarının melezlemesi sonucu elde 

edilmiştir. Orta Anadolu Merinosu olarak ta geçmektedir. Orta 

Anadolu’nun batı kesimlerinde yayılmıştır. Et veriminin yüksek 

olmasının yanında yapağı kalitesi de iyidir. Kombine (et ve yapağı) 

verimlidir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 80-90 kg dişilerde ise 50-55 

kg’dır (Akçapınar 2000; Kaymakçı ve Taşkın, 2008; TAGEM, 2009). 
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Resim 19a, 19b. Anadolu merinosu ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 

2009) 

Ramlıç 

Amerikan Rambouillet ve Dağlıç melezlemesi sonucu Eskişehir, 

Çifteler harasında elde edilmiştir. Orta Anadolu’nun Batı Anadolu’ya 

geçit bölgelerinde yayılmıştır. Kombine (et ve yapağı) verimlidir. Ergin 

canlı ağırlığı erkeklerde 80-00 kg dişilerde ise 60-65 kg’dır (Akçapınar 

2000; TAGEM, 2009). 

 

  

Resim 20a, 20b. Ramlıç ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

 

 



475 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

 

Pırlak 

Dağlıç ile Kıvırcık melezlemesi sonucu elde edilmiştir. İç Batı 

Anadolu’nun Kütahya ve Afyon’dan Uşak ve Manisa’ya kadar uzanan 

bölgesi ile Batı Akdeniz’in kuzeyinde Isparta ve Burdur illerinde 

yayılmıştır. Kombine (et ve süt) verimlidir. Ergin canlı ağırlığı 

erkeklerde 80-00 kg dişilerde ise 60-65 kg’dır (Akçapınar 2000; 

TAGEM, 2009). 

   

  

Resim 21a, 21b. Pırlak ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

Karya 

Kıvırcık ve Sakız melezlemesi sonucu elde edilmiştir. Başta Aydın ili 

olmak üzere, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinde yayılmıştır. 

Kombine (süt ve döl) verimlidir. Ergin canlı ağırlığı erkeklerde 55 kg 

dişilerde ise 45 kg’dır (TAGEM, 2009). 
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Resim 22a, 22b. Karya ırkı koç ve koyun (GTHB/TAGEM, 2009) 

 

2. TÜRKİYE’DE KOYUNCULUK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN 

SORUNLAR 

2.1. Yetersiz Bakım ve Besleme Koşulları 

Türkiye genelinde incelendiğinde koyun ağılları genelde hayvan 

sayısına göre yetersiz büyüklükte, ışık ve havalandırma kapasiteleri 

düşüktür. Ağıllarda hastalık, doğum ve ayrı bakım ve beslemenin 

gerekli olduğu diğer durumlarda hayvanları ayırmak için ekstra alanlar 

ve bölmeler bulunmamaktadır. Hayvanların kapalı kaldığı dönemlerde 

altlık kullanımı yaygın değildir ve buna bağlı olarak zemin genelde 

ıslak ve nemlidir. Bu da koyunların yapağısının sürekli kirlenmesine ve 

ayak hastalıklarından kaynaklı topallıklara yol açmaktadır. Ağıllarda 

yemlik ve suluk alanları hayvan sayısına göre yetersiz ya da hiç 

bulunmamaktadır. Hayvanların kapalı kaldıkları dönemlerinde temiz 

suya ulaşmaları sınırlıdır. Günün belirli saatlerinde dışarıda yemleme 

ve su ihtiyacının giderilmesi gibi uygulamalar yaygındır. 
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Türkiye’de yıllara göre hayvan sayılarındaki değişimler, ihtiyaç 

duyulan kaba yem miktarında da dalgalanmalara yol açmaktadır. Son 

yıllardaki toplam hayvan sayıları dikkate alındığında, hayvancılık 

sektöründe ihtiyaç duyulan yıllık kaliteli kaba yem miktarı 70 ile 80 

milyon ton civarındadır. Bu ihtiyacın sadece %60’ı çayır ve meralardan 

karşılanabilmektedir. Kalan ihtiyaç üretilen yem bitkileri, silaj ve 

bitkisel üretim artıklarından karşılanmaktadır. 

Türkiye de son 70 yılda, çiftçiyi topraklandırma kanunu, orman 

kapsamına alma ve mera kapsamından çıkarma gibi uygulamalar 

neticesinde, çayır ve mera alanlarında %61,5 oranında bir azalma 

meydana gelmiştir. Bu da mera yükünün iki katından daha fazla bir 

oranda artmasına sebep olmuştur.  Nitekim, bu olumsuzluklar sonucu 

günümüzde Türkiye’de meraların yalnızca yaklaşık %12,4’ünün 

hayvanlar için yeterli ve nitelikli yem üretebildiği (iyi ve çok iyi 

durumda olduğu), kalan %87,6’lık kısmın ise orta ve zayıf durumda 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Gökkuş, 2018). Hayvan sayılarındaki 

artış, düzensiz otlatma ve mera yükünün artması Türkiye’de genellikle 

meraya dayalı olarak yapılan koyunculuğu olumsuz yönde etkilemiştir. 

Yetersiz mera alanı ve kaliteli kaba yem açığı, koyunların yeterli 

düzeyde beslenememesine yol açmaktadır. 

Uygun olmayan barınak koşulları ve yetersiz besleme koyunlarda verim 

düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bu durum hem ihtiyaç duyduğumuz 

hayvansal ürün miktarlarının azalmasına hem de önemli düzeyde 

ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.  
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2.2. Verim ve ürün kalitesi ile ilgili sorunlar 

Yerli koyun ırklarımız ülkemizdeki koyun varlığının yüzde 

doksanından daha fazlasını oluşturmaktadır. Ancak bu yerli 

ırklarımızın üreme sezonu sadece sonbahar ve kış aylarıyla sınırlı 

olduğundan koç katımı dönemi sonbahar, kuzulama mevsimi ise 

ilkbahar aylarına tekabül etmektedir. Bu sebeple normal şartlarda yılda 

ancak bir defa kuzu alınabilmekte ve çoklu doğum oranı (ikizlik-

üçüzlük) ise düşük sevilerde kalmaktadır. Koyunculukta karlılık için ilk 

şartın kuzu verimi olduğu düşünülürse, döl verimi bakımından yeterli 

verim alınamadığı açıktır. Ayrıca yerli ırk kuzuların geç gelişmesi, 

erken dönemde kuzu kesimine sebep olmakla beraber, ekonomik olarak 

kasaplık kuzu üretimine de imkan sağlamamaktadır.  

Türkiye’deki koyun varlığının büyük bir kısmını oluşturan yağlı 

kuyruklu ırklarda vücut yağının büyük bir kısmının kuyrukta 

depolanması sebebiyle, kaslar arası ve kas içi yağlanmanın çok az 

olması ve bunun sonucu olarak etleri daha sert, lezzet ve kalite 

bakımından ince kuyruklu ırklara göre daha düşük olmaktadır. 

Tüketicilerin özellikle son yıllarda et kalitesi özelliklerinde en fazla 

önem verdikleri hususlardan biri de etin gevrekliği ve lezzetidir. 

Dünyadaki etçi koyun ırklarının tamamına yakınının ince kuyruklu 

ırklar kullanılarak ıslah edilmiş olması bu sebepten kaynaklanmaktadır.  

Diğer bir sorun yerli koyun ırklarındaki süt veriminin düşük ve 

laktasyon süresinin kısa olmasıdır.  En yüksek süt verimine sahip olan 

Sakız ırkında yıllık ortalama süt verimi 180-200 kg ve laktasyon süresi 

190 gündür. Diğer kombine verimli yerli ırkların süt verimleri 50 ile 



479 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

 

100 kg arasında değişmektedir (TAGEM, 2009). Ayrıca ülkemizde 

koyun sütü sektörünün gelişmemiş olduğundan, makineli sağım 

sistemleri yaygınlaşmamıştır. Koyunlar genellikle uygun olmayan 

koşullarda elle sağıldığı için, hem süt kalitesi düşük olmakta hem de 

fiyat olarak istenilen seviyeye ulaşamamaktadır.  

Özetle, Türkiye’de geçmişten beri genellikle kırsal alanlarda ve düşük 

gelirli halk tarafından yürütülmekte olan koyun yetiştiriciliği, 

günümüzde ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı sürdürülebilir 

olmaktan çıkma noktasına gelmiştir. Özellikle ülkemizin doğu 

illerindeki yetiştiriciler, koyun yetiştiriciliğine alternatif üretim 

arayışına girmekte ya da hayvancılık yapmaktan vazgeçerek 

yaşamlarını idame etmek amacıyla, iş imkanlarının daha iyi olacağını 

düşündükleri sanayileşmiş bölgelere ve büyük kentlere göç 

etmektedirler.  

3. ÇÖZÜM YOLLARI 

Türkiye koyunculuğunda mevcut durum ve yaşanan sıkıntıları göz 

önüne aldığımızda, çözüm olarak önce en kısa zamanda uygulanması 

gereken tedbirler, daha sonra orta ve uzun vadede uygulanabilecek 

çözümler olarak ele alabiliriz. 

3.1 Kısa vadeli çözümler 

- Öncelikle mera ve kaba yem açığının dikkate alınarak, koyunların en 

temel sorunu olan besleme sorununu çözmek üzere adımlar atılmalıdır. 

Meralar vasıflarına göre sınıflandırılarak kaldırabileceği hayvan yükü 
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ve otlatılabilecek en uygun hayvan türü belirlenmeli, buna göre otlatma 

planlaması yapılmalıdır.  

- Hayvanların zarar veremeyeceği düzeyde gelişmiş orman alanları 

ıslah edilip daha sonra otlatmaya açılarak, meraların yükü 

hafifletilmelidir.   

- Meraların otlatmaya elverişsiz olduğu dönemler, hayvan girişlerine 

izin verilmemeli, vejetasyonun yenilenmesine ve bitkilerin maksimum 

verim seviyesine ulaşmasına imkan tanınmalıdır. İhtiyaç duyulan mera 

alanlarına gübre ve tohum takviyesi yapılmalıdır.  

- Türlerin otlama şekli ve meradan faydalanma yeteneklerinin farklı 

olması nedeniyle, koyun ve keçiler sığırlardan sonra meralara 

sokulmalıdır.  

- Meraları yetersiz olan bölgelerde tamamen meraya dayalı üretim 

yapan işletmelerdeki hayvan sayılarının azaltılarak mera kapasitesine 

göre sınırlandırılması, hayvanların meradan daha iyi faydalanmasını ve  

hayvan başına daha yüksek verim alınmasını sağlayabilir. 

- Sulu tarıma uygun ancak sulama altyapısı bulunmayan bölgelerde, 

sulama için gerekli altyapı oluşturularak başta yonca olmak üzere 

silajlık mısır, sudan otu ve üretilme imkanı olan her türlü kaliteli kaba 

yem kaynağının yetiştirilmesi ve mevcut yetiştirme alanlarının 

artırılması teşvik edilmelidir.   

- Barınak koşulları gözden geçirilerek, hayvan refahı ve hayvan 

haklarına aykırı durumlar düzeltilmelidir. İşletmelerin kapasiteleri 

belirlenerek bunun üzerinde hayvan barındırılmasına müsaade 
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edilmemelidir. Aynı zamanda hayvanların verimini olumlu yönde 

etkileyen bu düzenlemeler için yetiştiricilere teknik ve mali destek 

sağlanmalıdır. 

3.2 Orta vadeli çözümler 

- Tarım Bakanlığının 2005 yılı itibariyle resmi gazetede yayınlanan 

“Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği”  

kapsamında başlatmış olduğu “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 

Ülkesel Projesi” ile yerli ırkların ıslah edilerek verimlerinin artırılması 

amacıyla seleksiyon çalışmalarına başlanmıştır. Bu amaçlar 

doğrultusunda ırkların bulunduğu illerde Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştirici Birlikleri kurulmuştur. Ancak illerde kurulan bu Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinin işlevleri devletten alınan 

teşviklerin yetiştiriciye dağıtılmasının ötesine geçememiştir. Bu 

birliklerin tekrar gözden geçirilerek yapısal boyutta revize edilmeleri 

gerekmektedir.  

- Türkiye’de sürdürülebilir koyun yetiştiriciliğini sağlamanın yolu, 

öncelikle üretimi ekonomik kılacak yapısal değişimin 

gerçekleştirilmesidir. Bu yapısal değişime, ilk önce ırklara özgü et ve 

süt birliklerinin kurulmasıyla başlanmalıdır.  

- Kurulacak olan bu birlikler etçi ırka ait bir birlik ise mevcut etçi ırkın 

et verim özellikleri, sütçü ırk birliği ise mevcut sütçü ırkın süt verim 

özellikleri yönünde çalışmaların yapılabileceği bir Ar-Ge birimine 

sahip olmalıdır. Bu Ar-Ge birimlerine o bölgedeki Üniversite ve 

Araştırma Enstitüleri tarafından teknik destek sağlanarak, hedeflenen 
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verimlere etkili genlerin araştırılması ve moleküler markörlerin 

kullanılması temeline dayanan uygulamalarla ıslah çalışmaları 

yürütülmelidir.  

- Birlikler kendilerine bağlı yetiştiricilerin ürettikleri kuzularda 

moleküler genetik yöntemlerle yapılan analizlerin sonucunda, damızlık 

vasıfta olanların belirlemesi ve bu nitelikli damızlıkların 

bünyelerindeki yetiştiricilere dağıtılması, damızlık dışı olan kasaplık 

kuzuların pazarlanması veya süt birlikleri olarak yetiştiricilerin ürettiği 

sütün nitelikli ürünlere dönüştürülerek pazarlanması gibi işlevlere sahip 

olmalıdır. Bu sitemle kurulacak üretim modelleri hem üretilen ürünlerin 

toplu bir şekilde pazarlanması hem de ekonomik bakımdan daha karlı 

bir üretim modeline geçilmesini sağlayacak, hem de yetiştiriciler 

güvence altına almış olacaktır. Bu şekilde organizasyon yapılanması ve 

üretim modellerinin geliştirilmesi o bölgede üretilen hayvansal 

ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi altyapısının da gelişmesini 

sağlayarak istihdamı artıracaktır.              

-  Et kalitelerinin düşük olması sebebiyle yağlı kuyruklu koyun 

ırklarının kuzuları kesimden sonra kuyrukları çıkarılarak ince kuyruklu 

kuzu gibi batıdaki illerde normalinden daha yüksek fiyatlarla 

pazarlanmaya çalışılmaktadır. Bu ırkların etten ziyade süt verim 

özellikleri yönünden ıslah edilmesi daha uygun olacaktır. Örneğin 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen ve yağlı kuyruklu olan 

İvesi koyunu İsrail tarafından ıslah edilerek dünyada sayılı sütçü koyun 

ırkları arasında yerini almıştır. İvesi ırkından ıslah edilen Awassi 

koyunu laktasyon süt verimi 1940'larda 297 kg iken 1990'larda 500 
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kg'ın üzerine çıkarılarak dünyadaki birçok kıta ve ülkeye ihraç 

edilmiştir. Morkaraman ve Akkaraman ırklarında da İvesiye benzer 

sütçülük potansiyeli olduğu düşünülmelidir.   

 3.3 Uzun vadeli çözümler 

- Doğu bölgelerimizdeki illerde ince kuyruklu etçi koyun ırklarını 

yaygınlaştırmak amacıyla yapılmalıdır. Merinos, Kıvırcık, Karayaka, 

Ramlıç gibi etçi ırkların doğu illerinde, özellikle bakım ve besleme 

koşulları iyi ve kaliteli çayır ve meralara sahip bölgelerde, yarı entansif 

koşullarda adaptasyon denemeleri yapılarak, bu bölgelerdeki 

performansları ortaya konulmalıdır.  

-  İnce kuyruklu etçi ırklar yıl boyu kızgınlık gösterdiklerinden, yağlı 

kuyruklu ırkların hakim olduğu bölgelerde oluşturulacak bir kasaplık 

kuzu üretim modeli ile üreticilerin daha fazla gelir elde etmesinin 

yanında kuzu kesimi, kuzu eti işleme ve sakatatın değerlendirilmesi gibi 

alt sektörlerin gelişmesini sağlayacaktır.  

- Doğu bölgelerinde kasaplık kuzu üretim modellerinin oluşturulması, 

bölgedeki yetiştiricilere alternatif bir üretim şekli ortaya koyacaktır. Bu 

hem bölgedeki yerli ırk sayısını azaltacak hem de mera yükünü 

hafifleterek meraya dayalı üretimi daha sürdürülebilir hale 

dönüştürmüş olacaktır.   

- Türkiye’de kırsal kesimden büyük şehirlere olan göçün tersine 

döndürülmesi ve koyunculuk sektörünün yeniden canlandırılması için 

yetiştiricilerin daha karlı bir üretime yönlendirilmesi, ekonomik 

seviyelerinin ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.  
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 SONUÇ 

Türkiye mevcut topografik yapısı, iklim koşulları ve meralarının vasfı 

itibariyle, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha uygun bir ülkedir. Bu 

sebeple koyun yetiştiriciliği yüzyıllar boyu kırsalda yaşayan halkın 

önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Ancak son yıllarda sosyo-

ekonomik göstergeler kırsaldan kentlere göçün artarak devam ettiğini 

ve kırsalda yaşayan halkın refah düzeyini yükseltmek amacıyla, 

koyunculuk faaliyetlerine alternatif olarak başka alanlara yöneldiğini 

göstermektedir. Bu da hem ülke ekonomisi hem de üretilen hayvansal 

ürün miktarı bakımından olumsuz durumların ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır. Koyun yetiştiriciliğinin daha karlı ve sürdürülebilir bir 

şekilde yapılabilmesi için, mevcut sıkıntıların giderilmesi, mera 

alanlarının korunması ve ıslah edilmesi, bölge ve pazar koşullarına 

uygun üretim modelleri ve hayvan ıslah stratejilerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir  
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GİRİŞ 

Tavuk yetiştiriciliğinde başarı, verim özellikleri yüksek ırkların 

kullanılmasının yanında, dengeli ve ekonomik besleme, uygun pazar 

koşullarının sağlanması, çiftlik idaresinin iyi olması, hastalıklar ve 

asalaklara karşı gerekli tedbirlerin alınması gibi etmenlerle doğrudan 

ilişkilidir. Kümesteki tavukların genetik kapasiteleri ne kadar iyi olursa 

olsun, çevresel etmenleri oluşturan barınak ve besleme koşullarının 

uygun olmaması durumunda tavukların beklenen verim seviyesine 

ulaşması mümkün değildir. Tavukçuluk işletmelerinde yem maliyetleri 

toplam giderlerin yaklaşık %70’ini oluşturmasından dolayı üretimin 

karlılığı açısından besleme önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle 

tavuk işletmelerinden istenilen düzeyde kazanç elde edebilmek için 

ucuz ve yeterli besleme oldukça önemlidir. 

Öte yandan besleme hem yumurtanın hem de tavuk etinin kalitesine 

doğrudan etki etmektedir. Yapılan araştırmalarda, tavuk rasyonlarında 

kullanılan yemlerin miktarı ve kalitesi ile günlük ağırlık kazancı, 

yumurta büyüklüğü, tavuk derisinin ve yumurta sarısının rengi, 

yumurta kabuğunun kalitesi, yumurtada bulunan vitaminlerin içeriği, 

tavuk eti ve yumurtanın tadı ve kokusu arasında ilişki olduğu 

belirlenmiştir (abdelatty ve ark., 2020). 

Kanatlıların beslenmesi, diğer hayvanlarda olduğu protein, 

karbonhidrat, yağ, mineral, vitamin ve suyun hayvanların ihtiyaçları 

doğrultusunda rasyona değişik oranlarda katılması ile yapılmaktadır. 

Çoğu besin maddeleri enerji (karbonhidrat ve yağlar) ve proteinlerin 

her ikisini de içerirler. Yemler genellikle enerji ve protein içeriklerine 
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göre gruplandırılmaktadır. Yemlerin çoğu protein, karbonhidrat ve 

yağları yapılarında bulundurmaktadır. Katı ve sıvı yağların yapısında 

protein bulunmamaktadır. Kanatlı beslemede maksimum verimi elde 

edebilmek için rasyonda enerji ve proteinin uygun oranda 

bulundurulması zorunludur. Vücudun kullanabileceği miktardan daha 

fazla proteinin rasyonda bulunması, diğer besin maddelerine göre 

nispeten pahalı olan proteinlerin dışkı ile dışarı atılması sonucu üretim 

maliyetini arttırmaktadır. Ayrıca hayvanların yaşlarına ve verim 

dönemlerine göre besin madde ihtiyaçları da farklılık göstermektedir. 

Örneğin ham protein (HP) gereksinimi, büyümekte olan civcivler için 

% 16-24, yumurta verimi için % 15-17, yaşama payı için % 10-12 

olarak değerlendirilmektedir (Bonato MA ve ark., 2016). Genel olarak 

bütün kanatlılarda, kuluçkadan çıktıktan sonraki ilk 2-3 haftalık 

dönemde protein ihtiyacı fazla olmaktadır. Kanatlı beslemede 

rasyondaki protein oranları önemli olmakla beraber, esansiyel 

aminoasit miktarının uygun seviyede olması durumunda diyetteki 

protein içeriğinin biraz azaltılması verim üzerine etki etmezken yem 

maliyetinin düşmesine neden olabilmektedir. Genel olarak genç 

kanatlılarda ve yumurtlama dönemindeki tavuklarda mineral ve vitamin 

gereksinimi daha fazladır. Benzer şekilde hızlı büyüyen hayvanların 

yavaş büyüyenlere oranla mineral ve vitamin ihtiyaçları daha fazladır.  

Hayvanların yaşamlarına devam edebilmeleri için düşük miktarda yem 

ve su yeterli olabilmekle beraber, yaşama payı için yeterli miktarda 

enerjinin tavukların tüketimine sunulmaması durumunda önce canlı 

ağırlık kaybı daha sonra ise ölüm tablosu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 
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hayvanların yaşaması için protein, yağ, mineral ve vitamin 

gereksinimleri de vardır. Kuluçkadan çıkan civcivlerin büyümesi, 

erişkin tavukların ise yumurta verebilmesi için yaşama payın enerjisine 

ek olarak verim payı enerjisi de rasyon ile karşılanmalıdır. 

Tavuk yetiştiriciliğinde son dönemlerde elde edilen başarıların 

temelinde besleme alanındaki yeni gelişmeler ve bunların yem 

endüstrisi ile tavuk beslemede uygulanmasının önemli bir etkisi vardır. 

Kanatlı besleme ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde etlik piliçlerde 

bir kilogram canlı ağırlık için tüketilen yem miktarı 1.8 kg, yumurtacı 

tavuklarda ise bir kilogram yumurta verimi için tüketilen yem miktarı 

2.2 kg seviyelerine kadar düşürülmüştür. 

KANATLILARIN BESLENME BAKIMINDAN ÖZELLİKLERİ 

Kanatlıların sindirim kanalının vücut büyüklüklerine oranla diğer 

canlılardan kısa olması ve mikroorganizma populasyonunun az olması 

dikkate alınarak tavuk beslemede göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

Tavuklarda selülaz enziminin bulunmamasından dolayı yemlerde 

bulunan selülozu sindiremezler. Ayrıca, tavuklar rasyonla aldıkları total 

ham selüloz kısmını oluşturan lignin, pektin ve kitin gibi yapıları da 

sindirememektedirler. 

Genel olarak tavuklar, enerji ihtiyaçlarını karşılayıncaya kadar 

beslenirler; geriye kalan besin maddelerinin alınmasını veya 

karınlarının doymasını beklemeden yem yemeyi bırakırlar. Rasyondaki 

enerji içeriğinin düşük olduğu durumlarda, fazla yem tüketerek enerji 
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açığını tamamlamaya çalışırlar. Rasyondaki enerji miktarı çok düşük 

seviyede ise, tavukların sindirim sisteminin fiziksel hacmi ve 

dolayısıyla yem depolama kapasitesi sınırlı olduğundan fazla yiyerek 

oluşan enerji açığını kapatamayabilirler. Buna karşın rasyonun enerji 

içeriği çok yüksek olursa, tavuklar enerji gereksinimlerini erken 

karşılayacakları için yem yemeyi bırakırlar. Bu durum diyet ile alınması 

gereken diğer besin maddelerinin yetersiz alınmasına yol açabilir. 

Yapılan çalışmalar rasyonun enerji içeriğinin % 1 oranında artması 

veya azalmasının yem tüketimini yaklaşık olarak % 0.8 oranında 

artırmakta veya azaltmakta olduğunu göstermektedir (Özkan, 1992). 

Tavuklarda tat alma duyusu, koku alma duyusuna göre daha iyi olsa da 

yine de çok iyi değildir. Tavuklar mısır ve buğdayı; çavdar, yulaf ve 

arpaya, parlak veya açık renge sahip yemleri; koyu renkli yemlere, iri 

öğütülmüş yemleri çok ince kıyılmış yemlere, su içeriği yüksek olan 

yemleri kuru yemlere tercih ederler. Tavuklar yemlerle alınan toksik 

yapılara karşı oldukça hassastır (Nazieh I Al Khalaileh, 2018). 

KANATLILARDA SİNDİRİM SİSTEMİ  

Kanatlıların sindirim sistemi anatomisi diğer hayvanların sindirim 

sistemlerinden oldukça farklıdır. Kanatlılar enerji gereksinimlerini 

gidermek amacıyla çok yem tüketirler ve metabolizma hızları 

yüksektir.  

Kanatlılarda sindirim sistemi ağız, dil, yutak (pharnx) yemek borusu 

(oesophagus), kursak, mide, ince ve kalın bağırsaklar, sekum ve kloaka 

olacak şekilde sıralanır (Şekil 1).  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Al+Khalaileh+NI&cauthor_id=30311487


493 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

 

Şekil 1. Kanatlılarda sindirim sistemi anatomisi 

Ağız ve Yutak  

Kanatlılarda alt ve üst çenenin uzamasıyla gaga şekillenmektedir. 

Kanatlılar gagaları sayesinde düz zemindeki yemleri zorlanmadan 

alabilmektedirler. Kanatlıların ağzında dişlerin bulunmamasından 

dolayı yemlerin daha küçük parçalara ayrılması ve öğütülmesi işlemini 

başka organlar yapmaktadır. Oldukça hareketli bir kemiğe penetre olan 

dilin arka kısımlarında çok sayıda papilla bulunmaktadır. Bu durum 
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alınan yemlerin yutağa doğru ilerlemesini kolaylaştırmaktadır. 

Kanatlılarda ağız içinde tükürük salgısı düşüktür ve başlıca fonksiyonu 

yemlerin yutulmasında kayganlık sağlamaktır. Tavuklar günlük 7-25 

cm3 tükürük salgılamaktadır. Tükürüğün yapısında yer alan pityalin 

miktarı düşük olmasına rağmen nişastanın sindirimi üzerine etki 

gösterebilmektedir. Ağız boşluğu ve burun arasında yer alan oluktan 

dolayı negatif basınç oluşmamaktadır. Bu durum kanatlılarda suyun 

yutkunması esnasında başlarını havaya kaldırmalarına neden 

olmaktadır.  

Yemek Borusu ve Kursak  

Yetişkin bir tavukta yemek borusunun uzunluğu 15-20 cm kadardır. 

Yemek borusu çok ince cidarlıdır ve esneme kabiliyeti oldukça yüksek 

olduğundan dolayı genişleyerek hacmini artırabilme özelliğine sahiptir. 

Yemek borusunun orta kısmı genişleyerek yemlerin bekletildiği kursağı 

oluşturmaktadır. Tükürük salgısının düşük olmasından dolayı yeterince 

ıslatılamayan yemler kursakta ıslatılır. Tükürüğün yapısında bulunan α-

amilaz enzimi sayesinde kısmen de olsa karbonhidratların sindirimi 

burada gerçekleşir. Kursakta enzim salgısı bulunmamaktadır ama 

yemlerde bulunan bitkisel veya mikrobiyel orijinli enzimler sindirim 

üzerine etki etmektedir. Kursakta bekletilen yemler mide içeriği 

azaldıkça yavaş yavaş mideye doğru gönderilirler. Bu geçiş süreci, bezli 

midenin boş olduğu zamanlarda bekletilmeden olur, aksi durumda 

yemlerin kursaktan mideye geçmesi 5-8 saat kadar sürebilmektedir. Su 

içeriği düşük olan yemler, kırılmamış tane yemler ve selüloz 
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bakımından zengin olan yemlerin kursakta bekleme süreleri daha 

uzundur (Ladine Ç ve Zümrüt A, 2006). 

Mide  

Kanatlılarda mide, bezli mide ve kaslı mide olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

Bezli mide  

Kimyasal sindirim bezli midede gerçekleşmektedir. Yemlerin burada 

kalma süreleri kısa olduğu için sindirim sınırlı olarak 

gerçekleşmektedir. Mide duvarında bulunan bezlerden hidroklorik asit 

(HCl) ve pepsin salgılanmaktadır. Proteinlerin yapı taşlarına ayrılması 

burada başlamaktadır.  

Kaslı mide (taşlık) 

Bezli mideye kıyasla daha büyük olan kaslı midede salgı yoktur. Kaslı 

midenin temel fonksiyonu yem tanelerini kırmak ve öğütmektir. 

Taşlıkta bulunan taş parçaları (grit) diş görevi görmektedir. Gritler 

kasların da yardımıyla, kursaktan gelen yemleri daha küçük 

parçacıklara ayırmaktadır. Kanatlılar ihtiyaç duydukları gritleri ya 

rasyonla almaktadır ya da çevreden temin etmektedir. Taşlıkta grit 

olmaması ve sürekli öğütülmüş yemlerin tüketilmesi taşlık kaslarının 

zayıflamasına neden olmaktadır.  

Mide Taşları (Grit)  

Erimeyen çakmaktaşı ve granit önemli mide taşı kaynaklarıdır. 

Eriyebilme özelliği gösterdiğinden dolayı mozaik taşlarının rasyonlara 
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ilave edilmesi uygun değildir. Mozaik taşları, kalsiyum içeriğinin 

yüksek olması, ucuz ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle rasyonlarda 

çok sık kullanılmaktadır. 

Hayvanlara verilen grit tanelerinin büyüklüğü hayvanın yaşı ile 

doğrudan ilişkilidir. 1 haftalık yaştaki hayvanlara ince, 2-10. Haftalık 

yaştaki hayvanlara orta, daha büyük yaştaki hayvanlara ise iri (5 mm 

büyüklüğünde) grit taşları verilmelidir. Gritler ilk hafta yemin üzerine 

serpiştirilerek hayvanlara verilirken daha sonraki dönemlerde 100 

tavuğa 500 g/ay dozunda hesaplanarak ayrı bir yemlikte verilir (Hasan 

Rüştü K ve Ahmet Ş, 2017). Grit taşlıkta sürtünme ile yeterince 

küçüldükten sonra sindirim kanalında ilerleyerek defekasyonla dışarı 

atılmaktadır. Grit kullanımı yem tüketiminde % 10-15 gibi ciddi bir 

oranda azalmaya neden olarak karlılığı önemli derecede arttırmaktadır. 

Ayrıca hayvanlara ince öğütülmüş yemlerin sunulması sonucunda 

taşlıkta oluşan deformasyonlar ve hemorajiler grit kullanımı ile tedavi 

edilebilmektedir.  

Bağırsaklar 

Taşlıktan öğütülmüş olarak çıkan yem maddelerinin sindirimi ince 

bağırsakta devam etmektedir. Sindirilen besin maddelerinin emilimi 

bağırsaklarda gerçekleşmektedir. Burada pankreas, safra ve ince 

bağırsak enzimleri kimyasal sindirim üzerinde rol oynamaktadır. 

Nişasta, yağ ve protein gibi besin maddelerinin su ile parçalandığı ve 

sindirildiği ince bağırsakların üst bölümüne duodenum adı 

verilmektedir. Son ürünlerin emilimi büyük ölçüde duodenumda 

gerçekleşmektedir. Kanatlılarda bir çift sekum bulunmaktadır. Kısıtlı 
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düzeyde mikrobiyel sindirim gerçekleşse de bu durum besleme 

açısından dikkate alınmamaktadır. Tavuklarda yaklaşık uzunluğu 10 

cm civarında olan kalın bağırsaklar ve kloaka sindirim sistemini 

oluşturan son anatomik oluşumlardır. Kalın bağırsakta bulunan 

mikroorganizmalar tarafından sindirilmeyen yemler dekompoze 

edilerek gaita oluşmaktadır. Kalınbağırsakların son bölümüne üreterler 

açılmaktadır. Bu bölgede dışkı ve idrar toplanır. Defekasyon esnasında 

dışkı ve idrar atılımı beraber gerçekleşmektedir. 

TAVUKLARDA SİNDİRİM VE EMİLİM 

Yemlerin Ağza Alınması, Yutma ve İştah 

Kanatlılarda diş ve dudakların vazifesini yapan gaga, sert zemin 

üzerindeki besinlerin kolaylıkla alınmasını sağlar. Kanatlılarda gaganın 

morfolojik yapısı ile kanatlının tükettiği besinler arasında büyük ilişki 

vardır. Gaga şekli, tavuklarda sert zemin üzerinde bulunan tane yemleri 

kolay bir şekilde toplamaya yarayacak şekilde kısa, buna karşın leylek 

ve karabatak gibi kanatlılarda yumuşak toprağın içinde veya çamurda 

yaşayan canlıları yakalayacak şekilde uzun ve güçlü bir yapıya sahiptir. 

Tavuklarda koku ve tat alma duyuları iyi gelişmediğinden, besinlerin 

alınmasında dokunma ve özellikle de görme duyusu önemli rol 

oynamaktadır. Katı yemlerin alınmasında gaga ve dil görev 

almaktayken, sıvı yemlerin ağıza alınıp sindirim kanalına 

gönderilmesinde baş hareketleri önem kazanmaktadır. Sıvı tüketiminde 

kanatlılar gagalarını suya daldırmakta ve başlarını önden arkaya doğru 

hareket ettirmek sureti ile sıvı yemlerin arkaya kısımlara doğru hareket 

etmesini sağlarlar. Yemlerin ağız boşluğundan oesophagusa 
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aktarılmasında, ağız boşluğu ile oesophagus arasındaki basınç farkı ve 

başın aşağıdan yukarıya doğru hareketi etkili olmaktadır. Tavuklarda 

tokluk ve açlık hissinin oluşmasından beynin hipotalamus kısmı 

sorumludur (Duah ve ark., 2020). 

Besinlerin Sindirim Kanalından Geçişi 

Kanatlılarda alınan yemlerin sindirim kanalından geçiş süresi; yemlerin 

içerdikleri su miktarına, yemlerim tane olarak veya kırık olarak 

alınmasına, sindirim kanalında bulunan besin miktarına, hayvanın yaşı 

ve fizyolojik durumuna ve tüketilen yem miktarına göre değişmekle 

beraber 2.5-12 saat arasında değişiklik göstermektedir. Kurutulmuş 

yulafın, mısır ve buğdaya kıyasla sindirim kanalından geçiş hızı daha 

yavaştır. 

Sindirim ve Absorbsiyon 

Kanatlılarda sindirim, ağızda başlayıp kalın bağırsakta sona ermektedir. 

Sindirim olayı, gaga vasıtasıyla alınan yemlerin sindirim kanalında 

yumuşatılması, mekanik sindirim ile daha küçük parçalara bölünmesi 

ve enzimlerin aktivitesiyle gerçekleşmektedir. Yemlerin ıslatılması ve 

daha küçük parçalara bölünmesinde daha çok kursak ve taşlık rol 

almaktadır. Büyük moleküllü besinler; tükürük bezleri, bezli mide, 

pankreas ve bağırsaklar tarafından salgılanan enzimler ve safranın 

etkisi ile yapı taşlarına ayrılarak bağırsak duvarından absorbe olurlar. 

Bu şekilde karbonhidratlar fruktoz ve galaktoza, proteinler 

aminoasitlere, yağlar ise yağ asitleri ve gliserole ayrıştırıldıktan sonra 

emilime hazır hale gelirler (Duah ve ark., 2020). 
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Ağızda ve Kursakta Sindirim  

Kanatlılarda alınan besin maddelerinin ağızda bekleme süresi ve 

tükürük salgısının az olmasından dolayı ağızdaki sindirim kısıtlı 

düzeyde gerçekleşmektedir. Tükürük salgısında bulunan pityalin 

enzimi nişastayı maltoza kadar ayrıştırmaktadır. Ağıza tükürük yardımı 

ile ıslatılan yemler başın önden arkaya doğru hareketi ile yemek 

borusuna aktarılmaktadır. Yemek borusunun peristaltik hareketleri 

sayesinde yemlerin kursağa iletimi gerçekleşmektedir. Kursak, 

yemlerin bekletilmesi için gerekli ortamı sağlamanın yanı sıra mekanik 

ve kimyasal sindirime de yardımcı olmaktadır.  

Tavuklarda kursağın mukozal bezlerinde bol miktarda salgı 

oluşmaktadır. Bu salgılar kursaktaki yem maddelerinin ıslatılarak 

yumuşatılmasını sağlamaktadır. Kursak salgısında enzim 

bulunmamakla beraber alınan yemler ile kursağa kadar gelen 

mikroorganizmalar aracılığıyla karbonhidratlar laktik aside kadar 

parçalanabilmektedir. 

Midede Sindirim  

Kursaktan ayrılan yemler bezli mideye geçerler. Hacimce küçük olan 

ve çok sayıda mukoz bez içeren bu bölümde yemler beklemez. Sadece 

bezli mideden geçiş esnasında mide salgısı ile bulaşır. Mide salgısının 

yapısında pepsin ve HCl asit bulunmaktadır. Yem tüketimi esnasında 

bezli mide sindirime hazırlanarak salgı miktarını artırmaktadır. 
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Bezli midede sindirim salgılarıyla bulaşık hale gelen yemlerin kimyasal 

sindirimi taşlıkta başlayarak duodenumda devam etmektedir. Mide 

salgısı etkisini en çok taşlık ve duodenumda göstermektedir. 

Bağırsaklarda Sindirim  

Bağırsaklar, enzimatik sindirimin tamamlandığı ve yapı taşlarına 

ayrılan besinlerin bağırsak duvarını geçerek kana karıştığı organlardır. 

İnce bağırsaklarda pH derecesi 6.3’e kadar yükselebilmektedir. 

Bağırsaklarda amilaz, proteaz ve lipaz enzimleri bulunmaktadır. Ayrıca 

pankreas salgısı ve safra da duodenuma dökülmektedir. Bu salgıların 

salgılanmasını tetikleyen sekretin hormonu ince bağırsaktan 

salgılanmaktadır. Pankreas salgısında protein, karbonhidrat ve yağları 

parçalayan enzimler bulunmaktadır. Pankreas salgısında bulunan 

tripsin enzimi ile bezli mideden salgılanan pepsin intestinal sistemde 

birlikte aktivite göstermektedirler.  

Kümes hayvanlarında emilim olayı diğer hayvanlara kıyasla daha hızlı 

gerçekleşmektedir. Bunda vücut sıcaklığı ve nabız sayılarının daha 

yüksek olması etkili olmaktadır. Emilim büyük oranda ince 

bağırsaklarda gerçekleşmektedir. Suyun geri emildiği kalın bağırsaklar 

ve kör bağırsakta sindirim oldukça sınırlı düzeydedir. Kör 

bağırsaklarda bulunan mikroorganizmalar, bir kısım selüloz ve 

pentozun sindimini gerçekleştirmektedirler. Ayrıca kanatlılarda bazı 

vitaminlerin sentezi kör bağırsakta olabilmektedir. Bu vitaminlerin 

emiliminin gerçekleşmeyip dışkı ile dışarı atılmasından dolayı 

beslenmede etkili olmamaktadır.  



501 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

Absorbsiyon  

İnce bağırsaklardaki absorbsiyonun büyük kısmı duedonumda 

gerçekleşmektedir. Duodenum duvarında bulunan villuslar emilimin 

olması için oldukça uygun bir morfolojik yapıdadır. Villusların 

yapısında bulunan kan ve lenf damarları, emilen besinlerin transportunu 

sağlamaktadır. Yağların sindirilmesiyle oluşan gliserol ve yağ asitleri 

safra asitlerinin yardımıyla absorbe olup lenf damarları ile 

taşınmaktadır. Villuslardan absorbe olan gliserol ve yağ asitleri 

trigliseritleri meydana getirmektedir.  

Karbonhidratların yapı taşları olan basit şekerler, proteinlerin 

parçalanmasıyla oluşan aminoasitler ve mineral maddeler villuslarda 

bulunan kan damarları aracılığıyla emilmekte ve taşınmaktadırlar. 

Kanatlı rasyonlarında bulunan yemlerinin daha iyi sindirilmesi için 

selüloza da gereksinim vardır. Rasyonda % 3-5 oranında yer alması 

gereken ham selüloz (HS) veya sindirilemeyen yapılar, sindirim 

kanalında topaklaşma ve hamurlaşıp kompakt hale gelme gibi fiziksel 

olayları engelleyerek enzimlerinin aktivitelerinin daha iyi olmasına 

yardımcı olurlar. Ayrıca HS bağırsak hareketliliğini sağlayarak 

konstipasyonu önlemeye yardımcı olur. 

TAVUKLARIN BESİN MADDE İHTİYAÇLARI 

Enerji İhtiyaçları  

Diğer canlılarda olduğu gibi kanatlılar da solunum, dolaşım, sindirim 

gibi yaşamsal fonksiyonların gerçekleşebilmesi ve verim verebilmesi 

için enerjiye gereksinim duyarlar. Tavuklar rasyonlarındaki enerjinin 
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tamamından yararlanamamaktadırlar. Yemlerdeki enerjinin bir kısmını 

idrar, bir kısmını defekasyon ve bir kısmını da ısı ile kaybetmektedirler. 

Kanatlılarda dışkı ve idrar birlikte atıldığından, mikrobiyel sindirim 

sonucu açığa çıkan gaz miktarı çok az olduğundan ve deri yoluyla 

kaybedilen ısı hesaba katılmadığından, enerji birimi olarak metabolik 

enerji (ME) değeri kullanılmaktadır. 

Tavuk rasyonlarında enerji-protein balansı çok önemlidir. Enerji içeriği 

yüksek olan rasyonların protein içeriği de yüksek, enerji miktarı düşük 

olan rasyonların bulundurdukları protein seviyeleri de düşük olmalıdır. 

Çünkü tavuklar enerji miktarı yoğun olan rasyondan az, enerji 

bakımından fakir olan diyetlerden çok tüketerek enerji gereksinimlerini 

karşılarlar. Tavuklar enerji içeriği düşük olan rasyondan fazla 

tüketmektedirler. Sindirim sisteminin fiziksel kapasitesi sınırlı 

olduğundan, fazla yem tüketimi ile total besin madde gereksiniminin 

karşılanması her zaman sağlanamayabilir. Enerji içeriği düşük yemle 

beslenen civcivlerde bir süre sonra büyüme durmakta ve yağ rezervleri 

azalmaktadır. Bu durum devam ettiği takdirde vücutta kısıtlı düzeyde 

depo edilen glikojen kullanılmaktadır. Bu durumu takiben yağlar ve son 

olarak vücut proteinleri kullanılmakta ve ardından hayvanlarda ölüm 

gerçekleşmektedir.  

Enerji Düzenlenmesi 

Tavukların istenilen düzeyde gelişim gösterip verim verebilmeleri için 

enerji içeriği yüksek olan rasyonların tüketilmesi yeterli değildir. 

Ancak rasyonda enerji içeriği ile protein miktarı beraber arttırıldığı 

takdirde istenilen düzeyde büyüme ve verim elde edilebilmektedir. 
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Yumurta tavuklarında enerji gereksinimi kümes sıcaklığı da hesaba 

katılarak aşağıdaki formül kullanılarak tahmin edilebilir (M Mustafa E 

ve Nihat Ö, 1995). 

Kcal/tavuk gün = CA(170-2.2T)+2E+5∆CA (Beyaz yumurtacı) 

Kcal/tavuk/gün = CA(140-2.0T)+2E+5∆CA (Kahverengi yumurtacı) 

 

CA = Canlı ağırlık, kg.                          T = Çevre sıcaklık derecesi, oC. 

                                                                  %üretimXyumurta ağırlığı,g 

E = Günlük yumurta kütlesi, g/ tavuk/gün =  

                                                                                          100 

∆ CA = Günlük canlı ağırlık artışı,  g/ tavuk/gün   

Kümesteki tavukların enerji tüketimi aşağıdaki formüle göre de 

hesaplanabilir; 

                                Kcal/Kg yem X tüketilen yem g/ tavuk/gün   

Kcal/ tavuk/gün  = 

     1000 

Enerji tüketiminin sınırlayıcı etmen olduğu belirli zamanlarda diyetin 

besin madde yoğunluğu yükseltilmelidir. Aynı durum kritik periyod 

olarak nitelendirilen kümese getirilme anı ile en yüksek verimi verme 

arasında geçen dönem içinde geçerlidir. Tavukların verim olarak pik 

dönemlerinde günlük 255-265 Kcal’den az enerji tüketmesi, 

hayvanların maksimum verim performansına ulaşamamasına ve 

yumurta büyüklüğünün düşmesine yol açabilir. 
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Sıcaklık stresi, günlük tüketilen yem miktarını dolayısıyla enerji alımını 

azaltır (Saeed M. ve ark., 2019). Çevre sıcaklığının yüksek olduğu 

dönemlerde diyete yağ ilavesi yapılarak rasyonun enerji içeriği 

artırılmalıdır.  Bu sayede, yumurta verimi ile yumurta büyüklüğünde 

meydana gelecek azalmaların önüne geçilebilir. 

Yapılarında yüksek enerji içeri bulundurduklarından dolayı yağlar 

rasyonların enerji içeriğini artırmak amacıyla kullanılmaktadırlar. 

Ayrıca enerjice zengin olmaları sıcaklık stresinin olumsuz etkilerini de 

azaltmaktadır. Bitkisel yağlar yapılarındaki linoleik asit nedeniyle 

yumurta büyüklüğünü artırıcı etki göstermektedir. Tablo 1’de 

yumurtacı tavuk rasyonlarında farkı dönemler ve farklı çevre 

sıcaklıklarında kullanılacak yağ miktarı gösterilmiştir. Rasyonda 

kullanılan yağ miktarı artıkça protein yoğunluğu da artırılmalıdır. 

Tablo 1. Yumurtacı tavuk diyetlerinde farkı dönemler ve farklı çevre sıcaklıklarında 

kullanılacak yağ miktarları (Leeson, 1986) 

 Katılan Yağ Düzeyi  % 

Günlük sıcaklık oC Büyüme dönemi 16-32 haftalar 
32. haftadan 

sonra 

35 oC’den yüksek % 3 % 3 % 2 

30-35 oC arası % 2 % 2 % 1 

30 oC’den az % 0 % 1 % 0 

 

Kanatlılarda Enerji Kullanımına Etki Eden Faktörler 

1. Irk: Büyük yapılı ırkların yaşama payı enerji gereksinimleri daha 

fazla olduğundan, düşük canlı ağırlığa sahip ırklara kıyasla daha fazla 

yem tüketirler. 
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2. Büyüme: Büyüme dönemlerinde kanatlıların besin madde 

gereksinimleri değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik, 

organizmalarındaki yağ ve protein üretimlerine göre farklılık gösterir. 

Ayrıca gelişimini tamamlamış kanatlılarda yağ sentezi arttığından ve 

yağ sentezi için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulacağından, canlı ağırlık 

artışının gerçekleşmesi için daha fazla enerji alımı gerekmektedir. 

3. Aktivite: Tavuklarda yetiştirme modeline göre hareket miktarı 

değişiklik göstermektedir. Hareket oranı ile enerji gereksinimi doğru 

orantılıdır. 

4. Verim Miktarı: Kanatlılarda canlı ağırlık artışı, yumurta sayısı ve 

yumurta büyüklüğü gibi verim parametrelerinin düzeyi arttıkça besin 

madde gereksinimleri de artmaktadır. Tavuklarda bir adet yumurta ile 

atılan enerji yaklaşık 90 kcal civarındadır. Bu değer yumurta 

büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.  

5. Çevre sıcaklığı: Enerji gereksinimine etki eden en önemli 

etmenlerden biri çevre sıcaklığıdır. Tavukların vücut sıcaklığı sabit bir 

değerdedir. Çevre sıcaklığının düşük olduğu koşullarda tavuklar vücut 

sıcaklığını stabil tutabilmek için daha çok enerjiye gereksinim 

duyduklarından yem tüketimi artmaktadır. Bu nedenle soğuk çevre 

sıcaklığında yaşama payı için ihtiyaç duyulan enerji miktarı artar. 

Normal çevre koşullarında bir yumurta tavuğunun günlük enerji 

gereksinimi ortalama 360 kcal/ ME’dir.  Ortam sıcaklığının 15-30 oC 

arasındaki her 1 oC’lik artışı ile yem tüketiminde günlük ortalama 

olarak 1.5 g oranında azalma meydana gelmektedir. Sıcaklığın 30 

oC’nin üzerine çıktığı durumlarda bu değer 4 grama kadar 

artabilmektedir (Leeson, 1986). Fakat kanatlılar için optimum çevre 
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sıcaklığı yaşa göre değişmektedir. Kuluçkadan yeni çıkan civcivler için 

kümes sıcaklığının 34-35 oC olması gerekirken, yetişkin tavuklarda bu 

değer 18-20 oC dir. 

Protein İhtiyacı  

Aminoasitlerin peptit bağları ile bağlanması sonucu proteinler 

oluşmaktadır. Aminoasitler yüksek molekül ağırlıklı organik yapılardır. 

Tavuklar ihtiyaç duydukları aminoasitleri sentezleyebilme özelliğine 

sahip değillerdir. Bundan dolayı esansiyel aminoasitlerin rasyon ile 

birlikte verilmesi gerekmektedir. Kanatlı rasyonlarında lizin ve 

metiyonin aminoasitlerinin genellikle yetersiz olmalarından dolayı 

diyete ilave edilmeleri gerekmektedir. Yumurta tavuğu rasyonları % 

15-18 oranında ham protein (HP) içermelidir. Mono gastirik olan 

tavuklarda proteinin miktarından çok içerdiği aminoasit çeşitliliği 

önemlidir. Aminoasit gereksinimin en ideal şekilde karşılanabilmesi 

için diyette birden fazla protein kaynağının kullanımı önerilmektedir 

(Osman O. ve ark., 2012).  

Mineral Madde Gereksinimi  

Tavuklar büyüme, gelişme ve verim dönemlerinde farklı oranda 

mineral maddeye ihtiyaç duymaktadırlar. Gereksinim duydukları en 

önemli minerallerin başında kalsiyum ve fosfor gelmektedir. Civciv ve 

piliç diyetlerinde % 1 kalsiyum, % 0.5 fosfor olması genellikle 

ihtiyaçlarını karşılamaya yetmektedir. Yumurta tavuğu rasyonlarında, 

yumurta kabuğuyla beraber fazla miktarda kalsiyum atıldığı için daha 

fazla kalsiyuma gereksinim duyulmaktadır. Rasyonda % 3-4 kalsiyum, 
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% 0.7 fosfor bulunması yumurta tavuklarının gereksinimlerini 

karşılanması için gereklidir. Kalsiyum yetersizliğinde; yem 

tüketiminde azalma, büyümede yavaşlama, bazal metabolizma hızında 

artma, harekete karşı isteksizlik, raşitizm, duruş bozukluğu, yumurta 

verimi ve yumurta kabuğu kalitesinde azalma gibi semptomlar 

görülmektedir. 

Vitamin İhtiyacı  

Vitaminler yaşamsal aktivitelerin devamı için gerekli olan ve dışardan 

alınması zorunlu olan maddelerdir. Canlı organizmada meydana gelen 

her biyokimyasal reaksiyonda bir veya daha fazla vitamin rol 

almaktadır.  

Yağda çözünen vitaminler (A, D, E ve K) vücutta genellikle karaciğer 

ve adipöz dokuda depolandığı halde, suda çözünen vitaminler (B grubu 

vitaminleri ve C vitamini) depolanamazlar. Bu nedenle suda çözünen 

vitaminlerin eksikliğinde klinik bulgular kısa sürede ortaya 

çıkmaktayken yağda çözünen vitaminlerin rasyon ile alınmaması 

neticesinde klinik bulgular orta-uzun vadede görülmektedir. Rasyona 

iyi dengelenmiş vitaminlerin ilavesi ile vitamin yetersizliğine bağlı 

hastalıklardan korunmak mümkündür. Tavuklarda vitamin gereksinimi 

aşağıda sıralanan etmenlere göre değişmektedir. Bunlar; 

1. Bağırsak mukozasındaki dejenerasyonlar ve yaralanmalardan dolayı 

absorbsiyonun azalması. 

2. Yaralı dokuların onarımı için vitamin ihtiyacının artması. 

3. İmmun sistemin güçlenmesi için gereksinimin artması. 
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4. Karaciğer hastalıklarında rezerv vitaminlerin kullanılması sonucu 

depolardaki vitaminlerin azalması. 

5. Hastalıklar sonucu oluşan iştahsızlık ve vitaminlerin emilimini 

olumsuz etkileyen diğer faktörler vitamin gereksinimini 

artırabilmektedir. 

Yağ İhtiyacı  

Yağlar içeriğinde yoğun enerji bulundurmaları, esansiyel yağ asidi 

kaynağı olmaları, yemin tat ve görünümünü iyileştirmeleri, tozumayı 

önleyerek akciğer hastalıklarından korunmayı sağlamaları, yağda 

eriyen vitaminleri bulundurmaları ve peletlemeyi kolaylaştırmalarından 

dolayı daha çok etlik piliç rasyonlarında kullanılsa da yumurta tavuğu 

diyetlerine de belirli oranlarda katılmaktadır. 

Su İhtiyacı  

Su canlı organizmada birçok metabolik aktivitenin yürütülmesinde rol 

almaktadır. Besin maddelerinin hücrelere taşınması ve hücre içinden 

atık maddelerin uzaklaştırılmasında rol alan kan, interselüler ve 

intraselüler sıvıların temel yapısını oluşturmaktadır. Civcivlerde toplam 

ağırlığın %70’i, erişkinlerde %55’i ve kan plazmasının %90’ı sudan 

oluşmaktadır. Aynı şekilde Yumurtanın yaklaşık % 60' ı sudan 

oluşmakta ve bir yumurta ile vücuttan 38 g su atılmaktadır (Karaalp M. 

ve E Demir, 1995). Bir tavuk tükettiği 100 g yem için yaklaşık 200 ml 

suya ihtiyaç duymaktadır. Sıcak ortamlarda bu miktar 250-300 ml'ye 

kadar artabilmektedir. Su tüketiminin azalması yem tüketimini olumsuz 

etkilemektedir. Bu durum, tavukların sağlığını ve verim miktarını 

olumsuz etkilemektedir. 
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CİVCİVLERİN BESLENMESİ 

Yumurtacı civcivler 6-8 haftalık yaşlarına kadar yumurtacı civciv 

başlangıç yemi ile beslenirler. Yumurtacı civciv başlangıç yemi yüksek 

miktarda protein (% 18-20 HP) ve 2800-2950 ME kcal/kg enerji 

içermektedir. Bu yemlerin yüksek enerji ve protein içermelerinin 

nedeni civcivlerde istenen hızda büyümenin elde edilebilmesi için 

gereksinim duyulan besin maddelerinin sağlanmasıdır. Civcivler 

büyüdükçe protein ihtiyaçları azalırken enerji gereksinimleri 

artmaktadır.  

Yumurta tavuğu diyetlerinde protein, enerji ve mineral miktarlarının 

olması gereken en alt miktarları tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Hy-Line W98 yumurtacı civciv ve piliçlerin besin madde ihtiyaçları. 

 

Besin maddesi Civciv 

başlangı

ç 

Civciv 

büyütme 

Piliç 

geliştirm

e 

Yumurta 

öncesi 

Yumurta 

başlangıç Haftalar 0-4 4-8 8-16 16 18 

Protein, % 20 18 16 15.5 17.5 
ME kcal/kg 2915-

3025 

2915-

3025 

2860-

3025 

2827-

2893 

2860-

2904 Linoleik asit, % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 

Amino asit (en az)      

Arjinin, % 1.20 1.10 1.00 0.88 1.10 

Lizin, % 1.10 0.90 0.75 0.75 0.88 

Metiyonin, % 0.48 0.44 0.39 0.36 0.48 

Met.+Sistin, % 0.80 0.73 0.65 0.60 0.82 

Triptofan, % 0.20 0.18 0.16 0.15 0.17 

Treonin, % 0.75 0.70 0.60 0.55 0.68 

Mineral (en az)      

Kalsiyum, % 1.00 1.00 1.00 3.00 4.00 

Top. fosfor, % 0.76 0.75 0.72 0.78 0.78 

Kullan.Fosfor, % 0.50 0.48 0.46 0.50 0.50 

Sodyum, % 0.19 0.18 0.17 0.18 0.18 

Klor, % 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 

Potasyum, % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
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Civcivlere sunulacak yemler ince öğütülmüş yem formunda olmalıdır. 

Pelet yemler parçalanarak veya ezilerek verilmelidir. Kırılarak verilen 

pelet yem tanelerinin çok iri taneli olması gibi çok ince öğütülmüş 

olması da besleme açısından uygun değildir. İnce öğütülmüş yemler 

gagaya yapışarak topaklandığı için civcivler tarafından istenilen 

miktarda tüketilemez. Kuluçkadan çıkan civcivlerin sularına % 3-5 

oranında şeker ilave edilmelidir. Verilen şekerli suyun amacı, boş olan 

bağırsaklardaki mekonyumun atılması ve ekstra enerji sağlayarak 

dirençlerini arttırmaktır. Civcivlere verilen şekerli su sonraki güne 

kadar bitmemişse dökülmelidir. Şeker mikroorganizmaların üremesi 

için uygun bir besi yeri oluşturduğundan dolayı suluklar yıkanmalı ve 

içilebilir nitelikte temiz su ile doldurulmalıdır. Civcivlere şekerli suyun 

alınmasından 2-3 saat sonra yem verilmesi önerilmektedir (Meltem T. 

ve Şefika E, 2021). Civciv beslemede ilk 2-3 gün yemliklerde bulunan 

yemin üzerine kırılmış mısır serpiştirilmesinde fayda vardır.  

Civcivlere yem yeme alışkanlığını kazanıncaya kadar hassasiyet 

gösterilmelidir. Bu amaçla, önlerinde sürekli ve kolay ulaşabilecekleri 

bir konumda yem bulundurulmasına dikkat edilmelidir. Civcivlerin 

yedikleri yem miktarı sık sık kontrol edilmeli, kümes içinde aydınlatma 

ve ısıtmanın doğru ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Civcivlere sürekli 

iyi kaliteli yemler sunulmalı, yemlere ayrıca bir katkı maddesi ilave 

edilmemelidir.  

PİLİÇLERİN BESLENMESİ 

Yedinci haftanın başında yumurta civciv yeminden, piliç büyütme 

yemine geçilmelidir. Piliç büyütme yemi, 7.-13. haftalar arasında 
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verilirken, piliç geliştirme yemi 14.-18. Haftalar arası verilmektedir. 

Piliç büyütme yeminde en az % 16 protein ve 2750 kcal/kg metabolik 

enerji, piliç geliştirme yeminde ise en az % 13 protein ve 2750 kcal/kg 

metabolik enerji bulunmalıdır. 

Tavuklar beslenme alışkanlıklarını değiştirmek istemezler. Rasyonda 

yapılan ani değişiklikler tavuklarda strese yol açmaktadır. Tavuklarda 

yapılan yem değişikliklerinde 1 hafta süreli alıştırma dönemi 

uygulanmalıdır. Bu amaçla eski rasyon ve yeni rasyon karıştırılarak 

verilmelidir. Eski yemin oranı ilk gün % 70 kadar olmalıdır. Bu miktar 

her gün kademeli olarak azaltılarak bir hafta sonra yeni yeme geçilmiş 

olmalıdır (Meltem T. ve Şefika E, 2021). 

YUMURTACI TAVUKLARIN BESLENMESİ 

18. haftada ilk periyod yumurta tavuğu yemine tedrici olarak geçilerek 

42. haftaya kadar bu yem verilmelidir. Bir sonraki verim periyodunda 

tavuklara ikinci dönem yumurta tavuğu yemi sunulmalıdır. 

Ülkemizdeki yetiştirme koşullarında yumurtacı tavukların günlük yem 

alımı beyaz yumurtacılarda ortalama 110 gram iken kahverengi 

yumurtacılarda ise bu miktar 120 gram kadardır. Tavukların tükettikleri 

yem miktarı melez tavuğun kahverengi veya beyaz yumurtacı olmasına, 

yemlik sistemine, verilen yemin kalitesine, kümes sıcaklığına ve 

yumurtlama performansına göre değişiklik göstermektedir. Yumurtacı 

tavukların diyetleri birinci periyotta (20 - 42. hafta) en az % 16 ham 

protein 2650 kcal/kg metabolik enerji, ikinci periyotta (42 - 74. hafta) 

en az % 15 ham protein 2650 kcal/kg metabolik enerji içermelidir. Bu 

değer hayvanların kafeste veya yer kümeslerinde yetiştirilmelerine göre 
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veya tavukların ırk özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Hy-

Line W98 yumurtacı tavukların günlük besin madde gereksinimleri 

Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Hy-Line W98 yumurtacı tavukların günlük besin madde ihtiyaçları. 

Besin Madde 

İçerikleri 

pik verimi, 

% 50 verim 

32. hafta 

32-44 

hafta 

44-58 

hafta 
+ 58 hafta 

Protein g/tavuk 16.5-17.0 16.0-16.5 15.5-15.75 15.0-15.25 

Metiyonin mg/ tavuk 400 376 352 327 

Met+Sistin  mg/ tavuk 660 620 580 540 

Lizin, mg/tavuk 900 860 820 780 

Triptofan, mg/tavuk 175 170 165 160 

Kalsiyum, g/tavuk 4.10 4.25 4.40 4.55 

Top.fosfor,g/tavuk 0.78 0.70 0.63 0.55 

Kul.Fosfor,g/tavuk 0.50 0.45 0.40 0.35 

Sodyum, mg/tavuk 180 180 180 180 

Klor, mg/tavuk 160 160 160 160 

   

Bu tabloda belirtilen değerler günlük alınması gereken en düşük besin 

madde değerleri olup, günlük yem tüketimleri göz önünde 

bulundurularak rasyonda düzenlemeleri yapılmalıdır. Günlük yem 

alımının azaldığı sıcak dönemlerde diyetlerin enerji içeriği 

artırılmalıdır. 

Yumurta Kalitesi 

Yumurta tavuklar için üreme, insanlar için ise iyi bir protein kaynağıdır. 

Yumurta şekli ve büyüklüğü kanatlı türlerine göre farklılık 

göstermektedir. Yumurta genel olarak yumurta sarısı, yumurta akı ve 
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yumurta kabuğu olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Bu üç kısım 

birbirinden zarlar ile ayrılmaktadır. Kabuk ile yumurta arasında kabuk 

zarı, yumurta sarısı ile yumurta akı arasında sarı zar bulunmaktadır. 

Genel olarak yumurta kalitesini dış ve iç kalite unsurlarının toplamı 

oluşturmaktadır. Dış kalitede unsurlarını; kabuğun kırık çatlak veya 

sağlam olması, kabukta şekilsel bozukluklar, kabuğun rengi ve dışkı ile 

kontamine olması gibi parametreler oluşturmaktadır. İç kalite 

unsurlarını ise yumurta akının kalitesi, yumurtada lekelerin bulunması, 

yumurta sarısının rengi, çift sarılı olması, yumurta ağırlığı ile 

yumurtanın besin içeriği oluşturmaktadır (E. Ebru O., İnes T., 2019). 

Beslenmenin Yumurta Kalitesi Üzerine Olan Etkileri 

Yumurta Kabuğu Kalitesine Etkileri 

Tavukçulukta kırık veya çatlak yumurtalar yetiştirme koşullarının yanı 

sıra beslenmeyle de ilişkilidir. Çünkü yumurta kabuğunun yaklaşık % 

92’si CaCO3 den oluşmaktadır. Dolayısıyla kaliteli yumurta kabuğu 

daha çok Ca metabolizması ile ilişkilidir. Kalsiyumun yumurta 

kabuğunun kalınlığı ve çatlak yumurta kabuğu oluşumu üzerine olan 

etkileri, yapılan çalışmalar ile net bir şekilde ifade edilmiştir (Azu E., 

Yusuf C., 2012) Yumurta tavuğu rasyonlarında ortalama % 3 kalsiyum 

eklenmesi önerilmektedir. Rasyonda kullanılacak kalsiyum miktarı 

hayvanın yaşı, kümes sıcaklığı, rasyonunun besinsel içeriği, sürünün 

sağlık durumu, kalsiyum kaynağı olarak kireç taşı veya istiridye kabuğu 

kullanılmasına göre değişiklik göstermektedir.  
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Yumurta kabuğu uterusta yer alan yumurta kabuk bezi olarak 

adlandırılan doku aracılığıyla oluşmaktadır. Yumurta kabuğunun 

oluşması için yeterli miktarda Ca iyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bununla birlikte kabuk oluşumu için yumurta kabuk bezi sıvılarının 

yeterli düzeyde karbonat iyonlarını da bulundurması gerekmektedir. 

Karbonat iyonlarının ana kaynağı kan ve yumurta kabuk bezi 

dokusundaki hücrelerin aktivitesi sonucu açığa çıkan karbondioksittir. 

Su ve karbondioksitten bikarbonat iyonlarının meydana gelmesinde 

karbonik anhidraz enzimi görev almaktadır. Bu enzimin ko faktörü 

çinko mineralidir. Bundan dolayı karbonik anhidraz enziminin 

aktivasyonunda ve yumurta kabuğunun oluşumunda diyetle alınması 

zorunlu olan çinko önemli rol almaktadır. Tavuklarda yaşın artması ile 

birlikte kalsiyumun absorbsiyonu azalmakta ve kemik dokudan 

mobilize olan kalsiyum miktarı düşmektedir. Bu durum kabuk 

kalınlığının azalması veya kabuğun hiç oluşmaması gibi durumların 

ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.  

Yumurta Beyazı Üzerine Etkileri 

Yumurta akının jel formunda olması yumurta proteini olan ovomisin ile 

ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda rasyon içeriği ile ovomisin proteini 

arasında doğrudan ilişki bulunamamıştır. Ancak, tavukların enerji 

ihtiyacının arpa ile karşılanması halinde yumurta akının viskozitesinin 

arttığı, bu durumun da yumurtanın bayat olduğu izlenimini verdiği 

bildirilmiştir (İsmail A ve ark., 2022). 
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Yumurta Sarısı Üzerine Etkileri 

Yumurta sarısının rengi yıllardır kalitenin belirlenmesinde önemli bir 

unsur olarak değerlendirilirken, son dönemlerde pazarlama payının da 

etkisi ile daha önemli bir hale gelmiştir. Genel olarak tüketiciler 

yumurta sarısının koyu renkte olmasını, tavukların doğal şartlarda 

serbest olarak beslendiğine ve bu nedenden dolayı da daha sağlıklı 

olduğuna bağlamaktadırlar. Yumurta üreten işletmeler ise, firma imajı 

için altın sarısından portakal kırmızısına kadar değişen tonlarda 

yumurtaları tüketicilere sunmak isterler. Yumurta sarısının rengi 

tavuklara verilen rasyon ile ilişkilidir. Rasyonda yeterli miktarda 

ksantofil bulundurularak ürünün rengi belirlenebilmektedir. Diyetteki 

ksantofiller bağırsaklardan absorbe olarak kana geçmektedir. Dolaşıma 

katılan ksantofiller etlik piliçlerde deri altındaki adipöz dokuda, 

yumurtada ise yumurta sarısında depolanmaktadır. Bunun yanı sıra 

gaga ve ayaklardaki sarı rengin tonu da diyetteki renk maddeleri ile 

bağlantılıdır.  

Renklendiriciler doğal ve sentetik olarak iki gruba ayrılmaktadır. Doğal 

renk vericilere, yeşil otların yapısında bulunan karoten ve lutein, 

mısırda bulunan kriptoksantin ve zeaksantin, kırmızıbiberde yer alan 

kapsantin örnek olarak verilebilir. Ayrıca sentetik olarak renklendirici 

maddeler de diyetlere katılmaktadır. Yumurta sarısının rengi hayvanın 

ırkına, yaşına, sağlık yapısına, diyetteki yağ, kalsiyum ve vitaminlere, 

sindirimi üzerine etki eden etmenlere, yumurta verim miktarına göre 

değişmektedir. Yumurta sarısının renginin besin madde içeriği üzerine 

etkisi bulunmamaktadır. 
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Kan Lekeleri 

En önemli nedeni A vitamini eksikliği olmakla beraber K vitamini 

eksikliği de kan lekelerinin oluşmasında etkendir. Yapılan çalışmalarda 

kan lekelerinin önlenmesinde A ve K vitaminlerinin rasyonda yüksek 

miktarda kullanılmasının ekstra iyileştirmeler sağlamadığı rapor 

edilmiştir. Pamuk tohumunun içerdiği gosipol, yumurta sarısını 

mavimsi renk almasına neden olmaktadır (M Mustafa E. ve Nihat Ö, 

1995). 

Yumurtalarda Koku Nedenleri 

Yumurtacı tavukların rasyonlarına soya küspesine alternatif olan kolza 

küspesinin kullanılmasıyla yumurtada balık kokusuna benzer bir koku 

oluşabilmektedir. Son dönemlerde kolza üzerinde yürütülen ıslah 

çalışmalarında anti besleme faktörü miktarı azaltılmış türler 

geliştirilmesiyle kolza küspesinin yumurta tavuğu rasyonlarında 

kullanılma oranı artmıştır. 

Yumurta tavuğu rasyonlarında doymuş yağların yüksek miktarda 

kullanılmasıyla yumurtanın içerdiği kolesterol oranı artmaktadır. 

Bunun tersi olarak, diyetlere eklenen uzun zincirli doymamış yağ 

asitleri ise kolesterol miktarını azaltıcı etki göstermektedir. 

Yumurtanın Vitamin Ve Mineral İçeriği 

Yağda çözünen vitaminler ile teres minerallerin diyetlerdeki miktarıyla 

yumurtanın bulundurduğu vitamin ve mineral düzeyi arasında direkt 

ilişki bulunmaktadır. Rasyondaki vitamin ve mineral yetersizliği 

yumurtada bu vitamin ve minerallerin eksikliğine neden olmaktadır  
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Yumurta Ağırlığı 

Yumurta ağırlığı ile tavuklara verilen rasyon arasında doğrudan ilişki 

vardır. Diyetlerin protein içeriği özellikle de metiyonin ve sistin gibi 

esansiyel aminoasitlerin miktarının fazla olması yumurtaların daha 

büyük olmasına neden olmaktadır. Buna karşılık rasyonlardaki 

esansiyel yağ asitlerinin eksikliği, aminoasitlerin azlığı, yetersiz tuz 

alımı gibi besinsel faktörler yumurta büyüklüğünde azalmalara sebep 

olmaktadır. Yaşlı hayvanlarda yumurta büyüklüğü artmaktadır. Büyük 

yumurtalarda kabuk daha ince olduğundan kırık veya çatlak 

yumurtaların görülme oranı artmaktadır Tavukçuluk işletmeleri bu 

sorunun önüne geçmek için rasyondaki protein miktarını azaltmaktadır.  

YUMURTA PERFORMANSININ DÜŞME NEDENLERİ VE 

ÇÖZÜM YOLLARI 

Yumurtacı tavukçuluğu yapan işletmelerde yumurta üretim 

performansında ani düşüşler görülebilmektedir. Bu durumun temelinde 

çeşitli nedenler yatmaktadır. Sorunun ortadan kaldırılması için bir 

takım kontrol basamaklarının takibi yapılmalıdır.  

Işık ile İlgili Sorunlar 

Tavukların yumurtlayabilmesi için gün uzunluğunun en az 14 saat 

olması gerekmektedir. Gün ışığında tavuklarının metabolizmaları daha 

hızlıdır ve tavuklar sadece aydınlıkta yem tüketmektedirler. Kış 

aylarında gün uzunluğunun azalması ile kümes içinin aydınlatılması 

gerekmektedir. Kış aylarında civcivlerin temin edildiği ticari firmanın 

önerileri doğrultusunda sabah veya akşam olmak üzere kümes 
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aydınlatılmalıdır. Yumurta performansındaki düşüşlerde ilk önce 

aydınlatma programı gözden geçirilmelidir.  

Rasyon İçeriğinden Kaynaklanan Sorunlar 

Tavuklardan iyi kaliteli ve maksimum sayıda yumurta elde edebilmenin 

temel koşulu, besin maddelerini bünyesinde yeterli ve dengeli bir 

şekilde bulunduran rasyonların hayvanlara verilmene bağlıdır. Bunun 

amaçla rasyonların içerdikleri enerji, protein, esansiyel aminoasitler, 

mineral ve vitaminlerin dengeli ve yeterli düzeyde olması 

gerekmektedir. Bu besin unsurlarının biri veya birkaçının yetersizliği 

veya fazlalığı yumurtlama performansına olumsuz etki etmektedir. 

Tene yemlerin öğütülmeden verildiği durumlarda rasyonlar homojen 

karışmayabilir veya bazı hayvanların yemi seçerek yemesi sonucunda 

fazla enerji alımına bağlı yağlanmalar ve prolapsus gibi klinik bulgular 

görülebilmektedir. 

Hayvanların sürekli yeterli ve temiz suya ulaşmaları sağlanmalıdır. Su 

tüketimi alınan yem miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Yetersiz su tüketimi 

sonucunda hayvanlarda yem tüketimi azalmaktadır. Buna bağlı olarak 

yumurta veriminde ani düşüşler gözlemlenebilmektedir.  

Yumurta kabuğunda ortaya çıkan kalite sorunları, çatlak veya kırık 

yumurta sayısında artışa yol açabilmektedir. Bu durumda, tavukların 

yem tüketimi kontrol edilmeli ve rasyonun kalsiyum fosfor ve vitamin 

D içeriği düzenlenmelidir. 
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Hastalıklar 

Kümeste ortaya çıkan hastalıklar yumurta performansında düşüşlere 

yol açabilmektedir. Hastalık etkeninin vücuda girdiği ilk dönemde 

yumurta veriminde düşüşler dikkat çekmekteyken daha sonraları 

tavuklarda yem tüketiminde azalmalar ve halsizlik gözlenmektedir. 

Böyle bir durumda veteriner hekim tarafından hastalığın teşhisi 

yapılmalı ve uygun bir tedavi programı uygulanmalıdır. Kümeste 

görülen infeksiyöz bronşitis, newcastle ve koksidiyozis gibi 

hastalıklarda yumurta verim performansında düşüşler gözlenmektedir. 

Yaş 

Tavuklarda kılavuz yumurta 18-20 haftalık yaşta görülmekte ve 72 

haftalık yaşa kadar yumurta verimi devam etmektedir. 72. haftadan 

sonra yumurta büyüklüğü artar, kabuk kalınlığı incelmeye başlar, verim 

performansı % 70’lerin altına düşmektedir.  

Stres 

Tavuklarda açlık, susuzluk, sıcaklık, aşırı sıkışık kümesler, kanibalizm, 

yer değişikliği, aydınlatma, hastalıklar, rasyon değişikliği gibi faktörler 

yumurta performansında düşüşlere yol açmaktadır (Asuman A. ve  

Metin D, 2004). 

YUMURTA AĞIRLIĞININ KONTROLÜ  

Yumurta büyüklüğü ve ağırlığının kontrolü işletmenin karlılığı 

bakımından oldukça önemlidir. Pazarlama kriterleri üzerine etki eden 

tüketicilerin bazıları küçük yumurta tüketimini tercih ederken bazıları 
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da büyük yumurta tüketimini tercih etmektedir. Yumurta ağırlığına etki 

eden unsurlar aşağıda sıralanmıştır. 

1. Irk: Yumurta büyüklüğü daha çok tavukların genetik yapılarına 

bağlıdır. Bu nedenle genetik seçilim yapılırken yumurta büyüklüğü göz 

önünde bulundurulan bir husustur. Hayvanların genetik yapılarının yanı 

sıra bakım ve besleme koşulları da yumurta ağırlığına etki etmektedir. 

2. Hayvanın canlı ağırlığı: Tavukların canlı ağırlıkları birçok 

parametreden etkilenmektedir. Bunlar; genetik yapıları, aydınlatma 

programı, gaga kesimi ve rasyon içerikleri olarak sıralanabilir. Büyüme 

döneminde tavuklara verilen rasyonların enerji ve protein içeriklerinin 

yüksek olması hızlı canlı ağırlık artışına neden olmaktadır. Bu nedenle 

erken yaşlarda rasyon içeriklerinin yeterli ve dengeli olması yumurta 

performansına doğrudan etki etmektedir. Ayrıca yumurtlama 

döneminde hayvanların bir örnek olmaması farklı ağırlıkta 

yumurtaların üretilmesine yol açabilmektedir.  

3. Besleme: Yumurta üretiminin birinci periyodunda yumurta 

büyüklüğü ve beslenme arasında direkt ilişki bulunmaktadır. Diyetteki 

protein ve yağ miktarı yumurta ağırlığı üzerinde önemli role sahiptir. 

Yumurta veriminin birinci döneminde küçük yumurtaları daha büyük 

hale getirmek için rasyondaki enerji ve protein miktarı artırılmalıdır. 

Yine hayvanların dinlenme saatlerinde kümes içerisinde yapılan ani 

aydınlatma da yumurta ağırlığını artırmaktadır.  
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4. Kümes sıcaklığı: Kümes sıcaklığının 270C’ den yüksek olduğu 

durumlarda yem tüketiminde azalmalar görülmektedir. Bu durum, daha 

düşük ağırlıklı yumurtaların görülmesine neden olmaktadır.  

5. Işık programı: Aydınlatma sistemi ile yumurta ağırlığı arasında 

ilişki bulunmaktadır. Kısa zaman aralıklarıyla yapılan kesintili 

aydınlatma programlarında yumurta ağırlıkları artmaktadır. Yumurta 

veriminin ilk zamanlarında aydınlatma programına başlanması halinde, 

tavukların küçük yumurta verimi uzunca bir süre devam etmektedir.  

Üretilen yumurtaların büyük veya küçük olmasının nedenleri Tablo 4 

ve Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Yumurtaların çok büyük olmasının nedenleri 

Problem Hazırlayıcı etken 

 

 

Fazla yem tüketimi 

Yem tüketimi fazla olabilir 

Yemin enerji içeriği yüksek olabilir 

Linoleik asit içeriği fazla olabilir 

Aminoasit (metiyonin) içeriği fazla olabilir 

Protein oranı yüksek olabilir 

Kümes ısısı düşük olabilir 

 

Canlı ağırlık yüksek ise 

Büyüme döneminde hızlı gelişme ve yumurta 

verimine ağır canlı ağırlıklarla başlanması 

Yanlış yemleme programının uygulanması 

 

Yumurta verimine geç girilmesi 

Büyüme dönemi sonunda canlı ağırlığın çok 

düşük olması 

Aydınlatma programına geç geçilmesi 

Açık kümelerde mevsimsel etkiler 

Canlı ağırlıkların birörnek 

olmaması 

Gelişme döneminde kötü yönetim 

Damızlıklarda iyi seleksiyon yapılmaması 

Büyüme dönemi yemlemesinin uygun 

olmaması 

Kümes sıcaklığı Sıcaklığı düşük kümeslerde yem tüketiminin 

fazla olması yumurtanın iri olmasına neden 

olur 
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Tablo 5. Yumurtaların çok küçük olmasının nedenleri 

Problem Hazırlayıcı etken 

 

 

 

Yetersiz yem tüketimi 

Yem tüketimi yetersiz olabilir, aydınlatma 

süresi kısa olabilir. 

Yemin enerji içeriği düşük olabilir. 

Linoleik asit içeriği yetersiz olabilir. 

Aminoasit (metiyonin) içeriği yetersiz olabilir 

Protein oranı düşük olabilir. 

Kümes sıcaklığı yüksek olabilir. 

 

Canlı ağırlık düşük ise 

Büyüme döneminde yavaş gelişme ve yumurta 

verimine hafif canlı ağırlıkta başlanması. 

Yanlış canlı ağırlık kontrolünün yapılması. 

 

Yumurta verimine erken 

girilmesi 

Büyüme dönemi sonunda canlı ağırlığın çok 

düşük olması. 

Aydınlatma programına erken geçilmesi. 

Açık kümelerde mevsimsel etkiler. 

 

 

Canlı ağırlıkların birörnek 

olmaması 

Gelişme döneminde kötü yönetim. 

Dönem yemlemesine yeterli özen 

gösterilmemsi. 

Büyüme dönemi yemlemesinin uygun 

olmaması 

 

Su tüketiminde kısıtlama 

Susuzluk, yem tüketimini ve canlı ağırlık 

kazanımını azaltır 

Sulukların hayvanların su tüketimine uygun 

olmaması 

 

 

Kümes sıcaklığı çok yüksek ise 

Sıcaklığı yüksek kümeslerde yem tüketiminin 

az olması yumurtanın küçük olmasına neden 

olur 

Sıkışık kümesler 

Yetersiz havalandırma  

 

SONUÇ 

Yumurta tavuklarının verim performanslarının istenen düzeyde 

olabilmesi için rasyondaki enerji ve protein içeriğinin yeterli ve 

birbirleriyle denge halinde olması gerekmektedir. Ayrıca hayvanların 

genetik kapasitelerini tam olarak ortaya koyabilmeleri için, uygulanan 

ışıklandırma programı, kümeste tavuk başına düşen alan, içilebilir 

nitelikte suya sürekli erişim, kümes sıcaklığı gibi çevresel etmenlerin 



523 | S t r a t e j i k  S e k t ö r :  T A R I M - 2  

 

de yetiştirme standartlarına uygunluğu sağlanmalıdır. Yumurta 

tavuklarına verilen rasyonların enerji protein ve besin madde içerikleri, 

hayvanların yaşı ve verim dönemleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 

Ayrıca, yumurta kabuğunun çok ince veya çok kalın olmaması, çatlak 

veya kırık yumurta oluşumunun engellenmesi ve yumurta kabuğundaki 

şekilsel bozuklukların önüne geçilmesi için hazırlayıcı faktörler 

düzeltilmeli veya elimine edilmelidir. 
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GİRİŞ 

Doğu Anadolu Bölgesi; coğrafi şartları, konumu, hayvan ve çayır mera 

varlığı, genç ve dinamik nüfusu ile ülke ekonomisi için önemli bir 

potansiyel ihtiva etmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi 39° 25′ 35″ Kuzey 

ile 41° 14′ 4″ Doğu koordinatları arasında kalan bölgede; kuzeyinde 

Karadeniz bölgesi, güneyinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve 

batısında İç Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Ayrıca doğusunda ise 

Türkiye’nin doğu sınırı komşuları olan İran, Azerbaycan, Ermenistan 

ve Gürcistan devletleri bulunmaktadır. Ülkemizin en yüksek yerleşim 

yerleri rakımına (ortalama 1400 metre) sahip olan Doğu Anadolu 

Bölgesinde Ağrı, Cilo, Palandöken, Süphan ve Nemrut dağları bölge de 

ve Türkiye genelinde önemli yükseltilere sahip dağlardır. Yükseltinin 

fazla olması uzun ve sert geçen kış mevsimini ve kurak devam eden yaz 

mevsimi ile karasal iklimi tam anlamıyla etkin yapmaktadır. Ayrıca yer 

yer değişkenlik gösteren yükseltiler bir yandan iklim farklılıklarına 

sebebiyet verirken, diğer yandan yerleşme düzeni, bitki örtüsü ve 

tarımsal faaliyet çeşitlerinin şekillenmesinde de önemli bir role sahip 

olmuşlardır (Khalaf, 2006; Anonim, 2022) 

Yükselti alanlarının oldukça fazla olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde ki 

ovalar tarımsal üretim için büyük rol oynamaktadır (Tufan ve ark., 

2022). Erzurum, Pasinler-Horasan, Iğdır, Tercan, Erzincan, Elazığ, 

Uluova, Muş, Bingöl, Hınıs, Doğu Beyazıt, Van, Arın, Erciş, Muradiye, 

Gevaş-Gürpınar, Kuzu Ova, Behramaz, Varto, Palu, Mürüdü, Zahini, 

Yüksekova (Gevar Ovası), Tutak Ovası, Patnos, Çadırkaya, Göllü ve 

Kavar Ovaları Doğu Anadolu Bölgesinin başlıca ovalarıdır. Bölgedeki 
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önemli şehirlerin büyük bölümü bu ovalarda bulunmaktadır. Van Gölü, 

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri, Hazar Gölü, Çıldır Gölü, Nazik Gölü 

Erçek Gölü, Hazar Gölü, Balık Gölü, Bulanık Gölü, Fırat Nehri, Dicle 

Nehri, Aras Nehri, Kura Nehri, Karasu Nehri, Zap Nehri ve Murat 

Nehri bölgenin önemli su kaynaklarındandır (Anonim, 2022). 

Yaklaşık 146.332 km2’lik yüzölçümü ile Türkiye geneli yüzölçümünün 

%21’lik bir kısmını oluşturan Doğu Anadolu Bölgesinin temel geçim 

kaynağını tarımsal üretim faaliyetleri oluşturmaktadır. Tarımsal 

üretimin önemli kollarından biri olan hayvancılık; bölgede gelir ve 

istihdam açısından büyük paya sahiptir. Bölge; hayvan varlığı açısından 

Türkiye hayvan varlığı ile karşılaştırıldığında büyükbaş hayvancılıkta 

2013 yılında %23.5; 2021 yılında %20; küçükbaş hayvancılıkta ise 

2013 yılında %27.2, 2019 yılında %23.9’luk paya sahiptir. Bu 

rakamlarla bölge Türkiye’nin bu iki hayvancılık alt sektöründe en fazla 

hayvan varlığına sahip bölgesi konumundadır (Anonim, 2023). 

Anadolu topraklarının doğu tarafında yer almasından dolayı Birinci 

Coğrafya Kongresi tarafından 1942 yılında “Doğu Anadolu Bölgesi” 

olarak isimlendirilen bu bölgeyi oluşturan illerin nüfus, yüzölçümü, ilçe 

sayıları, köy sayıları, çayır-mera alanları ve manda varlıkları 2023 yılı 

itibariyle Tablo 1’de verilmiştir.  

Doğu Anadolu Bölgesinin 2023 yılı itibariyle nüfusu yaklaşık 6 milyon 

olup, yüzölçümü ise 146.332 km2’dir. Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, 

Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli 

ve Van olmak üzere on dört ilden oluşan bu bölgede en fazla yüz 

ölçümüne sahip olan Erzurum ili çayır mera alanı varlığıyla da ilk sırada 
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iken onu Van ili 1.359.022 he ile ve 556.000 he çayır mera alanıyla Ağrı 

ili takip etmektedir (Khalaf, 2006; Anonim, 2022). 

Tablo 1. Doğu Anadolu bölgesi illerinin nüfus, yüzölçümü, ilçe sayıları, köy 

sayıları, çayır-mera alanları ve manda varlıkları  

Doğu 

Anadolu 

Bölgesi 

İlleri 

Nüfus Yüzölç

ümü 

(km2) 

İlçe 

sayı

sı 

Köy 

sayısı 

Çayır-

Mera 

alanı (ha) 

Mand

a 

varlığı 

(baş) 

Ağrı 510.626 11.499 8 563 556.000 987 

Ardahan 92.481 4.968 6 226 285.678 28 

Bingöl 282.556 8.254 8 325 432.471 74 

Bitlis 353.988 7.095 7 350 297.662 8.941 

Elazığ 591.497 9.281 11 550 225.009 84 

Erzincan 239.223 11.728 9 524 430.023 1.353 

Erzurum 749.754 25.331 20 967 1.591.784 1.589 

Hakkâri 275.333 7.179 5 139 369.610 468 

Iğdır 203.594 3.588 4 162 146.571 1.338 

Kars 274.829 10.139 8 382 404.757 27 

Malatya 812.580 12.103 13 495 580.423 10 

Muş 399.202 8.067 6 365 278.673 8.843 

Tunceli 84.366 7.686 8 366 268.138 11 

Van 1.128.749 19.414 13 579 1.359.022 625 

Doğu 

Anadolu 

Bölgesi 

5.998.778 146.332 126 3.952 7.225.821 24.378 

Türkiye 85.279.553 783.562 973 18.275 14.616.687 171.835 

Kaynak: TUİK, 2023 

Türkiye çayır-mera potansiyelinin yaklaşık %50’sine sahip olan bu 

bölge hayvancılık açısından diğer bölgelere göre avantajlı durumda 

bulunmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere manda 

yetiştiriciliği oldukça önemli bir alternatif olmuştur (Atasever ve 
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Erdem, 2008; Toparslan ve Mercan, 2018). Nitekim mandaların 

olumsuz çevre şartlarına ve hastalıklara karşı dayanıklı olması, kaliteli 

olmayan kaba yemleri değerlendirmesi, selülozca zengin olan diğer 

çiftlik hayvanlarının ilgilenmediği yemleri rahatlıkla tüketebilmeleri, 

meraya dayalı beslemeyle yetiştirme yapılabilmesi gibi birçok 

avantajlar sağlamaktadır (Ermetin ve ark., 2022). Karadeniz ve 

Marmara bölgesinden sonra manda varlığı bakımından üçüncü sırada 

yer alan Doğu Anadolu Bölgesi manda yetiştiriciliği için iklim, coğrafi 

yapısı, su kaynakları, yetiştirme kültürü ve çayır- mera alanları ile 

büyük potansiyele sahip bir bölgemizdir. Bu çalışmada Doğu Anadolu 

Bölgesinde manda yetiştiriciliği mevcut durumu incelenerek, 

geleceğine yönelik öneriler sunulmuştur. 

MANDALARIN ZOOLOJİK SİSTEMDEKİ YERİ VE 

ÖZELLİKLERİ 

Et, süt, deri ve çeki gücü gibi verim yönlerinden yararlanılan 

mandaların M.Ö. 5000 yılında evcilleştirildiği bilinmektedir (Nanda ve 

Nakao, 2003; Soysal, 2009). Evcilleştirilmiş mandanın atası olarak 

adlandırılan “bubalos arnee” olarak adlandırılmıştır. Mandalar Afrika 

yabani mandası ve Asya mandası olmak üzere ikiye grupta 

incelenmektedir. Asya grubu mandalar ise yabani ve evcil mandalar 

olmak üzere ikiye ayrılmış olup 74 farklı ırkı bulunmaktadır. Evcil 

mandalar altında ise bataklık ve nehir mandaları bulunmaktadır (Şekil 

1). Mandalar, çift tırnaklı geviş getiren sığır ailesindendir (Anonim, 

2007; Atasever ve Erdem, 2007). 
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Şekil 1. Manda ırklarına ait genel gruplandırma (Ligda, 1998) 

Bataklık mandalarının kromozom sayısı 48, nehir mandalarının ki ise 

50 olup bu iki grup arasında morfolojik ve verim yönü bakımından 

büyük farklılıklar bulunmaktadır.  Bataklık mandaları özellikle Çin ve 

Güneydoğu Asya’da çoğunlukla çeki gücü için yetiştirilirken, nehir 

mandalarının ise kökeni Hindistan olup et ve süt verimi için 

yetiştirilirler (Şekerden, 2001; Özbeyaz, 2015). Bataklık mandaları için 

tek bir ırktan bahsedilirken nehir mandalarında Nilli-Ravi, Surti, 

Akdeniz, Jafarabadi, Murrah ve Kundi gibi birçok ırk mevcuttur 

(Moioli ve Borghese, 2008). Ülkemizde yetiştirilen Anadolu 

mandalarının da içinde bulunduğu nehir mandaları genel olarak gri ve 

siyah renkte kıl örtüsüne sahip olup boynuzları arkaya yatık biçimdedir. 

Vücut yapısı kaba görünümlü ve sahip oldukları sağlam bacaklar sığıra 

göre daha güçlü ve tırnaklar ise daha büyük ve geniştir. Tırnakların bu 

şekilde olması suda daha kolay hareket etmeyi sağlamaktadır 

(Şekerden, 2001). Sığıra göre 1/10 oranında daha az ter bezlerinin 
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olması ve derilerinin daha kalın olması sebebiyle serinlemek için su 

birikintilerine ihtiyaç duyarlar bu özellikleri nedeniyle yarı-sucul olarak 

nitelendirilmektedirler (Anonim, 2010). 

MANDALARIN VERİM YÖNLERİ 

Mandaların sığıra benzer şekilde karkas vermekle birlikte kesim 

randımanı sığıra oranla yalnızca %3 daha düşük olup ortalama %53’tür. 

Deri altı yağ tabakası sığıra göre daha incedir. Genel olarak sığıra göre 

daha çok kaslı ve daha az kemik ve yağ oranı içermektedir (Hwa, 1978). 

Türkiye’de ki mandalar daha çok süt verimi için yetiştirilmelerinden 

dolayı ilerleyen yaşlarında veya sakatlık durumlarında kesime 

gönderilmektedir. Bununla birlikte yaşın et kalitesi ve verimi üzerine 

etkisi düşünüldüğünde; genç mandalardan elde edilen etin daha kaliteli 

olması mümkün olacaktır. Diğer sığır etlerine göre daha yağsız olması 

sucuk ve pastırma da kullanılmak üzere daha avantajlı olmaktadır 

(Akdağ, 2004; Yılmaz ve Kara, 2019). Değerleri açısından eti sağlıklı 

kırmızı etlerden olup kalorisi ve kolesterolü düşüktür (Tablo 2). Manda 

etinde mermerleşmenin sığıra göre daha az olması nedeniyle koyu 

kırmızı renkte ve lifleri daha kalındır (Soysal, 2009). 

 Tablo 2.Sığır eti ile manda etinin karşılaştırılması (100 gr)  

Bileşenler Sığır eti Manda eti 

Kalori (kcal) 289 131 

Protein (gr)  24  26.8 

Yağ(gr) 21 1.8 

Kolesterol (mg) 90 584 

Mineral (mg) 584 641.8 

Vitamin (mg) 18.5 21 

     Kaynak: Soysal, 2009 
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Manda yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı diğer ülkelerde olduğu 

gibi, Türkiye’de de daha çok süt üretimi amaçlı yapılmaktadır 

(Toparslan ve Mercan, 2018). Ülkemizde yetiştirilen Anadolu 

mandalarının laktasyon süt verimleri bakım besleme ve yetiştirme 

tekniklerine göre değişiklik göstermekle birlikte 1000 kg ve laktasyon 

süresi ise ortalama 250 gündür. (Soysal, 2009; Şahin ve Ulutaş, 2014). 

Manda sütü diğer memeli çiftlik hayvanlarının sütlerine oranla daha az 

su, daha az kolesterol ve daha fazla kuru madde, protein, yağ ve laktoz 

içermektedir ( Tablo 3). Manda sütü; ihtiva ettiği yüksek kuru madde 

oranı ile tere yağ, peynir ve kaymak gibi süt ürünlerinin elde 

edilmesinde önemli ekonomik avantajlar sağlamaktadır (Soysal, 2006). 

Ayrıca manda sütünün inek sütüne göre daha yüksek oranlarda A, C, E, 

B1, B2 vitaminleri barındırdığı bildirilmiştir (Gürler, 2012).  

Tablo 3. Manda sütü bileşiminin diğer sütlerle kıyaslanması (%) 

Türler Su Kuru 

madde 
Protein Yağ Laktoz Mineral 

madde 
Kolesterol 

Manda 82.0 17.7 4.15 7.85 4.8 0.77 8 

İnek 87.5 12.4 3.4 3.65 4.65 0.75 14 

Koyun 82.9 17.2 5.4 6.25 4.55 0.88 11 

Keçi 87.1 13 3.7 4.1 4.45 0.8 10 

Kaynak: Atasever ve Erdem, 2007 

Mandalardan et ve süt verim özelliklerinin yanı sıra deri ve çeki 

yönünde de yararlanılmaktadır (Şekerden, 2001). Manda derisi kalın 

olmasından dolayı çanta, ayakkabı ve bazı giyim ürünlerinde yaygın 

şekilde kullanılarak aranan bir hammadde halindedir.  Ortalama 400-

450 kg canlı ağırlığı olan bir mandadan 30 kg’ye yakın deri elde 

edilebilmektedir (Şahin, 2015). 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’ DE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ  

Dünya’da manda sayısı 1994 yılında 156 milyon iken 2021 yılında 204 

milyona ulaşmıştır. 2021 yılı itibariyle kıtalara göre manda 

popülasyonun yaklaşık %98’i Asya’da, %0,7’si Afrika’da, %1’i 

Amerika’da, %0.3’si ise Avrupa’da yaşamaktadır.  En fazla manda 

varlığı olan ülke 111.7 milyon baş ile Hindistan, ikinci sırada 42.4 

milyon baş manda ile Pakistan, üçüncü 27.3 milyon baş ile Çin’dir. 

Türkiye ise 2019 yılı itibariyle 185574 baş manda varlığı ile dünya da 

19. sıradadır (FAO, 2023). Özellikle Asya kıtasında evcilleştirilen 

mandalar yetiştirildikleri çoğu bölgede adaptasyon sağlamışlardır. 

İtalya’da “mozzarella peyniri” üretimiyle öne çıkan manda sütü talebi; 

manda yetiştiriciliğini geliştirme yoluna götürmüştür (Khan ve 

Coşkun, 2018). Hindistan da üretilen manda sütü ülkedeki toplam süt 

üretiminin %58’ini oluşturması nedeniyle manda yetiştiriciliğinin süt 

endüstrisinde çok önemli bir parçası olduğu kabul edilmektedir 

(Toparslan ve Mercan, 2018). Çin ise çeki gücünden yararlandığı 

mandalarını Hindistan ve Pakistan’dan getirilen Murrah ve Nili-Ravi 

ırklarıyla melezlenerek süt verimlerini önemli ölçüde arttırmayı 

başarmıştır (Yang ve ark., 2007). Tayland’da özellikle pirinç 

tarlalarında çeki amaçlı kullanılan bataklık mandaları 

yetiştirilmektedir. Tayland bataklık mandalarının verim 

özelliklerindeki gerilemeden dolayı Rockefeller Vakfından aldığı 

desteklemelerle 1975’ten bu yana ıslah programına alınmıştır 

(Chantalakhana, 2000).  
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Şekil 2. Bitlis ilinde Anadolu mandası barınak gezinti alanlarından bir görüntü.  

 

Ülkemiz mandaları, nehir mandalarının bir alt grubu olan Akdeniz 

mandalarından köken almakta ve “Anadolu mandası” olarak 

adlandırılmaktadırlar (Soysal ve ark., 2005; Sarıözkan, 2011). Yörelere 

göre mandalar; camız, kömüş, camış, gedek, su sığırı gibi isimlerle 

bilinirler (Şahin, 2015). Türkiye ekolojik koşulları manda yetiştiriciliği 

için oldukça elverişli olup mandalar doğaya bağımlı türler oldukları için 

sert geçen kış ayları haricinde genelde hep merada vakit geçirirler 

(Şahin ve ark., 2013). Ülkemizde mandaların sağımı genelde elle 

yapılır.  Manda başına et ve süt verimi diğer ülkelerde yetiştirilen 

ırklara göre daha düşük seviyelerdedir (Atasever ve Erdem, 2008; 

Ermetin, 2017). Anadolu mandasının laktasyon süt verimi, laktasyon 

süresi, malakların doğum ağırlığı ve besi süresince günlük canlı ağırlık 

artışının sırasıyla 800 – 1000 kg, 200 – 250 gün, 30 kg ve 550 – 600 g 
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olduğu tespit edilmiştir (Uğurlu, 2017). Suni tohumlama henüz 

yaygınlaşmamakla birlikte çiftleşmeler köy boğası kullanılarak 

yapılmaktadır (Yılmaz, 2013). Anadolu mandalarının ortalama ilk 

malaklama yaşı 36 ay ve ortalama 15 laktasyon dönemi 

geçirebilmektedirler. Yetiştiriciliği ortalama 5-10 başlık küçük aile 

işletmeleri bünyesinde yapılmaktadır (Soysal, 2006). Doğu Anadolu 

Bölgesi illeri arasında manda varlığında beşinci sırada olan Iğdır ilinde 

yapılan bir araştırma da Anadolu mandası malaklarında ortalama ilk 

kolostrum alım süresi, doğumdan sonraki ilk iki saat içinde süt alım 

miktarı ve sütten kesim yaşı sırasıyla 1.59±0.72 saat, 2.71±0.97 kg ve 

208.42±48.25 gün olarak bildirilmiştir (Yılmaz ve ark., 2021). Yine 

Iğdır ilinde yapılan bir çalışmada sütün ürünlere işlenmesi ve süt 

kalitesi bakımından önemli olan, süt somatik hücre sayısının manda 

sütünde çok düşük olduğu tespit edilmiştir (Sel ve ark., 2020). 

Genel olarak bol yağış alan ve su kaynaklarının çok olduğu Karadeniz, 

Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde manda yetiştiriciliği yoğun 

olarak yapılmaktadır. Manda yetiştiriciliğinde Karadeniz Bölgesi 

%37.2’lik payla ilk sırada yer alırken onu %17’lik payla Marmara 

Bölgesi ve %15.5‘lik payla Doğu Anadolu Bölgesi takip etmektedir. 

En az manda varlığı ise Akdeniz bölgesindedir. Ülkemizde 1980’lerde 

bir milyon başı bulan manda varlığımız çeşitli nedenlerle 2007 yılında 

84 bin başlara kadar düşmüştür. 2022 yılı itibariyle ise 171 bin baş 

manda varlığımız bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre en çok manda 

varlığına sahip olan beş ilimiz sırasıyla Samsun (20.671 baş), 

Diyarbakır (15.333 baş), İstanbul (12.990 baş), Tokat (9.835 baş) ve 
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Bitlis (8.941 baş) illeridir (TUİK, 2023). Manda varlığındaki bu 

azalmanın nedenleri; köyden kente göçler, manda için uygun 

arazilerin azalması, sığırlara oranla daha yavaş gelişmeleri ve verim 

seviyelerinin düşük olması, ürünlerinin yeterince tanıtılmaması ve 

yetiştirilmesi için teşvik programlarının eksik olmasından dolayıdır 

(Özdemir ve Özdemir, 2016). Tarım Orman Bakanlığının Tarımsal 

Araştırma Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Halk Elinde 

Anadolu Mandası Islahı Projesi’nin başlaması ve 2011 yılında Manda 

Yetiştirici birliklerinin kurulmasıyla manda varlığında artışlar 

gözlenmeye başlamıştır.  

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Doğu Anadolu bölgesinde 2022 yılı itibariyle 24.378 baş manda 

bulunmaktadır. Bölge illeri arasından fazla manda varlığına sahip olan 

Bitlis ilini (8.941 baş) sırasıyla Muş (8.843 baş), Erzurum (1.589 baş), 

Erzincan (1353) ve Iğdır (1.338 baş) illeri takip etmektedir. Bölge de 

en az manda varlığına sahip iller ise Malatya (10 baş), Tunceli (11 baş), 

Kars (27 baş), Ardahan (28 baş), Bingöl (74 baş) ve Elazığ (84 baş)’dır 

(TUIK, 2023). Bitlis ve Muş illerinin yıllara göre manda sayısındaki 

değişimi incelendiğinde artış gözlemlenmektedir.  Bu durumun nedeni 

Muş ve Bitlis illerinin bitki örtüsü, iklim, mera ve su kaynaklarının 

manda yetiştiriciliği için elverişli olmasından kaynaklanmaktadır 

(Yenikalaycı ve ark., 2019). Ayrıca 2011 yılında bu iki ilde Tarım ve 

Orman Bakanlığı Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi’nin 

uygulanmaya başlaması manda sayısında artışı sağlamıştır.  Bitlis ili 

sahip olduğu manda varlığıyla Türkiye genelinde beşinci sırada iken 
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Muş ili ise altıncı sıradadır. Bu iki ilde de manda yetiştirme kültürleri 

aynı olmakla birlikte üretilen manda sütünden yoğurt, peynir ve 

tereyağı gibi ürünler pazarda yerini bulmaktadır 

Tablo 4. Doğu Anadolu Bölgesinde en yoğun manda varlığı bulunan illerin 

yıllara göre değerlendirilmesi (baş) 

 Yıllar Ağrı Bitlis Erzincan Erzurum Iğdır Muş Van Türkiye 

2004 2634 4403 1758 1504 834 5668 146 103900 

2005 2510 5518 1450 1288 9856 5292 150 104965 

2006 2193 6098 1033 1086 9824 6025 184 100516 

2007 2184 4764 868 698 8950 6101 209 84705 

2008 1881 3115 874 807 8932 6456 254 86297 

2009 1668 3301 860 1215 8676 3657 259 87207 

2010 489 4870 940 1032 1041 4703 227 84726 

2011 428 6037 1069 1116 1235 4595 275 97632 

2012 472 5599 1142 1113 1273 5879 990 107435 

2013 433 5998 1427 1159 1228 6382 1239 117591 

2014 597 5705 1813 1268 1257 6098 346 122114 

2015 737 7594 1892 1591 1879 6087 444 133766 

2016 832 8338 1795 1490 1898 7435 556 142073 

2017 923 8918 1429 1730 2235 6990 750 161439 

2018 1124 10377 1419 1885 2230 7342 908 178397 

2019 1119 10242 1454 2081 2763 7078 980 184192 

2020 1065 10574 1465 2118 2479 7031 1001 192489 

2021 1107 10123 1459 1898 2140 7591 900 185574 

2022 987 8941 1353 1589 1338 8843 625 171835 

Kaynak: TÜİK, 2023 

Tablo 5’te belirtildiği gibi 2019 yılında Türkiye genelinde üretilen 

manda sütünün yaklaşık %14’ü Doğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen 

mandalardan elde edilmektedir. Doğu Anadolu bölgesi 11.200 baş 

sağılan manda varlığı ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 
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İşletmelerin genelde küçük aile işletmeleri halinde ve birkaç başlık 

küçük sürüler olması sürdürülebilir süt üretimi konusunda 

olumsuzluklar yaşatmaktadır. Bitlis ve Muş illerinde uygulanan ıslah 

projeleriyle hayvan başına süt veriminin diğer Doğu Anadolu illerinden 

daha fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca bölgede Erzurum, Iğdır, 

Erzincan, Ağrı ve Van illeri manda yetiştirme kültürü olan ve 

bahsedilen ıslah projesine dâhil olabilecek manda varlığına sahip 

illerimizdir. Genel itibariyle süt ve döl verimi düşük olan Anadolu 

mandalarının verim seviyeleri bu gibi projelerle artış göstermiştir.  

Tablo 5. Doğu Anadolu Bölgesi illeri manda varlığı ve manda sütü üretimi (2019) 

İller 

Manda 

varlığı 

(baş) 

Sağılan 

manda sayısı 

(baş) 

Üretilen süt 

miktarı (ton) 

Ardahan 17 0 0 

Ağrı 1.119 393 396 

Bingöl 160 63 73 

Bitlis 10.242 4.560 4.195 

Elazığ 67 26 26 

Erzincan 1.454 538 522 

Erzurum 2.081 699 678 

Hakkâri 431 203 179 

Iğdır 2.763 1.014 1.014 

Kars 65 12 11 

Malatya 13 5 5 

Muş 7.078 3.382 3271 

Tunceli  * * * 

Van 980 305 297 

Doğu Anadolu B. 26.470 11.200 11.000 

Türkiye 184.192 79.333 79.341 

      Kaynak: TÜİK, 2023, *Veri bulunamamıştır. 

SONUÇ 
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Doğu Anadolu Bölgesi genel itibariyle iklim, mera yapısı ve coğrafi 

yönüyle manda yetiştiriciliği için önemli bir potansiyele sahiptir. 

Mandanın sığıra göre hastalıklara karşı daha dayanıklı olması, çoğu 

verimsiz mera koşullarını iyi değerlendirmesi bölge hayvancılığı için 

alternatif bir yol olmaktan ziyade yer yer temel geçim kaynağı 

olmuştur. Özellikle Bitlis ve Muş illerinin Halk Elinde Anadolu 

Mandası Islahı Ülkesel Projesi kapsamında olmaları bölgedeki 

yetiştiricileri büyük oranda destekleyerek genç girişimcileri teşvik 

etmiştir.  

- Bölgede yetiştiricilerin eğitim seviyelerinin düşük olması 

sebebiyle manda yetiştiriciliği konusundaki yeniliklerden uzak 

geleneksel yöntemleri kullanmaları karlılık açısından olumsuz 

etki yarattığı düşünülmektedir. Bu sebeple bölgede manda 

yetiştiriciliği, bakım ve besleme konularında verilecek 

eğitimler yetiştiricileri bilinçlendirerek mandaların verim 

seviyelerini artmış olacaktır. 

- Yetiştiricilerin yem bitkileri yetiştiriciliği hususunda yaşadığı 

olumsuzluklar manda besleme konusunda en temel 

sorunlarından bir tanesidir.  Artan yem fiyatları ile kendi yem 

materyali üretimini sağlama gereksinimi oldukça önem 

kazanmaktadır. 

- Manda yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bölge illerinde 

makinalı sağımın yapılamadığı bilinmektedir. Süt hijyeni ve 

makinalı sağım için uygun koşulların oluşturulması 

gerekmektedir. 
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- Bölgede manda sütünden elde edilen yoğurt, tereyağı ve peynir 

çeşitlerinin arttırılarak gerekli tanıtımlarının yapılması 

gerekmektedir. 

- Doğu Anadolu bölgesinde soğuk ve uzun geçen kış mevsimi 

ile mera döneminin açılması zaman alabilmektedir. Bu sebeple 

özellikle kışın artan yem fiyatları yetiştiricileri zor duruma 

bırakmaktadır.  

- Ülkemizde yetiştirilen Anadolu mandasının süt verimi 

düşüktür. Verim seviyelerinin arttırılması amacıyla yapılan 

ıslah uygulamalarının manda varlığının yoğun olarak yapıldığı 

bölge illerinde yaygınlaştırılmalıdır. 
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