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2nd INTERNATIONAL CUKUROVA 

AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS  
January 4-5, 2021 

Adana/ TURKEY 

 

 

CONGRESS PROGRAM 
Online (with Video Conference) Presentation 

 

 
 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 

 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID 

instead of “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 Moderator - responsible for the presentation and scientific discussion (question-

answer) section of the session. 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in 

the congress program. 

 If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the program, please 

inform by e-mail until December 31, 2020 (17:00) at the latest. 

 (All speakers required to be connected to the session 15 min before the session 

starts) 

 Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, 

managing the group discussion and dynamics.  

 Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL 

number, exp. Hall 1, Kadir İNANIR 
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SESSION-1, HALL-1 / OTURUM-1, SALON-1 
 

 MODERATOR: Prof. Dr. Pınar AYVAZOĞLU DEMİR 

 

 
 

AUTHOR AFFILITION ABSTRACT TITLE 

Enes AKYÜZ                                           

Uğur AYDIN 
Kafkas University 

Clinical Biochemistry and Hematology in 

Cattle with Reticulo-Peritonitis Traumatic 

Causing Complications in the Lung-Case 

Series 

Sibel DANIŞAN                                      

Ceyhan ÖZBEYAZ 
Eskişehir Osmangazi University 

Evaluation of Therapy Horses with 

Anthrozoological Approach 

Başak BOZTOK 

ÖZGERMEN                     

Nihan EROĞLU 

Ankara University 
Umbilical-Abomasal Fistula In A 

Simmental Calf 

Yadigar POLAT                                       

Seval SÜZÜLMÜŞ 
Kilis 7 Aralık University 

A Comparative Investigation Of Factor 

Analysis Methods On Livestock Data 

Ahmet AKTAR                                          

Elif AYAZ                                          

Şeyma TAŞKIRAN                                            

Mustafa AKKAŞOĞLU                                             

Hasan ÖZKAN                                            

Yakup AKKAYA                                          

Selim ALÇAY 

Bursa Uludağ University 

Effects Of Two Different Fsh Preparations 

Applied In Cows On Superovulation 

Response 

Seyfettin TUNCEL Kırıkkale University 
Risk Management At The Stage Of 

Investing In The Egg Industry 

Cemalettin AYVAZOĞLU Ardahan University Lumpy Skin Disease In Turkey 

Berk BENLIOGLU Ankara University 
The Effect Of Global Warming On Plant 

Genetic Resources 
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 SESSION-1, HALL-2 / OTURUM-1, SALON-2  

 

 MODERATOR: Dr. Timuçin TAŞ 

 

 
 

AUTHOR AFFILITION ABSTRACT TITLE 

Erdal ERBIL                                              

Mehmet KARAKUŞ 
GAP Tarımsal Araştırma  

Enstitüsü Müdürlüğü 

The Effect Of Different Nitrogen Doses 

And Bacteria Investigations On Yield 

And Yield Materials In Main Soybean 

Farming 

Mustafa ÜÇGÜL University of South Australia 

Effect Of Ripper And Additional Plates 

On Soil Movement Using Field 

Experiment And Computer Simulation      

Emine KÜÇÜKER Siirt University 

The Growth Yield and Fruit Quality of 

Some Pear Cultivarsin Different Training 

Sytems 

Özge UÇAR Siirt University 
Use of Plant-Growth Promoting Bacteria 

in Cereal Cultivation 

Remzi UĞUR 
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı  

Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Investigation Of Scion Development 

Situation In Transvalia Peach Cv. Grafted 

On Some Rootstocks Obtained By 

Hybridization Breeding 

 

Sıtkı ERMİŞ 
Ankara Tohumluk Tescil ve  

Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü 

Registrated Pepper Varieties And 

Changes Over The Years In Turkey 

Cüneyt DİNÇER Akdeniz University 

Effect Of Microwave And Thermal 

Vacuum Concentration Methods On 

Some Quality Parameters Of Watermelon 

Juice And Mathematical Modeling Of 

Concentration 

Elif AYKIN-DİNÇER Akdeniz University 
Drying Characteristics Of Cold-Dried 

Chicken Meat Slices 

Timuçin TAŞ 

Sadık Serkan AYDIN 
GAP Tarımsal Araştırma  

Enstitüsü Müdürlüğü 

Determination Of Some Yield And 

Forage Quality Traits Of Silage Corn 

Varieties In Warm Climate Conditions 
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SESSION-1, HALL-3 / OTURUM-1, SALON-3 

 
MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Ahmet YENİKALAYCI 

 

 
 

AUTHOR AFFILITION ABSTRACT TITLE 

Bekir AKTAŞ 
Tohumluk Tescil ve  

Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü 

Evaluation Of Grain Yield Performance 

Of Standard Varieties In Barley Value 

For Cultivation And Use (Vcu) Tests In 

Aegean-Southern Marmara Region 

Engin GÖNEN                                       

Zekeriya KARA                                        

Çağatay TANRIVERDİ 

Alata Bahçe Kültürleri  

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Determination Of Soil Water Content By 

Spectral Reflections 

Zekeriya KARA                                       

Cengiz YÜRÜRDURMAZ                                     

Hüseyin KELEŞ                                   

Engin GÖNEN                                              

Kadir SALTALI 

Kahramanmaraş Sütçü  

İmam University 

The Effect Of Wheat Straw Mulch On 

Some Chemical Properties Of Soil And 

Grain Yield Of Durum Wheat 

Özge KOZAKLI                         

Mehmet Ziya FIRAT 
 

Akdeniz University 

Modeling milk yields of control day by 

bayesian and classic time series methods 

Nazlı HALİTOĞULLARI                     

Musa GENÇCELEP 
Van Büyükşehir Belediyesi 

The Effect Of Xylazine On Sedative, 

Analgesic And Some Liver Enzymes İn 

Rats 

Alperen ÖZDİZ                                      

Lütfi PIRLAK 
Selçuk University 

Efects Of Some Organic Preparations On 

The Development Of Seedlings Of 

Viking Aronia (Aronia melonocarpa) 

Cultivars 

Eyüp ÖNCÜ 

Uğur ZÜLKADİR 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

The Relationships Between Herd Life 

With Reproduction And Milk Yield In 

Dairy Cattle 

Nour ALDİAB                                 

Mutlu Buket AKIN 
Harran University 

Effect Of Mint And Red Pepper 

Supplementation On Labne's Sensorial 

Properties 

Ahmet YENİKALAYCI                              

İ. Halil ELEKÇİOĞLU                                

Uğur GÖZEL 

Muş Alparslan University 

The Effect of Plant Prasitic Nematodes 

On Yield and Yield Parameters of Some 

Bread Wheat Varieties Grown Region 
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SESSION-2, HALL-1 / OTURUM-2, SALON-1  
 

MODERATOR: Prof. Dr. Pınar AYVAZOĞLU DEMİR 

 

 
 

AUTHOR AFFILITION ABSTRACT TITLE 

Ertan DOĞAN Ardahan University 

Downsides Of Poultry Animals Kept In 

The Same Place With Cattle In Ardahan 

Province And Some Suggestions To 

Prevent Poisoning Due To The Gases In 

Barns 

Muhammet Ali TUNÇ Atatürk University 

Effects Of Adding Different Proportions 

Of Thyme Oil In Broiler Diets On 

Performance Parameters 

Fazlı ÖZTÜRK                                          

Kumru Özge GÖRHAN 
Van Yüzüncü Yıl University 

Aesthetic And Aromatic Plants Of 

Derecik (Hakkari) District 

Fazlı ÖZTÜRK                                          

Kumru Özge GÖRHAN 
Van Yüzüncü Yıl University 

Bee Plants That Honey Bees (Apis 

mellifera L.) Can Use In Derecik 

(Hakkari) District 

Fazlı ÖZTÜRK                                          

Kumru Özge GÖRHAN 
Van Yüzüncü Yıl University 

The Bee Plants Of Erbil (Northern Iraq) 

City 

Özgür Yaşar ÇELİK Siirt University Border Disease In Sheep 

Burçak ASLAN ÇELİK Siirt University 

Parasites Which Commonly Cause 

Infection Through The Consumption Of 

Raw Or Undercooked Vegetables 

Mustafa MAKAV                                      

Mushap KURU 
Kafkas University 

Tnf-Beta Endometritiste Inflamasyon 

Belirteci Olabilir Mi: Deneysel Bir 

Model 

Onur ŞAHİN                                           

İsa YILMAZ 
Muş Alparslan University 

The Study On Genetic Improvement 

Activities In Cattle Population In Turkey 

Pınar AYVAZOĞLU DEMİR Kafkas University 
A Evaluation on Impacts of Support 

Policy in Dairy Cattle Sector in Turkey 

Selvinaz YAKAN 

Şemsettin BURAK 
Ağrı İbrahim Çeçen University 

Effects Of Meloxicam On Oxidative 

Stress After Disbudding With Caustic 

Paste In Calves 
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SESSION-2, HALL-2 / OTURUM-2, SALON-2 
 

MODERATOR : Dr. Erdal ERBİL 

 

 
 

AUTHOR AFFILITION ABSTRACT TITLE 

Fatih AÇIKALIN                            

Nene Meltem KEKLİK 
Sivas Cumhuriyet University 

Microwave Drying Of Garden Sorrel 

(Rumex acetosa) Leaves: 

Mathematical Modeling And 

Rehydration Aspects 

Cüneyt  TUNÇKAL Yalova University 
Drying Lemon Slices In A Damper 

Controlled Heat Pump Dryer 

Mehmet Turan AYSELİ Sağlık Bilimleri University 

Evaluation Of The Use Of Traditional 

Fermented Food Products In Viral-

Induced Children Infectious Diseases 

Celal YILMAZ  
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

Salep And Salvia (Sage) Species 

Growing In Kahramanmaraş Flora 

Seyit Ahmet GÖKMEN                            

Behlül SEVİM 
Selçuk University 

The Use Of Citrus Fruits In The 

Feeding Of Broilers 

UĞUR ÖZKAN                                     

Celal PEKER 
Ankara University 

Forage Yield Potential Of 

Intercropping Italian Ryegrass 

(Lolium multiflorum L.) And Crimson 

Clover (Trifolium incarnatum L.) 

İsmail YÜCA                                          

Lütfi PIRLAK 
Selçuk University 

Effects Of Worm Manure On Growth 

And Development Of 0900 Ziraat 

Sweet Cherry Cultivar (Prunus avium 

L.) Sapling 

Arzu Mutlu Harran University 

The Effect Of Different Seeding 

Densities On The Spike 

Characteristics Of Wheat Cultivated In 

Organic Conditions 

Rana ERTUĞRUL                                  

Sabri GÖKMEN 
Selçuk University Drought Plant Relations 
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SESSION-2, HALL-3 / OTURUM-2, SALON-3 
  

MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Recep KALIN 

 

 
 

AUTHOR AFFILITION ABSTRACT TITLE 

Erhan YÜKSEL Sivas Cumhuriyet University 
An Analysis Of The Studies On 

Veterinary Folklore In Turkey 

Özlem YÜKSEL Sivas Cumhuriyet University 

Analysis Of Two Reports Titled ‘Islah Ve 

Teksir-I Hayvanat’ In The “Orman Ve 

Maâdin Ve Zirâat Ve Baytar Mecmûası 

Şemistan KIZILTEPE                               

Neriman MOR 
Iğdır University 

Prevalence And Seasonal Distribution Of 

Fasciolosis In Cattle Slaughtered In Kars 

Province Slaughterhouses 

Recep KALIN Sivas Cumhuriyet University 

Comparison Of Dna Extraction Methods 

For Determination Of Shigatoxigenic 

Escherichia Coli (Stec) In Water  Buffalo 

Stool Samples 

Gökçe ÖZDEMİR Sivas Cumhuriyet University 

Water Buffalo Production And Marketing 

Opportunities Of Products In Bingol 

Province 

Yağmur KUŞCU                            

İsmail ALKAN 
 Van Yüzüncü Yıl University 

Effects Of Medical Ozone Applied In The 

Treatment Of Corneal Alkali Burns In 

Rabbits On Tear Production 

Ayşe KANICI TARHANE                        

Muhammet DEMİR 

 

Kafkas University 

Investigation Of The Genotoxic Effects 

Of Some Preparates Containing Metomil 

And Indoxacarb On Mice Bone Marrow 

Cells By Micronucleus Method 

Ayhan AKMAN                                     

Semra OKUR GÜMÜŞOVA 
Ondokuzmayıs University 

Border Disease Epidemiology In 

Ruminants In The Black Sea Region 

Nesrin ECEM BAYRAM Bayburt University 
Palynological Analysis For Monitoring 

Pyrrolizidine Alkaloids In Bee Products 

  

Meeting ID: 840 3290 7207
Password: 128896
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Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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SESSION-3, HALL-1 / OTURUM-3, SALON-1 
 

MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Nilay ÖZDEMİR 

 

 
 

AUTHOR AFFILITION ABSTRACT TITLE 

İlker HANGÜN                                     

Adem EROL 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

The Sectoral Use Index Of Water 

Resources In Turkey And The Importance 

Of Sustainability In Agricultural 

Activities 

Zeynep ÖZ                                              

Hasan DEĞİRMENCİ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

Analysis Of Shareholding Change İn 

Land Consolidation Projects 

Bekir YILMAZ                                    

Buket BOĞA KURU                           

Mushap KURU 

Kafkas University 

Some Fertility Characteristics Of Red 

Karaman Ewes In Iğdir Province, Turkey: 

Twining Rate, Litter Size, Birth Weight, 

Survival Rate, Gender 

Berkay ADLI 
Tekirdağ Namık Kemal 

University 

Kyoto Protocol Flexibility Mechanisms 

And Co2 Emissions From Agricultural 

Production Case Of Turkey 

Yusuf ÇAKMAKÇI                     

Harun HURMA 
Tekirdağ Namık Kemal 

University 

Effects Of The Consumers' Demographic 

Characteristics On The Environmental 

Sensitivity İn Purchasing Food Products 

Yusuf AKDEMİR                                  

Ahmet EŞİTKEN 
Selçuk University 

Determination Of Morphological And 

Physiological Reactions Of Pears In 

Drought Stress 

Gizem Başer                                             

Gazi Görür                                                 

Özhan Şenol                                             

Hayal Akyıldırım Beğen 

Niğde Ömer Halisdemir 

University 

Afit Species And Host Plants Found In 

Ermenek Dam And Its Surroundigs2 

Melek KUŞ                                             

Gülsüm DALKILIÇ                                                

Hacer AKAR                                                 

Burcu DOĞAN                                      

Fatma Kevser HOROZOĞLU                                                

Bilal YAKUT                                  

İsmail AYGÜN                              

Ramazan ÇETİNTAŞ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

Investigation of the Efficacy of Some 

Plant Essential Oils on Root-Knot 

Nematode (Meloidogyne incognita) 

Nilay ÖZDEMİR Ege University 
Overwiev Of Plant Pathogenic 

Phytoplasma 
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SESSION-3, HALL-2 / OTURUM-3, SALON-2 
 

MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Rahime CENGİZ 

 

 
 

AUTHOR AFFILITION ABSTRACT TITLE 

Hüseyin İrfan BALIK                    

Selda KAYALAK BALIK                         

Ömür DUYAR 

Sakarya Uygulamalı Bilimler 

University 
Hazelnut Genetic Resources Project 

Rahime CENGİZ 
Sakarya Uygulamalı Bilimler 

University 

Effect Of Different Maize Genotypes On 

In Vivo Haploid Induction Rate 

Osman GEDİK                                       

Ömer Süha USLU                             

Kübra DURSUN                           

Ferhat AĞCA                                     

İlknur KUŞ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

A Study On Salt Tolerance Of Fennel 

(Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) 

Plant 

Asude Tan                                               

Filiz Vardar                                         
Marmara University 

Comparison Of Aluminium Toxicity In 

Different Wheat (Triticum aestivum L.) 

Variations 

Yücel KILIÇ                                

Abdurrahim Tanju GÖKSOY 
Uludağ University 

Investigation Of High Tolerant Sunflower 

Varieties Against Broomrape (Orobanche 

cumana Wallr.) Seen In Çukurova Region 

Çağrı Melikşah SAKAR                         

İlker ÜNAL                                              

Engin ÜNAY                                            

Pınar ÖZDEMİR                                  

Yasin ERGİDEN                               

Nurgül ERDAL                                 

Solmaz ÖZKAN                                        

Uğur ZÜLKADİR 

Uluslararası Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü 

The Comparison Of Some Behavior 

Characteristics In Anatolian Black And 

Holstein Friesian Cows 

Meral BARLIK Çukurova University 

Comparison Of Estrus Detector And 

Estrus Degrees In Cukurova Meat And 

Awassi Which Are Synchronized In The 

Reproduction Season 

Servet ABRAK                                       

Halil HATİPOĞLU                                   

Tali MONİS                                

Ahmet ÇIKMAN 

GAP Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü-

ŞANLIURFA 
Overview To Sesame Production 
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SESSION-3, HALL-3 / OTURUM-3, SALON-3 
  

MODERATOR: Dr. Işın KOCABAŞ OĞUZ 

 

 
 

AUTHOR AFFILITION ABSTRACT TITLE 

Mehmet KENAR                           

Fatih ÖZOĞUL 
Çukurova University 

Investigation Of Antioxidant And 

Antimicrobial Effects Of Ethanol And 

Water Extracts Of Melissa Officinalis 

Leaves 

Işın KOCABAŞ OĞUZ Akdeniz University 

Investigation Of Nitrate Content Of Sage 

(Salvia fruticosa Mill) And Oregano 

(Origanum onites) Plants 

Zuhal Zeynep AVŞAROĞLU                           

Mehmet HAMURCU 
Selçuk University 

Physiological Changes In Egyptian 

Genotypes Under Different Stress 

Conditions 

Abdurrahim YILMAZ 
Bolu Abant İzzet 

Baysal University 

Biotechnological Methods Applied In 

Medicinal And Aromatic Plants 

Gülsüm BOZTAŞ                                  

Ayşe Betül AVCI                            

Emine BAYRAM 

Ege University 
Secondary Metabolites Used As Pesticide 

In Sustainable Agriculture 

Süleyman ÖNER 
Muğla Sıtkı  

Koçman University 

Characteristics And İmportance Of 

Milas’s Memecik Olive And Olive Oils   

Süleyman ÖNER 
Muğla Sıtkı  

Koçman University 

Characteristics And Importance Of 

Muğla’s  Mushrooms Being Naturel And 

Economical Values 

Süleyman ÖNER 
Muğla Sıtkı  

Koçman University 

The İmportance Of Consumption Of 

Alternative Seafoods At Touristic 

Business İn Turkey 

Süleyman ÖNER 
Muğla Sıtkı  

Koçman University 

The Importance Of Orchid And Salep 

Production 
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Enes AKYÜZ (Orcid No: 0000-0002-3288-2058) 

Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye 
  Uğur AYDIN (Orcid No: 0000-0001-5756-4841) 

Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye 
  

 

ÖZET 

Reticulo-Peritonitis Travmatika (RPT) teşhisi konulmuş sığırlarda klinik biyokimya ve 

hematolojik parametrelerin belirlenmesi amaçlandı. Klinik olarak anoreksi, kambur duruş, 

inleme ve sancı şikayeti ile Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları ve Cerrahi 

kliniklerine getirilen, anamnez bilgileri, klinik ve radyografik muayeneler sonucunda RPT 

teşhisi konulan, yaşları 2-6 yaş arasında değişen 5 sığır çalışmanın hayvan materyalini 

oluşturdu. Alınan radyografiler sonucunda yabancı cismin akciğer dokusuna kadar ilerlediği 

belirlendi. Juguler venden 10 mL kan örneği bir defa jelli serum tüplerine ve tam kan sayımı 

için K3EDTA’lı tüplere alındıktan sonra otoanalizatörde ölçüldü. Tam kan sayımı cihazında 

total lökosit sayısı ve diğer bazı kan parametreleri belirlendi. Ortalama total lökosit sayısı 17,54 

x103/µL olarak ölçüldü. Klinik biyokimyasal parametrelerin ortalaması sırasıyla; alanin 

aminotransferaz (ALT)16,1 IU/L, aspartat aminotransfereaz (AST) 211,20 IU/L, gama glutamil 

transfereaz (GGT) 34,80 IU/L, alkalen fosfataz (ALP) 71,34 IU/L, glukoz 76,95 mg/dL 

kreatinin 2,36 mg/dL, üre 47,13 mg/dL ve kreatin kinaz 953,52 IU/L olarak kaydedildi. Sonuç 

olarak özellikle mera hayvancılığının yaygın olduğu bölgelerde yabancı cisim kaynaklı (tel, 

çivi vb.) RPT olgular daha fazla gözlenmekte ve bu yabancı cisimlerin çevre dokulara ulaşması 

sonucunda farklı komplikasyonlar gelişmektedir. Bu çalışmada akciğer dokusuna geçmiş 

yabancı cisimlerin oluşturduğu komplikasyon sonucu klinik biyokimyasal ve hematolojik 

parametrelerde artış belirlendi.   

Anahtar Kelimeler: Hematoloji, klinik biyokimya, reticulo-peritonitis travmatika, sığır 
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ABSTRACT 

It was aimed to determine the clinical biochemistry and hematological parameters in cattle 

diagnosed with Reticuloperitonitis Traumatica (RPT). The animal material of the study 

consisted of 5 cattle aged between 2-6 years, with anorexia, hunchback posture, groaning and 

pain, and diagnosed as RPT as a result of anamnesis, clinical and radiographic examinations, 

and brought to the Kafkas University Faculty of Veterinary Medicine Internal Medicine and 

Surgery clinics. As a result of the radiographs taken, it was determined that the foreign body 

had advanced to the lung tissue. 10 mL blood sample from the jugular vein was taken into gel 

serum tubes once and K3EDTA tubes for complete blood count, and then measured in an 

autoanalyzer. Total leukocyte count and some other blood parameters were determined in the 

complete blood count device. The mean total leukocyte count was measured as 17.54 x103/µL. 

The average of clinical biochemical parameters, respectively; alanine aminotransferase (ALT) 

16.1 IU / L, aspartate aminotransferease (AST) 211.20 IU / L, gamma glutamyl transferease 

(GGT) 34.80 IU / L, alkaline phosphatase (ALP) 71.34 IU / L, glucose 76.95 mg / dL creatinine 

2.36 mg / dL, urea 47.13 mg / dL and creatine kinase 953.52 IU / L were recorded. As a result, 

RPT cases originating from foreign bodies (wires, nails, etc.) are more common in areas where 

pasture livestock is common, and different complications develop as a result of these foreign 

bodies reaching the surrounding tissues. In this study, an increase in clinical biochemical and 

hematological parameters was determined as a result of the complication caused by foreign 

bodies in the lung tissue. 

Keywords: Cattle, clinical biochemistry, hematology, reticulo-peritonitis traumatica 
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ABSTRACT 

Umbilical hernias are the most common omphalopathies encountered in cattle. Umbilical-

abomasal fistulae have been reported in calves, buffalo calves, and cows. This case study aims 

to give information about the clinical presentation and successful surgical treatment of 

congenital umbilical-abomasal fistulation in a cow-calf. A 3-weeks-old, male Simmental calf 

was referred to Aksaray University Veterinary Faculty clinics with the complaint of congenital 

non-painful orifice on the umbilicus. On the clinical examination, an umbilical hernia with 

swollen margins around the wound opening with leakage of milk was present. Patient history 

and clinical examination revealed an umbilical-abomasal fistulation. Surgical correction of the 

fistula was decided. General anesthesia was provided by Xylazine (0.3 mg/kg, IM) and 

Ketamine (0.5 mg/kg, IV). The calf was placed in dorsal recumbency. Preoperative ceftriaxone 

(25mg/kg, IV) was administered to the patient. After providing routine asepsis and antisepsis, 

a circular incision was made on the skin. The abomasum was checked for any necrosis and 

trauma and then lavaged using sterile saline solution. The necrotic areas were dissected and the 

abomasum was closed with a double layer of lambert and schmieden suture pattern. The 

abdomen was closed routinely. Penicillin- streptomycin (1 ml/25 kg BW, IM), flunixin 

meglumine (1.1 mg/kg, IM) were administered to the patient, and wound care was provided by 

oxytetracycline spray in the postoperative period. The calf recovered without any 

complications. In conclusion, for a good prognosis, the proper surgical treatment must be 

provided to the patients with umbilical-abomasal fistulae. 

Keywords: Abomasal fistula, calf, umbilical hernia  
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ÖZET 

Bu çalışmada iki farklı FSH preparatının ineklerde süperovulasyon cevabı üzerine etkilerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla follotropin ve stimufol preparatları kullanılmıştır. 

Donör hayvanlar (follotropin grubu: 8 hayvan, stimufol grubu:7 hayvan) ticari bir işletmede 

aynı bakım ve besleme koşullarındaki üstün genetik özelliğe sahip yüksek verimli hayvanlar 

arasından seçilmiştir. Grupların homojen dağılımında serum AMH seviyesi dikkate alınmıştır.  

Gruplardaki süperovulasyon cevabı follikül sayısı, CL sayısı, elde edilen hücre sayısı ve 

transfer edilebilir embriyo sayısı olarak değerlendirilmiştir. Follotropin grubunda bu değerler 

sırasıyla 16,13,9 ve 6 olarak belirlenmiştir. Stimufol grubunda ise 14, 11, 8 ve 5 olarak tespit 

edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda iki preparat arasında süperovulasyon cevabı ve transfer 

edilebilir embriyo sayısı bakımından farklılık bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: FSH, follotropin, stimufol, süperovulasyon 
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ABSTRACT 

In this study, it is aimed to compar the effects of two different FSH preparations on the response 

of superovulation in cows. Follotropin and stimufol preparations were used for this purpose. 

Donor animals (follotropin group:8 animals, stimufol group:7 animals) were selected from 

highly productive animals with superior genetic features in the same care and feeding 

conditions in a commercial enterprises. The superovulation response in the groups was 

evaluated as the number of folliules, the number of CL, the number of cells obtained and the 

number of transferable embryos. In the follotropin group, these values were determined as 

16,13,9 and 6, respectively. In the Stimufol group, it was determined as 14, 11, 8 and 5. As a 

result of the study, there was no difference between the two preparations in terms of 

superovulation response and the number of transferable embryos.  

Keywords: FSH, follotropin, stimufol, superovulation 
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ÖZET 

Yumurta sektöründe yatırım yapmayı planlayan bir girişimci, çoğu zaman öngörülemeyen 

birçok riskle yüzleşmek zorundadır. Bu riskler korona salgını, ekonominin genel durumu veya 

sektörel riskler gibi çeşitli makro problemlerden kaynaklanacağı gibi, girişimcilerin farklı 

sermaye büyüklüklerine sahip olmaları, büyükşehir ve metropollere olan uzaklıkları, pazarlama 

konusundaki yetersizlikler veya yumurta sektörüne yabancı olmaları gibi çeşitli mikro 

problemlerden de kaynaklanabilir. Bir yatırımcı için, yeni kurulacak bir işletmede bu risklerin 

muhtemel etkilerini en doğru şekilde değerlendirmek önemli bir stratejik adımdır. Sektörde 

yatırım yapmak isteyen bir girişimci, iç içe geçmiş daireler şeklinde farklı risk kategorileri 

içerisinde en geniş daireden başlayarak, en dar daireye kadar, aşama aşama tümden gelim 

metoduyla mevcut durumu detaylı analiz etmelidir. Bu noktada her aşamada bir SWOT analizi 

yaparak risk unsurlarını daha yakından değerlendirebilir. Ayrıca Analytic Hiyerarşi Process 

(AHP) vb. karar destekleme araçları kullanarak yatırım kararını matematiksel bir metotla da 

çözümleyebilir. Bu çözümlemeler, yatırımcının optimum riskle, optimum kârı elde edebileceği 

bileşeni bulmasına yardımcı olabilecektir. Yumurta sektöründe, farklı üretim metotları 

(organik, salma tavukçuluk, kümeste kafessiz ve kafeste yetiştiricilik) içerisinde en doğru 

yatırım kararını vermek, işletmelerin başarı şansını artıran en önemli adımdır. Bu bildiride 

yumurta sektöründe yatırımcıların dikkate almaları gereken stratejiler ve 2020 yılı sonrası 

yumurta girişimciliğinin  yol haritası ile ilgili bilgiler verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Alternatif yumurta üretim sistemleri, girişimcilik, hayvancılık işletmeleri, 

ticari yumurtacı işletmeler yumurta sektörü 
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ABSTRACT 

An entrepreneur planning to invest in the egg industry has to face many risks, which are often 

unpredictable. These risks may arise from various macro problems such as the COVID-19 

pandemic, economic crisis or sectoral risks as well as a range of micro problems such as having 

different capital sizes, their distance from large cities and metropolitan areas, incompetence in 

marketing or being unfamiliar with the egg industry. For an investor, it is a critical strategic 

step to evaluate the potential impacts of these risks in a new business. An entrepreneur who 

wants to invest in the industry should analyse the current situation in detail by using the step-

by-step deductive method, starting from the largest circle in different risk categories in the form 

of nested circles and moving toward the smallest circle. At this point, they can evaluate the risk 

factors in more detail by conducting a SWOT analysis at each stage. They can also analyse the 

investment decision with a mathematical method using decision support tools such as Analytic 

Hierarchy Process (AHP), etc. Such analyses can help the investor to find the component from 

which they can earn optimum profits with an optimum risk. In the egg industry, making the 

right investment decision among different production methods (organic, free-range, cage-free 

and cage system) is the most important step that increases the chances of success of enterprises. 

This paper provides information about the strategies that investors should consider in the egg 

industry and the roadmap for entrepreneurship in the egg industry after 2020.  

Keywords: Alternative egg production systems, entrepreneurship, livestock enterprises, 

commercial laying hen enterprises, egg industry 
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ABSTRACT 

According to the recent researches and the "Intergovernmental Panel on Climate Change" 

(IPCC) scenarios, global surface temperature will increase by 1.5-2.0 ° C until the end of the 

21st century, compared to the long periods in the past, due to climate change. It is predicted 

that warming will continue after 2100. Short-term increases in seasonal average and annual 

average temperatures are expected to be higher in tropical and subtropical zones. In addition to 

this increase in temperature, there will be significant imbalances in the precipitation regime. 

While climate change is expected to increase the amount of precipitation by 15-20% on an 

average global level, it is predicted that this change will occur as a 20% decrease in the 

Mediterranean Basin. Turkey, on the other hand, is of particular importance because it is located 

in the Mediterranean Basin, which, according to international assessment reports, is the region 

most affected by global warming. The most important reflection of Turkey of climate change 

and desertification in the southern region will be correspondingly reduced yield and production 

in agriculture. Therefore, global warming-induced drought and aridity affect negatively 

Turkey's food security will inevitable. Plant genetic resources that will be used as genitors in 

breeding resistant varieties, which are the most effective method of combating adverse climatic 

conditions, are also heavily present in this region. So, these genetic resources are also in a 

position to be damaged further increases the size of the problems. It is unavoidable that climate 

change will directly or indirectly pressure on the survival of gene sources consisting of cultural 

varieties, local varieties, wild relatives and wild species. It is of great importance to take all 

necessary natural, artificial and legal measures for these endangered species, which have 

important features to be used both in the development of cultivars used in agriculture and in the 

direct use of genetic resources, to combat environmental pressures caused by climate change 

and global warming. 

Keywords: Plant genetic resources, biodiversity, climate change, global warming 
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ÖZET 

Jenerasyon süresinin uzun olmasından dolayı modern meyvecilikte aşı ile üretim önemli bir yer 

tutmaktadır. Aşı ile üretim söz konusu olduğunda anaç kullanımının önemi bir kat daha 

artmaktadır. Ülkemiz birçok türe ev sahipliği yaptığından çeşit ıslahında olduğu gibi anaç 

ıslahında da seleksiyon ıslahı önemli bir tutmaktadır. Ancak spesifik özelliklere sahip anaçların 

ıslahı yine de melezleme ile mümkündür. Son yıllarda ülkemizde de melezleme ile anaç ıslah 

çalışmaları başlatılmıştır. Sert çekirdekli meyve ağaçlarında anaç olarak daha çok şeftali X 

badem, (şeftali X badem) X erik melezi anaçlar kullanılmaktadır.  Buna GF 677 ve GN 22’ yi 

örnek olarak verebiliriz. Ancak bu anaçların da geniş adaptasyon özelliği ve farklı çeşitlerle 

sağlıklı uyuşma durumu mümkün olmadığından dolayı anaç ıslah çalışmalarının devam etmesi 

zorunlu olmaktadır. Bu çalışmada 130 melez anaç içerisinden vejetatif üretilebilme özelliği 

yönünde ümitvar kabul edilen 28 adet şeftali badem melezi anacın aşı randımanları ve fidan 

gelişme performansları değerlendirilerek şeftaliye anaç olabilme durumları araştırılmıştır. 

Çalışma, 2018-2020 yılları arasında, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü arazisinde, seralarında ve laboratuvarlarında yürütülmüştür. Çalışmada şeftali 

çeşidi olarak Transvalia kullanılmıştır. Çalışma sonunda en yüksek aşı randımanının NGF-14 

(% 97.00), FG-58 (%95.33), NGF-12 (% 94.33) ve NG-5 ( %91.33) anaçlarında olduğu tespit 

edilmiştir. Kontrol anaçlarından Nemaguard® anacının ise aşı tutma randımanı yönünden (% 

88.66) dağılımın üst kısımlarında yer aldığı saptanmıştır. Fidan sağlığı ve gelişiminde en 

kuvvetli gelişmenin NG-5 ve NGF-14 anaçlarında sırasıyla 199.66 ve 177.59 cm şeklinde 

olduğu ortaya çıkmıştır. En bodur gelişmenin ise 124.41 cm ile FG-16 anacı üzerine aşılı şeftali 

çeşidinde olduğu çalışmada ortaya çıkmıştır. Çalışma sonunda zayıf veya bodur kuvvetli 6 adet, 

orta kuvvette 2 adet ve kuvvetli olarak 4 adet anaç tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Anaç, fidan, şeftali, prunus 
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ABSTRACT 

Due to the long generation period, vejetatif production has an important trial in modern fruit 

growing. When it comes to production with grafting, the importance of using rootstock 

increases even more. Since our country is home to many species, selection breeding is important 

in rootstock breeding as well as variety breeding. However, breeding rootstocks with specific 

features is still possible by hybridization. In recent years, rootstock breeding studies have been 

started in our country by hybridization. Peach X almond, (peach X almond) X plum hybrid 

rootstocks are mostly used as rootstock in stone fruit trees. We can give GF 677 and GN 22 as 

an example. However, since these rootstocks have wide adaptability and healthy compatibility 

with different varieties is not possible, it is necessary to continue the breeding studies. In this 

study, the graft success and scion development performances of 28 peach-almond hybrid 

rootstocks, which are considered promising for vegetative production among 130 hybrid 

rootstocks. The study was conducted in the greenhouses and laboratories of Eastern 

Mediterranean Transitional Zone Agricultural Research Institute between 2018-2020. 

Transvalia was used as a peach cv in the study. It was determined that the highest graft yield 

was found in NGF-14 (97.00%), FG-58 (95.33%), NGF-12 (94.33%) and NG-5 (91.33%) 

rootstocks at the end of the study. Nemaguard® rootstock was found to be in the upper part of 

the distribution in terms of graft success efficiency (88.66%). It was revealed that the vigour 

development in scion was 199.66 cm and 177.59 cm in NG-5 and NGF-14 rootstocks 

respectively. The study revealed that the most dwarf growth was in the peach variety grafted 

on FG-16 rootstock with 124.41 cm. Six dwarf rootstocks, two semi-vigour rootstocks and four 

vigour rootstocks were selected at the end of the study, 

 

Keywords: Rootstock, scion, peach, prunus 
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ÖZET 

Bu çalışmada mikrodalga (180, 300 ve 450 W) ve rotary vakum konsantrasyonunun (75, 80 ve 

85 ° C) karpuz suyu örneklerinin konsantrasyon kinetiği, pH, iletkenlik, renk, bulanıklık, 

likopen ve toplam fenolik içeriği üzerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca, numunelerin 

konsantrasyon kinetiğini tanımlamak için 13 farklı matematiksel model kullanılmıştır. 

Mikrodalga ve termal yöntemlerle konsantre edilen numunelerin fizikokimyasal özelliklerinde 

genel olarak büyük farklılıklar gözlenmemiştir. Karpuz suyu örneklerinde likopen ve toplam 

fenolik içerik değerleri sırasıyla 8.29 - 8.66 mg / 100 mL ve 17.73 - 21.09 mg / 100 mL arasında 

değişmiştir. Konsantrasyon süresi, artan mikrodalga gücü (180 W'dan 450 W'a) ve sıcaklık (75 

° C'den 85 ° C'ye) ile azalmıştır. Model tahminleri, deneysel verilerle iyi bir uyum göstermiştir. 

Midilli modeli tüm deneysel verilere en iyi uyumu sergilemiştir (R2 ≥ 0.9988; χ2 ≤ 0.9688; 

RMSE ≤ 0.9843). 

Anahtar Kelimeler: Karpuz suyu, mikrodalga vakum konsantrasyonu, kalite özellikleri, 

matematiksel modelleme 
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ABSTRACT 

In this study, the effect of microwave vacuum concentration (180, 300, and 450 W) and rotary 

vacuum concentration (75, 80, and 85 °C) on the concentration kinetics, pH, conductivity, color 

and turbidity, lycopene and total phenolic content of the watermelon juice samples were 

investigated. In addition, 13 different mathematical models were used to describe the 

concentration kinetics of the samples. Generally, major differences were not observed in the 

physicochemical properties of samples concentrated by microwave and thermal methods. 

Lycopene and total phenolic content values ranged from 8.29 to 8.66 mg/100 mL and 17.73 to 

21.09 mg/100 mL, respectively, in watermelon juice samples. The concentration time was 

reduced with increasing microwave power (from 180 W to 450 W) and temperature (from 75 

°C to 85 °C). Model predictions showed good agreement with experimental data. The Midilli 

model exhibited the best fit to all experimental data (R2 ≥ 0.9988; χ2 ≤ 0.9688; RMSE ≤ 0.9843).  

 

Keywords: Watermelon juice, microwave vacuum concentration, quality properties, 

mathematical modeling 
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ÖZET 

Bu çalışmada, tavuk etinin düşük sıcaklıkta (≤ 20°C) kuruma özelliklerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Pastörizasyondan sonra et dilimleri farklı düşük sıcaklıklarda (10, 15 ve 20°C) 

ve hava akış hızlarında (3, 4 ve 5 m/s) kurutulmuştur. Nihai su içeriğine (%40) ulaşana kadar 

3, 4 ve 5 m/s’de kuruma süreleri sırasıyla 10°C’de 270, 240 ve 210 dk., 15°C’de 300, 270 ve 

240 dk. ve 20°C’de 330, 300 ve 270 dakikadır. En kısa kuruma süresi 10°C sıcaklığa ve 5 m/s 

hava akış hızına tabi tutulan dilimlerde tespit edilmiştir. Düzeltilmiş regresyon katsayısı (R2), 

azaltılmış ki-kare (2) ve hataların ortalama kare kökü (RMSE) ile nem oranı verilerini 

değerlendirmek için, dokuz kinetik model seçilmiştir. Midilli modeli en iyi uyumu göstermiştir 

(R2  0.9994; 2  0.0000492 ve RMSE  0.007). Ayrıca, dilimlerin etkin nem difüzyonu (Deff) 

ve aktivasyon enerjisi (Ea) değerleri sırasıyla 1.27x10-9 - 1.78x10-9 m2/s ve 16.40 - 20.35 kJ/mol 

aralığındadır. Sonuç olarak, bu bulgular tavuk dilimlerinin soğuk kurutma sürecini simüle etme 

ve kurutma işleminin verimliliğini artırma amacıyla kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tavuk eti, soğuk kurutma, kuruma kinetiği, matematiksel model 
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ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the drying characteristics of chicken meat at low 

temperature (≤ 20°C). Meat slices were dried at different low temperatures (10, 15 and 20°C) 

and air flow rates (3, 4 and 5 m/s) after pasteurization. The drying times that pass until reaching 

the final water content (40%) at 3, 4 and 5 m/s were 270, 240 and 210 min. at 10°C, 300, 270 

and 240 min. at 15°C, and 330, 300 and 270 min. at 20°C respectively. The shortest drying time 

was found in the slices subjected to a temperature of 10°C and an air flow rate of 5 m/s. Nine 

kinetic models were selected to evaluate the moisture ratio data, with regard to adjusted 

regression coefficient (R2), the reduced chi-square (2) and root mean square error (RMSE). 

Midilli model exhibited the best fit (R2  0.9994; 2  0.0000492 and RMSE  0.007). In 

addition, the effective moisture diffusivity (Deff) and activation energy (Ea) values of slices were 

between 1.27x10-9 - 1.78x10-9 m2/s, and between 16.40 - 20.35 kJ/mol, respectively. 

Consequently, these results can be used to simulate cold drying process of chicken slices and 

improve efficiency of the drying process. 

Keywords: Chicken meat, cold drying, drying kinetics, mathematical model 
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ÖZET 

Bitkilerin su ihtiyacının belirlenmesinde birçok yöntem (toprak, iklim ve bitkiye dayalı) 

kullanılmaktadır. Toprak su içeriğine göre sulama suyu ihtiyacının belirlenmesi en güvenilir 

yöntemlerin başında gelmektedir. Toprak su içeriğinin belirlendiği geleneksel yöntemler fazla 

zaman alıcı ve oldukça maliyetlidir. Su, enerji ve karbon döngülerini birbirine bağlayan oldukça 

değişken mekansal ve zamansal toprak su içeriği bilgilerinin önemi ve geniş kapsamlı 

uygulanabilirliği, son yıllarda küresel ölçekte önemini giderek arttırmaktadır. Geleneksel 

yöntemlere alternatif olarak uzaktan algılama teknolojileri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu 

teknolojilerden uzaktan algılama, yeryüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesinde onlarla 

fiziksel bağlantı kurmadan kaydetme ve inceleme tekniğidir. Bu çalışmada toprak nemi 

belirlemede, son yıllarda gelişen teknoloji yardımıyla, proksimal ve uzaktan algılama 

teknikleri, analizleri, kullanım yerleri ve doğruluklarını daha da ilerletmek ve gelecekteki kritik 

araştırmalara yön gösterebilmek amacıyla yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:Toprak su içeriği, spektral yansıma, uzaktan algılama  
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DETERMINATION OF SOIL WATER CONTENT BY SPECTRAL REFLECTIONS 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Many methods (based on soil, climate and plant) are used to determine the water requirement 

of plants. Determining the need for irrigation water according to soil water content is one of the 

most reliable methods. Traditional methods of determining soil water content are time 

consuming and expensive. The importance and wide-ranging applicability of the highly 

variable spatial and temporal soil water content information linking the water, energy and 

carbon cycles has become increasingly important on a global scale in recent years. Remote 

sensing technologies have begun to be developed as an alternative to traditional methods. 

Among these technologies, remote sensing is the technique of recording and analyzing the earth 

and ground resources without establishing a physical connection with them. In this study, 

proximal and remote sensing techniques, analyzes, areas of use and accuracy were carried out 

in determining soil moisture, with the help of technology developed in recent years, and to 

guide future critical researches. 

 

Keywords: Remote sensing, soil water content, spectral reflection 
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ÖZET 

Tarım topraklarının kalitesini azaltan biyotik ve abiyotik stresörlere karşı hem toprağı hem de 

yetiştirilen bitkiyi olumlu yönde etkileyecek kültürel önlemler alınmalıdır. Bu amaçla tarımsal 

atıklar malç olarak kullanılmaktadır. Malçlama; kısıtlı su kaynaklarının daha verimli 

kullanılmasını, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesini 

sağlamaktadır. Bunun sonucunda topraktan alınan bitkisel verimde artmaktadır. Bu çalışmada, 

buğday saman malçı 4 farklı miktarda (kontrol, 300 kg/da, 600 kg/da ve 900 kg/da) kullanılarak, 

toprağın bazı kimyasal özellikleri ile makarnalık buğday çeşidi Fuat Bey’in tane verimi üzerine 

olan ilişkisi araştırılmıştır. Uygulama, faktöryel tesadüf blokları deneme desenine göre 3 

tekerrürlü, Kahraman Maraş Üniversitesi Avşar yerleşkesinde yürütülmüştür. Malç 

uygulamasına tohum ekiminden hemen sonra başlanmış, deneme yaklaşık 7 ay sonra 

sonlandırılmıştır. Buğday saman malçı uygulaması sonucunda toprağın kalsiyum (Ca), 

magnezyum (Mg), mangan (Mn), demir (Fe), çinko (Zn) ve bakır (Cu) değişiminin tane verimi 

üzerine istatistiksel bir öneminin olmadığı, ancak fosfor (P) ve potasyum (K) değişiminin tane 

verimi üzerine istatistiksel etkisinin pozitif olduğu saptanmıştır. Malç artışına bağlı olarak, tane 

veriminin arttığı gözlemlenmiştir. En yüksek verim 700 kg/da ile 900 kg/da malç uygulanan 

parselden, en düşük verim ise 510 kg/da ile kontrol gurubu parselden elde edilmiştir. Malç 

uygulaması toprak neminin korunmasını, buna bağlı olarak değişebilir fosfor (P) ve potasyum 

(K)’ un artışını sağlamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Malç, toprak kimyası, tane verimi  
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OF SOIL AND GRAIN YIELD OF DURUM WHEAT 

 

 

 

ABSTRACT 

 Cultural measures that will positively affect both the soil and the grown plant should be taken 

against biotic and abiotic stressors that reduce the quality of agricultural soils. For this purpose, 

agricultural waste is used as mulch. Mulching; It ensures more efficient use of limited water 

resources and improvement of the physical, chemical and biological structure of the soil. As a 

result, the vegetative yield from the soil increases. In this study, the relationship between some 

chemical properties with the grain yield of the durum wheat variety Fuat Bey was investigated 

by using wheat straw mulch in 4 different amounts (control, 300 kg/da, 600 kg/da and 900 

kg/da). The application was carried out in Avşar campus of Kahraman Maraş University, with 

3 repeated according to the factorial random block design. Mulch application was started 

immediately after sowing of seeds and the test was ended approximately 7 months later. As a 

result of wheat straw mulch application, exchangeable calcium (Ca), magnesium (Mg), 

manganese (Mn), iron (Fe), zinc (Zn) and copper (Cu) in the soil was not have a statistical 

significance on grain yield but exchangeable phosphorus (P) and potassium  (K) effect on grain 

yield was found to be statistical positive. It was observed that the grain yield increased 

depending on the mulch increase. The highest yield was obtained from 700 kg/da and 900 kg/da 

mulch applied parcel, the lowest yield was obtained from control group parcel where 510 kg/da 

mulch was applied. Mulch application provided protection of soil moisture so increase of 

exchangeable phosphorus (P) and potassium (K). 

 

Keywords: Mulch, soil chemistry, grain yield 
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ÖZET 

Bu çalışma ratlarda Ksilazin iki değişik dozda kullanıldıktan sonra şekillenen sedasyonun 

derecelendirmesi, karaciğerde oluşabilecek hasarın ölçülmesi ve sedasyona bağlı olarak ağrı 

tepkisinin değişme durumunun belirlenmesi amacıyla yapıldı. Ağrı kontrolü çalışmalarında 

analjezik madde kullanılması en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Sedatif amaçla 

kullanılan ilaçlarda da analjezik etki söz konusudur. Ksilazin’in, ağrı hafifletilmesi, 

sakinleştirmesi (sedatif), uykuya yol açması (hipnotik), çizgili kasları gevşetmesi gibi 

etkilerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca farklı anestezik ilaçların kullanımının öncesinde 

premedikasyon gayesi ile kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan 24 adet rat rastgele seçilip üç 

gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki (KO) ratlara sadece FTS verildi. Oluşturulan ikinci gruba 

Ksilazin (K10) 10 mg/kg intraperitonal verilip diğer üçüncü gruba ise Ksilazin (K15) 15 

mg/kg/ip verildi. Sedatif ilaç uygulanan ratların uyaranlara karşı davranışlarına göre sedasyon 

değerlendirmesi yapıldı. Sedasyon hafif, orta ve ileri derecede olmak üzere sınıflandırıldı. 

Ratlarda ağrı kesici özelliğinin ne derecede olduğunu tespit etmek amacıyla Ksilazin’in 

etkinliği ağrı deneyi ile ölçüldü. Ağrı deneyi, hotplate testi ve hotplate aparatı ile yapıldı. Ağrı 

deneylerinden sonra sakrifiye edilen hayvanlardan kan alınarak AST, ALT ve kortikosteroid 

değerlerine kan serumunda bakıldı. Sonuç olarak AST ve ALT’nin kontrol ve deneme 

gruplarındaki serum değerlerinin değişmemiş olması küçük girişimler yapmak için gerekli 

olacak sedasyon sonrasında karaciğerde bu iki parametrenin değişikliğe uğramayacağının 

bilinmesi açısından önemli bulunmuştur. Ayrıca ratlarda ksilazinin ağrıyı azaltıcı özelliğinin 

bulunduğu ve kısa süreli tam hareketsizliğe ihtiyaç duyulması durumunda 15 mg/kg dozunda 

ksilazin uygulanmasının tercih edilmesinin daha iyi olacağı sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Rat, sedasyon derecesi, ksilazin    
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THE EFFECT OF XYLAZINE ON SEDATIVE, 

ANALGESIC AND SOME LIVER ENZYMES IN RATS 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to identify the degree of sedation formed after using Xylazine in two 

different doses in rats, to measure possible damage to the liver and to determine the change in 

pain response due to sedation. Analgesic agent is one of the most preferred methods in pain 

control studies. Analgesic effect is also used in sedative drugs. The effects of Xylazine are 

relieving pain, sedation, hypnotic sleep and relaxation of striated muscles. It is also used for 

premedication before the use of different anesthetic drugs. Twenty-four rats were randomly 

selected and divided into three groups. Only FTS was given to the rats in the control group 

(CO). Xylazine (K10) 10 mg / kg was given intraperitoneally to the second group and Xylazine 

(K15) 15 mg / kg / ip was given to the third group. Sedation was evaluated according to the 

behavior of the rats receiving sedative drug against stimuli. Sedation was classified as mild, 

moderate and severe. In order to identify the degree of pain reprieve in rats, the effectiveness 

of Xylazine was measured by pain test. Pain test was performed with hotplate test and hotplate 

apparatus. After the pain experiments, blood was taken from the sacrificed animals and AST, 

ALT and corticosteroid levels were measured in blood serum. In conclusion, the fact that the 

serum values of AST and ALT in the control and experimental groups were unchanged was 

important in terms of knowing that these two parameters would not be changed after sedation 

which would be necessary for small interventions. In addition, it was determined that xylazine 

has pain relief properties in rats. It was concluded that 15 mg / kg dose of xylazine should be 

preferred if short immobility is needed.  

Keywords: Rat, sedation degree, xylazine   
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ABSTRACT 

In this study, it was aimed to investigate the effect of feeding broilers with different proportions 

of thyme oil supplemented feed on performance parameters. 160 male Ross 308 chicks were 

used in the study. Chicks were randomly divided into 4 groups with 4 replications. There were 

10 chicks in each subgroup. The control group (Group C) was formed with the group fed with 

basal diet (not additive) feed. The thyme oil group 1 (Group T1) included the chicks fed with 

the thyme oil added at the rate of 0.02% to their feed, the thyme oil group 2 (Group T2) included 

the chicks fed with the thyme oil added at the rate of 0.04% to their feed, The thyme oil group 

3 (Group T3) included the chicks fed with the thyme oil added at the rate of 0.06% to their feed. 

In the 7-14 day period of the study, the highest feed conversion rate (FCR) was in the Group T2 

(P<0.05). In the 15-21 days period, the best body weight gain (BWG) was observed in Group 

T3, and the highest feed intake (FI) was in Group T1 (P<0.05). In the 22- 28 days period, the 

highest values of FI was obtained in Group T2 (P<0.05). In the 29-35 days period, the most 

BWG was observed in Group T3, and the highest FI was in Group T2 (P<0.05). In the 36-42 

days period, In the 36-42 days period, the highest BWG and FI were obtained in Group T2, and 

the highest FCR was in Group C (P<0.05). When the whole study (1-42 days) was evaluated, 

it was seen that the highest body weight (BW) was in Group T3, and the highest FI was in 

Group T2 (P<0.05). Consequently, it was found that the thyme oil can be used as feed additive 

to broiler rations. 

Keywords: Broiler, performance, thyme oil 
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ÖZET 

Bitkilerin estetik ve aromatik amaçlı kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Doğal beslenmenin 

ve doğal alanlarda yaşamanın öneminin anlaşılması, insanların doğaya yönelmesine neden 

olmuştur. Bu değişimde beraberinde, estetik ve aromatik bitkilere olan ilgide artışı getirmiştir. 

Bu amaçlarla kullanılan bitkiler; içecek, gıda, parfümeri, kozmetik, ilaç, boya sanayi ile peyzaj 

düzenlemelerinde önemli bir yere sahiptir. Doğu Anadolu bölgesi estetik ve aromatik bitkiler 

açısından zengin bölgelerden biridir. Ancak Derecik ilçesinde daha önce bu alanda yapılmış bir 

çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamız estetik ve aromatik bitkilerin Derecik (Hakkari) 

ilçesindeki potansiyelini ortaya koymak amacıyla 2014- 2016 yılları arasında yapılmıştır. 

Çalışma alanında bu amaçlarla kullanılan 34 familyaya ait 136 bitki taksonu tespit edilmiştir. 

Belirlenen taksonlardan 8’i endemiktir. Endemik taksonlar; 

Theodorovia karakuschensis (Grossh.) Kolak, Astragalus eriocephalus Wılld. subsp. 

elongatus Chamb. et Matthews, Quercus petraea (Mattuschka) Lıebl. subsp. pinnatiloba (C. 

Koch) Menıtsky, Allium macrochaetum Boiss., Tulipa sintenesii Baker., Amygdalus 

trichamygdalus (Hand.-Mazz.) Woronow var.elongata Browıcz, Crataegus davisii Browicz, 

Pyrus syriaca Boiss. var. microphylla Zoh. ex Browıcz dir. Bu bitkilerin Latince, Türkçe ve 

yöresel adları ve kullanım şekilleri arazi çalışmalarındaki gözlemlere, yöre haklı ile yapılan 

görüşmelere ve daha önce yapılmış olan çalışmalara dayanılarak verilmiştir. 
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AESTHETIC AND AROMATIC PLANTS OF DERECIK (HAKKARI) DISTRICT 

 

ABSTRACT 

The use of plants for aesthetic and aromatic purposes is as old as human history. Understanding 

the importance of natural nutrition and living in natural areas has caused people to turn to nature. 

This change brought with it an increase in interest in aesthetic and aromatic plants. Plants used 

for these purposes have an important place in beverage, food, perfumery, cosmetics, medicine, 

paint industry and landscape arrangements. Eastern Anatolia region is one of the regions rich 

in aesthetic and aromatic plants. However, there is no previous study in this area in the county 

of Derecik. Our study was conducted between 2014-2016 in order to reveal the potential of 

aesthetic and aromatic plants in the county of Derecik (Hakkari). In the study area, 136 plant 

taxa belonging to 34 families used for these purposes were determined. Of the designated taxa, 

8 are endemic. Endemic taxa; Theodorovia karakuschensis (Grossh.) Kolak, Astragalus 

eriocephalus Wılld. subsp. elongatus Chamb. et Matthews, Quercus petraea (Mattuschka) 

Lıebl. subsp. pinnatiloba (C. Koch) Menıtsky, Allium macrochaetum Boiss., Tulipa sintenesii 

Baker., Amygdalus trichamygdalus (Hand.-Mazz.) Woronow var.elongata Browıcz, 

Crataegus davisii Browicz, Pyrus syriaca Boiss. var. microphylla Zoh. ex Browıcz. Latin, 

Turkish and local names of these plants and their usage patterns are given based on observations 

in field studies, interviews with local righteous and previous studies. 

 

Keywords: Derecik district, aesthetic and aromatic plants, Hakkari 
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ÖZET 

Ülkemiz, üç kıtanın birleşme noktasında bulunması ve farklı ekolojik koşullara sahip olması 

nedeniyle zengin bir floraya ve çok sayıda endemik bitki türüne sahiptir. Arılar ve bitkiler 

arasındaki ilişki ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamaktadır.  Arıcılık ve bal 

üretiminin başarılı bir şekilde yapılabilmesinin temel koşulu; nektar, polen ve salgı verimi 

yüksek olan bitkilerin tespiti, bu bitkilerin nektar akımlarının başlama zamanlarının ve 

sürelerinin bilinmesidir. Derecik (Hakkari) İlçesinde, arı bitkilerinin tespitine yönelik yapılmış 

bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamız bu alanda yapılmış olan ilk çalışmadır. Çalışmamız 

2014-2016 yılları arasında nektarlı, polen kaynağı olan ve salgı balı üretimine kaynaklık eden 

bitki taksonlarını tanımlamak amacıyla, alanda yaptığımız arazi çalışmaları ve arı bitkileri ile 

ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalardan yararlanılarak yapılmıştır. Derecik ilçesinde bal 

arısının (Apis mellifera L.) yararlanabileceği 45 familyaya ait 205 bitki taksonu tespit edilmiştir. 

Belirlenen taksonların 9’u endemiktir. Endemik taksonlar; 

Theodorovia karakuschensis (Grossh.) Kolak, Astragalus eriocephalus Wılld. subsp. 

elongatus Chamb. et Matthews, Onobrychis sulphurea Boiss. et Bal. var. vanensis Hedge, 

Quercus petraea (Mattuschka) Lıebl. subsp. pinnatiloba (C. Koch) Menıtsky, Allium 

macrochaetum Boiss., Tulipa sintenesii Baker., Amygdalus trichamygdalus (Hand.-Mazz.) 

Woronow var.elongata Browıcz, Crataegus davisii Browicz, Pyrus syriaca Boiss. var. 

microphylla Zoh. ex Browıcz dir. Belirlenen bitkilerin Latince, Türkçe ve yöresel adları, aktif 

çiçeklenme süreleri ve kullanılan ürünleri (nektar, polen ya da salgı) daha önce yapılan 

çalışmalar gözönünde bulundurularak verilmiştir. Ayrıca çalışmada tespit edilen 45 familya 

içerisinde en çok taksona sahip olan ilk üç familyanın sırasıyla; Asteraceae (%13,6), Fabaceae 

(%12,1) ve Lamiaceae (%10,2) şeklinde sıralandığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Bal arısı, derecik ilçesi, nektar ve polen bitkileri  
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BEE PLANTS THAT HONEY BEES ( Apis mellifera L.) CAN USE IN DERECİK 

(HAKKARİ) DISTRICT 

 

 

ABSTRACT 

Our country has a rich flora and many endemic plant species due to its location at the junction 

of three continents and having different ecological conditions. The relationship between bees 

and plants contributes to the maintenance of ecological balance. The basic condition for 

successful beekeeping and honey production; To determine the plants with high nectar, pollen 

and secretion yield, and to know the starting times and periods of the nectar flows of these 

plants. There is no study conducted for the determination of bee plants in Derecik (Hakkari) 

District. Our study is the first study in this field. Our study was carried out between 2014 and 

2016, in order to identify plant taxa with nectar, pollen source and source of honeydew honey 

production, benefiting from the field studies we conducted in the field and previous studies on 

bee plants. 205 plant taxa belonging to 45 families that honey bee (Apis mellifera L.) can benefit 

from have been identified in the county of Derecik. Of the designated taxa, 9 are endemic. 

Endemic taxa; Theodorovia karakuschensis (Grossh.) Kolak, Astragalus eriocephalus Wılld. 

subsp. elongatus Chamb. et Matthews, Onobrychis sulphurea Boiss. et Bal. var. vanensis 

Hedge, Quercus petraea (Mattuschka) Lıebl. subsp. pinnatiloba (C. Koch) Menıtsky, Allium 

macrochaetum Boiss., Tulipa sintenesii Baker., Amygdalus trichamygdalus (Hand.-Mazz.) 

Woronow var.elongata Browıcz, Crataegus davisii Browicz, Pyrus syriaca Boiss. var. 

microphylla Zoh. ex Browıcz. Latin, Turkish and local names, active flowering periods and 

used products (nectar-pollen or secretion) of the specified plants are given considering the 

previous studies.   In addition, among the 45 families identified in the study, the first three 

families with the highest taxa were respectively; Asteraceae (13.6%), Fabaceae (12.1%) and 

Lamiaceae (10.2%).  

Keywords: Honey bee, derecik district, nectar and pollen plants 
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ÖZET 

Irak bir Ortadoğu (Ön Asya) ülkesidir. Kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra 

Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile çevrilidir. 

Coğrafi konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle dağlık, bataklık ve düzlük arazilerden oluşur. Bu 

yapıdan kaynaklı olarak Irak’ın iklimi ve bitki örtüsü mevsimlere ve bölgelere göre büyük 

değişiklik göstermektedir. Erbil, dünyanın en eski sürekli yaşam merkezlerinden biridir. 

Bağdat, Basra ve Musul’dan sonra Irak’ın dördüncü büyük şehridir. Bu çalışmada, Erbil 

kentinin (Irak) Arı Bitkileri çalışılmıştır. Arılar ve bitkiler arasındaki ortak yaşam, iki canlı 

grubunun yaşamının ve neslinin sürekliliğini sağlamaktadır. Bal arıları bitkisel üretimde ve 

tarımda önemli bir yere sahiptir. Çalışma alanımızda arı bitkilerinin (nektar, polen ve salgı 

kaynağı olan bitkiler) kaynağının tespitine yönelik kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Bu 

bitkilerin tespiti, varlıklarını ancak bir arada iken devem ettirebilecek olan arıların ve bitkilerin 

sürekliliği için büyük bir önem arz etmektedir. Çalışmamız 2015-2017 yılları Erbil kentinde 

yapılmıştır. Yapılan arazi çalışmaları ve yöre halkı ile yapılan görüşmeler soncunda bal 

arılarının (Apis mellifera L.) yararlanabileceği 20 familyaya ait 44 bitki taksonu tespit 

edilmiştir. Belirlenen bitkilerin bilimsel ve yöresel adları, aktif çiçeklenme süreleri ve 

kullanılan ürünleri (nektar- polen ya da salgı) daha önce yapılan çalışmalar gözönünde 

bulundurularak verilmiştir. Ayrıca çalışmada tespit edilen 20 familya içerisinde en çok taksona 

sahip olan ilk üç familyanın sırasıyla; Asteraceae (%13,6), Lamiaceae (%13,6) ve Rosaceae 

(%11,3) şeklinde sıralandığı görülmüştür.  

 Anahtar Kelimeler: Arı bitkileri, bal arısı, erbil, ırak 
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THE BEE PLANTS OF ERBİL ( NORTHERN IRAQ) CITY 

 

 

ABSTRACT 

Iraq is a Middle East (Front Asia) country. North to Turkey, east Iran, southeast of the Arabian 

Gulf and Kuwait, southern Saudi Arabia, Jordan and Syria in the west it is surrounded by. Due 

to its geographical location and geological structure, it consists of mountainous, swampy and 

flat lands. Due to this structure, Iraq's climate and vegetation vary greatly according to the 

seasons and regions. Erbil is one of the oldest centers of continuous life in the world. After 

Baghdad, Basra and Mosul, Erbil is the fourth largest city in Iraq. In this study, Bee Plants of 

Erbil city (Iraq) were studied. The symbiosis between bees and plants ensures the continuity of 

the life and lineage of two living groups. Honey bees have an important place in crop production 

and agriculture. A comprehensive study has not been conducted to determine the source of bee 

plants (plants that are sources of nectar, pollen and secretions) in our study area. The detection 

of these plants is of great importance for the continuity of bees and plants that can only make 

their presence continue when they are together. Our study was conducted in the city of Erbil 

between 2015-2017. As a result of field studies and interviews with local people, 44 plant 

taxons belonging to 20 families that honey bees (Apis mellifera L.) can benefit from have been 

identified. Scientific and local names, active flowering periods and products used (nectar-pollen 

or secretion) of the plants determined are given in consideration of previous studies. In addition, 

among the 20 families identified in the study, the first three families with the highest taxa were 

respectively; Asteraceae (13.6%), Lamiaceae (13.6%) and Rosaceae (11.3%). 

Keywords: Bee plants, honey bee, Erbil, Iraq 
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ÖZET 

Sınır hastalığı veya hairy shaker sendromu olarak da bilinen border disease, kuzularda 

konjenital enfeksiyona bağlı olarak gelişen düşük doğum ağırlığı, kıl örtüsü bozuklukları, 

gelişme bozuklukları ve sinirsel bulgularla ortaya çıkan viral bir enfeksiyondur. Hastalık etkeni 

Flaviviridae ailesinin Pestivirus genusunda yer almaktadır. Border Disease Virusü koyunların 

başlıca kongenital etkenleri arasında yer almakta, akut ve persiste enfeksiyonlara neden 

olmaktadır. Border disease virusu sığırların Bovine Viral Diarhea (BVD) virusuyla yakın 

antijenik ilişkiye sahiptir ve serolojik olarak çapraz reaksiyon verebilir. Etkenin çeşitli 

serotipleri olup bunların patogenezleri farklılıklar göstermektedir. BVD virusunda olduğu gibi 

border disease virusu da hücre kültüründe sitopatolojik etki oluşturup oluşturmamasına göre 

ayrımı yapılan sitopatojen ve sitopatojen olmayan biyotiplere sahiptir. Hastalık ilk olarak 1959 

yılında İngiltere ile Galler arasındaki bölgede tespit edilmiş sonraki yıllarda ülkemiz de dahil 

olmak üzere koyunculuk yapılan dünyanın birçok ülkesinde bildirilmiştir. Etken gebe 

koyunlarda nekrotik plasentitise neden olarak embriyonik ölümlere, abortlara, erken 

doğumlara, nörolojik bozukluklara neden olabilmektedir. Enfeksiyonun epidemiyolojisinde 

vertikal bulaşma oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle koyunlarda fötal enfeksiyon 

sonucunda, virusla persiste enfekte kuzu doğumları oluşabilmektedir. Hastalığın 

bulaştırılmasında temel rol persiste enfekte kuzulara aittir. Persiste enfekte kuzular yaşamları 

boyunca salgıları ve atıklarıyla virusu etrafa saçarlar. Border disease virusunun sağlıklı 

bireylere bulaşması ağız-burun yoluyla veya genital yolla gerçekleşebilmektedir. Erişkin gebe 

koyunlarda genellikle yavru atma, ölü doğum, konjenital anomalili doğum ve mumifikasyon 

dışında klinik bulgu gözlenmez. Canlı doğan kuzularda kıl örtüsü, iskelet sistemi ve merkezi 

sinir sistemine ilişkin bulgular yaygın olarak görülür. Bu kuzularda, kıllarda dikleşme, 

ayaklarda ve omurgada bükülmeler, eklemlerde şişkinlikler, kafatasında şekil bozuklukları ve 

titreme gibi bulgular görülebilir. Hastalığın tanısında RT-PCR ve ELISA yöntemleri 

kullanılmaktadır. Hastalığın sağaltımı mümkün olmadığı gibi etkili bir aşı da bulunmamaktadır. 

Hasta ve ölü kuzuların imha edilmesi, bunları doğuran anaçların kesime sevk edilmesi 

önerilmektedir. Bu bildiride sınır hastalığı ile ilgili bazı bilgiler değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koyun, sınır hastalığı 
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BORDER DISEASE in SHEEP 

 

 

ABSTRACT 

Also known as the hairy shaker, border disease is a viral infection developing in lambs due to 

congenital infection and results in low birth weight, defects in hair, development disorders, and 

neural symptoms. The cause of the disease is within the Pestivirus genus of the Flaviviridae 

family. Border Disease Virus is amongst the main congenital risks for sheep and may cause 

acute and persistent infections. The virus has a close antigenic relationship with the Bovine 

Viral Diarrhea (BVD) virus and can serologically yield cross-reactivity with it. Various 

serotypes for this virus exist, which result in varying pathogenesis. Like the BVD virus, the 

border disease virus is separated into two biotypes as cytopathogenic and non-cytopathogenic, 

based on its capacity to cause a cytopathogenic effect in cell culture. The disease was first 

detected in the region between Wales and England and has since been reported in numerous 

countries involved in sheep breeding, including our country. In pregnant sheep, the virus can 

cause necrotic placentitis and embryonic death, abortus, preterm birth, and neurological 

disorders. Vertical path plays a significant part in the transmission of the disease. Particularly 

in sheep, the primary actors in transmitting the disease are the persistently infected lambs. These 

animals spread the virus in their environment through secretion and feces. Healthy individuals 

get infected through either the rhinolaryngeal path or the genital path. Adult pregnant sheep 

usually display no other symptoms other than abortus, stillbirth, births with congenital 

anomalies, and mummification. Lambs that are born alive commonly display symptoms related 

to hair, skeletal system, or the central nervous system. These symptoms include erect hair 

patches, bent legs and/or spine, swollen joints, cranial deformations, and tremors. The diagnosis 

of the disease is performed through PT-PCR or ELISA methods. There are no treatment options 

for the disease, and no effective vaccination has been developed as of yet. The clinical 

suggestion is the destruction of diseased lambs and the slaughter of sheep which give birth to 

them. This paper aims to bring together and evaluate certain data regarding Border Disease. 

 

Keywords: Sheep, border disease 
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ÖZET 

Sebzeler sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Çoğu sebze pişirilse de bazı 

sebzeler çiğ olarak da tüketilmektedir. Yetiştirilme aşamasından tüketilme aşamasına kadar 

geçen süreçte sebzeler çeşitli sebeplere bağlı olarak zoonoz etkenlerle (bakteri, virüs, parazit 

gibi) kontamine olabilmektedir. Sebzeler pişirildiklerinde birçok zararlı etken kaybolmaktadır 

ancak yeterince temizlenmeden çiğ olarak tüketildiklerinde ciddi hastalıklar görülebilmektedir. 

Bazı zoonoz parazitler akut olarak etki gösterebilirken bazıları ise kronik bir seyir izleyerek 

yıllarca semptom göstermeyebilir. Çiğ sebzelerle bulaşmada en sık rastlanan zoonoz parazitler 

arasında Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum, Blastocystis 

sp., Isospora belli, Toxoplasma gondii, Fasciola hepatica, Dicrocoelium dentriticum, Ascaris 

lumbricoides, Toxocara canis, Toxocara cati, Enterobius vermicularis, Strongyloides 

stercoralis, Ancylostoma sp., Trichuris sp., Taenia sp., Hymenolepis nana ve Echinococcus 

granulosus türleri sayılabilir.  Alınan parazit sayısı, parazitlerin yerleştiği organlar, göç geçirme 

durumu, birden fazla türle enfekte olma durumu gibi etkenler hastalığın şiddetini 

belirlemektedir. Etken türüne ve yerleştiği sisteme göre semptomlar değişmektedir. İntestinal 

sisteme yerleşen türlerde genellikle diyare, enteritis, konstipasyon, kolitis, enterokolitis, 

abdominal kramplar, aşırı gaz oluşumu, şişkinlik, mide bulantısı, kusma, halsizlik, iştahsızlık 

ve kilo kaybı sıklıkla gözlenmektedir. Ayrıca parazitlerin metabolizma atıklarına karşı vücutta 

bir alerji gelişebilmektedir. Deri döküntüleri, uykusuzluk ve huzursuzluğun görülmesinin yanı 

sıra savunma sisteminin olumsuz yönde etkilendiği de bildirilmektedir. Zoonoz olan bu 

parazitlerin bazıları Toxoplasma gondii gibi çoğu zaman asemptomatik etki gösterse de 

konjenital bulaşma sonucu insan ve hayvanlarda aborta ve ölü doğumlara, mikrosefali, 

hidrosefali ve merkezi sinir sistemi ilgili bozukluklara neden olmaktadır. Bu parazitlerden 

korunmak için parazite konaklık yapacak hayvanların tarım alanlarında serbest dolaşmalarının 

önüne geçilmesi, belirli periyotlarla antiparaziter tedavilerinin yapılması, hayvan sahiplerinin 

bulaş konusunda bilinçlendirilmesi, çiğ olarak tüketilecek sebzelerin yeterince temizlendikten 

sonra tüketilmesi önerilmektedir. Bu bildiride az pişmiş veya çiğ olarak tüketildiklerinde 

insanlara bulaşan bazı parazitler hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Parazit, çiğ sebze, zoonoz 
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PARASITES WHICH COMMONLY CAUSE INFECTION THROUGH THE 

CONSUMPTION OF RAW OR UNDERCOOKED VEGETABLES 

 

 

ABSTRACT 

Vegetables are seen as indispensable elements for a healthy diet. While most vegetables are 

consumed after cooking them, some are preferred in raw form. At any point between their 

growth and their consumption, vegetables can get contaminated with various zoonotic agents 

(bacteria, virus, parasites, etc.) Most of these harmful agents get destroyed during the cooking 

of the vegetables, but when they are consumed without ample cleaning and raw they can result 

in severe diseases. Some zoonotic parasites might cause acute symptoms, while others may stay 

hidden with a chronic course. The most common zoonotic parasites that infect through raw 

vegetables include Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum, 

Blastocystis sp., Isospora belli, Toxoplasma gondii, Fasciola hepatica, Dicrocoelium 

dentriticum, Ascaris lumbricoides, Toxocara canis, Toxocara cati, Enterobius vermicularis, 

Strongyloides stercoralis, Ancylostoma sp., Trichuris sp., Taenia sp., Hymenolepis nana and 

Echinococcus granulosus. The severity of the disease is related to the number of parasites 

consumed, the organs where the parasites settle, migration status, or being infected with several 

species of parasites.  Symptoms also vary based on the cause and the targeted physiological 

system. Species that infect the intestinal system, for example, usually result in symptoms like 

diarrhea, enteritis, constipation, colitis, entero-colitis, abdominal cramps, excessive abdominal 

gas, swelling, nausea, vomitus, exhaustion, and weight loss. In addition to such symptoms, the 

body might develop an immune reaction against the biological waste products of these parasites. 

This may result in skin rash, sleeplessness, and anxiety, and overall weakness of the immune 

system. While some of these zoonotic parasites, like Toxoplasma gondii, have asymptomatic 

course, these may still cause abortus, stillbirth, micro or hydrocephaly, and central nervous 

system disorders. Suggestions as protection against such parasites include the prevention of 

free-roaming of animals that host them within farming areas, periodic anti-parasitic surveys and 

treatments, informing the animal owners against the parasites, and consumption of raw 

vegetables after a thorough cleaning. This paper aims to bring together data regarding certain 

parasites that can potentially cause infection in humans when consumed with raw or 

undercooked vegetables.  

Keywords: Parasite, raw vegetables, zoonosis 
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ÖZET 

Uterus enfeksiyonlarına geniş bir bakteri yelpazesi neden olur.  Endometriyumun Escherichia 

coli ile kontaminasyonu postpartum süreçte yaygın görülmektedir. E. coli'nin temel patojenite 

özellikleri arasında epitel hücre adezyonu bulunur. Tümör nekrozis faktör-β (TNF-β), 

lenfotoksin alfa olarak da bilinen ve lenfotoksin alfa geni tarafından kodlanan bir proteindir. 

İnflamasyon durumunda TNF-β’nın exprasyonunda artış görülür. Endometritis, pelvik 

inflamatuvar bir hastalıktır ve çalışmamızda endometritis oluşturulmuş rat modelinde TNF-β 

konsantrasyonunun belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada 12 Wistar Albino rat kullanıldı. Kontrol 

(n=6) ve endometritis (n=6) olmak üzere iki grup oluşturuldu. Tüm gruplar ad libium olarak 

beslendi. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmadı. Endometritis grubuna 0 ve 4. 

günler arasında günlük subkutan 16 mg/kg dozda progesteron (P4) uygulandı. P4 

enjeksiyonunun 3. günü anestezi altında [ketamin hidroklorit (75 mg/kg,) (Ketalar®, Pfizer) ve 

ksilazin (15 mg/kg) (Rompun®, Bayer) intramuskuler] 25 μL, 1×105 cfu/rat dozda E. coli 

intrauterin uygulandı. Tüm ratlar 7. gününde etik kurallara uygun bir şekilde anestezi altında 

servikal dislokasyon ile yaşamlarına son verildi ve kan örnekleri alındı. Kan örnekleri 3000 rpm 

3 dk santrifüj edilerek plazmaları ayrıldı. Alınan plazma örneklerinden ticari ELISA kiti 

(Elabscience®) kullanılarak kit prosedürüne göre TNF-β ölçümü yapıldı. Yapılan analize göre 

endometritis grubunda kontrol grubuna göre rakamsal bir artış görüldü fakat istatistiksel olarak 

anlamlı değildi (p>0,05). Sonuç olarak, endometritis veya genital sistem enfeksiyonlarında 

TNF-β markırının inflamasyon ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla daha kapsamlı çalışmalara 

ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: TNF-β, endometritis, rat 
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CAN TNF-BETA BE A MARKER OF INFLAMMATION IN ENDOMETRITIS: AN 

EXPERIMENTAL MODEL 

 

 

ABSTRACT 

Uterine infections are caused by a wide range of bacteria. contamination of the endometrium 

with Escherichia coli is common in the postpartum period. Among the basic pathogenicity 

features of E. coli is epithelial cell adhesion. Tumor necrosis factor-β (TNF-β) is a protein 

encoded by the lymphotoxin alpha gene, also known as lymphotoxin alpha. In the case of 

inflammation, there is an increase in the expression of TNF-β. Endometritis is a pelvic 

inflammatory disease and our study; it was aimed to determine the TNF-β concentration in a 

rat model with endometritis. Twelve Wistar Albino rats were used in the study. Two groups 

were formed as control (n = 6) and endometritis (n = 6). All groups were fed ad labium. No 

treatment was applied to the control group. A daily subcutaneous dose of 16 mg/kg 

progesterone (P4) was administered to the endometritis group between 0 and 4 days. On the 3rd 

day of P4 injection, E coli was administered intrauterinely under anesthesia [ketamine 

hydrochloride (75 mg / kg,) (Ketalar®, Pfizer) and xylazine (15 mg / kg) (Rompun®, Bayer) 

intramuscular] at a  dose of 25 μL, 1×105 cfu/rat . All rats were killed by cervical dislocation 

on the 7th day under anesthesia in accordance with ethical rules and blood samples were taken. 

The blood samples were centrifuged at 3000 rpm for 3 minutes and their plasma was separated. 

TNF-β was measured from the plasma samples taken using a commercial ELISA kit 

(Elabscience®) according to the kit procedure. According to the analysis, a numerical increase 

was observed in the endometritis group compared to the control group, but it was not 

statistically significant (p>0.05). In conclusion, more comprehensive studies are needed to 

reveal the relation of the TNF-β marker with inflammation in endometritis or genital tract 

infections. 

Keywords: TNF-β, endometritis, rat 
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ÖZET 

On yedinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul şehrinin, sarayın ve ordunun 

et ihtiyacı için ticari hayvansal üretim çiftlikleri kurulması teşvik edilmiştir. Türkiye 

Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren teşvikler devam ettirilmiştir. Sığırlarda suni tohumlama 

çalışmaları 1926 yılında başlanmış ve aynı yıl Islah-ı Hayvanat Kanunu yasalaşmıştır. 

Türkiye’de 1995 yılından itibaren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri kurulmaya 

başlanması ve Hayvan Islahı Kanunu'nun 2001 yılında yasalaşması ile birlikte sığırlarda ırk 

ıslahı çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu çalışmada,  sığır yetiştiriciliği konusunda geçmişte 

yapılan faaliyetlerin ve günümüzde ırk ıslahı çalışmalarında gelinen seviyenin istatistiklerle 

ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini, soy kütüğü sistemine kayıtlı 125334 

adet işletme ve bu işletmelerde yetiştirilen; farklı yaş, cinsiyet ve ırka mensup 4784978 baş 

sığıra ait veriler ile daha önce yapılan bilimsel çalışma sonuçları oluşturmuştur. Türkiye’de son 

verilere göre, soy kütüğüne kayıtlı işletme başına düşen ortalama inek ve sığır sayısı 17.11 baş 

ve 41.60 baş’ tır. Sığır popülasyonu içinde en fazla paya sahip Siyah Alaca-Holstein, Simental 

ve Esmer ırkların işletme içerisindeki oranları sırasıyla; %72.46, %19.94 ve %4.75 olarak 

belirlenmiştir. Süt verim kontrollerinde süt ölçüm kovası, dijital ölçüm cihazı ve mekanik 

ölçüm cihazı kullanan işletmelerin oranları ise sırasıyla, %92.29, %5.28 ve %2.43 olarak 

belirlenmiştir. Siyah Alaca-Holstein, Esmer ve Simental ırklarına ait 2018 yılı ortalama 305 

günlük süt verimleri sırasıyla 6785 lt, 5142 lt ve 4825 lt olarak belirlenmiştir. Türkiye’de 9 İl’de 

uluslararası hayvan kayıt komitesi (ICAR) standartlarına uygun çiğ süt analiz laboratuvarı 

bulunmaktadır. 2019 yılı çalışmalarında, inek çiğ sütünde ortalama kuru madde, yağ, protein 

ve laktoz oranları ise sırasıyla, %10.97, %3.58, %3.17 ve %4.48 olarak belirlenmiştir. 

Türkiye’de soy kütüğü sistemine kayıtlı ineklerin, buzağı sayısı, gebelik başına tohumlama 

sayısı, servis periyodu ve buzağılama aralığı ortalamaları sırasıyla, 3.42 baş, 1.74 doz, 154.78 
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gün ve 427.84 gün olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de son 20 yılda kayıtlı sığırlarda 

ırk iyileştirmesinde büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Bu ilerlemenin sürdürülebilirliği için; 

hayvan ıslahı kanununun tekrar çıkartılması, soy kütüğü sisteminin modernizasyonu ve devletin 

mali destek uygulamasının devamı önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sığır, ırk ıslahı, damızlık, soy kütüğü 
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THE STUDY ON GENETIC IMPROVEMENT ACTIVITIES IN CATTLE 

POPULATION IN TURKEY 

 

 

 

ABSTRACT 

During the Ottoman Empire in the seventeenth century, animal production farms were 

encouraged to meet the meat needs of the city of Istanbul, the palace and the army. It continued 

in the first years of the Republic of Turkey. Artificial insemination studies started in cattle in 

1926 and the first animal breeding law was enacted in the same year. With the establishment of 

the Cattle Breeders Unions in Turkey since 1995 and the enactment of the Animal Breeding 

Law in 2001, the breeding activities gained speed. In this study, it is aimed to reveal the 

activities carried out in the past in cattle breeding and the level reached in today's breeding 

studies with statistics. The material of the study was composed of 125334 enterprises registered 

in the herdbook system and the data of 4784978 cattle with different age, gender and breed 

raised in these enterprises as well as the results of previous scientific studies. The material of 

the research, it consist of historical researches in the field of cattle breeding as well as data of 

125334 cattle farms and 4784978 heads cattle with different ages, genders and breed registered 

in the herdbook system in Turkey. Today, the average number of cows and total cattle per farm 

registered in the herd book is 17.11 head and 41.60 head, respectively. The rates of Holstein 

Friesian, Simmental and Brown Swiss breeds with the highest share in the registered cattle 

population are respectively; 72.46%, 19.94% and 4.75%.  The rates of dairy farms using milk 

measuring bucket, digital measuring device and mechanical measuring device used for milk 

yield control are 92.29%, 5.28% and 2.43%, respectively. The average 305-day milk yields of 

Holstein-Holstein, Brown Swiss and Simmental breeds in 2018 were determined as 6785 lt, 

5142 lt and 4825 lt, respectively. There are 9 raw milk analysis laboratories that comply with 

the standards of the international animal registration committee (ICAR).  In 2019 studies, the 

average dry matter, fat, protein and lactose percentages in cow raw milk were determined as 

10.97%, 3.58%, 3.17% and 4.48%, respectively. The number of calves, insemination number 

per pregnancy, service period and calving interval averages of cows registered in the herdbook 

system were determined as 3.42 heads, 1.74 doses, 154.78 days and 427.84 days, respectively. 

As a result, for the last 20 years great progress in the improvement of cattle breeds in Turkey 

are provided. For the sustainability of breeding activities; It is recommended that the repealed 
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animal breeding law be enacted, the modernization of the herdbook system and the continuation 

of the state's financial support for breeding activities.  

Keywords: Cattle, breed improvement, kept for breeding, herdbook 
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ÖZET 

Bu çalışmada kostik pasta ile boynuz köreltme işlemi uygulanan buzağılarda non- steroid anti-

inflamatuar analjezik ajan olan meloxicam’ın boynuz köreltme işlemi ile oluşabilecek oksidatif 

stres ve bunun neden olduğu antioksidan dengesizliğe etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırma 24 buzağı üzerinde yürütüldü ve olgular rastgele her grupta 12 buzağı olacak şekilde 

iki gruba ayrıldı. I. gruptaki buzağılara köreltme işleminden 30 dakika önce 2.2 mg/kg dozda 

meloxicam damar içi (IV) yolla verildi ve kostik pasta ile boynuz köreltme işlemi yapıldı.  II. 

gruptaki buzağılara hiçbir işlem yapılmadan aynı teknikle boynuzları köreltildi. Her iki grupta 

boynuz köreltme işlemi tamamlandıktan sonra 15, 30. ve 60. dakikalarda kan örnekleri alındı. 

Alınan kan örneklerinde her iki grupta total oksidan kapasite (TOC) (ELISA) ve total 

antioksidan kapasite (TAC) (ELISA), glutatyon (GSH) (ELISA), kortizol (ELISA), glikoz 

(ELISA) ölçümleri yapıldı. Meloxicam kullanılan grupta 15. dakikadan itibaren TOC (P<0.05) 

değerleri anlamlı biçimde düşük çıkarken, TAC (P<0.05) değerleri tüm ölçüm zamanlarında 

yüksek çıkmış, GSH (P<0.001) değerleri 15. dakikadan itibaren belirgin şekilde artmıştır. 

Meloxicam verilmeyen grupta 15. dakikadan itibaren kortizol belirgin bir şekilde artarken 

(P<0.05), meloxicam verilen gruplarda 15, 30 ve 60. dakikalarda herhangi bir artışa 

rastlanmamıştır. Glikoz değerleri ağrı kesici kullanılmayan grupta istatistiksel olarak anlamlı 

olmasa da kullanılan gruba göre daha yüksek çıkmıştır (P>0.05). Sonuç olarak, boynuz 

köreltme işlemi öncesinde verilen ağrı kesicinin, kortizol seviyesini ve oksidatif stresi azalttığı, 

antioksidan sistemi desteklediği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Boynuz köreltme, meloxicam, oksidatif stres, buzağı 
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EFFECTS OF MELOXICAM ON OXIDATVE STRESS AFTER DISBUDDING WITH 

CAUSTIC PASTE IN CALVES 
 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to investigate the effects of oxidative stress and the antioxidant 

imbalance that may occur with the horn blunting process in calves disbudding process with a 

caustic paste of meloxicam which a non-steroidal anti-inflammatory analgesic agent. The study 

was conducted on 24 calves and the cases were randomly divided into two groups, with 12 

calves in each group. Meloxicam was given 2.2 mg/kg dose intravenously (IV) to calves in 

group I, before 30 minutes disbudding and was performed disbudding by caustic paste. Horns 

of calves were blunted in group II with the same technique without any application. Blood 

samples were taken at 15, 30, and 60 minutes after completing disbudding in both groups. In 

the blood samples, total oxidant capacity (TOC) (ELISA), and total antioxidant capacity (TAC) 

(ELISA), glutathione (GSH) (ELISA), cortisol (ELISA), glucose (ELISA) were measured in 

both groups. While TOC (P<0.05) values were significantly lower in the group using 

meloxicam from the 15th minute, TAC (P<0.05) values were high at all measurement times, 

and GSH (P <0.001) values increased significantly from the 15th minute. In the group without 

meloxicam, cortisol increased significantly from the 15th minute (P<0.05), while no increase 

was observed in the groups given meloxicam at the 15th, 30th and 60th minutes. Although 

glucose values were not statistically significant in the group without painkillers, they were 

higher than the group used (P>0.05). As a result, it was concluded that the painkiller given 

before the disbudding reduces the cortisol level and oxidative stress and supports the 

antioxidant system. 

Keywords: Disbudding, meloxicam, oxidative stress, calve 
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DAMPER KONTROLLÜ ISI POMPALI KURUTUCUDA LİMON DİLİMLERİNİN 

KURUTULMASI 
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ÖZET 

Bu çalışmada damperler ile farklı fonksiyonlarda çalışabilen prototip ısı pompalı kurutucuda 

limon dilimleri kurutulmuştur. Deneyler; 42 °C kurutma sıcaklığı, 1 m/s kurutma hava hızı, 3 

ve 5 mm dilim kalınlığında kapalı devre, açık devre (kondenser tarafı) ve açık devre (evaporatör 

tarafı) çalıştırma fonksiyonlarında gerçekleştirilmiştir. Limon dilimleri 6,441 g-su/g-kuru 

madde başlangıç nem miktarından 0,104 g-su/g-kuru madde nem miktarına kadar 

kurutulmuştur. Deneylerde en kısa kurutma süresi 300 dakika olarak 3 mm dilim kalınlığında 

açık devre evaporatör tarafı çalıştırma fonksiyonunda eld edilirken, en uzun kurutma süresi ise 

708 dakika olarak 5 mm dilim kalınlığında açık devre kondenser tarafı çalıştırma 

fonksiyonunda elde edilmiştir. Deneyler sonucunda ısı pompası performans katsayısı (COPıp) 

ortalama en yüksek değer 2,928 ile kapalı devre sistem çalışmasında, en düşük COPıp ise 2,495 

ile açık devre evaporatör tarafı sistem çalışmasında bulunmuştur. Buna karşın soğutma 

performans katsayısı hesaplandığında en yüksek COPsoğ 3,235 ile yine bu sistem çalışmasında 

belirlenmiştir. Kurutma süresince tüketilen toplam enerji miktarları incelendiğinde en düşük 

miktar 3,875 kWh ile açık devre evaporatör tarafı sistem çalıştırmasında kaydedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Limon, ısı pompası, kurutma, performans 
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DRYING LEMON SLICES IN A DAMPER CONTROLLED HEAT PUMP DRYER 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, lemon slices were dried in a prototype heat pump dryer that can work with 

dampers in different functions. Experiments 42 ° C drying temperature, 1 m / s drying air 

velocity, 3 and 5 mm slice thickness closed circuit, open circuit (condenser side) and open 

circuit (evaporator side) operating functions were studied. The lemon slices were dried from 

the initial moisture content of 6,441 g-water / g-dry matter to 0.104 g-water / g-dry matter 

moisture. In the experiments, the shortest drying time was obtained as 300 minutes in the open 

circuit evaporator side operating function with 3 mm slice thickness, while the longest drying 

time was obtained as 708 minutes in the open circuit condenser side operating function with 5 

mm slice thickness. As a result of the experiments, the heat pump coefficient of performance 

(COPip) was found to be the highest in closed circuit system operation with an average of 2,928 

and the lowest COPip in open circuit evaporator side system operation with 2,495. On the other 

hand, when the cooling performance coefficient is calculated, the highest COPsog was 

determined with 3,235 in this system study. When the total amount of energy consumed during 

drying is examined, the lowest amount was recorded in open circuit evaporator side system 

operation with 3,875 kWh. 

Keywords: Lemon, heat pump, drying, performance 
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VİRAL KAYNAKLI ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA GELENEKSEL 

FERMENTE GIDA ÜRÜNLERİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

Günümüzde artan sağlık rahatsızlıkları ve viral enfeksiyonlar karşısında anneler tarafından 

geleneksel fermente gıdaların kullanımı hızla artmaktadır. Ülkemizde annelerin sosyal medya 

veya etraflarından tavsiye yolu ile en çok tükettikleri geleneksel fermente gıdalar arasında 

“boza, kefir, tarhana ve turşu” yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda her gün lahana ve 

salatalık turşusu başta olmak üzere düzenli fermente gıda tüketiminin, COVID-19 ölüm riskini 

% 35.4 azalttığı tespit edilmiştir. Fermente sebzeler ve Brassica sebzeleri, glukorafanin içerirler 

ve bu bileşik probiyotik bağırsak mikrobiyomu tarafından Nrf 2'yi aktive eden sülforafana 

dönüşür. Bunun sonucunda COVID19 sırasında yaşanan ölümcül sitokinin fırtınaları görülme 

mekanizması engellenmiş olur. Bilindiği üzere mukozal ve sistematik immün sistemi 

gelişiminde intestinal mikrobiyata önemli bir rol oynamaktadır. Probiyotikler genel olarak 

metabolitleri olan postbiotikler ile insan sağlığı üzerinde yararlı etki göstermektedirler. Bu 

nedenle probiyotikler, bağışıklık uyarıcı besin öğeleri arasında yer almaktadır. Yapılan 

araştırmalar immünonütrisyonla, enfeksiyon komplikasyonlarının %70 ve hastanede kalma 

süresinin %20 oranında azaltılabileceğini göstermiştir. Kuzey Kore’de çok sık tüketilen bir 

ürün olan Kimchi lahana turşusu olarak adlandırılabilir. Bu fermente gıdanın içerisinde bulunan 

L. plantarum YML009’un influenza virüsüne karşı etkisi nedeniyle antiviral probiyotik adayı 

olabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte, probiyotik ürün tüketilmesinin özellikle alerjiye 

yatkın olan atopik çocukların bağırsak mikroflorasını daha “atopik olmayan bir floraya” 

dönüştürülmesinde ve alerjik hastalıkların önlemesinde yararlı olabileceği çeşitli araştırmalarda 

vurgulamıştır. Probiyotik özellikleri nedeniyle kefir, anneler tarafından çocuk beslemesinde 

sıklıkla tercih edilmektedir. Yapılan çalışmalarda kefir içerisindeki yer alan Lactobacillus casei 

rotavirüs ve Lactobacillus gasseri influenza ile çocuklarda çok sık görülen insan solunum 

sinsityal virüsüne karşı oldukça etkili olduğu gösterilmiştir. Boza, özellikle emziren anneler 

tarafından sütlerini arttırma veya bebeklerini viral enfeksiyonlara karşı korumak amacıyla boza 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar bozanın içerisinde antiviral etki 

gösteren biyoaktif peptidler bulunduğunu göstermiştir. Sonuç olarak geleneksel fermente ürün 

kullanımının bebek ve çocuk beslenmesinde oldukça önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Boza, viral hastalık, probiyotik, postbiyotik 
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EVALUATION OF THE USE OF TRADITIONAL FERMENTED FOOD PRODUCTS 

IN VIRAL-INDUCED CHILDREN INFECTIOUS DISEASES 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, the use of traditional fermented foods among mothers is increasing rapidly in the 

face of increasing health ailments and viral infections. The most consumed traditional 

fermented foods through social media or advice from their surroundings are  “boza, kefir, 

tarhana and pickles” among the mothers. It has been recently shown that regular fermented food 

consumption, especially cabbage and pickled cucumbers, reduces the risk of COVID-19 death 

by 35.4%. Fermented vegetables and Brassica vegetables contain glucoraphanin, which is 

converted sulforaphane by the probiotic gut microbiome and this compound activates Nrf 2.  

As a result, the mechanism of seeing the deadly cytokine storms experienced during COVID19 

is blocked. As it is known, intestinal microbiota plays an important role in the development of 

the mucosal and systematic immune system. Probiotics generally have a beneficial effect on 

human health with their metabolites, are known postbiotics.Probiotics are known as immune-

stimulating nutrients.  Previous studies have shown that immunonutrition can reduce infection 

complications by 70% and hospitalization time by 20%.  Kimchi, is a very common consumed 

product in North Korea, can be called sauerkraut. It has been shown that L. plantarum YML009 

in this fermented food can be an antiviral probiotic candidate due to its effect against influenza 

virus.  However, it has shown that the consumption of probiotics can be beneficial especially 

in changing the microflora of  of atopic children who are prone to allergies, into the "non-atopic 

flora" to prevent allergic diseases. Due to its probiotic properties, kefir is frequently preferred 

by mothers in child feeding. Due to its probiotic properties, kefir is frequently preferred by 

mothers in child feeding. Studies have shown that Lactobacillus casei is very effective against 

rotavirus and Lactobacillus gasseri aganist İnfluenza and very common dissease among 

children as known human respiratory syncytial virus (RSV). Boza is a widely by nursing 

mothers, to increase their milk supply or to protect their babies against viral infections. Previous 

studies have shown that boza contains bioactive peptides with antiviral effects. As a result, the 

use of traditional fermented products is very important in infant and child nutrition. 

Keywords: Boza, viral disease, probiotics, postbiotics 
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ÖZET 

Türkiye 170 tür ile orkide tür çeşitliliği açısından en zengin ülkelerin başında gelir Avrupa’da. 

Ülkemizi, 140 tür ile İtalya, 80 tür ile Almanya ve 60 tür ile Hollanda takip eder. 170 türden 

yaklaşık 28 tür dünyanın hiçbir yerinde olmayıp sadece ülkemiz topraklarında yetişen endemik 

türlerdir. Dünyadaki en büyük orkide üreticisi olan ülkemizde yılda 45 milyon ile 180 milyon 

arasında orkide yumrusu doğadan toplanmaktadır. Maalesef bilinçli olmayan sökümlerle orkide 

nüfusu ülkemizde ciddi oranda azalmakta ve hatta yok olmaya yüz tutmaktadır. Salep elde 

etmek için orkideler iki yumrusuyla birlikte sökülmekte ve tekrar toprağa dikilmeyip bir kenara 

atılmaktadır. Denemeler göstermiştir ki eğer yumru alınıp tekrar dikim yapılırsa yeni sürgün 

ortaya çıkıp bitki kendini güvence altına alacaktır (Kreutz 2009). Orkide türlerinin çoğu % 85 

yumruludur. Salep orkideleri de yumrulular arasındadır (Sezik 2002). Yumrulu orkidelerden 

elde edilmesine rağmen doğadaki bütün yumrulu orkideler salep eldesi için uygun değildir. 

Türkiye ‟de yaygın olan ve salep elde edilen ovoid yumrulu türler Orchis, Ophrys, Anacamptis, 

Serapias, Himantoglossum, Barlia, Aceras; 14 parçalı yumrulular ise Dactylorhiza ve 

Platanthera cinslerine aittir. Türkiye’nin özellikle Kuzey, Güney, Güneydoğu ve Doğu 

Anadolu bölgeleri yabani orkideler bakımından daha zengindir (Sezik 1967, Baytop ve Sezik 

1968, Sezik 1984, Sezik 1990, Tekinşen 2006). Bu çalışmada Kahramanmaraş doğal florasında 

yetişen ve salep elde edilmesinde kullanılan fazla yumruya sahip orkide türleri (Anacamptis 

pyramidalis, Neotinea tridentata, Orchis coriophora, Ophrys apifera, Anacamptis laxiflora, 

Orchis punctulata, Orchis anatolica, Dactylorhiza osmanica, Orchis corlicum) bunlar olarak 

belirlenmiştir. Türkiye gerek farklı iklim yapısına sahip olması, gerekse üç farklı gen 

merkezinin kesişim noktasında bulunmasından dolayı bitki türü çeşitliliği bakımından zengin 

bir floraya sahiptir. Bu zenginlik içerisinde tıbbi ve aromatik bitkilerin ayrı bir yeri vardır. Bu 

amaçla kullanılan türlerin toplandığı önemli bir cins de Salvia cinsidir. Bu cinsin dünya 
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genelinde 900, Türkiye florasında ise 97 türü doğal olarak bulunmaktadır. Türkiye’de 51 Salvia 

türü endemik olup, bu cinsin endemizim oranı oldukça yüksektir. Salvia türleri ülkemizin her 

bölgesine yayılmış olmasına rağmen, ağırlıklı olarak Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde 

doğal olarak yetişmektedir. Salvia fruticosa, S. cryptantha, S. multicaulis, S. sclarea ve S. 

tomentosa gibi bazı türlerin ticareti de yapılmaktadır. Genelde hoş kokulu bitkilerin bulunduğu 

ve 45 cins ile temsil edilen Lamiaceae (ballıbabagiller) familyası üyeleri uçucu ve aromatik yağ 

içermelerinden dolayı farmakoloji ve parfümeri sanayinde önemlidir. Bu türlerden eterik yağ 

elde edilir, baharat olarak kullanılır ve süs bitkisi olarak yetiştirilirler. Bu familyanın birçok 

önemli cinsi olup, bunların en önemlilerinden birisi de Türkçede adaçayı olarak adlandırılan 

Salvia cinsidir. Türlerin dağılımını gösteren coğrafi kareler dikkate alındığında coğrafik 

bölgelere göre ise en fazla Ege ve Akdeniz Bölgesinde 31 tür, İç Anadolu Bölgesinde 23 tür, 

Doğu Anadolu 21 tür, Karadeniz ve Marmara 11 tür, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2 

endemik tür bulunmaktadır. Kahramanmaraş doğal florasındaki bazı Salvia türleri (Salvia 

aucheri sbp. aucheri, Salvia aethyophis, Salvia candidissima, Salvia hypergia, Salvia 

marashica, Salvia multicaulis, Salvia palaestina, Salvia pilifera, Salvia sclerae, Salvia 

tomentosa, Salvia virgata ve Salvia viride) bunlar olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Salep, Kahramanmaraş, salvia, adaçayı, tıbbi aromatik bitkiler 
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SALEP AND SALVIA (SAGEAÇAYI) SPECIES GROWING IN 

KAHRAMANMARAS FLORA 
 

ABSTRACT 

Turkey varieties of orchid species diversity with 170 species revenue richest countries in 

Europe. Our country is followed by Italy with 140 species, Germany with 80 species and the 

Netherlands with 60 species. Approximately 28 species of 170 species are not found anywhere 

in the world but are endemic species that grow only in our country. In our country, which is the 

largest orchid producer in the world, 45 million to 180 million orchid tubers are collected from 

nature annually. Unfortunately, the orchid population in our country is decreasing significantly 

and even disappearing due to unconscious removal. In order to obtain sahlep, orchids are 

removed together with two tubers and they are not planted in the ground again but thrown aside. 

Trials have shown that if the tuber is removed and replanted, a new shoot will appear and the 

plant will secure itself (Kreutz 2009). It is 85% tuber in the factories of orchid species. Salep 

orchids are also tubers orally (Sezik 2002). Although it is obtained from tuberous orchids, not 

all tuberous orchids in nature are suitable for obtaining sahlep. Turkey "and also common orchid 

species lumpy ovoid obtained Orchis, Ophrys, Anacamptis, Serapias, I Himantogloss, Barlia, 

Aceras; The 14-piece tubers belong to the genera Dactylorhiza and Platanthera. Turkey, in 

particular, the South is richer in terms of Southeastern and Eastern Anatolia (Sezik 1967 Baytop 

and Sezik 1968 Sezik 1984 Sezik 1990 Tekinşen 2006). In this study, the orchid species 

(Anacamptis pyramidalis, Neotinea tridentata, Orchis coriophora, Ophrys apifera, Anacamptis 

laxiflora, Orchis punctulata, Orchis anatolica, Dactylorhiza osmanlicum) that are used in the 

natural flora of Kahramanmaras and used for the production of salep were determined. Turkey 

should have different climatic structure, as well as three different genes center has a rich 

diversity of plant species in terms of flora due to the presence of an intersection. Medicinal and 

aromatic plants have a special place in this richness. An important genus in which the species 

used for this purpose are collected is the Salvia genus. This breed throughout the world 900, 

while in Turkey there are 97 species of flora naturally. 51 Salvia species is endemic in Turkey, 

this breed is fairly high rate of endemism. Although Salvia species are spread to every region 

of our country, they grow naturally mainly in the Mediterranean and Central Anatolia Regions. 

Some species such as Salvia fruticosa, S. cryptantha, S. multicaulis, S. sclarea and S. tomentosa 

are also traded. Lamiaceae family members, which are generally represented by 45 genera and 

have fragrant plants, are important in pharmacology and perfumery industry due to their volatile 
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and aromatic oils. Essential oil is obtained from these species, used as a spice and grown as 

ornamental plants. There are many important genera of this family and one of the most 

important of them is Salvia genus, which is called sage in Turkish. Considering the geographical 

squares showing the distribution of the species, according to the geographical regions, there are 

31 species in the Aegean and Mediterranean Region, 23 species in the Central Anatolia Region, 

21 species in Eastern Anatolia, 11 species in the Black Sea and Marmara, and 2 endemic species 

in the Southeast Anatolia Region. Some Salvia species in the natural flora of Kahramanmaras 

(Salvia aucheri sbp. Aucheri, Salvia aethyophis, Salvia candidissima, Salvia hypergia, Salvia 

marashica, Salvia multicaulis, Salvia palaestina, Salvia pilifera, Salvia sclerae, Salvia 

tomentosa, Salvia virgata). 

Keywords: Sahlep, Kahramanmaras, salvia, sage, medicinal aromatic plants 
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ABSTRACT 

This study has been conducted at the experimental area of the Ankara University Agriculture 

Faculty Field Crops Department, to investigate the effects of sowing methods, mixture ratios 

on yield characteristics of crimson clover (Trifolium incarnatum L.) and Italian ryegrass 

(Lolium multiflorum cv. Caramba) mixture under Ankara conditions in 2012 growing year. As 

main plots, four sowing methods (same rows, alternate rows, perpendicular rows and broadcast 

sowing), as a sub plots, five mixture ratios (75, 50, 25 percentages, sole stand of two species) 

were used in this study. Field experiments were arranged randomized complete block 

experimental design in split plots with three replications. Green grass yield, hay yield, dry 

matter yield, and crude protein yield were investigated. Sole Italian ryegrass, perpendicular 

rows sowing method (E3) were the best treatments in terms of many number of characters 

studied.  

Keywords: Intercropping, mixed sowing, perpendicular rows, dry matter, crude protein 
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ÖZET 

Folklor, halkın geleneğe bağlı maddi ve manevi kültürünü kendine özgü metotlarla derleyen, 

araştıran, sınıflandıran, çözümleyen ve halk kültürü üzerine değerlendirmeler yapan bir 

bilimdir. Her mesleğin kendine has gelenek ve görenekleri, batıl inanışları ile halk arasındaki 

uygulanış şekline o mesleğin folkloru adı verilmektedir. Veteriner hekimliği mesleğinin var 

olan kendine has gelenek ve görenekleri, çeşitli inançları ise “veteriner hekimliği folkloru” 

olarak adlandırılmaktadır. En genel anlamıyla veteriner hekimliği folkloru; hayvan 

yetiştiriciliği, hayvan bakımı, hayvan cinsleri ve çoğaltmaları, hayvansal ürünler ve hayvan 

maddeleri, hayvanların nişaneleri ve donları, hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavi yolları ile 

hayvanlarla ilgili inanışlardan oluşan konuları kapsamaktadır. Bildiride, Türkiye’de veteriner 

hekimliği folkloru ile ilgili olarak günümüze kadar yapılan araştırmalarda gün yüzüne çıkarılan 

halk bilgisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla veteriner hekimliği folkloru 

özelinde sözlü kaynaklardan yola çıkılarak yürütülmüş olan müstakil lisansüstü tezler ve 

yayımlanmış araştırmalar ile ilgili literatür taramaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

çalışmalarda yer alan veteriner hekimliği folkloruna ait hayvan yetiştiriciliği, hayvansal 

ürünler, hayvan hastalıklarında uygulanan tedavi yöntemleri ve hayvanlarla ilgili inanışlar 

başlıklarında yer alan folklorik öğeler derlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar olarak, bildiride 

veteriner folkloru ile ilgili olarak Türkiye’de sözlü kaynaklardan yola çıkılarak yürütülmüş olan 

araştırmalara ulaşıldığı, bu araştırmalardaki bulgular ışığında varlığını hala devam ettirdiği 

saptanan hayvan yetiştiriciliğine ait uygulama, tedavi yöntemleri ve hayvanlarla ilgili 

inanışların dinî-sihrî, ampirik ve rasyonel temellerinin olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 

sözü edilen uygulama, tedavi yöntemi ve inanışların köklerinin eski uygarlıklara kadar uzandığı 

ve Anadolu’nun farklı bölgelerinde benzer olduğu ileri sürülebilir. Ulaşılabilen araştırmalar 

özelinde Türk folkloru literatürüne önemli katkılar sağlayan veteriner folkloruna ait bu zengin 

içerik bildiride sunulmaya ve değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca Türkiye’de veteriner 

hekimliği folkloruna yönelik araştırma gerçekleştirilmeyen coğrafi bölgelere dikkat 

çekilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, folklor, veteriner hekimliği folkloru 
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AN ANALYSIS OF THE STUDIES ON VETERINARY FOLKLORE IN TURKEY  

 

ABSTRACT 

Folklore, as a discipline, compiles, researches, classifies, analyzes, and evaluates the tradition-

based material and spiritual culture of the people through its unique methods. Folklore of a 

profession refers to the traditions and customs of the profession, superstitious beliefs, and the 

way the profession is applied colloquially. The unique traditions, customs, and various beliefs 

of the veterinary profession are called "veterinary folklore". It consists of subjects such as 

animal breeding, animal husbandry, animal breeds and reproduction, animal products and 

matters, animal marks and coats, diagnosis and treatment of animal diseases, and beliefs 

regarding animals in the most general sense. This paper aims to analyze public knowledge, 

which has been revealed through studies conducted on veterinary folklore in Turkey so far. To 

this end, the literature review was applied on master’s theses and published research which 

were conducted based on oral sources of veterinary folklore. Folkloric elements of the 

veterinary folklore categorized under animal breeding, animal products, treatment methods in 

animal diseases, and beliefs regarding animals in the studies were compiled. It can be concluded 

that according to the findings of the research conducted on veterinary folklore based on oral 

sources in Turkey, the ongoing practices, treatment methods of animal breeding, and beliefs 

regarding animals have a religious, magical, empirical, and rational basis. However, it can be 

claimed that the roots of the mentioned practices, treatment methods, and beliefs date back to 

ancient civilizations and are similar in different regions of Anatolia. This rich content of 

veterinary folklore, which has made significant contributions to Turkish folklore literature, in 

particular, will be presented and analyzed in this paper. It will also draw attention to geographic 

areas of Turkey on which no research was conducted related to folklore veterinary medicine. 

Keywords: Turkey, folklore, veterinary folklore 
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ÖZET 

Türkiye’de veteriner hekimliği ve ziraat alanına yönelik bilimsel ve mesleki dergiler 

ondokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren yayımlanmaya başlamıştır. Bu dönemde basımı 

gerçekleştirilen dergilerden biri de 1324-1334 (1908-1918) yılları arasında yayımlanan “Orman 

ve Maâdin ve Zirâat ve Baytar Mecmûası”dır. Dergide orman, sanayi, maden, veteriner 

hekimliği ve ticaret alanlarına yönelik konuları içeren metinlerin yanı sıra tayin, terfi gibi 

dönem içi gelişmelere de yer verilmiştir. Bu çalışmada; “Orman ve Maâdin ve Zirâat ve Baytar 

Mecmûası”nın 1331 (1915/1916) yılına ait 52-54. ve 58-60. sayılarında yer alan ve ‘Umûr-i 

Baytariyye Müdîr-i Umûmîsi’ Ali Rıza (Uğur) tarafından hazırlanan ‘Islah ve Teksir-i 

Hayvanat’ hakkındaki iki rapor incelenmiştir. İncelenen birinci raporda, hayvan ıslahının önemi 

ve neden yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler sunulmuştur. İkinci rapor da ise; Avrupa, 

Almanya, Fransa, Macaristan ve Bulgaristan da yapılan ıslah çalışmaları, damızlık depoları, 

ıslah için gerekli bütçe, haralar, hayvanların beslenmesi gibi konulara ait bilgiler aktarılmıştır. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda, hayvan ıslahı ve yetiştiriciliği konusunda aktarılan 

bilgilerin ülke hayvancılığı ve ekonomisinin geliştirilmesi açısından önemli bir yere sahip 

olduğu söylenebilir. Bildiride, hayvan ıslahı ve yetiştiriciliği ile ilgili aktarılan ulusal ve 

uluslararası gelişmelerin veteriner hekimliği tarihi ve ülke hayvancılığı açışından önemi 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Orman ve maâdin ve zirâat ve baytar mecmûası, hayvan ıslahı, veteriner 

hekimliği tarihi 
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ANALYSIS OF TWO REPORTS TITLED ‘ISLAH VE TEKSIR-I HAYVANAT’ 

IN THE “ORMAN VE MAÂDIN VE ZIRÂAT VE BAYTAR MECMÛASI” 

 

 

ABSTRACT 

Scientific and professional journals of the veterinary and agricultural fields in Turkey started to 

be published as of the end of the 19th century. One of these journals is “Orman ve Maâdin ve 

Zirâat ve Baytar Mecmûası” (Forest and Mines and Agriculture and Veterinary Journal) 

published between 1324 and 1334 (1908-1918). The journal includes texts on forestry, industry, 

mining, veterinary medicine and trade, as well as periodic developments such as appointment 

and promotion. This study analysis two reports titled ‘Islah ve Teksir-i Hayvanat’ (Animal 

Improvement and Breeding) prepared by Ali Rıza (Uğur) who was ‘Umûr-i Baytariyye Müdîr-

i Umûmîsi’ (Veterinary Director) and published in the 52nd-54th and 58th-60th issues of the 

journal “Orman ve Maâdin ve Zirâat ve Baytar Mecmûası” in 1331(1915/1916). The first report 

presents information about the importance of and reasons for the animal improvement. The 

second report dwells on animal improvement practices in Europe, Germany, France, Hungary, 

and Bulgaria, breeding storages, the budget required for breeding, stud farms, animal feeding. 

In line with the findings obtained, it can be asserted that information regarding animal 

improvement and breeding in these reports occupies a significant place in the developing 

husbandry and economy of Turkey. This paper analysis the importance of national and 

international developments in the field of animal improvement and husbandry in terms of 

veterinary history and animal husbandry in Turkey. 

Keywords: Orman ve Maâdin ve Zirâat ve Baytar Mecmûası, animal improvement, veterinary 

history 
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ÖZET 

Hayvanların sindirim sisteminde birçok bakteriyel patojen kolonize olur ve insanlara veya 

hayvanlara enfeksiyonların taşınmasında dışkı önemli bir rol oynar. Özellikle insanlar için de 

patojenik olan Campylobacter spp, Escherichia coli O157, Salmonella spp. ve Listeria 

monocytogenes gibi bakteriler hayvan intestinal sisteminde asemptomatik olarak 

bulunabilmektedir. İnsan enfeksiyonları hayvanlarla direkt temas, indirekt olarak ise dışkı ile 

kontamine çevre veya hayvansal ürünler ile oluşmaktadır. Enfeksiyon taramalarında ve 

hastalıkların epidemiyolojisinin incelenmesinde hızlı ve doğru bir yöntem olan dışkıdan direkt 

PCR yöntemi oldukça sık kullanılmaktadır. Dışkı bileşenleri göz önüne alındığında PCR ile 

doğru identifikasyon ve karakterizasyon yapılabilmesi etkin bir DNA ekstraksiyonu ile 

mümkündür. Bu çalışmada manda dışkı örneklerinde shigatoksijenik Escherichia coli 

etkenlerinin direkt tespiti için DNA ekstraksiyon yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlandı.  

Toplamda 40 STEC negatif manda dışkı örneğinden hazırlanan spike numunelerden kaynatma, 

lysis buffer, fenol-kloroform ve ticari kit ile elde edilen DNA lar, E. coli O157 rfbe, stx1 ve stx2 

genlerine spesifik PCR ile test edildi. Kaynatma, lysis buffer, ticari kit ve fenol-kloroform ile 

elde edilen DNA örneklerine yapılan E. coli O157 PCR testlerinden pozitiflik oranları sırasıyla  

% 3,33 (1/30), % 13,33 (4/30), % 20 (6/30) ve 93,33 (28/30) olarak hesaplandı. Shigatoksin 

pozitiflik oranları ise sırasıyla %0 (0/30), %6,67 (2/30), %10 (3/30), %16,67 (5/30) ve, % 83,33 

(25/30) olarak saptandı.  Diğer yöntemlerden farklı olarak fenol kloroform yönteminin manda 

dışkı örneklerinde daha iyi DNA ekstraksiyonu sağladığı kanısına varıldı. Manda dışkılarında 

ticari kitlerin etkinliğini ortaya koymak için çok daha fazla sayıda kit ve dışkı örneği ile 

yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dışkı, ekstraksiyon, pcr, manda 
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ABSTRACT 

Many bacterial pathogens colonize in the digestive system of animals, and feces play an 

important role in transmitting infections to humans or animals. Campylobacter spp, Escherichia 

coli O157, Salmonella spp., and Listeria monocytogenes can be found asymptomatically in the 

animal intestinal tract. Human infections are caused by direct contact with animals and 

indirectly by the environment or animal products contaminated with feces. Direct fecal PCR is 

the rapid, accurate, and frequently used method for screening infections and examining the 

epidemiology of diseases. Although the components of the feces are complex, accurate 

identification and characterization by direct PCR are possible with efficient DNA extraction. In 

this study, it was aimed to compare DNA extraction methods for the direct detection of Shiga 

toxigenic Escherichia coli in water buffalo stool samples. Spiked samples were prepared from 

a total of 40 STEC negative water buffalo stool samples. DNAs that were obtained with boiling, 

lysis buffer, phenol-chloroform, and commercial kit methods were examined by E. coli O157 

rfbe, stx1, and stx2 specific PCR tests. Positivity rates of E. coli O157 PCR tests performed on 

DNA samples obtained with boiling, lysis buffer, commercial kit, and phenol-chloroform 

methods were 3.33% (1/30), 13.33% (4/30), 20% (6/30), and 93.33 (28/30), respectively. Shiga 

toxins were detected as 0% (0/30), 6.67% (2/30), 10% (3/30), 16.67% (5/30) and 83.33% 

(25/30), respectively. Unlike other methods used in this study, it was concluded that the phenol-

chloroform method provided better DNA extraction in water buffalo stool samples. To 

demonstrate the effectiveness of commercial kits in buffalo feces, studies with more different 

kits and stool samples are needed. 

Keywords: Stool, extraction, PCR, water  buffalo 
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ÖZET 

Niteliksiz kaba yemleri iyi değerlendirebilmesi, hastalıklara dayanıklı olması, organik 

hayvancılıkta dahil farklı yetiştirme koşullarına uyum sağlayabilmesi gibi üstünlüklerinin yanı 

sıra manda gerek tüketim alışkanlığı gerekse ürünlerinin kalitesi sebebiyle dünyanın pek çok 

bölgesinde yetiştirilmektedir. Bu çalışmada, Bingöl ili Merkez ilçesine bağlı manda 

yetiştiricilerinin ağırlıklı olarak bulunduğu 5 köydeki toplam 51 manda yetiştiricisine 

uygulanan ürünlerin tüketimi, üretim koşulları ve pazarlama olanakları konularını içeren anket 

verileri kullanılarak yetiştirici perspektiflerinin ortaya konulması amaçlandı. Katılımcılar, 

manda sütü ürünlerini alışık oldukları damak lezzetlerini devam ettirebilmek amacıyla kendi 

ihtiyaçları için kullandıklarını belirtmişlerdir. Evlerinin ihtiyaçları için özellikle çiğ süt, 

tereyağı, yoğurt, peynir, az miktarda da ayran, çökelek ve kaymak ürettikleri bu ürünlerden 

üretim fazlası olan çiğ süt, tereyağı, yoğurt ve peyniri pazarladıkları tespit edilmiştir. Manda et 

üretimi potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla yöneltilen “Kasaplık hayvan yetiştiriyor 

musunuz?” sorusuna katılımcıların %21,6’ü evet yanıtını vermişlerdir. Bingöl ili manda 

yetiştiricilerinin %31,4’ü kasaplık hayvanlarını kendilerinin pazarladıklarını ve %52,9’u 

mezbahaya/E.S.K sattıklarını ifade etmişlerdir. Kasaplık hayvanların daha çok damızlık dışı 

bırakılan hayvanlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Manda süt ürünlerinin katma değerini 

artırılmasına yönelik olarak üretimin çeşitlendirilmesi, markalaşmaya gidilmesi böylece daha 

fazla kazanç elde edilmesi sağlanmalıdır. Şehrin sahip olduğu demografik, coğrafi yapı ile 

yerleşim konumu dikkate alındığında pazarlama olanaklarının geliştirilmesi ile yetiştiricilerin 

kazancının artırılabileceği düşünülmektedir. Manda eti ve ürünlerinin tanıtımının yapılarak 

yetiştiricilerin yetersiz bilgi ve algısını değiştirecek bir perspektif oluşturulması, manda 

yetiştiriciliğinin geleceği için gereklidir.  

Anahtar Kelimler: Manda sütü, manda eti, pazarlama, Bingöl 
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ABSTRACT 

Water buffalos which have important advantages like effectively making use of unqualified 

roughage, being resistant to diseases, adapting to different breeding conditions including 

organic livestock farming, are reared in most regions of the world due to both consumption 

habits and quality of products. This study aimed to reveal the breeder perspectives by using the 

data of a survey applied to a total of 51 water buffalo breeders in 5 villages in the center of 

Bingöl province. The survey was including questions about the value, consumption, production 

conditions, and marketing opportunities of products. Participants stated that they use buffalo 

milk products for their own needs to maintain their familiar taste. They consume especially raw 

milk, butter, yoghurt, cheese, small amounts of ayran, cottage cheese, and cream for the needs 

of their household. It has been determined that they market raw milk, butter, yoghurt, and 

cheese, which are in excess production. To determine the potential of buffalo meat production 

"Do you raise slaughtered animals?" question was asked and 21.6% of the participants answered 

yes. Water buffalo breeders in Bingöl province have stated that 31.4% of them marketed their 

animals by themselves and 52.9% of them sold to the slaughterhouse/M.M.B.. It has been 

determined that animals for slaughtering are mostly excluded from breeding. To increase the 

added value of buffalo dairy products, it should be ensured that production is diversified and 

branded so that more income can be obtained. Considering the demographic and geographical 

structure of the city and the settlement location, it is thought that the income of the breeders can 

be increased by improving marketing opportunities. For the future of buffalo breeding, it is 

necessary to create a perspective that will change the insufficient knowledge and perception of 

breeders by promoting buffalo meat and its products. 

Keywords: Water buffalo milk, water buffalo meat, marketing, Bingöl 
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ÖZET 

Çalışmada tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan kornea alkali yanıkların sağaltımında 

medikal ozonun farklı uygulama şekillerinin Schirmer gözyaşı testi üzerine etkilerinin 

incelenmesi amaçlandı. Araştırmada toplam 32 adet erkek Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. 

Deneklerin sadece sağ gözlerinin sentral korneasında sınırlı alkali hasar oluşturuldu. Gruptaki 

tavşanların tamamına anestezi ve alkali yanık uygulama öncesi schirmer gözyaşı testleri (Tip I) 

uygulandı. Test şeritleri işaretli yerden büküldü ve alt gözkapağı konjunktival kesenin 

anteromedial üçte birlik kısmına yerleştirildi. Ortalama gözyaşı miktarları mm/dk olarak 

değerlendirilerek kayıt altına alındı.  Elde ettiğimiz ortalama gözyaşı miktarı (STT-1) 6,22±0,40 

mm/dk olarak ölçüldü. Tavşanlar rastgele dört gruba ayrıldı. Alkali ajan oluşturulduğu gün 0. 

gün kabul edildi. Birinci grup kontrol grubu olarak bırakıldı. İkinci, üçüncü ve dördüncü gruba 

sırasıyla üçer (3) gün aralıklarla subkonjuktival ozonlanmış kan, subkonjuktival medikal ozon 

ve major otohemoterapi uygulandı. Klinik değerlendirme amacıyla, korneada alkali yanık 

oluşturulduktan sonraki 0, 3, 7, 14 ve 21. günlerdeki (günün sabah saatlerinde) ortalama gözyaşı 

miktarlarına bakıldı. Tüm gruptaki deneklerin, 21 gün içerisinde Schirmer gözyaşı testi 

sonuçları değerlendirildiğinde; grupları oluşturan tüm deneklerde 3. günde istatiksel olarak 

anlam taşıyan yükselme tespit edildi (p<0.05). Bu yükselmenin tüm gruptaki deneklerin 7. ve 

21. günlerde de devam ettiği görüldü. Ancak deneklerin gözyaşı testi sonuçlarının 14. günde 

istatistiksel olarak anlam taşımayan değerlere çıktığı gözlemlendi (p>0.05). Sonuç olarak elde 

edilen istatistiksel bulgular ışığında, korneal epitelyal hücrelerinin hasar görmesine rağmen, 

korneal alkali yanığında medikal ozon sağaltımının farklı uygulama tekniklerinin Schirmer 

gözyaşı testi sonuçlarının 21 gün içerisinde belli bir kurala bağlı olmaksızın normal sınırların 

üzerine çıkıp, o sınırın altına düşebileceği görüldü. Bu araştırma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından TDK-2017-6269 numaralı proje ile 

desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kornea, alkali yanık, medikal ozon, gözyaşı 
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ABSTRACT 

In this study, it was aimed to investigate the effects of different application forms of medical 

ozone on the Schirmer tear test in the treatment of experimentally created corneal alkali burns 

in rabbits. For this purpose, a total of 32 male New Zealand rabbits were used in the study. A 

limited alkali damage was created solely in the central cornea of the right eyes of the subjects. 

All rabbits in the group underwent Schirmer tear tests (Type I) before administration of 

anesthesia and alkali burns. The test strips were bent from the marked point and placed on the 

anteromedial one-third of the conjunctival sac of the lower eyelid. The average amount of tears 

was recorded in mm/min. The average amount of tears we obtained (STT-1) was measured as 

6.22±0.40 mm/min. The rabbits were randomly divided into four groups. The day on which the 

alkali agent was formed was accepted as day 0. The first group was left as the control group. 

The second, third and fourth groups were administered to subconjunctival ozonated blood, 

subconjunctival medical ozone and major autohemotherapy with three-day intervals, 

respectively. For clinical evaluation, the average tear amounts were checked on the (in the 

morning hours) 0th, 3rd, 7th, 14th and 21st days after alkali burns were created in the cornea. When 

the Schirmer tear test results of the subjects in the whole group were evaluated within 21 days, 

a statistically significant increase was determined on the 3rd day (p<0.05). It was also observed 

that this increase was continued on the 7th and 21st days in all subjects in the group. However, it 

was determined that the tear test results of the subjects increased to statistically insignificant 

values on the 14th day (p>0.05). As a result, in the light of the obtained statistical findings, it 

was observed that, despite the damage on the corneal epithelial cells, different application 

techniques of medical ozone treatment in corneal alkali burns increased the Schirmer tear test 

results over the normal limits within 21 days regardless of any standard, and fell below that 

limit afterwards. This research was supported by the Scientific Research Projects Directorate 

of Van Yuzuncu Yil University with the project numbered TDK-2017-6269. 

Keywords: Cornea, alkali burn, medical ozone, tear 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 60 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ RUMİNANTLARDA BORDER DİSEASE 

EPİDEMİYOLOJİSİ 

 

 
Dr. Ayhan AKMAN (Orcid No: 0000-0003-0152-0481) 

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Prof. Dr. Semra OKUR GÜMÜŞOVA (Orcid No: 0000-0001-8574-521X) 

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Karadeniz Bölgesi’nde koyun ve keçilerde BDV verilerini güncellemek, 

Türkiye’ de ilk kez sığırlarda BDV’ nin prevalansını ortaya koymak ve bölgede sığır, koyun ve 

keçilerde sirküle olan genotipi tespit etmektir. Bu çalışma kapsamında 2015-2017 yılları 

arasında Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne bölge illerinden gönderilen 100 

adet koyun, 20 adet keçi ve 193 adet sığır abort materyali BDV yönünden ELISA ve RT-PCR 

tekniği ile incelenmiştir. Yapılan Ag-ELISA sonucu sığırlarda %50,26 (97/193), koyunlarda 

%58 (58/100) ve keçilerde %55 (11/20) oranında pestivirus yönünden pozitiflik tespit 

edilmiştir. Aynı örneklerde BDV probları kullanılarak yapılan Real Time RT-PCR testi sonucu 

sadece 1 adet koyunda (%1) BDV pozitif tespit edilmiş olup 324/326 panpesti primerleri ve 

PBD1/PBD2 BDV spesifik primerleri ile yapılan konvansiyonel RT-PCR ile 3 adet koyunda 

(%3) ve 1 adet sığırda (%0,52) BDV pozitif sonuç elde edilmiştir. Keçilerde ise pozitiflik 

belirlenmemiştir. Ayrıca RT-PCR ile koyun abortlarından pozitif bulunan örneklerden yapılan 

filogenetik dizi analizi sonucunda incelenen bölgede sirküle olan 2 farklı genotip (BDV-3 ve 

BDV-7) olduğu da ortaya konmuştur. Ancak sığırdan elde edilen pozitif örnek, filogenetik dizi 

analizi sonucunda BVD-1 olarak belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda sığırlarda pestivirus 

varlığı araştırılırken BDV’nin de dikkate alınması gerektiği görülmektedir. Abort materyallerde 

pestivirusların tespitinde Ag-ELISA testi yerine daha duyarlı bir test olan RT-PCR yönteminin 

kullanılması önem arz etmektedir. Yerli suşlarımız kullanılarak yapılacak primer ve probe 

dizaynı ile yeni bir Real-Time RT-PCR panelinin optimize edilmesine ihtiyaç olduğu da bu 

çalışmadan çıkarılacak bir diğer önemli sonuçtur. 

Anahtar Kelimeler: Abort; BDV; Karadeniz Bölgesi; sığır ve küçük ruminant. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is update the BDV data in sheep and goats in the Black Sea region, 

determine the prevalence of BDV in cattle for the first time in Turkey and identify the genotype 

circulated in cattle, sheep and goats in the region. For this purpose, 100 sheep, 20 goats and 193 

cattle abort materials sent from the regional provinces to Samsun Veterinary Control Institute 

between 2015-2017 were analyzed in terms of BDV by ELISA and RT-PCR technique. The 

results of Ag-ELISA were found to be positive for cattle with a rate of 50.26% (97/193), in 

sheep with 58% (58/100) and in goats with a rate of 55% (11/20) in terms of pestivirus. 

RealTime RT-PCR test was performed with the same samples by BDV probes, and BDV 

positive was detected in only 1 sheep (1%) and 324/326 panpest primers and PBD1 / PBD2 

were performed with conventional RT-PCR in 3 sheeps (3%). and BDV positive result was 

obtained in 1 cattle (0.52%). No positivity was determined in goats. In addition, two different 

genotypes (BDV-3 and BDV-7) were found to be circulated in the investigated area as a result 

of phylogenetic sequence analysis performed with samples found positive from sheep abortions 

by RT-PCR. However, the positive sample obtained from cattle was determined as BVD-1 after 

phylogenetic sequence analysis. As a result of this study, it is seen that BDV should be taken 

into consideration while searching for the presence of pestivirus in cattle. In the detection of 

pestiviruses in abort materials, it is important to use the RT-PCR test which is a more sensitive 

test rather than Ag-ELISA test. Another important result of this study is the need to optimize a 

new Real-Time RT-PCR panel with primary and probe design using our native strains. 

Keywords: Abort; BDV; Black Sea Region; cattle and small ruminant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 62 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

ARI ÜRÜNLERİNDE PİROLİZİDİN ALKALOİDLERİNİN İZLENMESİ İÇİN 

PALİNOLOJİK ANALİZ 

 

 
Dr. Nesrin ECEM BAYRAM (Orcid No: 0000-0002-5496-8194) 

Bayburt Üniversitesi, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü 

 

ÖZET 

Türkiye arı ürünlerinin üretimi noktasında Dünya’nın önde gelen ülkeleri arasındadır. Buna 

bağlı olarak geleneksel/fonksiyonel gıda olarak temelde bal olmak üzere polen, propolis ve arı 

sütü gibi diğer arı ürünleri insanlar tarafından yoğun olarak tüketilmektedir. Farklı ülkelerde arı 

ürünleri üzerine yapılan araştırmalarda bu ürünlerde pirolizidin alkaloidleri kalitatif ve 

kantitatif olarak tanımlanmasına rağmen Türkiye’de bu konuda yapılan bir araştırmaya 

rastlanılmamıştır. Alkaloidlerin birçoğu ekonomik öneme sahip olan bitki familyalarında 

bulunur ve sekonder metobolitlerin geniş bir grubunu oluştururlar. Bitkiler tarafından savunma 

amaçlı kullanılan bu bileşikler diğer organizmalar için toksiktirler. Bu sebepten gıda olarak 

tüketilen arı ürünlerinin kimyasal kompozisyonuna katılan bu bileşiklerin kalitatif ve kantitatif 

olarak tanımlanması gıda güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada literatür 

bilgilerine dayanarak Türkiye’de farklı arı ürünleri için pirolizidin alkaloidlerinin potansiyel 

kaynağı olabilecek bitki türleri araştırılmış ve alkaloid kaynağı olduğu bilinen Boraginaceae 

familyasına ait olan bazı bitkilerin polen morfolojileri sunulmuştur. Arı ürünlerinde yapılan 

palinolojik analizler ürünün bitkisel orijinini belirlemek için yıllardır başarıyla 

kullanılmaktadır. Bu nedenle palinolojik analiz çalışmalarının arı ürünlerinde alkaloid 

kontaminasyonu ile ilgili ön bilgi elde etmek amacıyla da etkin bir şekilde kullanılabileceği 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Arı ürünleri, alkaloid, pirolizidin alkaloidleri, palinolojik analiz, 

boraginaceae 
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ABSTRACT 

Turkey is one of the world's leading countries in terms of the production of bee products. 

Therefore, bee products such as honey, pollen, propolis, royal jelly are consumed intensively 

by people as traditional/functional food. Although pyrrolizidine alkaloids in bee products was 

identified qualitative and quantitative in studies conducted in different countries, a research 

conducted on this subject has not been found in Turkey. Many of alkaloids are found in 

economically important plant families and constitute a large group of secondary metabolites. 

These compounds used by plants for defense purposes, are toxic to other organisms. For this 

reason, qualitative and quantitative identification of these compounds, which are included in 

the chemical composition of bee products consumed as food, is very important for food safety. 

In this study, plant species that could be potential sources of pyrrolizidine alkaloids for different 

bee products were investigated based on the literature. In addition, pollen morphologies of some 

plants belonging to the family Boraginaceae which are known to be sources of alkaloids are 

presented. Palynological analyzes on bee products has been used successfully for years to 

determine the botanical origin of the product. For this reason, it is thought that palynological 

analysis studies can be used successfully to obtain preliminary information about alkaloid 

contamination in bee products. 

Keywords: Bee products, alkaloid, pyrrolizidine alkaloids, palynological analysis, 

boraginaceae 
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ÖZET 

Ülkemizde her geçen yıl arazi toplulaştırma çalışmalarının istenilen ve beklenen düzeyde 

olması zorlaşmaktadır. Bu zorluğun en temel sebebini ise hisseli araziler oluşturmaktadır. 

Geçmişten bu yana yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarında gelişen teknolojiyle birlikte 

parsellerde çeşitli iyileştirme ve geliştirmeler yapılmış, miras yoluyla bölünmelerin önüne 

geçilememiştir. Bu çalışmada Mersin ili Tarsus ilçesine bağlı 5 farklı mahallede yapılan arazi 

toplulaştırma çalışmasında proje öncesi toplam parsel sayısının 6483’den 8300’e, hisseli parsel 

sayısının ise 4126’dan 7553’e önemli derecede artışı gözlemlenmiştir. Hisselilik konusu Parsel 

Sayısı Üzerinden Toplulaştırma Oranı (TO), Hisse Sayısı Üzerinden Toplulaştırma Oranı 

(HSTO), Malike Düşen Ortalama Parsel Adedi (MDOPA), Malike Düşen Ortalama Hisse 

Sayısı (MDOHS), Maliklerin Parsel Durumu (MPD), Ortalama Parsel Büyüklüğü (OPB) gibi 

çeşitli sayısal değişkenlerle incelenmiş ve farklı büyüklükteki arazi malikleriyle anket çalışması 

yapılmıştır. Mahallelerimizde yaptığımız anket çalışmasının sonuçlarına göre hisselilik 

durumunun ciddi bir sorun oluşturduğu gözlemlenmiştir. Arazi toplulaştırma çalışmalarının 

hisselilik konusunu ele almadan yapılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması, hisselilik 
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PROJECTS 

 

 

ABSTRACT 

In our country, it is getting harder for land consolidation studies to be at the desired and 

expected level every year. The main reason for this difficulty is the shared lands. Various 

improvements and improvements have been made in the parcels with the advancing technology 

in the land consolidation works carried out since the past, and divisions by inheritance could 

not be prevented. In this study, a significant increase was observed in the total number of parcels 

from 6483 to 8300 and the number of shared parcels from 4126 to 7553 in the land consolidation 

study carried out in 5 different neighborhoods of Tarsus district of Mersin province. 

Consolidation Ratio Over Number of Parcels (TO), Aggregation Ratio Over Number of Shares 

(HSTO), Average Number of Parcels Per Ownership (MDOPA), Average Number of Shares 

per Owners (MDOHS), Parcel Status of Owners (MPD), Average Parcel Size (OPB) ), and a 

survey was conducted with landowners of different sizes. According to the results of the survey 

study we conducted in our neighborhoods, it has been observed that the emotional state 

constitutes a serious problem. It has been concluded that land consolidation works cannot be 

done without addressing the issue of shareholding. 

Keywords: Land consolidation, shareholding 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Iğdır ilindeki Morkaraman koyunlarının bazı döl verim özelliklerini belirlemeyi 

amaçladık. Morkaraman koyunlarının bazı döl verim özellikleri (ikizlik oranı, kuzu verimi, 

doğum ağırlığı, yaşama gücü, cinsiyet dağılımı) 2019 ve 2020 yıllarında takip edildi. Doğum 

sonrası kuzuların yaşama gücü oranı belirlenmesi amacıyla iki ay takip edildi. Totalde klinik 

olarak sağlıklı ve 2-5 yaşları arasında 300 Morkaraman koyunu kullanıldı. Verilerin istatistiksel 

analizinde SPSS® paket programı kullanıldı. Takip edilen 2019 ve 2020 yılı doğum sezonunda 

sırasıyla tekiz doğum oranı %89.04 ve %88.04; ikiz doğum oranı %10.96 ve %11.96; kuzu 

verimi 1.11 ve 1.12; tekiz doğum ağırlığı 3.81 kg ve 3.55 kg; ikiz doğum ağırlığı 3.15 kg ve 

3.33 kg; anomalili kuzu doğum oranı %1.1 ve %1.45 olduğu belirlendi (P>0.05). Yine 

Morkaraman kuzularında ilk ve ikinci ayda yaşama gücü oranı sırasıyla 2019'da %94.02 ve 

%94.82, 2020'de %97.53 ve %95.56 olarak belirlendi. Morkaraman kuzularında mortalite oranı 

ilk ve ikinci ay için sırasıyla 2019'da %5.98 ve %5.18, 2020'de %2.47 ve %4.44 olarak saptandı. 

Çalışmada 2019 ve 2020 yıllarında kuzuların cinsiyet dağılımı sırasıyla %43.19 dişi ve %56.81 

erkek,  %41.75 dişi ve %58.25 oranında erkek idi. Sonuç olarak, Türkiye lokal gen 

kaynaklarından olan Morkaraman koyunu çoğunlukla tekiz doğurmakta ve buna bağlı olarak 

da kuzu verimi düşük olmaktadır. Ayrıca zorlu çevre şartlarına ve iklime rağmen kuzularda 

yaşama gücü yüksek ve mortalite oranı da düşüktür. 

Anahtar Kelimeler: Doğum ağırlığı, ikizlik ve yaşama gücü, kuzu verimi, morkaraman 
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SURVIVAL RATE, GENDER 

 

 

ABSTRACT 

In this study, we aimed to determine some fertility characteristics of Red Karaman ewes in Iğdır 

province, Turkey. Some of the fertility characteristics of the Red Karaman ewes (twinning rate, 

lamb yield, birth weight, survival, gender) were followed in 2019 and 2020. Postnatal survival 

rate of lambs was determined by following up for two months. A total of 300 Red Karaman 

ewes that were clinically healthy and aged 2-5 years were used. SPSS® package program was 

used for statistical analysis of the data. In the 2019 and 2020 birth season, single births rate was 

89.04% and 88.04%; twin birth rates of 10.96% and 11.96%; lamb yield 1.11 and 1.12; single 

birth weight 3.81 kg and 3.55 kg; twin birth weight 3.15 kg and 3.33 kg; the birth rate of lambs 

with anomalies was 1.1% and 1.45%, respectively (P>0.05). Again, the survival rate of Red 

Karaman lambs in the first and second months was determined as 94.02% and 94.82% in 2019, 

97.53% and 95.56% in 2020, respectively. (P>0.05). Mortality rate in Red Karaman lambs for 

the first and second months was 5.98% and 5.18% in 2019, 2.47% and 4.44% in 2020, 

respectively. The gender distribution of lambs in 2019 and 2020 was 43.19% female and 

56.81% male, 41.75% female and 58.25% male, respectively. In conclusion, as one of Turkey’s 

local gene resource, Red Karaman ewes are more likely to have single births and consequently 

lamb yield is low. In addition, despite the harsh environmental conditions and climate, the 

survival rate is high, and the mortality rate is low in lambs. 

Keywords: Birth weight, litter size, red karaman, twining and survival rate 
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ÖZET 

Bu çalışma Kyoto Protokolü’ne taraf ülkelerin taahhüt ettiği emisyon miktarlarına ulaşmada 

Esneklik Mekanizmalarının önemini anlatmak ve protokole taraf ülkeler ile Türkiye’nin 

tarımsal üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını karşılaştırarak bu emisyon 

miktarlarının nasıl azaltılabileceğine yönelik yöntemleri tesbit etmek amacıyla yapılmıştır.  Bu 

amaçla TC Çevre Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO), Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) gibi ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşların 

verileri sentezlenip değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda Kyoto Protokolü 

kapsamında sunulan proje ve piyasa temelli esneklik mekanizmaları kaynakların verimli 

kullanımı ve maliyet etkin bir şekilde emisyon azaltımlarını gerçekleştirmeleri amacıyla 

oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda toplam sera gazı emisyonlarında tarımın etkisi 

%12’dir. Ek-1 ülkelerinin tarım sektöründen kaynaklanan emisyonlarına baktığımızda 1990 

yılına oranla emisyon miktarlarını %13,74 oranında azalttığını fakat kaynağına göre bakınca 

üre uygulamalarından oluşan emisyon miktarının %95 arttığı görülmektedir. Azaltım taahhütü 

bulunmayan Türkiye’de ise tarım toprakları azalmasına rağmen emisyon miktarlarında %36,91 

oranında bir artış görülmektedir. Türkiye’de tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı 

emisyonları sırasıyla %48,03 enterik fermantasyon yani hayvansal üretim kaynaklı, %36,96 

tarım toprakları ve %12,05 gübre yönetimi yani bitkisel üretim kaynaklıdır. Araştırma 

sonuçlarına bakılarak Türkiye’de tarım sektöründen kaynaklı sera gazlarının azaltılmasına 

öncelikle enterik fermantasyon, tarım toprakları ve gübre yönetimi alt sektörlerinden başlanarak 

önlemler alınması gerekliliği ortaya konulmuş olup çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, kyoto protokolü esneklik mekanizmaları, tarım kaynaklı 

emisyonlar, tarımsal yönetim uygulamaları 
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KYOTO PROTOCOL FLEXIBILITY MECHANISMS AND CO2 EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL PRODUCTION CASE OF TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

This  study Kyoto in reaching the amount of emissions that committed the Protocol to the side 

of flexibility to describe the importance of the mechanism and protocol sides by comparing the 

greenhouse gas emissions from Turkey's agricultural production with other countries in the 

country was carried out to determine for how to reduce these emissions. For this purpose, TC 

Ministry of Environment and Urbanization, Turkey Statistical Institute (TSI), the Food and 

Agriculture Organization (FAO), the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the 

United Nations Climate Change Framework Convention (UNFCCC), national and international 

institutions / organizations data synthesized and evaluated. As a result of the researches, the 

project and market-based flexibility mechanisms offered within the scope of the Kyoto Protocol 

were established in order to achieve emission reductions in an efficient use of resources and 

cost-effective. In this context, the effect of agriculture in total greenhouse gas emissions is 12%. 

When we look at the emissions from the agricultural sector of Annex-1 countries, it is seen that 

in 1990, the emission amount decreased by 13.74%, but when we look at the source, the amount 

of emission from urea applications increased by 95%. In the same criteria included reduction 

commitments to Turkey despite the reduction in emissions of agricultural land shows an 

increase of 36.91%. 48.03% respectively enteric fermentation greenhouse gas emissions arising 

from agricultural activities in Turkey that is sourced animal production, 36.96% to 12.05% ie 

agricultural soils and manure management are due to crop production. Research results 

referring to the reduction of emissions of greenhouse gases from the agriculture sector in 

Turkey, primarily enteric fermentation and manure management of agricultural land has been 

put forward measures needed to be taken starting from the sub-sector has brought suggestions 

of various solutions. 

Keywords: Climate change, kyoto protocol flexibility mechanisms, agriculture originated 

emissions, agricultural management practices 
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ÖZET 

Bu çalışma tüketicilerin gıda ürünlerini satın alırken çevre farkındalığı ve bilinç düzeyine etki 

eden tüketici sosyo ekonomik ve demografik niteliklerin belirlenmesi amacıyla Tekirdağ 

Süleymanpaşa ilçesinde yürütülmüştür. Çalışmanın verileri Aralık 2019- Ocak 2020 tarihleri 

arasında 171 kişiyle yüzyüze yapılan anket çalışmasından elde edilmiştir. Çalışmada 

tanımlayıcı istatistikler ve Ki-kare (CrossTabs) analizlerinden yararlanılmıştır. Analizler 

SPSS.22 versiyonunda yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin gıda ürünlerini 

satın alırken gösterdikleri çevre farkındalıkları sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerinden 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Çevreye dost olarak bilinen ürünlere en az bir örnek 

verebilmelerinde tüketicinin eğitim düzeyi (p=0.034<0.05), hane halkı gelirinin 

(p=0.008<0.01) ve ek gelir olanaklarının (p=0.032<0.05), etkili olduğu görülmüştür. Benzer 

şekilde tüketim alışkanlıkları yönünde tüketilen ürünlerin çevre dostu olma düzeylerini ise 

tüketici yaşı (p=0.081<0.10), eğitim düzeyi (p=0.011<0.05), on yaş altında çocuğa sahipliği 

(p=0.093<0.10) ve hane halkı gelirinin (p=0.004<0.01) istatistiki açıdan anlamlı bir etkiye 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerin 

hem gıda ürünlerinin satın alınmasında hem de tüketicinin çevre dostu düzeylerinde etkili 

olduğu söylenebilir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, günümüzde gıda ürünleri pazarı ile ilgili 

tüketici segmentasyonu çalışmalarında tüketicilerin çevresel tutumlarının da dikkate alınması 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici alışkanlıkları, çevre dostu düzeyi, gıda ürünleri, ki-kare 

(CrossTabs)  
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EFFECTS OF CONSUMER SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS ON THEIR ENVIRONMENTAL AWARENESS IN 

PURCHASING FOOD PRODUCTS 

 

ABSTRACT 

This study was conducted in Tekirdağ Süleymanpaşa district in order to determine the consumer 

socio-economic and demographic characteristics that affect their environmental awareness and 

consciousness when purchasing food products. The data of the study were obtained from a face-

to-face survey of 171 people between December 2019 and January 2020 dates. Descriptive 

statistics and Chi-square (CrossTabs) analysis were used in the study. The analysis has been 

carried out at the SPSS.22 Package program. According to the results of the research, it has 

been determined that the environmental awareness of consumers while purchasing food 

products is influenced by their socio-demographic and economic characteristics. It was 

observed that also the consumer's education level (p = 0.034 <0.05), household income (p = 

0.008 <0.01) and additional income opportunities (p = 0.032 <0.05) were effective in giving at 

least one example of products known as environmentally friendly. Similarly, the environmental 

friendliness of the products consumed in the direction of consumption habits is determined by 

the age of the consumer (p = 0.081 <0.10), education level (p = 0.011 <0.05), ownership of 

children under ten years old (p = 0.093 <0.10) and household income (p = 0.093 <0.10). = 0.004 

<0.01) was found to have a statistically significant effect. According to these results, it can be 

said that socio-economic and demographic characteristics are effective both in purchasing food 

products and in environmental friendly level of the consumer. When evaluated from this aspect, 

it is understood that environmental attitudes of the consumers should also be taken into account 

in consumer segmentation studies regarding the food products market today. 

 

Keywords: Consumer habits, environmentally friendly consumption level, Food products, Chi-

Square (CrossTabs). 
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ÖZET 

Dünyada yaklaşık 5150 afit türü belirlenmiş olup Türkiye afit faunası da yaklaşık 574 türle 

temsil edilmektedir. Afitler bitkilere doğrudan beslenerek zarar vermeleri ve bitki virüslerinin 

en önemli taşıyıcısı olmaları nedeniyle önemli bir böcek grubudur. Çalışma alanı kapsamında 

yer alan Karaman ili Ermenek ilçesindeki Ermenek Barajının bulunduğu alan Akdeniz ve İç 

Anadolu bölgelerinin geçiş özelliklerini taşıdığından biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir 

ve endemik bitki çeşitliliği de yüksektir. Araştırma alanında bu zamana kadar afit türlerinin 

belirlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirilmemiştir. Yürütülen çalışma kapsamında Mart-

Ekim 2020 periyodunda; Aphis craccivora, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, 

Baizongia pistaciae, Brachycaudus helichrysii, Chaitophorus tremulae, Chromaphis 

juglandicola, Cinara maghrebica, Dysaphis affinis, Eriosoma ulmi, Forda formicaria, 

Hyolopterus amygdali, Lachnus tuatayae, Macrosiphum rosae, Myzus persicae, Panaphis 

juglandis, Thelaxes suberi ve Uroleucon sonchi türleri belirlenmiştir. Uroleucon dalmaticum 

türü Türkiye afit faunası için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir. Elde edilen veriler çalışma 

alanıyla ilgili ilk verilerdir ve çalışma alanının özellikleri dikkate alındığında Türkiye afit 

faunasına önemli katkılar sunabileceği değerlendirilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Afit, konakçı bitki, Ermenek, Türkiye 
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SURROUNDIGS 

 

 

ABSTRACT 

The World identified about 5150 species of aphids the Turkey aphid fauna is also represented 

by approximately 574 species. Aphids are an important insect group because they feed directly 

on plants and are the most important carrier of plant viruses. Since the area where the Ermenek 

Dam is located in the Ermenek district of Karaman province, where the study area is located, is 

transitional between the Mediterranean and Central Anatolia regions, the biodiversity is quite 

rich and the endemic plant diversity is also high. Until now, no study has been carried out to 

determine the aphid species in the research area. Within the scope of the work carried out, in 

the period of March-October 2020; Aphis craccivora, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis 

nasturtii, Baizongia pistaciae, Brachycaudus helichrysii, Chaitophorus tremulae, Chromaphis 

juglandicola, Cinara maghrebica, Dysaphis affinis, Eriosoma ulmi, Forda formicaria, 

Hyolopterus amygdali, Lachnus tuatayae, Macrosiphum rosae, Myzus persicae, Panaphis 

juglandis, Thelaxes suberi and Uroleucon sonchi species were determined. Uroleucon 

dalmaticum type has been identified as a new record for Turkey aphid fauna. The obtained data 

are the first data on the workspace and considering the characteristics of the study area is 

assessed to offer significant contributions to Turkey aphid fauna. 

 

Keywords: Aphid, host plant, Ermenek, Turkey 
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ABSTRACT 

Root-knot nematode (Meloidogyne incognita) are obligate plant parasites that cause great 

economic losses in many crops around the world. This study was established in 2017-2020 in 

order to investigate effects of four different plant essential oils on M. incognita, in a 4x2x3x3 

randomized block design with 4 replications. The study composed of four different oils (walnut, 

myrtle, jasmine, and broadcloth) two different plants (tomato and pepper) three different 

nematode inoculation levels (0 (control), 1000, 1500 J2/pot) and three different oil treatment 

levels (0 (control), 1, 2 ml/pot). The number of galling, the number of egg masses, plant height, 

plant dry weight, plant fresh weight, root dry weight and root fresh weight were determined in 

both trials. In the study, walnut oil treatment minimized the number of gallings and maximized 

the fresh root weight, yet, it had less effect on increase of dry root weight in both trials. Overall, 

jasmine oil also sustained the least effect on reducing the egg mass numbers in both trials. 

Finally, it was found that all treatments affected plant height, plant dry weight and root fresh 

weights differently in the trials. 

  

Key Words: Meloidogyne incognita, tomato, pepper, essential oils, management 
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ÖZET 

Bitkisel biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin olan Anadolu birçok meyve türünün 

anavatanıdır. Bu meyve türlerinden en önemlilerinden biri de fındıktır. Anadolu, fındığın iki 

önemli türüne (Corylus avellana L. ve Corylus colurna L.) ev sahipliği yapmaktadır. Ekonomik 

olarak fındık tarımı yapılan Karadeniz Bölgesinde üretici bahçelerinde çeşitler arasında ve çeşit 

içerisinde önemli bir varyasyon söz konusudur. Anadolu’da birçok lokasyonda yabani fındık 

tip ya da formlarına rastlamak mümkündür. Ancak hızlı nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme, 

yerel çeşitlerin yerini ticari çeşitlerinin alması, doğal afet gibi çevresel tahripler ve genetik 

erozyon gibi nedenlerle çok zengin olan fındık genetik kaynağı varlığımız hızla 

kaybolmaktadır. Bu nedenle fındık gen kaynaklarının tespit edilmesi, tanımlanması ve 

muhafaza edilmesi ileride yapılacak ıslah çalışmalarına kaynak oluşturması açısından oldukça 

önemlidir. Bu araştırmada, Fındık Araştırma Enstitüsü’nde 1969 yılından günümüze kadar 

yürütülen Fındık Genetik Kaynakları Projesinin 2014-2018 yılları arasında yapılan 

çalışmalarına yer verilmiştir. Proje kapsamında, Fındık Araştırma Enstitüsü arazi gen 

bankasında bulunan fındık genotiplerinin muhafazası, surveyler sonucunda yeni tespit edilen 

bireylerin karakterizasyonu ve ileri ıslah çalışmalarında kullanılması amaçlanmıştır. Rapor 

dönemi içerisinde Bolu, Çankırı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde surveyler 

yapılmış ve arazi gen bankasındaki genotip sayısı 440’a ulaşmıştır. Ayrıca arazi gen bankasında 

muhafaza edilen genotiplerin materyal olarak kullanıldığı projeler kapsamında genetik 

materyalin moleküler ve biyokimyasal karakterizasyonu yapılmış, yaprak açım zamanını 

kontrol eden genlerin belirlenmesi ile bu karakterden sorumlu olan moleküler mekanizmalar ve 

biyolojik süreçler hakkında bilgi elde edilerek marköre dayalı ıslah çalışmalarına olanak 

sağlanmıştır. Bunun yanı sıra,  son yıllarda fındık üretim alanlarında büyük ekonomik kayıplara 

sebep olan külleme hastalığına dayanıklı ve hassas genotipler tespit edilerek ileride yapılacak 

ıslah çalışmalarında kullanılabilecek materyal tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fındık, genetik kaynak, biyoçeşitlilik, Arazi Gen Bankası 
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HAZELNUT GENETIC RESOURCES PROJECT 

 

ABSTRACT 

Anatolia is very rich biodiversity and it is the origin of many fruit species. Hazelnut is one of 

them. There are two important species of hazelnuts (Corylus avellana L. and Corylus colurna 

L.) in Anatolia. There is a significant variation between and within the cultivars in the orchards 

in the Black Sea Region, where hazelnut agriculture is economically carried out. It is possible 

to find wild hazelnut genotypes in many locations of Anatolia. However, due to rapid 

population growth, urbanization, industrialization, replacement of local varieties by 

commercial varieties, environmental destructions such as natural disasters and genetic erosion, 

our rich hazelnut genetic resource is ra pidly disappearing. For this reason, identifying and 

preserving hazelnut gene resources is very important in terms of providing a source for future 

breeding studies. In this research, the studies of the Hazelnut Genetic Resources Project, which 

has been carried out in the Hazelnut Research Institute since 1969, between 2014-2018 are 

included. In the project, it is aimed to preserve the hazelnut genotypes in the field gene bank of 

the Hazelnut Research Institute, characterize newly identified individuals as a result of surveys 

and use them in advanced breeding studies. During the reporting period, surveys were carried 

out in Bolu, Çankırı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize and Artvin provinces and the detected 

genotypes were transferred to the field gene bank and the number of genotypes reached 440. In 

addition, molecular and biochemical characterization of the genetic material has been made 

within the scope of projects where genotypes preserved in the field gene bank are used as 

materials, by determining the genes controlling the leaf bud burst time, information about the 

molecular mechanisms and biological processes responsible for this character was obtained and 

marker-based breeding studies were enabled. In addition, genotypes resistant to powdery 

mildew, which has caused great economic losses in hazelnut production areas in recent years, 

have been identified and materials that can be used in future breeding studies have been 

identified. 

Keywords: Hazelnut, genetic resources, biodiversity, Field Gene Bank 
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ÖZET 

In vivo haploid tekniği son yıllarda mısır ıslah çalışmalarında ıslah süresini kısaltan ve 

etkinliğini artıran bir yöntem olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. İndirgeyici 

hatlar kullanılarak in vivo tekniği ile haploid tohum elde etme başarısı indirgeyici hattın 

özelliklerine ve donör olarak kullanılan genotiplere göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışma 

Sakarya lokasyonunda 2020 yılında yürütülmüştür. In vivo maternal haploid tekniğinde 

indirgeyici olarak VHI-1 x VHI-3 melezi ve donör olarak 45 farklı melez mısır çeşidi 

kullanılmıştır. Donör olarak kullanılan melez mısır çeşitleri atdişi tane tipinde, erkenci, orta 

geççi, geççi olum grubunda, tane ve silaj amaçlı ekilen çeşitlerdir. Donör genotipler ile 

indirgeyici genotipin çiçeklenme tarihinin çakışması için farklı iki zamanda ekim yapılmıştır. 

Donör genotipler 5 m parsel uzunluğunda 2 sıralı olarak ekilmiştir. Donör genotiplerin koçan 

nüveleri püskül çıkış öncesi izolasyon kağıtları ile kapatılmıştır. İndirgeyici genotipin tepe 

püskülü ana ekseninde % 50 polen vermeye başladığında uygun izolasyon kağıdı ile 

kapatılmıştır. Donör genotiplerin koçan püskülü 2-3 cm olduğunda indirgeyici genotipten 

alınan polenler koçan püskülüne dökülerek izolasyon kağıdı ile kapatılmıştır. Hasatta donör 

genotiplerden koçanlar alınarak etiketlenmiştir. Her genotip ayrı tanelenmiş ve toplam tohum 

sayısı belirlenmiştir. İndirgeyici hattın taşıdığı R1-nj renk markörü dikkate alınarak haploid 

tohumlar seçilmiştir. Her bir genotip için haploid indükleme oranı belirlenmiştir. In vitro 

haploid tekniğine kıyasla in vivo maternal haploid tekniğinde haploid elde etme başarısına 

donör genotiplerin etkisinin daha az olduğu yapılan diğer çalışmalarda belirtilmiştir. 

Yaptığımız çalışmada donör genotipler değiştikçe indirgeme oranında da değişim olduğu tespit 

edilmiştir.  Haploid indirgeme oranı % 5-12 arasında değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, indirgeyici hat, donör, haploid indükleme oranı 
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INDUCTION RATE 

 

 

ABSTRACT 

In vivo haploid technique has been widely used in maize breeding studies as a method that 

shortens the breeding period and increases its efficiency. The success of obtaining haploid seed 

with the in vivo technique using inducer lines varies according to the characteristics of the 

inducer line and the genotypes used as donor. This study was carried out at the Sakarya location 

in 2020. In vivo maternal haploid technique, VHI-1 x VHI-3 hybrid as inducer and 45 different 

hybrid maize varieties were used as donor. Hybrid maize varieties used as donors are dent 

kernel type, early, mid late, late maturity group, cultivated for grain and silage purposes. Donor 

genotypes and inducer were planted at two different times in order to coincide the flowering 

date of them. Donor genotypes were planted in 5 m plot length in 2 rows. The ears of donor 

genotypes were covered with isolation papers before tassel emergence. When the tassel of the 

inducer genotype started to shed 50% pollen on its main axis, it was covered with suitable 

isolation paper. The pollens taken from the inducer genotype were pollinated with silk when 

the silk of donor genotypes are 2-3 cm and covered with isolation paper., Ears from donor 

genotypes were taken and labeled. at harvest. Each genotype was grained separately and the 

total number of seeds was determined. The haploid seeds were selected considering the R1-nj 

color marker carried by the inducer line. The haploid induction rate was determined for each 

genotype. It has been stated in other studies that donor genotypes have less effect on the success 

of obtaining haploid in in vivo maternal haploid technique compared to in vitro haploid 

technique. In our study, it has been determined that as donor genotypes change, the induction 

rate also changes. The haploid induction rate varied between 5-12% in this study. 

Keywords: Maize, inducer line, donor, haploid induction rate 
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ÖZET 

Bu çalışmada tıbbi bitkiler içerisinde önemli bir yere sahip olan rezene’nin farklı tuz 

konsantrasyonlarında çimlenme ve fide gelişimine ait parametreler üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla 

Bitkileri Bölümü, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarında iklimlendirme kabininde 25℃ 

sıcaklıkta yürütülmüştür. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Tuz materyali olarak NaCl’ün farklı konsantrasyonları (0, 250, 750, 2250, 5000 

ve 10000 ppm) kullanılmıştır. Gözlemler her gün yapılmış ve kök uzunluğu 1 mm geçen 

tohumlar çimlenmiş olarak kabul edilmiştir. Tohumlar 14 gün boyunca iklimlendirme 

kabininde takip edilmiş ve sonra çimlenme oranı, radikula uzunluğu, plumula uzunluğu, fide 

uzunluğu, radikula yaş ve kuru ağırlık, plumula yaş ve kuru ağırlık, fide yaş ve kuru ağırlığı ve 

vigor indeks gibi bazı özellikler incelenmiştir. Artan tuz konsantrasyonları arasındaki farklar 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Tuz konsanrasyonları çimlenme oranını düşürmesinin 

yanısıra en düşük doz olan 250 ppm; fide uzunluğu, radikula uzunluğu ve radikula kuru 

ağırlığını kontrole göre teşvik ettiği görülmüştür. Diğer özelliklerde artan konsantrasyonlarda 

kontrole göre daha düşük değerler elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çimlenme, rezene, tuzluluk 
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A STUDY ON SALT TOLERANCE OF FENNEL (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) 

PLANT 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the effects of fennel, which has an important place in medicinal plants, on 

germination and seedling development parameters in different salt concentrations were 

investigated. The study was conducted in Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of 

Agriculture, Department of Field Crops, Medicinal and Aromatic Plants Laboratory in an air-

conditioning cabinet at 25 ℃. The experiment was set up in completely randomized design 

(CRD) with three replications. Different concentrations of NaCl (0, 250, 750, 2250, 5000 and 

10000 ppm) were used as salt material. Observations were made every day and seeds with a 

root length greater than 1 mm were considered germinated. The seeds were followed for 14 

days in the air-conditioning cabinet and then some features such as germination rate, radicle 

length, plumula length, seedling length, radicle wet and dry weight, plumula wet and dry 

weight, seedling wet and dry weight and vigor index were examined. The differences between 

increasing salt concentrations were found to be statistically significant. Salt concentrations 

reduce the germination rate as well as the lowest dose of 250 ppm, seedling length, radicle 

length and radicle dry weight were found to be encouraged compared to control. In other 

properties, lower values were obtained in increasing concentrations compared to the control. 

Keywords: Germination, fennel, salinity 
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ÖZET 

Alüminyum (Al) bitki beslenmesi açısından gerekli olmadığı halde yer kabuğunda oksijen ve 

silikondan sonra en çok bulunan minerallerden biridir (%8,1). Toprak asidik hale geçince 

çözünerek bitki kökleri tarafından alınan Al, kısa bir süre içinde hücrenin yapısında 

değişikliklere neden olarak bitki büyümesini inhibe eder. Al çok düşük konsantrasyonlarda ve 

yaklaşık yarım saatten daha kısa bir sürede tolerant olmayan bitkilerde hücre seviyesinde toksik 

etkilere neden olabilir. Bu toksik etki türler arasında olduğu gibi aynı tür içerisinde farklı 

çeşitlerde farklı cevaplar oluşturabilir. Bu nedenle karmaşık bir kimyaya sahip Al toksisitesinin 

farklı genotiplerde moleküler olarak tanımlanması, gelecekte Al’den etkilenecek olan birçok 

tarımsal ürünün iyileştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Al stresinin dünya 

da besin olarak en çok tüketilen buğdayın Türkiye tescilli 12 farklı çeşidi üzerindeki etkilerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ankara Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nden temin edilmiş 12 

farklı yerli buğday çeşidi (Bayraktar, Demir, Eminbey, Eser, İmran, Kenanbey, Kışla, Kızıltan, 

Seval, Şanlı, Tosunbey, Zencikli) 15 gün boyunca kontrol grubu olarak Hoagland ve uygulama 

grubu olarak Hoagland+100 µM AlCl3 içerisinde yetiştirildi. Daha sonra tüm grupların kök ve 

yaprak uzunlukları ölçüldü. Bunun yanında yapraklardan klorofil a, klorofil b, total klorofil, 

total karotenoid ve total antosiyanin ölçümleri yapıldı.  Elde edilen sonuçlara göre İmran ve 

Kızıltan çeşitlerinde kök uzunluğunda anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. 4 çeşitte (Bayraktar, 

Seval, Şanlı, Tosunbey) kök uzunluğu teşvik edildiği halde kalan diğer 6 çeşitte kök uzaması 

inhibe olmuştur. Benzer şekilde yaprak uzamasında İmran ve Kızıltan çeşitlerinde anlamlı bir 

değişiklik gözlenmedi. 4 çeşitte (Eser, Seval, Şanlı, Tosunbey) yaprak uzunluğu teşvik edildiği 

halde kalan diğer 6 çeşitte yaprak uzaması inhibe olmuştur. Total antosiyanin miktarı Bayraktar, 

Kışla, Kızıltan, Seval, Şanlı, Tosunbey çeşitlerinde artmış ancak diğer çeşitlerde azalmıştır. 

Kenanbey çeşidinde total klorofil miktarı artarken, total karotenoidler azalmıştır. Bunun dışında 

6 çeşitte (Bayraktar, Demir, Eser, İmran, Kızıltan, Şanlı) her iki pigmentte artarken diğer 5 

çeşitte her iki pigment miktarı azalmıştır. Elde edilen sonuçlara göre aynı tür içerisinde farklı 

çeşitlerde Al toksisitesi farklı cevaplar oluşturmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, antosiyanin, karotenoid, klorofil.  
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COMPARISON OF ALUMINIUM TOXICITY IN DIFFERENT WHEAT (Triticum 

aestivum L.) VARIATIONS 

 

ABSTRACT 

Although aluminum (Al) is not necessary for plant nutrition, it is one of the most abundant 

minerals in the earth's crust after oxygen and silicon (8.1%). When the soil becomes acidic, Al 

dissolves and is taken by plant roots, causing changes in the structure of the cell in a short time 

and inhibiting plant growth. Al can cause toxic effects at the cell level in non-tolerant plants at 

very low concentrations and in less than half an hour. This toxic effect can create different 

responses in different varieties within the same species as between species. For this reason, the 

molecular definition of Al toxicity with a complex chemistry in different genotypes is very 

important in terms of improving many agricultural products that will be affected by Al in the 

future. In this study we aimed to compare 12 different Turkish wheat varieties which is the most 

consumed product as food in world against Al of stress. 12 different wheat varieties (Bayraktar, 

Demir, Eminbey, Eser, İmran, Kenanbey, Kışla, Kızıltan, Seval, Şanlı, Tosunbey, Zencikli) 

were obtained from Field Crops Central Research Institute (Ankara) and grown in Hoagland 

for control group and Hoagland+100 µM AlCl3 for treatment group for 15 days. After treatment 

root and leaf growth were measured. Besides, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, 

total carotenoid and total anthocyanin contents were determined. According to our results there 

were no significant difference in root elongation of İmran and Kızıltan. However, in 4 varieties 

(Bayraktar, Seval, Şanlı, Tosunbey) root elongation was stimulated. In other 6 varieties the root 

elongation was inhibited.  Similarly, there were no significant difference in leaf elongation of 

İmran and Kızıltan. Although in 4 varieties (Eser, Seval, Şanlı, Tosunbey) leaf elongation was 

stimulated, in the other 6 varieties the elongation was inhibited.  Total anthocyanin content 

increased in Bayraktar, Kışla, Kızıltan, Seval, Şanlı, Tosunbey, but decreased in the other 

varieties.  In Kenanbey total chlorophyll was increased but total carotenoids were decreased. 

Besides in 6 varieties (Bayraktar, Demir, Eser, İmran, Kızıltan, Şanlı) the 2 pigments were 

increased, however in the other 5 varieties they were reduced. In conclusion, Al toxicity may 

cause different effects between varieties in identic species.  

Keywords: Aluminum, anthocyanin, carotenoids, chlorophyll. 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 83 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

YERLİ KARA VE SİYAH ALACA İNEKLERDE BAZI DAVRANIŞ 

ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Dr. Çağrı Melikşah SAKAR (Orcid No: 0000-0002-6692-763X) 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

İlker ÜNAL (Orcid No: 0000-0002-1495-7829) 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Dr. Engin ÜNAY (Orcid No: 0000-0002-2648-2250) 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Pınar ÖZDEMİR (Orcid No: 0000-0002-4992-4576) 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Yasin ERGİDEN (Orcid No: 0000-0002-3023-1956) 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Nurgül ERDAL (Orcid No: 0000-0002-2961-3906) 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Solmaz ÖZKAN (Orcid No: 0000-0002-8224-525X) 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Prof. Dr. Uğur ZÜLKADİR (Orcid No: 0000-0003-3243-4949) 

Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü 

 

ÖZET 

Hayvan davranışları monitörleri 1990'lardan beri araştırılmaktadır. İvmeölçer teknolojisinin 

kablosuz teknolojiler ile birleşmesiyle, hayvan davranışları ile ilgili kullanımı kolay karar 

araçlarına dönüştürülebilen algoritmalar ve akıllı yazılımlar sayesinde birçok veri, üreticiler 

için ticari olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Dünyanın birçok bölgesinde teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte yetiştiricilerin bireysel veya sürü bazında ineklere harcadığı süre 

azalmıştır. Hassas izleme teknolojileriyle hayvan davranışlarının izlenmesi görsel gözlemlerin 

yerini alabilirken, bu davranışlar yararlı ve sürekli ölçümler sağlayabilir. Bu çalışmada Enstitü 

koşullarında yetiştirilen Yerli Kara ve Siyah Alaca sığırlarda bazı davranış özelliklerine ait 

veriler değerlendirilmiştir. Araştırma, çipli sensör takılmış sekizer baş anaç Siyah Alaca ve 

Yerli Kara sığır üzerinde yürütülmüştür. Hayvanların davranış özelliklerinden yüksek 

hareketlilik, normal hareketlilik, hareketsizlik, yem yeme ve ruminasyon verileri 

değerlendirilmiş olup, veriler % olarak hesaplanmıştır. Bu değerler sırasıyla Siyah Alaca 

ırkında % 8.46, 4.58, 29.12, 26.28 ve 31.73, Yerli Kara ırkında ise % 9.93, 7.28 37.88, 19.63 

ve 25.43 olarak tespit edilmiştir. Tüm davranış verileri iki ırk arasında önemli (P<0.001) 

bulunmuştur. Ayrıca her iki ırkta da yaz aylarında yüksek hareketlilik ve normal hareketlilik 

değerleri, kış aylarında ise yem alımı ve ruminasyon değerleri daha yüksek olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yerli kara, davranış, sensör 
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THE COMPARISON OF SOME BEHAVIOR CHARACTERISTICS IN ANATOLIAN 

BLACK AND HOLSTEIN FRIESIAN COWS 

 

 

 

ABSTRACT 

Animal behavior monitors have been studied since the 1990s. With the combination of 

accelerometer technology with wireless technologies, algorithms and smart software that can 

be transformed into easy-to-use decision tools with animal behavior, many data have become 

commercially available for manufacturers. With the development of technology in many parts 

of the world, the time that breeders spend on cows on an individual or herd basis has decreased. 

Monitoring animal behavior with precision tracking technologies can replace visual 

observations, while these behaviors can provide useful and continuous measurements. In this 

study, some behavioral data of Anatolian Black cattle and Holstein cattle raised under Institute 

conditions are defined. The research was carried out Holstein and Anatolian Black cattle on 

eight each with chip sensor installed. Behavioral characteristic of the animals were calculated 

as % the high active, normal active, not active, eating and rumination data. These data were 

found as % 8.46, 4.58, 29.12, 26.28 and 31.73 in Holstein breed, as % 9.93, 7.28 37.88, 19.63 

and 25.43 in the Anatolian Black cattle respectively. All behavioral data were found to be 

(P<0.001) between both breed. In addition, it was found to be higher high active and normal 

active values in summer, while it was found to be higher eating and rumination values in winter 

months in both breeds. 

Keywords: Anatolian black cattle, behaviour, sensor 
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ÖZET 

Yağlı tohumlu bitkiler sınıfında yer alan susam (Sesamum indicum L.), insanoğlu tarafından ilk 

olarak tanınan ve kültüre alınan bir bitkidir. Çok eski bir kültür bitkisi susamın ana vatanı kesin 

olarak bilinmemesine rağmen, gen merkezinin Afrika kıtası, özellikle Etiyopya ve çevresi 

olduğu bildirilmektedir. İkincil gen merkezi ise Türkiye’dir. Çok eski çeşni ve yağ bitkisi olan 

susamın dünyadaki durumuna bakıldığında; yaklaşık 10.8 milyon ha ekiliş alanına, 6.2 milyon 

ton üretime, 576 kg ha-1 ortalama verime sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise yağlı 

tohumlu bitkiler içinde yer alan susamın yaklaşık ekiliş alanı 29 bin ha, üretimi 19 bin 500 ton, 

ortalama verimi ise 680 kg ha-1’dir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde susamın yaklaşık ekiliş 

alanı 1450 ha, üretimi 800 ton, ortalama verimi 550 kg ha-1 iken, Şanlıurfa ilinde ise ekiliş alanı 

1000 ha, üretimi 559 ton ve ortalama verimi 550 kg ha-1 olarak belirtilmiştir. 2014 yılı verilerine 

göre susam üretimimizin yaklaşık 16 bin tonu Japonya’ya ihraç edilmiş olup, 50.000 ton olan 

yıllık susam ihtiyacımız ise başta Sudan, Etiyopya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan ve Hindistan 

olmak üzere, bazı Afrika ve Asya ülkеlеrindеn ithalatla karşılanmış ve yaklaşık 220 milyon 

dolar ödeme yapılmıştır. Ülkemiz için önemli olan susam bitkisinin genel durumunu ortaya 

koymak için yapılan bu araştırmada Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan “GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin Üretim Girdi 

Maliyetleri” adlı kitapçığı ile çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. GAP Bölgesi’nde 

yetiştiriciliği yapılan susamın dekara verimi ve net gelirleri yıllar itibariyle; 2013 yılı için 60 

kg da-1 ve 50.29 TL da-1, 2014 yılı için 60 kg da-1 ve 168.81 TL da-1, 2015 yılı için 50 kg da-1 

ve 23.37 TL da-1, 2016 yılı için 50 kg da-1 ve 17.25 TL da-1, 2017 yılı için 60 kg da-1 ve 45.40 

TL da-1, 2018 yılı için 60 kg da-1, 57.57 TL da-1 ve 2019 yılı için 90 kg da-1, 348.46 TL da-1 

olarak belirlenmiştir. Susam ekim alanları ve net gelirlerin bu denli düşük olmasının sebepleri 

arasında; köy popülasyonları halen yaygın olarak kullanılması, makinalı hasadın olmaması ve 
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dolayısıyla hasatların el ile yapılması, uygun zaman ve sıklıkta ekimlerin gerçekleştirilmemesi, 

gübre, kimyasal ilaç ve sertifikalı tohumluk vs. girdilerin yetersiz düzeylerde kullanılması yer 

almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: GAP Bölgesi, net gelir, susam, yağlı tohumlu bitkiler 
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OVERVIEW TO SESAME PRODUCTION  

 

ABSTRACT 

Sesame (Sesamum indicum L.) seeds, which are oil seeded plants, were first recognized and 

cultured by human beings. Though it is a very old cultivated plant, the main homeland of sesame 

is not known precisely. It has been reported that the sesame’s gene center is African continent, 

especially Ethiopia and the surrounding area and the secondary central is Turkey. When we 

look at the situation of sesame in the world, which is a very old condiment and oil plant; about 

10.8 million hectares of plantation area, 6.2 million tons of production, 576 kg ha-1 of average 

yield. The  sesame cultivation area in Turkey is 29 thousand hectares, 19 thousand 500 tons of 

production, while the average yield is 680 kg ha-1. In the Southeastern Anatolia Region (GAP 

Region), the average cultivation area is 1450 ha, production is 800 tons, the average yield is 

550 kg ha-1, in Şanlıurfa the sesame cultivation area is 1000 ha, production is 559 tons and 

average yield is 550 kg ha-1. Approximately 16 thousand tons of sesame seeds were exported 

to Japan according to the year 2014 and 50 thousand tons of annual sesame seeds were 

purchased by imports from some African and Asian countries, mainly Sudan, Ethiopia, Nigeria, 

Uzbekistan, Pakistan and India, 220 million dollar has been paid for this. In this research 

conducted to reveal the general condition of sesame plant which is important for our country, 

we have benefited from various sources and the book entitled "Production Costs of Some 

Agricultural Products Grown in the GAP Region" prepared by Şanlıurfa GAP Agricultural 

Research Institute Directorate. Decreases of sesame grown area and net income are indicated 

by years in the GAP Region as follows; 60 kg da-1 and 50.29 TL da-1 for 2013 year, 60 kg da-1 

and 168.81 TL da-1 for 2014, 50 kg da-1 and 23.37 TL da-1 for 2015, 50 kg da-1  and 17.25 TL 

da-1 for 2016, 60 kg da-1 and 45.40 TL da-1 for 2017, 60 kg da-1 and 57.57 TL da-1 for 2018 and 

90 kg da-1 and 348.46 TL da-1 2019, respectively. The reasons are considered for decreased of 

sesame planting areas and net incomes are; local populations are still using, planting at 

appropriate times and densities are ignored, manual planting and harvesting are done, the inputs 

use at the insufficient levels such as fertilizer, chemical, irrigation and certified seed, etc. 

Key words: GAP Region, net income, sesame, oil crops 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Melissa officinalis'in hem etanol hem de su ekstraktlarında toplam fenolik içeriği 

(TPC), DPPH, polifenolik içeriği (rosmarinik asit, karnozik asit, karnosol, kersetin, kaemferol, 

apigenin) ve antimikrobiyal aktivitesi (Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas 

aeruginosa DSMZ 50071, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922) 

incelenmiştir. Melissa officinalis yaprakları 1/5 (g / ml) oranında, 100-80 oC'de ve 30 dak-2 

saatte etanol ve su ile ekstrakte edildi. Ayrıca, bitki özlerinin, polifenolik bileşeni ve bileşim 

farklılıklarını belirlemek için HPLC-DAD ile analiz edildi. Etanol ve su ekstraktlarının 

antimikrobiyal aktivitesi disk difüzyon tekniği kullanılarak Staphylococcus aureus ATCC 

25923, Pseudomonas aeruginosa DSMZ 50071, Enterococcus faecalis ATCC 29212, 

Escherichia coli ATCC 25922' suşlarına karşı araştırıldı. Sonuç olarak, en yüksek antioksidan 

aktivite ve toplam fenolik içerik etanol ekstraktı için bulundu ve ardından su ekstresi geldi (p 

<0.05). Rozmarinik asit ve apigenin, tüm ekstraktların ana bileşenleri olarak bulundu. Etanol 

ekstresi, su ekstresinden daha iyi antimikrobiyal aktivite gösterdi. Su ekstresinin antibakteriyel 

analizi, test edilen Gr(-) ve Gr(+) bakterilerle küçük bir inhibisyon zonu göstermiştir. Bununla 

birlikte, etanol özütü, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa DSMZ 

50071, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922'ye karşı en yüksek 

antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. 

 

Anahtar Kelimeler: Melissa officinalis, antimikrobiyal aktivite, antioksidan aktivite, 

rozmarinik asit 
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INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL EFFECTS OF 

ETHANOL AND WATER EXTRACTS OF MELISSA OFFCINALS LEAVES 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study,in both the ethanol and water extracts of Melissa officinalis total phenolic content 

(TPC), DPPH, polyphenolic content(rosmarinic acid, carnosic acid, carnosol, 

quercetin,kaemferol,apigenin) and antimicrobial activity (Staphylococcus aureus ATCC 

25923, Pseudomonas aeruginosa DSMZ 50071, Enterococcus faecalis ATCC 29212, 

Escherichia coli ATCC 25922) were investigated. Melissa officinalis  leaves 1/5 (g /ml) ratio, 

100-80 oC and 30 minute and 2 hour was extracted with ethanol and water. Furthermore, the 

plant extracts were analyzed with HPLC-DAD to determine the polyphenolic component and 

compositional differences. Antimicrobial activity of ethanol and water extracts were 

investigated against Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa DSMZ 

50071, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922 using disc diffusion 

technique. In Consequence, The highest anti-oxidant activity and total phenolic content was 

found for the ethanol extract followed by water extract (p < 0.05). Rosmarinic acid  and apigenin 

were found to be the major constituents of all extracts. The ethanol extract showed better 

antimicrobial activity  than that of the water extract.The antibacterial assay of the water extract 

revealed a little inhibition zones with the Gr(-) and Gr(+) e bacteria tested. However, the ethanol 

extract had highest antimicrobial activity against Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Pseudomonas aeruginosa DSMZ 50071, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli 

ATCC 25922 

Keywords: Melissa officinalis, antimicrobial activity, antioxidant activity, rosmarinic acid 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Kekova ve Kaş arasında doğal olarak yetişen adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) ve 

kekik (Origanum onites) bitkilerinin ve topraklarının nitrat içerikleri incelenmiştir. Araştırma 

alanlarından toplanan bitkilerin yaprak örneklerinde yapılan nitrat analizinde spektrometrik 

yöntem kullanılmıştır. Bitkilerin NO3-N içerikleri kuru madde mg/kg kuru ağırlık olarak 

belirlenmiştir. Minolta spad 502 plus klorofil metre aleti ile yaprakların klorofil yoğunluğu 

ölçülmüştür. Kuru ve nemli toprak örneklerinde nitrat analizi için DR 2800 (Hach-Lange, USA) 

Spektrofotometresi kullanılmıştır. Bitkilerin nitrat içerikleri, adaçayı yaprak örneklerinde 

140.12–363.64 mg/kg değerleri arasında; kekik yaprak örneklerinde ise 106.06 - 415.58 mg/kg 

değerleri arasında değiştiği belirlenmiştir. Toprakların nitrat içerikleri, adaçayının yetiştiği 

topraklarda 2.65-24.66 μg/g değerleri arasında; kekiğin yetiştiği topraklarda 6.24-19.82 μg/g 

değerleri arasında değişmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Salvia fruticosa Mill., Origanum onites, nitrat 
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INVESTIGATION OF NITRATE CONTENT OF SAGE (Salvia fruticosa Mill) AND 

OREGANO (Origanum onites) PLANTS  

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the nitrate contents of sage (Salvia fruticosa Mill) and oregano (Origanum onites) 

plants and soils growing naturally between Kekova and Kaş were investigated. The 

spectrometric method was used in nitrate analysis on leaf samples of plants collected from 

research areas. NO3-N contents of the plants were determined as mg/kg dry weight of dry 

matter. The chlorophyll density of the leaves was measured with a Minolta spad 502 plus 

chlorophyll meter. DR 2800 (Hach-Lange, USA) Spectrophotometer was used for nitrate 

analysis in dry and moist soil samples. Nitrate contents of plant leaves were between 140.12 - 

363.64 mg/kg values in sage leaf samples; It was determined that oregano leaf samples varied 

between 106.06 - 415.58 mg/kg. Nitrate contents of soils were between 2.65-24.66 μg / g in 

soils where sage is grown; It varied between 6.24-19.82 μg / g in the soils where oregano is 

grown. 

Keywords: Salvia fruticosa Mill., Origanum onites, nitrate 
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ÖZET 

Bor (B) bitkiler için temel besin elementlerinden biri olmasının yanında bitkinin hücre 

duvarının oluşumundaki rolü gibi önemli birçok fizyolojik süreçlere katılmaktadır. Bor 

bitkilerde hücre duvarının yapısının ve işlevinin temel yapısını oluşturmaktadır. Topraktaki 

borun eksikliği ve toksisite arasındaki aralık diğer besin elementlerine kıyasla çok dardır. 

Ayrıca  toprağa ve çevre koşullarına bağlı olduğundan dolayı bu aralığın belirlenmesini zor bir 

hale getirmektedir. B stresi diğer abiyotik stres faktörleri (yüksek konsantrasyonda CO2, 

kuraklık, tuzluluk, sıcaklık veya ağır metal kirliliği gibi) ile aynı düzeylerde etki etmektedir. 

Bu nedenle stres faktörlerin etkisiyle de bitkilerin B toksisitesine veya eksikliğine duyarlılığı 

daha fazla  artırmaktadır. Tuzlu topraklara, bor  toksisitesine ve noksanlığına sahip tarım 

alanlarında sürüdürülebilir tarım yapılabilmesi için dayanıklı ürünler yetiştirmek gereklidir. Bu 

amaçla, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden elde edilen 123 adet farklı mısır genotipinin 

bor ve tuz stresine karşı tepkilerinin belirlendiği bir çalışma yapılmıştır. Araştırmamızda mısır 

genotiplerine su kültürü ortamında  ve   petri  kaplarında yeterli bor  ( hoagland solüsyonu), 

yetersiz bor (0 Mm ) , toksik bor (4 Mm ) dozları ve 150 mM NaCl tuz uygulanmalarıyla mısır 

genotiplerinde tarama yapılmıştır. Yapılan bu taramada, mısır genotiplerinin kök boyu, gövde 

boyu, kuru ve yaş ağırlık gibi temel büyüme parametreleri ölçümleri alınmıştır. Taramalar 

sonucunda bor ve tuz stresi koşullarında mısır genotiplerinde meydana gelen fizyolojik 

değişimler kontrole göre farklılık göstermiştir. Bu elde edilen verilere göre bora ve tuza hassas 

ve toleranslı olan 4 farklı (MAE 115, MAE 103, MAE 107, MAE 45) mısır genotipi 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bor stresi, tuz, mısır, dayanıklılık 
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PHYSIOLOGICAL CHANGES IN EGYPTIAN GENOTYPES UNDER DIFFERENT 

STRESS CONDITIONS 

 

 

 

ABSTRACT 

In addition to being one of the essential nutrients for plants, boron (B) participates in many 

important physiological processes such as its role in the formation of the cell wall of the plant. 

Show the basic structure of the structure and function of the cell wall in boron plants. The gap 

between the lack of boron in the soil and its toxicity is very narrow to other nutrients. It may 

also depend on the soil and the environment making this series difficult to identify. B stress 

affects at the same levels as other abiotic stress factors (such as CO2 in high head, drought, 

salinity, temperature or heavy metal pollution). The sensitivity of this plant or greater sensitivity 

to B toxicity is also increased by the effect of this factor stress. It is necessary to produce 

agriculture with salty soils, boron toxicity and deficiency to ensure producible agriculture. A 

study was conducted to determine the responses of 123 different maize genotypes to boron and 

salt stress, obtained from Sakarya Agricultural Research Institute. In our study, corn genotypes 

were screened by applying sufficient boron (providing hoagland), insufficient boron (0 mM), 

non-existent boron (4 mM) doses and 150 mM NaCl salt in water culture wet and petri dishes. 

In this screening, basic growth measurements such as root length, stem, dry and wet weight of 

maize genotypes were taken. The scans are when it comes to physiological changes that occur 

under boron and salt stress conditions. According to the data obtained, 4 different corn 

genotypes (MAE 115, MAE 103, MAE 107, MAE 45) which are sensitive and tolerant to bora 

and salt. 

Keywords: Boron stress, salt, corn, endurance 
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ÖZET 

Kültür bitkilerinde ürün kaybına neden olan yabancı otlar, hastalık etmenleri ve zararlı 

mücadelesinde pestisitler yaygın olarak kullanılmaktadır. Artan dünya nüfusuna paralel olarak 

bitkisel üretimde verim kaybını en aza indirmek amacıyla kullanılan bu kimyasallar, en hızlı ve 

etkili çözüm yolu olarak kabul görmekte ve bilinçsiz kullanımları nedeniyle ürün üzerinde 

toksik kalıntılar bırakmaktadırlar. Bu toksik bileşikler kalıntı bırakarak insan sağlığına ve 

doğada yavaş çözünmeleri nedeniyle de çevre kirliliğine yol açarak canlı ekolojisine zarar 

vermektedirler. Bunlara ek olarak pestisitler finansal olarak bitkisel üretimin en önemli girdi 

kaynaklarından birini oluşturmaktadır. İnsan, çevre ve finansal değerleri merkezine alarak 

kalkınmayı sürdürülebilir kılmayı hedefleyen sürdürülebilir tarım sistemleri, konvansiyonel 

tarımın neden olduğu kimyasal kullanımının yerine, doğal kontrolleri ikame eden yöntemleri 

benimsemektedir. Bu yöntemlerden birisi olarak tarım ilaçları yönetiminde tıbbi ve aromatik 

bitkilerden elde edilen ikincil ürünlerden (sekonder metabolitler) faydalanılmaktadır. Tıbbi ve 

aromatik bitkiler geçmişten bugüne gıda, eczacılık, kozmetik sektörlerinde geniş bir kullanım 

alanına sahip bitki gruplarıdır. İçerdiği biyoaktif maddelerce zengin olan bu bitkilerin bitkisel 

pestisit kaynağı olarak da son yıllarda kullanımının arttığı bilinmektedir Hem insan hem de 

doğa üzerinde en az tehdit oluşturan tıbbi bitkilerden elde edilen bu maddelerin, sentetik 

kimyasallara alternatif olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Canlılar üzerinde fizyolojik 

ve davranışsal etkileri (bitki zararlılarına karşı toksik (öldürücü), repellent (uzaklaştırıcı), 

atraktive (çekici) beslenme engelleyici, fumigant, büyüme ve gelişmeyi sınırlayıcı) olduğu 

yapılan araştırmalarca ortaya konulmuş olan bu maddeler genel olarak terpinoidler, fenolik 

bileşikler ve alkoloitler olarak sınıflandırılmaktadır.  Bunlar içerisinde uçucu yağlar, alkoloit 

ve glikozitlerin tarımda zararlılara karşı çok uzun yıllardır dolaylı veya doğrudan kullanıldığı 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 95 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

bilinmektedir. Bu çalışmada bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin içerdiği sekonder madde grubu, 

etki mekanizması ve etki ettiği hedef organizmaya göre sınıflandırılarak derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir tarım, sekonder metabolit, bitkisel pestisit, tıbbi ve 

aromatik bitkiler 
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AGRICULTURE 

 

 

ABSTRACT 

Pesticides are widely used in the control of weeds, disease factors and pests that cause product 

loss in cultivated plants. In parallel with increasing world population, these chemicals are used 

to minimize the yield loss in plant production are accepted as the fastest and most effective 

solution and leave toxic residues on the product due to their unconscious useage. These toxic 

compounds harm human health by leaving residues and cause environmental pollution due to 

their slow dissolution in nature. In addition to these, pesticides are financially one of the most 

important input sources of crop production. Sustainable agriculture systems aiming to make 

development sustainable by focusing on human, environment and financial values; adopts 

methods that substitute natural controls for the use of chemicals induced by conventional 

agriculture. As one of these methods, secondary metabolites obtained from medicinal and 

aromatic plants are used in the management of pesticides. Medicinal and aromatic plants are 

plant groups that have a wide range of uses in the food, pharmacy and cosmetics sectors from 

past to present. It is known that the use of these plants, which are rich in bioactive substances 

they contain, as a source of botanial pesticides has increased in recent years. The use of these 

substances, which are obtained from medicinal plants that pose the little threat to both humans 

and nature, is becoming increasingly common as an alternative to synthetic chemicals. These 

substances, which have been shown to have physiological and behavioral effects on organisms 

(toxic (lethal), repellent, attractive nutrition inhibitor, fumigant, growth and development 

limiting), are generally classified as terpinoids, phenolic compounds and alkaloids. Among 

these, it is known that essential oils, alkaloids and glycosides have been used directly or 

indirectly against pests in agriculture for many years. In this study the group of secondary 

metabolites contained in some medicinal and aromatic plants has been classified and compiled 

according to its mechanism of action and the target organism it affects. 

 

Keywords: Sustainable agriculture, secondary metabolite, botanical pesticide, medicinal and 

aromatic plants 
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ÖZET 

Memecik zeytini, asimetrik oval yapıya sahiptir ve meyve ucundaki hafif bükümü ile diğer 

zeytin türlerinden ayırt edilebilir. Memecik zeytini meyvesi yağlık ve sofralık olarak 

değerlendirilebilir. Memecik zeytinyağı koyu yeşilimsi sarı renkte, zengin duyusal özelliklere 

sahiptir. Memecik zeytinyağının hafif bir acısı vardır. Yoğun antioksidan bileşenler genizde, 

hafif yanma hissi verir. Memecik zeytinyağı besleyici özelliklerinin yanı sıra yüksek oranda 

polifenol ve α-tokoferol (E-Vitamini) içerir. Yapılan analizlerde memecik zeytinyağının 

polifenol açısından üstün özellikte olduğu tespit edilmiştir. Memecik türü zeytinlerden elde 

edilen zeytinyağının, Gemlik türü zeytinlerden elde edilen zeytinyağına göre 4 kat daha fazla 

polifenol içerdiği bilinmektedir. Polifenoller, antioksidan özelliklerinden dolayı insan sağlığına 

çok fazla faydası vardır. Antioksidan polifenollerin, oksidatif stresi azaltmalarından dolayı 

kardiyovasküler hastalık ve kanser risklerini (Özellikle sindirim, meme ve solunum sisteminde 

oluşanlara) de azalttığına dair bulgular vardır. Ağır ve radyoaktif metallerin vücuttan atılımını 

destekler. Yara iyileştirici ve doku besleyicidir. Yaşlanmayı yavaşlatıcı ve derideki kırışıkları 

giderme özelliği vardır. İltihap kurutucu ve kanamayı durdurucu etkileri mevcuttur. Asitsiz 

zeytinyağı önemli bir polifenol kaynağıdır. Memecik zeytini hasadının gecikmesi durumunda 

zeytinyağındaki asitlik oranı artar ve dolayısı ile polifenol oranı azalır. Böylece zeytinyağının 

kalitesi de düşüklük belirlenir. Bu sebeple memecik zeytini tam siyah renk oluşmadan koyu 

yeşilimsi sarı renkte kasım aylarında hasat edilmesi önerilmektedir. Geleneksel yöntemle hasat 

edilen memecik zeytinleri siyah renge dönüştüğünde hasat edilmekte ve naylon çuvallar içinde 

depolanmakta ve taşınmaktadır. Bunun sonucu olarak asitliğin artmasına ve polifenoller in 

oranında azalmaya sebep olmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak kalite kaybı oluşmaktadır. 

Sonuç olarak, memecik zeytininin erken hasadı, uygun ambalaj materyallerinde depolanması 

ve taşınması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Memecik, zeytinyağı, Milas  
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CHARACTERISTICS AND IMPORTANCE OF MILAS’S MEMECIK OLIVE AND 

OLIVE OILS   

 

 

 

ABSTRACT 

Memecik Olive has different characteristics as asymmetric oval structure and having slight 

twisted fruit characteristics. Memecik Olive fruit could be evaluated as olive serving  food. 

Memecik Olive oils has different characteristics as dark greenish yellow color and rich sensory. 

Memecik Olive oils has slightly hot taste. Compact antioxidant constituent parts give slighly 

tirritancy sense on nasal cavity. Beside Memecik Olive oils has nutritious and high 

ratiopolifenol and α-tokoferol (E-vitamine), Memecik Olive oils has been detected high 

characteristics as polifenol in research. It is known that Memecik Olive oils has four times 

higher polifenol than oliveoils committed Gemlik olive. Since polifenol has antioxidant 

characteristics, it is beneficial for human health. Due to Antioxidant polifenol characteristics 

decreasing oxidative stress, there is findings on decreasing cancer risks (especialy digestive, 

breast and, respiratory systems cancers) and cardiovascular diseases. Memecik Olive oils 

supports exploit of heavy and radioactive metals. Memecik Olive oils has characteristics as 

wound curative and tissue nutritious. It has inhibitor characteristics for ageing and also having 

elimination wrinkle on skin. It has effects for existing on dryer inflammation and stoping 

haemorrhage. Acid-free Memecik Olive oils has important source for polifenols. İf memecik 

Olive has been harvested lately, acid rate increase and cause decreasing of polifenol rate. So, it 

is determined low Memecik Olive oils quality.  As a result, Memecik Olive should be harvested 

before having black color. It is advised to harvest at the time having dark greenish yellow color 

at November. Memecik Olive harvested witht traditional methods has black color and it is 

stored, carry nylonholdall. As a results, these cause incresing acid rate and decreasing of 

polifenol rate. As a results of all, it cause loss of quality. Consequently, it is suggested that 

Memecik Olive should be harvested early, stored and carried proper packing supplies. 

Keywords: Memecik, olive oils, Milas   
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ÖZET 

Kuzugöbeği mantarı, doğal, şifalı ve besleyici bir mantar çeşidi olduğu bilinmektedir. Mutfakta 

kullanılabilir ve yenilebilir özelliğe sahiptir. Kırmızı ve sarı tonlara sahiptir ve hoş kokulu bir 

tada sahip olduğu bilinmektedir. Bir adet kuzugöbeği mantarının neredeyse bir kilogram 

kırmızı etten alacağınız proteine dek protein içerdiği bilinmektedir. Kuzugöbeği mantarı 

kalsiyum, potasyum, sodyum, çinko mineralleri ve B1, B2 ve C vitaminlerinden zengin olduğu 

bilinmektedir. Antioksidan özelliğinden dolayı kuzugöbeği mantarı, bağışıklık sistemini 

güçlendirici etkisi olduğu bilinmektedir. Vücutta demir eksikliğine bağlı olarak oluşan 

kansızlık, yani anemi problemine çözüm olduğu söylenmektedir. Kan şekerinin 

dengelenmesine destek olduğundan dolayı kuzugöbeği mantarının diyabete iyi geldiği 

bilinmektedir. Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde sürmesini sağladığından dolayı kalp ve 

damar sağlığını da koruyucu etkisi olduğu, kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi çeşitli kalp ve 

damar hastalıklarına karşı vücudumuzun yanında yer aldığı bilinmektedir. Özellikle katarakt 

problemi başta olmak üzere birçok probleme karşı göz sağlığını da koruduğu bilinmektedir. 

Kuzugöbeği mantarı faydalı güçlü bir mantar türü olduğundan dolayı fazla tüketilmemesi 

önerilmektedir. Kuzugöbeği mantarı, ülkemizdeki birçok bölgede de kurutularak ipe dizilir ve 

bu şekilde pazarlanır. Kuzugöbeği mutfakta kavurma, güveç ve değişik pişirme yöntemleri 

kullanılarak tüketilir.  

Anahtar Kelimeler: Muğla, kuzugöbeği, özellikleri, önemi 
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ABSTRACT 

Narrow head Morel is a kind of mushroom as natural, curative and nutritious. It can be eaten 

and used in kitchen. İt has red,  yellow color and nice odorous. Only one Narrowhead Morel 

mushroom has approximatly protein in one kg meat. İt is rich as B1, B2 and C vitamins and, 

potassium, zinc minerals. As Narrow head Morel mushroom carries anti-oxidant effects, it 

enrich peculiarities immunity system. İt is a solution for anemia caused by absence of iron. 

Since Narrowhead Morel mushroom balance blood sugar level,  it treat diabetes. And also 

Narrowhead Morel mushroom cure cardiovascular and eye diseases such as cataract. İt is 

suggested that Narrowhead Morel mushroom should not be used much. İt is sold as dried and 

string in Turkey. Narrowhead Morel mushroom can be cooked as fried or stewpan. 

Keywords: Muğla, narrowhead morel, characteristics, importance 
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ÖZET 

Bilindiği üzere ülkemizde su ürünleri üretimi dünya sıralamasında ön sıralarda yer almaktadır. 

Özellikle Milas ve çevresi ülkemizde ihraç edilen su ürünlerinin büyük bir kısmını 

üretmektedir. Milas tarla balıkçılığının yapıldığı yer olma özelliğine sahiptir. Tüm bunlara 

rağmen, dünya sıralamasında su ürünleri tüketimimiz orta sıralarda bulunmaktadır. Ayrıca 

ülkemizde geleneksel olarak işlenmemiş su ürünleri alınmakta ve turistik işletmelerde 

işlendikten sonra tüketilmektedir. Dünyada birçok ülkede su ürünleri işlenmiş, dondurulmuş ve 

yemeğe hazır olarak alınıp tüketilmektedir. Böylece hastalanma riski azalmış olmaktadır. Diğer 

taraftan ülkemizde turistik otellerde genellikle Çipura, Levrek servis edilmektedir. Fakat 

Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde genellikle karides, kalamar, yengeç, ahtapot, gibi alternatif 

su ürünleri daha çok tüketilmektedir ve turistler tarafından tercih edilmektedir. Ülkemizde 

Aşçılık programlarında su ürünlerine ilişkin herhangi bir ders verilmemektedir. Bu nedenle 

Aşçılık mesleğinde bu alan eksik kalmaktadır. Sonuç olarak, aşçılık programında su ürünleri 

ile ilgili derslerin verilmesi ve turizm sektöründe su ürünlerinin çeşitliliğinin artırılması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Su ürünleri, tüketim, Türkiye 
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THE IMPORTANCE OF CONSUMPTION OF ALTERNATIVE SEAFOODS AT 

TOURISTIC BUSINESS IN TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

As it is known, Turkey is the one of the most sea food producer country. Especially, Milas 

region produce most of these sea foods and export to other countries. And also, Milas region 

produce field fish. Although Turkey produce and export most of the seafoods around the world, 

the consumption of seafoods is less than most of the other countries.  On the other hand, 

seafoods are purchased as unprocessed in Turkey. After processing, seafoods are served 

touristic hotels. However, these foods is counsumed as cleaned, processed and ready to eat in 

most of the counties in the World. Hence, the risk of getting sick is decreased. On the other 

hand, seabream and seabass are generally served touristic hotels in Turkey. But shrimp, 

calamary, crab, octopus are generally counsumed in Europe and USA. And also, there is no 

lesson about seafoods at cookery schools in Turkey. For this reason, cookery occupation has 

deficiency  at seafoods cooking and serving area. As a result, it should be given lesson about 

seafoods in cookery schools and increased serving of different kind of seafoods at touristic 

hotels in Turkey. 

Keywords: Seafoods, consumption, Turkey 
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ÖZET 

Her yıl yaklaşık milyonlarca orkide, salep, doğadan toplanmaktadır. Sıra dışı bu dengesiz 

toplama biyo çeşitliliği tehdit etme derecesine ulaşmıştır.  Genel olarak Ege bölgesi yaygın 

olarak toplanan orkide türü Orchis sancta L.’dir. Güney Ege’de oldukça yaygın olan tür olan 

Serapias vomeracea Burm. Fil. Briq. dır. Genel olarak, salep orkidesi türleri kireç içeriği yüksek 

kalkerli topraklarda yetişmektedir. Salep yapımı bu orkide bitkilerinin yumrularının 

kurutulması ve öğütülmesi ile elde edilmektedir. Genellikle salep dondurma yapımında 

kullanılmakla birlikte sıcak içecek olarak değerlendirilmektedir. Çiçeklenme döneminde, 

yumrular toplandıktan sonra 10- 15 dakika kadar kaynatılmakta ve kurutularak salep elde 

edilmektedir. Salebin içindeki en önemli glukomannan yapısındaki müsilaj maddesi 

bulunmaktadır.  Sonuç olarak, tehlike altındaki ticari olarak değerli orkidelerimiz için üretim 

metotları geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Orkide, salep, endemik 
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THE IMPORTANCE OF ORCHID AND SALEP PRODUCTION  

 

 

 

ABSTRACT 

Aapproximately million of Orchid and salep are gathered from nature. Extraordinaryly, this 

gathering threat  bio-diversity. Orchid sancta L. is the most collected species Aegean region. 

The other common species is Serapias vomeracea Burm. Fil. Briq at South Aegean region. 

Generally, orchid species grown in calcareous soil. Salep is made by dring and grinding of these 

orchid species. Generally, salep is used for icecream production. On the other hand, it is used 

as hot dring. During flowering season, after gathering of orchid tubers, it is made salep by 

boling of tubers for 10-15 minutes and driying of those. Salep contains müsilaj item including 

glukomannan. As a result, the new production methods are needs to be developed for 

commercially  important orchid species.   

Keywords: Orchid, salep, endemic 
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ÖZET 

Orchidaceae familyası çiçekli bitkilerin en geniş familyalarından biridir. Dünya üzerinde 

21.000- 26.000 türü olan orkideler ülkemizde doğal olarak yetişmektedir. Ülkemizde ise 191 

taksonu bulunmaktadır. Salep orkidelerinin yumruları, yiyecek- içecek, bitkisel ilaç (drog) 

olarak kullanılmaktadır. Orchis, Ophrys, Anacamptis, Himantoglossum, Comperia, Serapias, 

Platanthera, Dactylorhiza, gibi orkidelerin yumruları salep ve dondurma yapımında 

kullanılmaktadır. Yapılan araştırmada Van-Gevaş, Bitlis-Tatvan, Hakkâri-Şemdinli, Siirt-

Pervari ve Diyarbakır yörelerinde 2015-2017 yılları arasında 82 katılımcı ve 40 anket sorusuyla 

araştırmanın ana amacını oluşturan soruların cevapları bulunmaya çalışılmıştır. Doğu Anadolu 

Bölgesi (Van, Bitlis, Hakkâri, Muş) ve Siirt ilinde ankete katılan katılımcıların büyük bir kısmı 

koruma kullanım dengesinin oluşturulması gerektiğini ve diğer kısmı ise kontrolsüz toplama 

işleminin sona erdirilmesinde ekonomik sebeplerin bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Salep, salep orkidesi, Van, Bitlis, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır 
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SALEP ORCHIDS AND SALEP CULTURE IN EASTERN ANATOLIA 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Orchidaceae family is one of the largest families of flowering plants. Orchids which have 

21.000- 26.000 species in the world, grow naturally in our country. There are 191 taxa in our 

country. Tubers of orchid orchids are used for food - drink and herbal medicine (drug) purposes. 

Tubers of orchids such as Orchis, Ophrys, Anacamptis, Himantoglossum, Comperia, Serapias, 

Platanthera, Dactylorhiza, are used in the production of sahlep and ice cream. In this research, 

it is aimed to find the answers towards the main objectives of the study through asking 40 

questionnaire questions to 82 participants with in Van-Gevaş, Bitlis-Tatvan, Hakkâri-Şemdinli, 

Siirt-Pervari and Diyarbakır regions during the period between 2015 and 2017. It was found 

that in the Eastern Anatolia Region (Van, Bitlis, Hakkâri, Muş) and Siirt province, most of the 

respondents declared that the protection and usage balance must be applied and the other part 

of the respondents emphasized the economic reasons for ending the uncontrolled collection 

process 

Key Words: Salep, salep orchids, Van, Bitlis, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 107 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

HAKKÂRİ ÇEVRESİ’NDE ORCHİS SP. (ORCHİDACEAE) TÜRLERİNİN 

VEJETATİF ORGANLARI ÜZERİNDE ANATOMİK ARAŞTIRMALAR 
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ÖZET 

Çalışmada Hakkâri Bölgesi’nde bulunan orchis cinsine ait 6 türün vejetatif organlarının 

anatomik özellikleri incelenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Buna göre; Yaprağın üst veya 

alt yüzeyinde tüye rastlanmamıştır. Stomalar tetrasitik veya anomositik, stoma komşu hücreleri 

bulunmamaktadır. Epidermis hücreleri kloroplastsız ve üst epidermis hücreleri diğer bütün 

hücrelerden daha büyüktür. Klorenkima hücreleri çokgen, hücreler arası boşlukları az, bol 

kloroplastlı ve rafit idiyoblastlarına rastlanmaktadır. Gövde yuvarlak ve sağlam epidermiste 

stoma ve tüy bulunmaz. Kortekste sklerankimatik bir halka bulunmaktadır. İletim demeti kapalı 

koleteral, gövdede rafit bulunmaz. Köklerde epidermis yer yer tahrip olmuş, korteks yoğun bir 

şekilde fungal paletonlar bulundurmaktadır. Rafit idiyoblastları mevcut, Kaspari şeridi ve 

perisykl belirgindir. Yumruda en dışta belirgin bir velamen bulunmaktadır, türlerde iletim 

demetleri kendilerini saran endodermis ve perisykl ile birlikte meristeleyi oluşturmaktadır. 

Meristele yapısının etrafında yoğun olarak nişasta taşıyan hücreler bulunmaktadır. Nişasta 

tanelerinin lökoplast dışında sitoplâzmaya dağınık olması çok daha yoğun bir görünüm 

kazanmasına sebep olmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler 

Orkide, Orchidaceae, orchis, anatomi, vejetatif, yaprak, gövde, kök, yumru, Hakkâri.  
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ANATOMIC INVESTIGATIONS ON VEGETATIVE ORGANS OF ORCHIS SP. 

(ORCHIDACEAE) SPECIES ACROSS HAKKÂRI REGION 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the anatomical features of vegetative organs of 6 speciesses of the genus orchis in 

Hakkâri region were examined and the results were compared. According to these findings we 

can conclude that; No foliar hair was found on the upper or lower surface of the leaf. Stomata 

tetrasitic or anomocytic, stomata adjacent cells are not found. The epidermal cells are lack of 

chloroplast and the upper epidermal cells are larger than all other cells. Chlorenkima cells are 

polygon and there are only a few gaps between cells and abundant chloroplast and rafid 

idioblasts are encountered. Stoma and feather are not found in round and solid epidermis. A 

sclerankimatic ring is found in the cortexs. The transmission bunch is closed coleteral, and there 

is no rafid in the body. In the roots, the epidermys has been partly destroyed, and the cortex 

intensively contains fungal paletons. Rafit idioblasts are available; besides, Kaspari strip and 

perisykl are apparent. The tuber has a explicit valder on the outermost, and the bundles of 

transmission in the species form merystele together with the endodermis and perisykl 

surrounding them. İntense starch-bearing cells all found around the merystele structure. The 

scattering of starch granules into the cytoplasm out of the lococoplasm causes a much more 

intense appearance. 

  

Keywords: Orchids, Orchidaceae, orchis, anatomy, vegetative, leaf, body, root, tuber, 

Hakkâri. 
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ÖZET 

Bal arısı ürettiği besinlerin yanı sıra tozlaşmadaki hayati rolü sayesinde gerek ülkemizde 

gerekse dünyada tarım ekonomisine ve bitkisel üretime paha biçilemez katkılar sağlamaktadır. 

Nosemosis ergin bal arılarının sindirim sisteminde yerleşen, dünya genelinde koloni kayıplarına 

neden olan, arıcılığın en önemli ve en sık rastlanan hastalıklarından birisidir. Nosemosis 

hastalığının etkeni, Nosema cinsi içinde yer alan, Nosema apis ve Nosema ceranae türleridir. 

Bu çalışmanın amacı Ülkemizdeki arı işletmelerinde N. Apis ve N.cerena’nın prevelansını 

belirlemektir. Tarım ve Orman Bakanlığının Güdümlü projesi olan, Türkiye’de Bal Arıları ve 

Bazı Yabani Arılarda Ölümlere Neden Olan Hastalıkların ve Toksikolojik Etkenlerin 

Araştırılması isimli projesi kapsamında 40 ilden 2018 yılında 599 kovandan ve 2019 yılında ise 

597 kovandan ergin arı örnekleri Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne 

gönderilmiştir. Gelen ergin arı örneklerinde Natif muayene ve PCR tekniği ile analiz 

yapılmıştır. Yapılan Natif muayene sonucunda 599 kovandan alınan abdomen örneklerinden 

273(%45,5) kovanda Nosema spp. pozitiflik tespit edilmiştir.  Yapılan konvansiyonel PCR testi 

sonucunda da 273(%45,5)  kovandan N. cerena,  1(%0,16) kovanda da N. apis tespit edilmiştir. 

Yapılan Natif muayene sonucunda 597 kovandan alınan abdomen örneklerinden 211 ( % 35,3) 

kovandan Nosema spp. pozitiflik tespit edilmiştir. Yapılan konvansiyonel PCR testi sonucunda 

da 211(%35,3)  kovandan N. cerena,  3(%0,5) kovanda da N. apis tespit edilmiştir. Bu çalışma 

sonucunda Arı kovanlarında Nosemosis hastalığının Türkiyedeki prevelansı ilk kez geniş 

kapsamlı olarak çalışılmıştır. Hastalığın Ülkemizde yaygın olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç 

olarak Nosemosıs hastalığının mücadelesinde kovanlardaki hijyenik ve sağlık tedbirlerini riayet 

edilmesi ve güçlü kovanların oluşturulması gerekmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Balarısı, Nosema apis, Nosema ceranae, PCR. 
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NOSEMA APIS AND NOSEMA CERENA EPIDEMIOLOGY IN BEE BUSINESSES 

IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

In addition to the nutrients it produces, honey bee makes invaluable contributions to the 

agricultural economy and plant production both in our country and in the world thanks to its 

vital role in pollination. Nosemosis is one of the most important and common diseases of 

beekeeping that settles in the digestive system of mature honey bees and causes colony losses 

worldwide. The causative agent of Nosemosis disease is Nosema apis and Nosema ceranae 

species, which are included in the genus Nosema. The aim of this study is to determine the 

prevalence of N. Apis and N.cerena in bee businesses in our country. Adult bee samples from 

599 hives in 2018 and 597 hives in 2019 from 40 provinces within the scope of the project titled 

"Investigation of Diseases and Toxicological Factors Causing Deaths in Honey Bees and Some 

Wild Bees", which is a guided project of the Ministry of Agriculture and Forestry, were sent to 

Samsun Veterinary Control Institute. Analyzes were made with Native inspection and PCR 

technique on the incoming adult bee samples. As a result of the Native examination, Nosema 

spp positivity was detected in abdominal samples in 273 (45.5%) of 599 beehives. As a result 

of the conventional PCR test, N. cerena was detected in 273 (45.5%) beehives and N. apis in 1 

(0.16%) beehive. As a result of the Native examination, Nosema spp positivity was detected in 

abdominal samples in 211 (35,3%) of 597 beehives. As a result of the conventional PCR test, 

N. cerena was detected in 211 (35,3%) beehives and N. apis in 3 (0.5%) beehive. As a result of 

this study, the prevalence of Nosemosis diseases in beehives in Turkey has been extensively 

studied for the first time large. It has been revealed that the disease is common in our country. 

Consequently, in the fight against Nosemosis disease, hygienic and health measures should be 

obeyed and strong hives should be created. 

Keywords: Honeybee, Nosema apis, Nosema ceranae, PCR. 
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ÖZET 

Türkiye bağcılık alanında ve üzüm üretim miktarı bakımından dünyada önemli ülkeler arasında 

yer almaktadır. Türkiye’de üzüm üretimi TÜİK 2018 yılı verilerine göre 3.9 milyon ton olup 

bu üretimin 1,9 milyon tonu sofralık (%49), 1,5 milyon tonu kurutmalık (%39) ve 464 bin tonu 

şaraplık-şıralık (%12) olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı üretimi ise 4.1 milyon ton olup bu 

üretimin 2,1 milyon tonu sofralık (%50), 1,6 milyon tonu kurutmalık (%39) ve 451 bin tonu 

şaraplık-şıralık (%11) olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı dünyada 292 milyon hektolitre (29,2 

milyar litre) şarap üretiliyor ve Türkiye 64,3 milyon litre iç pazara, 2,9 milyon litre ihracat ile 

toplamda payı çok düşük bir ülkedir. (Binde 2.2). Türkiye’nin şarap ihracatında 2018 verilerine 

göre, ihracatın %44’ünü Kuzey Kıbrıs ve serbest bölgelere yapılmaktadır. Sonraki en büyük 

alıcı ülkeler Belçika, İngiltere, Almanya’dır. Bu üç ülke şarap ihracatının %40’nı 

kapsamaktadır. Bu çalışma Mardin ili ve ilçelerinde yürütülmüş olup toplamda tespit edilen 40 

kişiyle yapılmıştır. Bölgedeki gayrimüslimlerdeki tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının 

başında dini inançlar gelmektedir. Şarap gayrimüslimlerde önemli bir yere sahiptir. Ayinlerde 

inançları gereği kutsal olan bir yudum şarap ve yanında ekmek yüzyıllardır süre gelen bir inanç 

geleneğidir. Kendilerine, akrabalarına, eş-dosta ve bu şekilde satışına kadar sürmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, şarapçılık sektörünün ülke ekonomisine katkısının değerlendirilmesi ve 

şarapçılık sektöründeki bazı kısıtlamalarının değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, şarapçılık, şaraplık üzüm, Mardin 
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SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE and EXAMINATION OF FAMILY BUSINESSES 

IN WINE PRODUCTION; EXAMPLE OF MARDIN PROVINCE 

 

 

ABSRACT 

Turkey is among the most important countries in the world in terms of viticulture and of the 

amount in grape production.  According to data from TSI 2018, grape production in Turkey is 

3.9 million tons: ; 1.9 million tons (%49)  of it was used for meal, and 1.5 million tons  (%39) 

of it for raisin, 464 thousand tons (%12) of it was used as wine and as unfermented grape-juice. 

The production in 2019 was 4.1 million tons and 2.1 million tons of this production was for 

meal (50%), 1.6 million tons for raisin (39%) and 451 thousand tons for wine-unfermented 

grape juice (11%). 292 million hectoliters (29.2 billion liters) wine is produced in the world in 

2019 and Turkey produced 64.3 million liters of wine to the domestic market, and it is one of 

the lowest country with its share in total export (2.2 per thousand). According to the of 2018 

the 44% wine exports of Turkey are made to Northern Cyprus and the free zone. The next 

largest recipient countries are Belgium, England and Germany. These three countries cover 

40% of wine exports. This study was carried out in the province of Mardin and its districts, and 

it was conducted with a total of 40 people identified. Religious beliefs are the leading 

consumption habits of non-Muslims. Wine has an important role in non-Muslims’ lives.  A sip 

of wine and bread with it, which is sacred in the rituals, is a belief tradition that has been going 

on for centuries. It goes in this way to  sale it to themselves, to their relatives, and friends and 

this way. The purpose of this study is to evaluate the contribution of the winemaking industry 

to the national economy and to evaluate some restrictions in the winemaking industry. 

 

Keywords: Turkey, winery, winemaking grapes, Mardin 

 

 

 

Note: This work is derived from the first author’s master thesis. 
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ABSTRACT 

This study was carried out to determine the effect of forage crop production support on forage 

crop production. Forage crops; In addition to providing feed, which is one of the most important 

inputs of animal production, it is known that it positively affects the physical and chemical 

properties of the soils, the yield and quality of the cultivated plants that follow it. As forage 

plants in Turkey, starting from the farmers in the state agricultural policy with each change 

made to the amount of support is supported appears to have had regional effects. The main 

material of this research was the data obtained through face-to-face questionnaires from forage 

plant producers in Şanlıurfa Province. Survey was conducted with 142 farmers in this research. 

The effects of agricultural supports on the area where the forage crops are cultivated and the 

amount of production were determined by interviewing the farmers producing forage crops in 

the province of Sanliurfa. It has been determined that the farmers are on average 40.08 years 

old. It has been determined that 68.30% of the enterprises make only crop production and 

31.07% of them do animal husbandry and plant production activities together. An important 

part of the business (43.00%) had received training at primary level. It has been determined that 

the processes have an average of 27.51 years of experience in agricultural production. It has 

been determined that the enterprises engaged in livestock production activities earn an average 

of 27177.78 TL from animal husbandry. In this study, it was determined that the enterprises 

produced alfalfa on an average of 51.85 decares, vetch on an average of 111.77 decares, feed 

peas on an average of 80.00 decares and corn for silage on an average of 63.06 decares. 53.33% 

of the livestock farms get their feed needs from their businesses. 46.67% of them both buy feed 

from outside and produce their own feed. 

Keywords: Forage crops, farmer behavior and attitudes, province of Şanlıurfa. 
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*This article has been produced from the Master's thesis titled "Tarımsal desteklemelerin Yem 

Bitkisi Üretimine Etkisi: Şanlıurfaİli Örneği" conducted in the Department of Agricultural 

Economics of the Institute of Science of Harran University. 
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ABSTRACT 

Farmers aim to make the best use of the risk and uncertainty environment by using the resources 

they have. In order to achieve these goals, they must know the details of production, marketing 

conditions, financing and personnel management. The decisions that the business owners will 

take by taking these details into account are aimed at both maintaining continuity and making 

the best profit for the business. When examining decision making methods in agriculture, one 

of the issues that should not be ignored is the attitudes and behaviors of farmers. Farmers show 

different reactions and behaviors to innovations and changes depending on their goals and 

sources of funding. These behavior patterns are important factors affecting the diffusion and 

adoption processes of innovations in agriculture. The main material of the study was the data 

obtained from the surveys conducted in the province of Şanlıurfa. Within the scope of the 

research, a survey was conducted with 166 farmers for the 2019 production period. In this study, 

it was aimed to determine the attitudes and behaviors of farmers in order to achieve their goals 

related to agricultural activities. In the study, businesses were divided into behavioral groups 

as risk loving (14.50%), risk insensitive (70.50%) and risk disliking (15.10%). It has been 

determined whether the borrowing status of the enterprises is related to their sensitivity to risk 

and whether their insurance buying habits are related to their risk behaviors. In this study, it 

was determined that the producers were on average 42.46 years old. In addition, risk-loving 

producers average 40.08 years old, risk-insensitive farmers 43.16 years old, and risk-free 

farmers 41.44 years old. It was determined that 47.59% of the farmers always borrowed money 

and 1.20% did not borrow money at all. 75.00% of the farmers in the risk loving group were 

found to borrow money continuously. It has been determined that 20% of the farmers in the 

risk-averse group constantly borrow money. 

Keywords: Farmer behavior and attitudes, socioeconomic characteristics, Şanlıurfa  
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*This article has been produced from the Master's thesis titled "Tarımsal Üretim Faaliyetinde 

Üretici Davranışları" conducted in the Department of Agricultural Economics of the Institute 

of Science of Harran University. 
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KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ 
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Prof.Dr. Turan BİNİCİ (Orcid No: 0000-0002-2186-513X) 

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

 

 

ÖZET 

Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun önemli ve değişmez sorunlarının başında yeterli ve 

dengeli beslenme gelmektedir. Çok farklı koşullarda ve değişik kaynaklardan sağlanabilen 

hayvansal kökenli gıda maddelerinin temel besin maddeleri arasında önemli bir yeri vardır. 

Öyle ki, insan beslenmesinde hayvansal kökenli gıda maddelerinin belirli düzeylerin altına 

inmesi yetersiz beslenmeye yol açmaktadır. Günümüzde, yaş gruplarına bağlı olarak 

değişmekle birlikte, hiç olmazsa günlük protein tüketimin %40–60 kadarının hayvansal kökenli 

gıda maddelerinden sağlanması önerilmektedir. Hayvancılık sektörü, temel besin maddelerine 

kaynaklık eden gıda üretimi yanında başka ürün ve değerler de üretmektedir. Örneğin tiftik, 

ipek, yapağı ve kıl ile deri ve kürk tekstil sanayi başta olmak üzere pek çok alanda 

değerlendirilmektedir. Bunlara ek olarak sığır, manda ve at gibi türlerin çeki gücünden 

yararlanılırken, yarışma amaçlı hayvan yetiştiriciliği de devam etmektedir. Ülkelerin sanayi ve 

hizmet sektörlerinden sağlayabildikleri üretim değeri arttıkça, tarımsal üretimin payı 

azalmaktadır. Fakat aynı süreçte, tarımsal üretim değeri içerisinde genellikle hayvansal 

üretimin payı artmakta, en azından azalmamaktadır. Bu sonuç hayvansal üretimin katma değer 

yaratma gücünün genel ve tarımsal gelişmişlikle ilişkili olduğu şeklinde de değerlendirilebilir. 

Bir başka ifadeyle ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça, gayri safi yurt içi hasıla da, payı azalsa 

da, hayvansal üretimin sağladığı değer ve tarım içindeki payı artmaktadır. Bu hem beslenme 

bilincinin gelişmesinin hem de nüfus artışının doğal sonucu olarak görülmelidir. Ülkelerin 

gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan önemli kriterlerden birisi de kişi başına 

tüketilen hayvansal besin miktarıdır. Bu bağlamda hayvansal protein tüketimi ile kalkınma 

arasında sebep sonuç ilişkisinin var olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma; bölgemizde koyun 

ve keçi yetiştiriciliğine dikkat çekmek ve daha fazla önem verilmesi görüşü esas alınarak 

hazırlanmıştır. Bu amaçla ülkemizde ve bölgemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik 
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resmi istatistik verileri, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan rapor ve akademik 

çalışmalar irdelenmiş ve genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği, üretim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 119 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

 

 

ABSTRACT 

In the developing and changing world, there is sufficient and balanced nutrition in the beginning 

of the important and unchanging problems of human beings. Foodstuffs of animal origin, which 

can be obtained in different conditions and from different sources, have an important place 

among the main nutrients. In fact, in human nutrition, food products of animal origin are under 

certain levels, which leads to malnutrition. At present, it is recommended that 40–60% of daily 

protein consumption be derived from food products of animal origin, although it may vary 

depending on age groups. The livestock sector produces other products and values as well as 

food production which is the source of basic nutrients. For example, mohair, silk, fleece and 

fur, leather and fur are evaluated in many areas, especially textile industry. In addition to these, 

while cattle, buffaloes and horses are attracted to the pulling power, animal breeding activities 

are still going on. The share of agricultural production decreases as the production value that 

countries can obtain from industry and service sectors increases. However, in the same period, 

the share of animal production in the value of agricultural production generally increases and 

does not decrease at least. This result can be evaluated as the value-added power of animal 

production is related to general and agricultural development. In other words, as the level of 

development of countries increases, the gross domestic product also decreases its share, but the 

value of animal production and its share in agriculture increase. This should be seen as the 

natural result of both the development of nutritional awareness and population growth. One of 

the important criteria used in determining the level of development of countries is the amount 

of animal food consumed per person. In this context, it is thought that there is a causal 

relationship between animal protein consumption and development. This work; In our region, 

sheep and goat breeding and attract attention to the importance of more attention should be 

given. For this purpose, the official statistical data on small animal husbandry in our country 

and in our region, the reports and academic studies prepared by different institutions and 

institutions were examined and a general evaluation was made 

Keywords: sheep breeding, goat breeding, production  
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TARIMDA PERMAKÜLTÜR UYGULAMASININ YERİ VE ÖNEMİ  
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ÖZET 

Küreselleşen dünyada ekonomik rekabet sürekli olarak artmakta ve yeni gelişmeler devam 

etmektedir. Tarım sektörü de bu yarıştan nasibini almakta ve girişimlerle yeni uygulamalar 

görülmektedir. Geçmişten günümüze devam etmekte olan sürdürülebilir tarım da iş hayatını 

kolaylaştırma ve ekonomik geliri artırıcı yöndeki inovatif girişimler her branşta olduğu gibi 

tarım sektöründe de yeni fikirler doğurtmuş, bunun sonucun da ise uygulamaları ortaya 

çıkarmıştır. 21 yy.da ekolojik dengenin bozulması ve sera gazlarının çevreyi, tarımı, doğal 

dengeyi ve yaşamı olumsuz etkilemesi bu tür girişimlerin çoğunun çevreci bir zihniyetin 

oluşmasına zemin hazırlatmıştır. Bu sebeple tarım sektöründe hızlıca gelişmekte olan yeni 

uygulamaların çoğu her ne kadar kar amacı gütse de kural olarak çevreyi koruma ve israfı 

önleme amaçlı olmuştur. Bu düşünce sisteminin bir ürünü olan permakültür düşüncesi ilk ortaya 

çıktığında organik atıkların verimli bir şekilde kullanılması fikri doğmuştur. Zamanla 

permakültürün aslında bir tarım uygulamasının olduğu anlaşılmıştır. Son yıllarda çevreci 

hareketin girişimi sonucu ortaya çıkan permakültür, tasarımdan tarım uygulamasına hem 

mimari hem de zirai olarak diğer uygulamalara göre daha geniş bir açıdan bakmaktadır. 

Uygulamayı yapan gerçek kişi sadece kar amacı gütmez, aynı zamanda yaptığı işten keyif 

almalıdır. Permakültür uygulaması yapan gerçek kişi sadece üretici olmakla kalmaz, üreteceği 

çıktıları finansal yollarla değerlendirebilir. Çevre kirliliğinin fazlalaştığı, ekolojik dengenin 

bozulduğu günümüz dünyasında bu tür uygulamalar yaygınlaştırılarak gerekli yerlere 

tavsiyelerde bulunmalıdır.  

Anahtar kelimeler: İyi tarım, organik tarım, permakültür, tarım uygulamaları 
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THE PLACE AND IMPORTANCE OF PERMACULTURE APPLICATION IN 

AGRICULTURE 

 

ABSTRACT 

 

In the globalizing world, economic competition is constantly increasing and new developments 

continue. The agricultural sector also gets its share from this race and new practices are seen 

with initiatives. Innovative initiatives to facilitate business life and increase economic income 

in sustainable agriculture, which has been continuing from the past to the present, have spawned 

new ideas in the agricultural sector as in every branch, and as a result, applications have 

emerged. In the 21st century, the deterioration of the ecological balance and the negative effects 

of greenhouse gases on the environment, agriculture, natural balance and life have paved the 

way for the formation of an environmentalist mentality for most of these initiatives. Therefore, 

the rapidly developing newcomer in the agricultural sector aims to protect the environment and 

prevent waste, even if it is for profit. When the idea of permaculture, which is a product of this 

thought system, first emerged, the efficient use of organic wastes emerged. Over time, it has 

been understood that permaculture is actually an agricultural practice. Permaculture, which has 

emerged as a result of the initiative of the environmentalist movement in recent years, looks at 

a broader perspective from design to agricultural practice compared to other applications, both 

architecturally and agriculturally. The person making the application is not only for profit, but 

also should enjoy his work. The person practicing permaculture can not only be a producer, 

but also financially evaluate the output who will produce. In today's world where environmental 

pollution is increasing and ecological balance is disrupted, such practices should be widespread 

and necessary recommendations should be made 

Keywords: Good agriculture, organic agriculture, permaculture, agricultural practices 
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BALIN TERAPÖTİK ÖZELLİKLERİ 
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Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

 

 

ÖZET 

Bal bitkilerin nektarlarının, salgılarının ya da canlı kısımlarının üzerinde beslenen bazı 

böceklerin salgılarının bal arıları (Apis mellifera) tarafından toplanarak bünyesindeki mevcut 

özel maddelerle karıştırılıp, dehidre edilip, olgunlaşması için peteğe bırakılan doğal tatlı bir 

maddedir. Arıların ürettiği bu tatlı madde toplandığı bitki kaynaklarına göre farklı kimyasal 

kompozisyona sahiptir ve çeşitli fenolik bileşikler içermektedir. Bu özelliklerinden dolayı antik 

çağlardan beri birçok hastalığı tedavi etmede geleneksel olarak kullanılmıştır. Balın 

antimikrobiyal, antiviral, antiinflamatuar, antioksidan aktivitelerinin yanı sıra bağışıklık 

sistemini güçlendirmesi bilim insanları tarafından keşfedilmiş ve birçok hastalığın tedavisinde 

kullanılmıştır. Bal ishal, mide ülseri, tekrarlayan köpek dermatiti, diyabet, tümör, artrit, deri 

dezenfeksiyonu ile yara iyileşmesi gibi rahatsızlıklarda alternatif tedavi yöntemi olarak 

kullanılmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda etkili terapötik bir ajan olarak tanımlanmış 

ve alternatif tıpta yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bal, bal arısı 
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THERAPEUTIC PROPERTIES OF THE WALE 

 

ABSTRACT 

Honey is a natural sweet substance that is collected by honey bees (Apis mellifera) and mixed 

with existing special substances, dehydrated and left to the honeycomb for maturation. This 

sweet substance produced by bees has a different chemical composition according to the plant 

sources in which it is collected and contains various phenolic compounds. Because of these 

characteristics, it has been traditionally used to treat many diseases since ancient times. Honey's 

antimicrobial, antiviral, antiinflammatory, antioxidant activities as well as immune system 

strengthening have been discovered by scientists and used in the treatment of many diseases. 

Honey has been used as an alternative treatment method for diarrhea, stomach ulcers, recurrent 

canine dermatitis, diabetes, tumors, arthritis, wound healing with skin disinfection. In addition, 

as a result of studies, it has been identified as an effective therapeutic agent and has found 

widespread use in alternative medicine. 

Keywords: Honey, honey bees 
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FARKLI LOKASYONLARDA YETİŞEN BAZI NAR GENOTİPLERİNİN 
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ÖZET 

Morfolojik özellikler çeşit/genotiplerin karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde önemli 

olduğu kadar pazarın talep ettiği yeni çeşitlerin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Bu 

çalışma GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde iki farklı lokasyonda yetiştirilen üç nar 

genotipinin bazı morfolojik özellikler ile makro-mikro içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada hasad zamanı alınan meyvelerde en yüksek meyve ağırlığı (253,00 g), meyve boyu 

(80,47 mm), Ca (208,55 ppm) ve pH (4,18) Tülmen-4 genotipinde, en yüksek Na (77,78 ppm), 

Zn (3,78 ppm), mg (76,16 ppm ) incirli siyah genotipinde ve meyve eni (83,99 mm) ile SÇKM 

(11,95) ise suruç kara genotipinde Talat lokasyonunda belirlenmiştir. Meyve ağırlığı ile B ve 

meyve boyu ile pH arasında pozitif korelasyon belirlenirken, meyve eni ve meyve boyu ile B 

arasında negatif korelasyon belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nar, makro-mikro, morfoloji, Şanlıurfa 
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COMPARISON OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME 

POMEGRANATE GENOTYPES GROWING IN DIFFERENT LOCATIONS 

 

 

 

ABSTRACT 

Morphological features are important in determining the characteristics of variety / genotypes 

as well as determining new varieties demanded by the market. This study aimed to determine 

some morphological features and macro-micro contents of three pomegranate genotypes grown 

in two different locations on the fields owned by the GAP Agricultural Research Institute. In 

the study, observation on the fruit quality after harvesting was; the highest fruit weight (253.00 

g), fruit size (80.47 mm), Ca (208.55 ppm) and pH (4.18) in the Tulmen-4 genotype, the highest 

Na (77, 78 ppm), Zn (3.78 ppm), mg (76.16 ppm) İncirli black genotype and fruit width (83.99 

mm) and SCDM (11.95) were determined at the Talat location in the Suruç land genotype. 

While a positive correlation was determined between fruit weight and B and fruit size and pH, 

a negative correlation was determined between fruit width and fruit length and B. 

Keywords: Pomegranate, macro - micro, morphology, Şanlıurfa 
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ABSTRACT  

 In some cultivated plants, harmful effects of crop protection factors leading to crop losses are 

at the beginning. Wheat, lentil, cotton and maize are located in the first place in terms of 

production area and amount in field crops grown in Şanlıurfa. A questionnaire study was 

conducted between 2014 and 2016 in order to determine plant protection problems and 

awareness levels of existing producers. In this context, a total of 24 questionnaires were 

conducted with 58 producers in wheat, 53 in cotton, 38 in corn and 37 producers in lentil, and 

the results were evaluated in the SPSS statistical package program. Findings on plant pests are 

also compiled and important results are presented in this report. As a result; it was determined 

that the producers most commonly encountered in the wheat with Eurygaster spp. and aphid 

pests, cotton with sucking insects, maize Sesamia nonagrioides and lentil apion and aphid pests. 

Another important consequence of the work is that producers prefer insecticides to the 

challenge of harmful insects in the fields. It is thought that in order to raise awareness on this 

issue, farmers' trainings can be given to prevent correct misapplications.  

  

Key Words: Pests, field crops, insecticide, Şanlıurfa  
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ÖZET 

Üzüm, fenollerce zengin bir bitki türüdür ve bağcılıkta üzerinde en fazla çalışma yapılmış olan 

ikincil metabolitler fenolik bileşiklerdir. Bu maddelerin asmanın kök, dal, sürgün, yaprak, 

salkım ve taneler gibi tüm organlarında farklı formlarda ve farklı miktarlarda bulundukları 

belirlenmiştir. Fenolik maddeler, birçok biyolojik aktiviteden sorumlu olması nedeniyle 

üzümlerde bulunan çok önemli fitokimyasallardır. Fenolik bileşikler proantosiyanidinler, 

antosiyaninler, flavonoller, flavanoller, resveratrol ve fenolik asitler olarak sınıflandırılırlar. 

Yapılan bazı çalışmalar, çevresel faktörlerin ve yetiştirme tekniklerinin, üzümdeki bazı fenolik 

bileşiklerin miktarı üzerine etkilerinin olduğunu belirlemiştir. Olgunluk döneminde salkımın 

direk güneş ışığına maruz kalması, su stresi ve sulama takvimi ve patojen ve virüs hastalıkları 

gibi etmenler üzümlerde toplam antosiyanin miktarını etkilemektedir. Bununla birlikte, yaprak 

ve salkım seyreltmesi, bilezik alma gibi işlemler de üzümlerdeki toplam antosiyanin miktarını 

ve diğer flavonoidlerin konsantrasyonunu etkilemektedir. Üzümün fenolik madde içeriği 

çeşide, toprak yapısına, iklime, yetiştirilme koşullarına ve hastalık (fungal hastalıklar gibi) 

etmeniyle bulaşık olup olmamasına göre değişmektedir. Fenolik bileşikler, bitkilerin olağan 

gelişimleri sırasında olduğu gibi; yaralanması, enfekte olması ile UV ışığa maruz kalması gibi 

durumlarda da sentezlenmektedir.  

Anahtar kelimerler: Fenolik bileşikler, üzüm, stres, yetiştirme tekniği 
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GRAPE AND PHENOLIC COMPOUNDS 

 

 

 

ABSTRACT 

Grape is a plant species rich in phenols, and the most studied secondary metabolites in 

viticulture are phenolic compounds. It has been shown that these substances exist in different 

forms and quantities in all organs of the vine such as roots, branches, shoots, leaves, bunches 

and seeds. Phenolic substances are very important phytochemicals found in grapes as they are 

responsible for many biological activities. Phenolic compounds are classified as 

proanthocyanidins, anthocyanins, flavonols, flavanols, resveratrol and phenolic acids. Some 

studies have reported that environmental factors and cultivation techniques have effects on the 

amount of some phenolic compounds in grapes. Factors such as exposure of the mature bunches 

to direct sunlight, water stress and irrigation schedule, and pathogen and virus diseases affect 

the total amount of anthocyanin in grapes. Besides that, processes such as cutting excess leaves 

and bunches and girdling also affect the total amount of anthocyanin and the concentration of 

other flavonoids in grapes. The phenolic content of grapes varies according to the species, soil 

structure, climate, cultivation conditions and diseases (such as fungal diseases). Phenolic 

compounds are synthesized during the normal development of plants as well as in cases such 

as injury, infection and exposure to UV light. 

Key words: Phenolic compounds, grape, stress, growing technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 129 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

RUMİNANT KARMA YEMLERİNDE KULLANILABİLCEK YENİ NESİL YEM 

KATKI MADDELERİNİN ETKİLERİ 

 

 

Veteriner Hekim Ertuğrul YILMAZ (Orcid No: 0000-0003-2940-6277) 

Korkutelim Yem, İşletme Müdürü, Yem Güvenliği ve Yönetim Sistemi Müdürü 

 

 

ÖZET 

Ruminant yemlerinde sahada en çok karşılaşılan sorunlar mikotoksinler, rumen asidozu, 

karaciğer yağlanması, düşük süt yağı sendromu, infertilite bozuklukları gibi beslenme 

problemleridir. Bu nedenle son zamanlarda artık koruyucu beslenme metotları geliştirilmeye 

başlanmıştır. Yeni nesil toksin bağlayıcılar, canlı mayalar, maya hücre duvarı yapıları, 

karaciğer koruyucular, bitkisel ekstratlar, organik asitler vb. son yıllarda çok büyük gelişme 

kaydetmişlerdir. Toksin bağlayıcılarla birlikte üretilen aktif karbon, silimarin gibi yem katkı 

maddelerinin piyasada yer alması, malik asitin rumene etkisi, karaciğer koruyucularla birlikte 

yer alan yem katkı maddeleri, inülinin etkinliği, maya hücre duvarı metabolitlerinin rumene ve 

bağışıklık sistemine etkileri, alglerden elde edilen rumen tamponlayıcıları gibi teknolojik ve  

kullanılabilirliği yüksek yem katkı maddelerinin sahada yaygın kullanılmaya başlandığını 

görüyoruz. Bu nedenle artık koruyucu hekimlikle birlikte koruyucu hayvan besleme terimini de 

çok yakın zamanda kullanacağız. 

Anahtar Kelimeler: rumen, yem katkı maddeleri, hayvan besleme, yeni nesil beslenme 
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IN RUMINANT MIXED FEEDS 

 

 

ABSTRACT 

The most common problems encountered in ruminant feed in the field are nutritional problems 

such as mycotoxins, rumen acidosis, fatty liver, low milk fat syndrome, infertility disorders. 

Therefore, recently, protective nutrition methods have begun to be developed. New generation 

toxin binders, live yeasts, yeast cell wall structures, liver protectors, herbal extracts, organic 

acids, etc. They have made great progress in recent years. Inclusion of feed additives such as 

activated carbon and silymarin produced with toxin binders in the market, the effect of malic 

acid on the rumen, feed additives with liver protectors, the effectiveness of inulin, the effects 

of yeast cell wall metabolites on the rumen and immune system, and the effects of rumen buffers 

derived from algae. We see that feed additives with high availability are being used widely in 

the field. For this reason, we will use the term preventive animal nutrition together with 

preventive medicine very soon. 

Keywords: rumen, feed additives, animal nutrition, new generation nutrition 
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ÖZET 

Geleneksel yemeklerimizde önemli bir yere sahip olan tarhana, laktik asit fermantasyonu ile 

üretilmiş, besin değeri yüksek fermente bir gıda ürünüdür. Buğday unu, yoğurt, sebzeler 

(domates, soğan, yeşil ve kırmızı biber), tuz karıştırılarak belli bir süre fermente edilerek 

yapılır. İçerisine katılan maddeler, üretim metotları ve tüketim şekilleri yönüyle bölgeden 

bölgeye farklılık gösteren ve sağlıklı beslenme için tercih edilen fonksiyonel bir üründür. Bu 

araştırmada endüstriyel bir bitki olan Şerbetçi otunun (Humulus lupulus L.), tarhanaya yapım 

aşamasında ilave edilerek, fermantasyon işleminin bu sayede gerçekleştirilmesi 

amaçlanmıştır.Şerbetçi otu ile fermente edilen ve kontrol olarak üretilen tarhana örneklerinde 

meydana gelen fizikokimyasal değişmeler, duyusal özellikler ve antimikrobiyolojik aktivite 

özellikleri belirlenmiştir. Tarhana örneklerinde; pH, Titrasyon Asitliği, (%)Kuru Madde 

miktarı, (%)Kül Miktarı, (%)Protein Miktarı, (%)Yağ Miktarı, (%)Nişasta Miktarı, (%) Rutubet 

Miktarı oranları ortalama sırasıyla; 3,649, 14,86, 87,819, 4,776, 12,75, 4,72, 56,51, 12,18 olarak 

tesbit edilmiştir. Araştırmamızda tarhana örneklerinde kullanılan hammaddelerin renk 

değerlerini çok etkilemediği belirlenmiştir. Örneklerin a* ve b* değerleri + değerlerde olup, 

kırmızımsı ve sarımtrak renk göstermektedir. Tarhanaların L* açıklık-koyuluk özellikleri ise 

birbirine benzer değerde bulunmuştur. Çalışmamızda yaş Şerbetçi otunun en yüksek oranda 

kullanıldığı Y4 numaralı tarhana örneği, duyusal açıdan en çok beğenilen tarhana örneği 

olmuştur. Antimikrobiyel olarak ise; Tarhana çorba örneklerinin çoğunun gram pozitif bakteri 

olan Staphylococcus aureus’ a ve gram negatif bakteriler olan Enterococcus faecalis ve 

Escherichia coli’ye ve de Candida albicans maya türüne karşı belirgin bir etki gösterdiği 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Tarhana, şerbetçi otu (Humulus lupulus L.), tarhana üretimi 

 

ŞERBETÇİOTU (Humulus Lupulus L.) KULLANILARAK ÜRETİLEN 
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DETERMINATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL, SENSORY AND 

ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF TRADITIONAL TARHANA PRODUCED 

USING HOPS (Humulus Lupulus L.) 

 

ABSTRACT 

Tarhana, which has an important place in our traditional foods, is a fermented food product 

with high nutritional value, produced using lactic acid fermentation. It is made by mixing wheat 

flour, yogurt, vegetables (tomato, onion, green and red pepper), salt and fermenting for a certain 

time. It is a functional product that differs from region to region in terms of ingredients, 

production methods and consumption patterns and is preferred for healthy nutrition. In this 

study, the fermentation process was completed by adding hops (Humulus lupulus L.), an 

industrial plant, to tarhana during the construction phase, and the physicochemical changes, 

sensory properties and antimicrobial activity properties of the tarhana samples were determined. 

In tarhana samples; means of pH, Titration Acidity, (%) Dry Matter Amount, (%) Ash Amount, 

(%) Protein Amount, (%) Fat Amount, (%) Starch Amount, (%) Moisture Amount ratios were 

determined to be 3,649, 14,86, 87,819, 4,776, 12,75, 4,72, 56,51, 12,18 respectively. In our 

study, it was determined that the raw materials used in tarhana samples did not affect the color 

values much. The most liked tarhana sample in sensory terms was the Y4 numbered tarhana 

sample with the highest rate of wet hops. Antimicrobial activity tests showed that most of the 

tarhana samples had a significant effect against gram positive bacteria Staphylococcus aureus 

and gram negative bacteria Enterococcus faecalis and Escherichia coli, as well as Candida 

albicans yeast strain.  

Keywords: Tarhana, hops (Humulus lupulus L.), tarhana production 
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ABSTRACT 

 It is home to numerous plant flora of Turkey that may be included in medicinal and aromatic 

class. Among these plants, black seed comes to the fore due to their functionality, wide use in 

the industry and high demand. Turkey's medicinal plants were imported in 2016 cumin is 

located in the first three examined. Black seed is preferred as a plant that is demanded in the 

market and therefore cultivated due to its pleasant taste aroma and its mentioned bioactive 

properties. Black seed contains fixed and essential oils (in small amounts). The oil content of 

black seed is known to be antibacterial, preventing tumor growth, lowering blood sugar, and 

calming effects. When we look at the production amount of black seed, our production amount 

was 3,322 tons in 2018, while this value was realized at 3,603 tons in 2019 with a slight change. 

Black cumin is grown in the Southeastern Anatolia Region and production amounts have 

increased in the last 10 years. Thrace, Mediterranean, Isparta, Gaziantep and Kahramanmaraş 

regions in our country come to the fore in black cumin farming. It is important in the production 

of semi-drying vegetable oil due to its feature in the food, chemical and surface coating sector 

and in the production of oleo chemicals (fatty acid methyl esters, alkanolamides and sucrose 

esters). 

Keywords: Black cumin (Nigella sativa L. ), populations, yield. 
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ABSTRACT 

The aboveground part or roots of medicinal plants are known to be consumed as food and 

medicinal or sold for commercial purposes. The use of wild plants for food or medicinal 

purposes continues not only in towns but also in big cities. In the Southeastern Anatolia Region, 

people gathered many wild plants from the surrounding mountains and forests for healing 

purposes and brought these plants' ethnobotanical characteristics to the present day. Locally 

collected plants are mostly made by middle-aged women and children, and wild plants used as 

medicinal plants are brought to the neighborhood markets in big cities when the season comes. 

This study was carried out to determine the plants grown in Şanlıurfa and consumed for 

medicinal purposes. As a result of this study, the plants that were collected and consumed for 

medicinal purposes were determined in the province of Sanliurfa and the information about 

them, their usage areas and the parts of the plant used for medicinal purposes were determined. 

This study was prepared with the data obtained as a result of the land applications and 

interviews with the local people. Plants used for medicinal purposes in Şanlıurfa province are 

nettle, thyme, sage, hibiscus, purslane, meyranhort, centaury, capers, licorice, rosehip, sumac, 

tincture etc. plants. 

 

 Key words: Wild plants, usage areas. 
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ÖZET 

Bitki gelişimini uyaran bakterileri (PGPB) bitkilerin dışa açılan doğal açıklıkları çevresinde, 

kök korteksinde, iletim demetlerinde ve/veya hücreler arasında yaşarlar. Bu bakteriler 

Biopestisit, Fitostimülatör, Biogübre, Bioremidasyon (topraktaki kimyasal kirleticileri 

parçalaması), Biodegradasyon (organik bileşikleri parçalaması) gibi etkileriyle bitki ve toprak 

sağlığı üzerinde büyük katkıda bulunurlar. Bitki gelişimini teşvik eden bakteriler siderefor, 

antibiyotik, hidrojen siyanid, antifungal metabolit üreterek ve sistemik dayanıklılığı teşvik 

ederek dolaylı etkide bulunurlar. Uygun çevre ve bitki seçilmesi durumunda PGPB olumlu 

etkiler göstermektedir. Bu etkileri göstermesi için farklı çevre koşulları ve bitkilerde hangi 

bakteriyel özelliklerin kullanılacağı ve optimum etkin bakterilerin seçimi ve formülasyonu 

açıklıkla tanımlanmalıdır. Gelecekte bakterilerin birlikte uygulamaları, süs bitkileri (Soğanlı, 

Yumrulu, Çalı Formunda, Otsu v.b.) ve ağaç türlerinde uygulamaların yaygınlaştırılması, bitki 

yüzeyleri ve bakteri ilişkileri, bakterilerle bitki genotipi arasındaki ilişkiler, çevresel uyumluluk 

ve etkin türlerin izolasyonu üzerinde kapsamlı araştırmalara gereksinim bulunmaktadır. Bazı 

karışık bakteri kombinasyonlarında bitki ve yüksek endofitik atot bağlayıcı bakteri sayısı 

arasındaki besin rekabeti bitki gelişimini olumsuz etkilediğinden, gerekli olan bakteri 

populasyonu dengesini esas alacak şekilde inokulasyon teknolojisinin geliştirilmesi ve uygun 

hale getirilmesi gerekmektedir. Tarım alanlarında verimi sınırlandıran biyotik ve abiyotik 

faktörlere karşı uyum sağlayabilen bakterilerin bulunup, ayrıca bunların etki mekanizmalarının 

açığa çıkarılıp moleküler düzeyde incelenmesi elzemdir. Uygun formülasyonların ekonomik 

şekilde üretilip çeşitli süs bitkilerinde demonstrasyonlar ile çiftçilere kullanımının faydalı 

olduğunun gösterilmesi ile tarımsal üretimde ilerlemeler yaşanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Süs bitkileri, bitki gelişimi, bakteri 
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ON ORNAMENTAL PLANTS 

 

ABSTRACT 

Plant growth promoting bacteria (PGPB) inhabit the natural openings of plants, root cortex, 

conduction bundles and / or between the sheets. These bacteria have effects such as 

Biopesticide, Phytostimulator, Bio fertilizer, Bioremidation (breaking down chemical 

pollutants in the soil), Biodegradation (breaking down organic compounds) on plants and soil. 

Plant growth bacteria act indirectly by producing siderophore, antibiotics, hydrogen cyanide, 

antifungal metabolites and promoting systemic resistance. In case the appropriate environment 

and plant is selected, PGPRB shows positive effects. To demonstrate these effects, different 

environmental conditions and which bacterial properties will be used in plants, and the selection 

and formulation of the optimum bacteria must be clearly defined. According to extensive 

research on future joint applications of bacteria, widespread applications in ornamental plants 

(Bulbous, Tuber, Bush, Herbaceous etc.) and tree species, plant surfaces and bacterial 

relationships, relationships between bacteria and plant genotype, compatibility and isolation of 

active species. Inoculation technology needs to be worked out and adapted based on some 

possible bacterial population balance. Different results can be obtained in molecular studies that 

can be found by bacteria responsible for agriculture, and also by revealing their mechanism of 

action. Agricultural production will progress with the demonstration that suitable formulations 

are economically produced and that the use of demon and double use in various ornamental 

plants is beneficial. 

Keywords: Ornamental plants, plant growth, bacteria 
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ÖZET 

Tarım sektöründeki uzun dönemli dalgalanmalar kamu desteklemeleriyle düzenlenmeye 

çalışılmış olup bu desteklemelerin uzun dönem etkileri göz ardı edildiğinden dolayı toplum ve 

ekonomi üzerinde bozucu etkileri olmuştur. Nitekim son 30 yılda kamu tarafından verilen 

bitkisel ve hayvansal üretim desteklerinin artarak devam etmesine rağmen tarım sektöründe 

gıda güvenliğinin, üretim planlamasının, işletmelerin rekabet gücünün, sürdürülebilirlik 

seviyesinin ve verim düzeyinin istenilen seviyede olmadığı en önemli tartışma konusudur. Arzı 

yetersiz olan ürün üzerinde yan etkileri düşünülmeden verilen kısa dönemli destek politikaları 

birçok ürünün piyasa dengesini olumsuz etkilemektedir. Bunun en önemli sebebi tarım 

arazilerinin ekilebilir son sınırına ulaşmış olması ve hayvan varlığındaki nitelik değişimidir. Bu 

nedenle çalışma kapsamında tarımsal desteklerin ürün piyasaları üzerindeki etkisi tartışılarak 

kısa dönemli planlaması hedeflere ulaşmak ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını sınırlandırılması 

açısından desteklemelerin etkisi araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fiyat dalgalanmaları, tarımsal desteklemeler, piyasalar 
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ABSTRACT 

Long-term fluctuations in the agricultural sector have been tried to be regulated with public 

supports, and since the long-term effects of these supports have been ignored, they have 

distorting effects on the society and the economy. As a matter of fact, it is the most important 

issue of discussion that food safety, production planning, competitiveness of enterprises, 

sustainability level and productivity level are not at the desired level in the agricultural sector, 

although the plant and animal production supports provided by the public in the last 30 years 

have been increasing. Short-term support policies, which are given without considering the side 

effects of the product with insufficient supply, negatively affect the market balance of many 

products. The most important reason for this is that the agricultural lands have reached the last 

arable limit and the quality of the animal existence has changed. For this reason, within the 

scope of the study, the effect of agricultural supports on the product markets was discussed and 

the effect of supports in terms of achieving short-term planning targets and limiting 

sustainability was investigated. 

Keywords: Price fluctuations, agricultural supports, markets 
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ÖZET 

Girişimcilik, çevresel etkilerinde içinde bulunduğu ve bunların oluşturdukları fırsatları tespit 

etmek, değerlendirmek ve bu fırsatları değerlendirirken üretim faktörlerini belli bir plan içinde 

oluşturmak ve üretim faaliyetleri ile ilgili olarak risk alabilme gücüdür. Bu temel unsurların 

tamamı birbirleri ile ilişkilidir. Bu ilişkilerden yararlanarak Dünya’da iki kurum Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) ve Global Entrepreneurship and Development Institute 

(GEDI) tarafından her yıl ülkelerin girişimcilik istatistikleri yayınlamaktadır. Fakat her iki 

kurum da farklı metodolojik yöntemleri kullanmakta olup çalışma kapsamında kurumların 

metodolojik özellikleri tartışılarak birbirlerinden üstün ve zayıf yönleri belirlenecektir. Bu 

kapsamda hem GEDİ hem de GEM verilerine göre ülkelerin özellikleri incelenerek ülkelerin 

girişimcilik potansiyelleri tartışılacak ve ülkelerin kalkınmanın en önemli parametrelerinden 

birisi olan girişimciliğin gelişmesi için hangi parametreleri dikkate alması gerektiği ve 

girişimcilik politikalarının nasıl olması gerektiği vurgulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: GEDI, GEM, girişimcilik, politika 
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ABSTRACT 

Entrepreneurship is the power to identify and evaluate the opportunities that are involved in 

their environmental impact and the opportunities they create, and to create production factors 

within a certain plan while taking advantage of these opportunities and to take risks in relation 

to production activities. All of these basic elements are interrelated. Taking advantage of these 

relationships, two institutions in the world publish entrepreneurship statistics of countries by 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) and Global Entrepreneurship and Development 

Institute (GEDI). However, both institutions use different methodological methods, and within 

the scope of the study, the methodological features of the institutions will be discussed and their 

superior and weak points will be determined. In this context, the characteristics of countries 

will be examined according to both GEDI and GEM data, and the entrepreneurship potential of 

countries will be discussed and it will be emphasized which parameters should be taken into 

consideration for the development of entrepreneurship, which is one of the most important 

parameters of development, and how entrepreneurship policies should be. 

Keywords: GEDI, GEM, entrepreneurship, policy 
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ÖZET 

Kiraz yetiştiriciliğinde daha karlı bir üretim için verim ve meyve kalitesi yanında erkencilik de 

çok önemlidir. Bu nedenle Türkiye’den kiraz meyvelerinin en erken hasat edildiği İzmir ili 

Kemalpaşa ilçesinde çiçeklenmeyi daha da erken almak için bazı preparatlar uygulanmaktadır. 

Bu çalışmada, çiçeklenme öncesi dönemde yapılacak farklı uygulamaların kiraz meyvelerinin 

çiçeklenme ve meyve kalitesi etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma İzmir ili 

Kemalpaşa ilçesinde bir üreticiye ait ‘idris’ (Prunus mahaleb) anacı üzerine aşılı ‘0900 Ziraat’ 

kiraz (Prunus avium L.) çeşidi ile tesisi edilmiş kiraz bahçesinde 2018 üretim yılında 

yürütülmüştür. Kiraz ağaçlarına çiçeklenmeden yaklaşık 30 gün önce Budfeed 20 (BF20), 40 

(BF40) ve 60 mL/L (BF60) dozları ile Sett (3 mL/L ) ile birlikte, Erger (50 mL/L) + CaNO3 

(75 g/ L) yapraktan uygulanmıştır. Sadece su püskürtülen ağaçlar kontrol olarak kabul 

edilmiştir. Kiraz ağaçlarında çiçeklenmenin tespiti için ağaçların 4 farklı yönünden benzer 

büyüklükte dallar seçilmiş, ilk çiçeklenmenin görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren çiçeklenme 

tamamlanıncaya kadar 2 günlük aralıklara seçilen dallarda açan çiçek sayıları tespit edilmiştir. 

BF40+Sett, BF60+Sett ve Erger+CaNO3 uygulanan kiraz ağaçlarında kontrol ağaçlarına göre 

çiçeklenme başlangıcı 6-7 gün, tam çiçeklenme zamanı ise 7 - 8 gün daha önce olmuştur. 

Kontrol ağaçlarına göre BF60+Sett uygulanan kiraz ağaçlarının son çiçeklenme zamanı 8 gün, 

diğer uygulamaların 6 gün daha erken tamamlanmıştır. BF60+Sett ve Erger+CaNO3 

uygulananlarda kiraz meyvelerinin ağırlığı ve meyve çapının kontrole kısmen daha yüksek 

olduğu, incelenen diğer kalite parametrelerinin benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Sonuçlar, 

BF60+Sett, Erger+CaNO3 ve BF40+Sett uygulamalarının kiraz meyvelerinin erken 

çiçeklenmesinde etkili olduğunu göstermiştir. 

Keywords: Prunus avium L., erkencilik, meyve çapı, tam çiçeklenme, yapraktan uygulama  
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DETERMINING THE EFFECTS OF DIFFERENT TREATMENTS ON THE 

FLOWERING OF SWEET CHERRY TREES AND FRUIT QUALITY 

 

 

ABSTRACT 

Earliness is also very important in addition to yield and fruit quality for more profitable 

production in sweet cherry cultivation. Therefore, some preparats are applied to get flowering 

even earlier in Kemalpaşa District of Izmir province, where sweet cherry fruits from Turkey 

are harvested the earliest. In this study, it was aimed to determine the effects of different 

treatments in the pre-flowering period on flowering and fruit quality of sweet cherry fruits. The 

study was carried out in the 2018 production year in a sweet cherry orchard established with 

the "0900 Ziraat" (Prunus avium L.) variety grafted on the "idris" (Prunus mahaleb) rootstock 

belonging to a producer in Kemalpaşa district of Izmir province. Approximately 30 days before 

flowering, Bud Feed 20 (BF20), 40 (BF40) and 60 mL / L (BF60) doses with Sett (3 mL / L), 

Erger (50 mL / L) + CaNO3 were treated to the sweet cherry trees from the leaf. The trees that 

are sprayed only with water were considered as control. Branches of similar size were selected 

from 4 different directions of the trees to determine flowering in sweet cherry trees, and the 

number of flowers bloomed on the branches recorded for 2-day intervals from March 17, when 

the first flowering was observed until the flowering was completed. The sweet cherry trees 

treated with BF40 + Sett, BF60 + Sett, and Erger + CaNO3 had the flowering 6-7 days and full 

bloom 7-8 days before compared to the control trees. The last flowering time of BF60 + Sett 

treated sweet cherry trees was 8 days earlier than the control trees, and 6 days earlier than the 

other treatments. It was determined that the weight and diameter of the fruits in  BF60 + Sett 

and Erger + CaNO3 treated sweet cherry trees were partially higher than the control, while the 

other quality parameters were similar. The results showed that BF60 + Sett, Erger + CaNO3 and 

BF40 + Sett treatments were effective in the early flowering of sweet cherry fruits.  

Keywords: Prunus avium L., earliness, fruit diameter, full bloom, foliar application 
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TERAPİ ATLARININ ANTROZOOLOJİK YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sibel DANIŞAN (Orcid No: 0000-0002-2621-4555)  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, Eskişehir 

 Ceyhan ÖZBEYAZ (Orcid No: 0000-0002-3748-9992) 

Ankara Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, Ankara 

 

 

ÖZET 

At-insan etkileşiminin uzun geçmişine rağmen, bu etkileşimin bir bilim dalı olarak ele alınması 

çok yenidir. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşim sayesinde, antrozooloji günümüzde bir 

bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Antrozooloji, yalnızca hayvanın refahını konu almakla 

kalmaz, aynı zamanda insanların bu etkileşimden, özellikle de terapötik amaçlar ile nasıl 

yararlandığını da araştırmaktadır. At-insan arasındaki bağı uygun şekilde oluşturmanın en 

önemli yolu, güçlü bir pozitif etkileşim oluşturmak ve geliştirmektir. Bu nedenle atların 

eğitiminde; atlar ile insanlar arasında erken yaşlardan itibaren pozitif bir etkileşim oluşturmak, 

etoloji bilimine dayanan ve öğrenme teorisini göz önünde bulunduran metotlardan yararlanmak 

önem taşımaktadır. Böylece Hayvan Yardımlı Uygulamalarda, terapötik hedefler için atların 

refahı ve insanların güvenliği göz önünde bulundurularak terapi atlarının iyileştirici güçlerinden 

yararlanmak mümkün olabilmektedir. Derlemenin amacı, Türkiye'de çok yeni bir bilim alanı 

olan Antrozooloji ışığında, Hayvan Yardımlı Uygulamaların tarihi ve önemi, dünyadaki güncel 

uygulamalar, terapi atının etoloji temelli eğitimi ve refahı konularını gündeme getirmektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Antrozooloji, at eğitimi, davranış, refah. 
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EVALUATION OF THERAPY HORSES WITH ANTHROZOOLOGICAL 

APPROACH 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Despite the long history of horse-human relationship, it is still very new to treat it as a science. 

Thanks to the interaction between humans and animals, anthrozoology has emerged as a science 

today. Anthrozoology not only takes into consideration the welfare of the animal, but also 

explores how humans benefit from this relationship, especially with therapeutic goals. The most 

important way to create this relationship appropriately is to create and develop a strong positive 

interaction between the horse and the human. Therefore, it is important to create a positive 

relationship between human and horse from an early age, considering the learning theory based 

on the science of ethology in the training of horses. In this way, it is possible to take advantage 

of their healing powers by considering the welfare of horses for therapeutic targets within the 

scope of animal-assisted practices. This review aims to give information about the history of 

Animal-Assisted Interventions practices, the training of horses in ethological ways and its 

relation to welfare, and to draw attention to the importance of anthrozoology in Animal-

Assisted Interventions and horse training. 

 

Keywords: Anthrozoology, behavior, horse training, welfare. 
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GİRİŞ 

Levinson (1997), hayvan-insan etkileşiminin tedavi edici etkisinin tarihine dikkat çekmektedir. 

Mağara çizimlerinde mağaralara getirilen kurt benzeri hayvanların aile üyeleri olarak tasvir 

edildiklerini ortaya koymaktadır.  Homer'in eski yazıları, kutsal bir köpek olarak tasvir edilen 

Asklepios'un insanları iyileştirdiğinden söz etmektedir. Bir efsanede bu kutsal köpeğin kör bir 

insanı yalaması sonucunda insanın iyileştiğinden bahsedilmektedir (Levinson, 1965). 

Günümüzde hayvanlar, insanların hayatlarında arkadaşlık kurmak, sağlık desteği sağlamak ve 

geçim kaynağı olmak gibi birçok noktada rol oynamaktadırlar (Connor ve Miller, 2000). Aynı 

zamanda hayvan-insan etkileşiminin iyileştirici gücü sayesinde Hayvan Yardımlı Terapi 

uygulamalarında büyük başarılar elde edilmektedir. Bu nedenle hayvan-insan etkileşimi bilim 

insanlarının da dikkatini çeken bir konu haline gelmiş ve bu etkileşimin hem hayvanlar hem de 

insanlar açısından etkilerini incelemek üzere Antrozooloji bilimi gündeme gelmiştir.  

Derlemenin amacı, Türkiye'de çok yeni bir bilim alanı olan Antrozooloji ışığında, Hayvan 

Yardımlı Uygulamaların tarihi ve önemi, dünyadaki güncel uygulamalar, terapi atı eğitimi ve 

refahı konularını gündeme getirmektir.  

Hayvan Yardımlı Uygulamaların Tarihi 

Hayvanlar ile yapılan terapötik aktiviteler çeşitli şekillerde isimlendirilmektedir: “Hayvan 

Destekli Terapi- Pet-Facilitated Therapy-", "Hayvan Yardımlı Terapi-Pet Assisted Therapy-", 

"Hayvan Terapisi-Pet Therapy-", "Hayvan Odaklı Çocuk Psikoterapisi-Pet Oriented Child 

Psychotherapy-", "Hayvan Destekli Aktivite -Animal-Assisted Activity-" ve "Hayvan 

Ziyaretleri-Animal Visitation-" (Connor ve Miller, 2000). Hayvan Yardımlı Uygulamalar 

(HYU) terimi, "Otizm Spektrum Bozukluğu", "Alzheimer Hastalığı" ve "Davranış Sorunları" 

gibi durumlarda olumlu etkileri kanıtlanmış olan ve hayvanlar yardımıyla insanların fiziksel, 

zihinsel ve sosyal sorunlarını iyileştirmek için yararlanılan yöntemi tanımlamak için yaygın 

olarak kullanılan bir terimdir. HYU'lardan yararlanılan diğer tıbbi konular arasında "Parkinson 

Hastalığı", "Kalp Yetmezliği", "Serebral Palsi", "Çocuklardaki Nörolojik Bozukluklar" ve 

"Gelişimsel Gecikmeler" bulunmaktadır (Kamioka ve ark., 2014; Peppe ve ark., 2017; 

Nurenberg ve ark., 2015; Cole ve ark., 2007; Beck ve Katcher, 1984; Kraft ve ark.,, 2019). 

Dünyada Hayvan Yardımlı Uygulamaların tarihçesi incelendiğinde milattan önce 460-377 

yılları arasında Yunan yazar Hipokrat’ın “Natural Exercise” isimli yazısında tedavide at 

binişine değindiği görülmektedir. İngiltere'de “The Society of Friends”, 1790'da fiziksel 

problemleri olan hastaların tedavisinde hayvanlardan yararlanmıştır. Günümüzde de “Eden 

Alternative” adıyla benzer bir program halen sürdürülmektedir (Beck and Katcher, 1984). Bu 
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hastalar tedavinin bir parçası olarak York'taki hayvanların bakımı ile ilgilenmişlerdir. Hastaya 

özel bir araç olarak bilinen, Hayvan Yardımlı Uygulamaların diğer bir örneğinin ise 1792'de 

İngiltere'nin York kentinde bir huzurevinde meydana geldiği bilinmektedir. 1859'da Florence 

Nightingale, hastaların bakımında evcil hayvanların faydalarını gündeme getirmiştir. Bir başka 

ünlü uygulayıcı Sigmund Freud, köpeğini tedavi seanslarına dahil etmiş ve köpeğinin hastanın 

yanında yatmasının iyi bir prognoz olduğunu belirtmiştir (Burch, 1996). Ardından 1867'de 

Almanya'da epileptik hastaların tedavisinde hayvanlardan yararlanılmıştır. 1942 yılında, 

Amerika Birleşik Devletleri Ordu Hava Birlikleri Dinlenme Hastanesi geleneksel tıbbi tedavi 

ile karşılaştırıldığında, Hayvan Yardımlı Tedavi programlarının bazı hastalar için daha "huzur 

verici" olduğunu belirtmiştir (Bustad, 1980).  Yine 1948'de New York'ta bir çocuk evi olan 

“Green Chimneys”, çocukların olumlu davranışlarını teşvik etmek için hayvanlardan 

yararlanmaya başlamıştır (Golin ve Walsh, 1994). Çocuk felci (poliomyelit) nedeniyle 

dizlerinden aşağısı felçli olan Liz Hartel 1952 yılında Helsinki olimpiyatlarında atlı sporlar 

alanında gümüş madalya kazanmış ve tüm dünyaya biniciliğinin çocuk felcinden kurtulmasına 

nasıl yardım ettiğini anlatmıştır (Anonim2021). 1960’lı yıllarda Avrupa’da, Kanada’da ve 

Amerika’da terapötik binicilik merkezleri kurulmuştur. Aynı zamanda Almanya, İsviçre ve 

Avusturya'da at, fizik tedavinin bir parçası olarak görülmeye başlanmış ve buna “Hippoterapi” 

adı verilmiştir. Son zamanlarda ise spor ve rekreasyonel amaçlı kullanımlarının yanında atlar, 

terapötik biniş ile dikkat çekici bir önem kazanmışlardır. Terapötik biniş, özel gereksinimli 

bireylerin at binişi yardımıyla motor, biyomekanik ve zihinsel fonsiyonlarının desteklendiği 

veya uyarıldığı bir hayvan yardımlı terapi olarak tanımlanmaktadır (Anderson ve ark, 1999; De 

Lubersac and Lallery, 1977). Evcil hayvan terapileri ise 1980'lerde daha geniş bir kabul 

görmüştür. Pennsylvania Üniversitesi tarafından yürütülen bir bilimsel çalışmada, insanların 

hayvanlarla fiziksel temasının insanlarda kan basıncını ve kalp atış hızını düşürdüğü 

belirtilmiştir (Beck ve Katcher, 1984). Shari Bernard 1985 yılında fiziksel engelli hastalar için 

hayvanları tedavi amaçlı kullanmıştır. Tedavi prosedüründe hayvanlar ile yapılan 

egzersizlerden, insanların fiziksel ve bilişsel işlevlerini iyileştirmek için yararlanılmaktadır 

(Bernard, 1995). Hayvan Yardımlı Terapi ise, son yıllarda daha geniş bir uygulama sahası 

bulmakta ve bilim insanları tarafından desteklenmektedir. Terapi hayvanları insanları 

yargılamaksızın koşulsuz sevgi sunmaktadırlar. Bu özellikleri sayesinde; hastalar ve aileler için 

ameliyat öncesi stresi azaltabilmekte, iletişimi geliştirebilmekte, insanların oryantasyonlarına 

yardımcı olabilmekte, ağrı kesiciye olan ihtiyacı azaltabilmekte, sosyal etkileşimi 

arttırabilmekte ve hastaların psikolojileri üzerinde olumlu etkiler oluşturabilmektedirler 
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(Gammonley ve Yates, 1991). Mallon (1992), son yıllarda, psikolojik sorunları, zeka geriliği 

ve yalnızlık nedeniyle acı çeken kişilerin tedavisinde evcil hayvan ve çiftlik hayvanlarının 

sıklıkla kullanıldığına dikkat çekmektedir. Aynı zamanda hayvanların varlığının, yaşlılarda 

artan ve gelişen bir sosyal etkileşime neden olduğu gibi birçok değerli davranış değişikliği rapor 

edilmiştir. (Brickel, 1986). Hayvan Yardımlı Uygulamalar üzerine yaklaşık 30 yıl süren 

araştırmalardan sonra, hayvanlarla etkileşimin önemini ve bu etkileşimin özellikle gelişimin 

sorunlu aşamalarında bir çocuğa nasıl yardımcı olduğunu vurgulayan birçok bilimsel çalışma 

bulunmaktadır (Condoret, 1983; Corson ve ark., 1975; Friedmann ve ark.,  2003; Levinson ve 

Mallon, 1997). Bilimsel çalışmalar çocuklar ve evcil hayvanlar arasındaki etkileşimin fiziksel 

faydalarına dikkat çekerken, psikofiziksel sorunu olmayan çocuklarda da bu etkileşimin önemi 

konusunda  önemli bir literatür bulunmaktadır (Bryant, 1990; Davis, 1987; Endendurg ve 

Baarda, 1995; Guttmann, 1981; Lookabaugh-Triebenbacher, 1998; McNicholas ve Collis, 

2001; Friedmann ve ark.,1983; Nagengast, 1997). Örneğin, evcil hayvanları ile birlikte yaşayan 

çocukların hayvanlar ile etkileşiminin alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olduğu ve köpek 

sahibi olmanın sağlıklı fiziksel aktiviteyi artırdığı bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir 

(Ownby, 2002; Cutt, 2007). Çeşitli araştırmalar, hayvanların insanları sosyal etkileşime 

girmeye teşvik ettiğini ortaya koymaktadır (Corson ve ark.,1977; Redefer ve Goodman, 1989). 

Corson ve ark., (1977), araştırmalarında insanların Hayvan Yardımlı Psikoterapide iletişim 

kurma becerilerinin geliştiğini ortaya koymuştur. 

Terapi Atı Eğitimi ve Refahı 

Hayvanların ve insanların bir arada bulundukları spor aktiviteleri, hayvan üretimi, ve hatta 

hayvan sahipliği gibi konular, hayvan refahının odak naktası haline gelmektedir. (Marcet-Rius 

ve ark.,2019; Dubois ve ark.,2018; Clark ve ark., 2019; Arhant ve ark., 2019). Bu nedenle, 

Hayvan Yardımlı Uygulamalarda yararlanılan hayvanların refahı da çoğu bilimsel topluluğun 

ilgi odağı haline gelmiştir (Kaiser ve ark. 2006). Günümüzde at eğitimi yöntemlerinin çoğu, 

geleneksel uygulamalara dayanmakta ve bu yöntemlerin önemli bir kısmı atın doğal 

davranışlarını görmezden gelmektedir. Oysa atlar ve insanlar arasında doğru etkileşimin 

meydana gelebilmesi için atların doğal davranışlarının altında yatan süreçlerin çok iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle atların eğitiminde, onların doğal davranışlarını temel alan etoloji 

temelli at eğitim metotlarının uygulanması at refahı ve at-insan etkileşimi açısından önem 

taşımaktadır (Danışan ve Özbeyaz, 2014a). Atçılığın uzun tarihine karşın, at eğitiminde 

kullanılan yöntemler konusunda çok az ilerleme kaydedilmiştir. Modern tekniklerin çoğu hala 

geleneksel yöntemlere ve negatif pekiştireç uygulamalarına dayanmaktadır. Oysa doğal at 
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eğitimi yöntemlerinde uygulanan teknikler yardımıyla, eğitimde istenen hedefe ulaşmak 

mümkündür. Bu nedenle günümüzde atların doğal davranışlarına dayanan, öğrenme teorisini 

temel alan ve pozitif pekiştireçleri vurgulayan yöntemler giderek gelişmekte ve kabul 

görmektedirler. Eğitimler sırasında at ve antrenör arasındaki etkileşim, eğitim süreçlerinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda atların davranışlarının altında yatan süreçleri 

anlamak, hayvan refahını temel alan eğitim modellerinin uygulanabilmesinde önemlidir. Bu 

nedenle at eğitiminde, hayvanların doğal davranışlarını ve öğrenme süreçlerini bilmek, erken 

yaş deneyimlerinin etkisini anlamak ve atların motivasyonel güçlerini göz önünde bulundurmak 

önem taşımaktadır (Danışan and Özbeyaz, 2014; Hacan ve ark., 2016; Waran, 2002). Terapi atı 

eğitiminde de atların mizaçları, öğrenmeye karşı yatkınlıkları, eğilimleri göz önünde 

bulundurularak eğitim her at için bireysel olarak yapılandırılmalıdır.  

Yapılan bilimsel çalışmalar ata binme süreçlerini de içerebilen At Yardımlı Terapi 

aktivitelerinin, rekreasyonel binicilik aktivitelerine göre at stresi açısından önemli ölçüde 

farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır (Kaiser ve ark,, 2006, Kaiser ve ark., 2019 ). Aynı 

zamanda, sağlıklı insanlar ve atlar arasındaki etkileşimin, travma sonrası stres bozukluğu olan 

hastalar ve tedavilerine yardımcı olan atlar arasındaki etkileşim ile eşit derecede stresli olduğu 

bulunmuştur. Merkies, atların insanlardan gelen duygusal ipuçlarından çok fiziksel ipuçlarına 

tepki verdiğini savunmaktadır. Atların fizyolojik ve davranışsal yönlerini araştıran birçok At 

Yardımlı Terapi çalışması, atlar üzerinde stres gibi olumsuz etkilere neden olmadığına dikkat 

çekmektedir (Merkies ve ark., 2018). Aksine, bazı araştırmacılar At Yardımlı Terapi 

aktivitelerinin atlar üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymaktadırlar (Kaiser ve ark. 

2006). Bu sayede antrozoolojinin ana konusu olan pozitif hayvan-insan etkileşimi, At Yardımlı 

Terapi Uygulamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. 

Antrozooloji Nedir 

İnsanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşime olan büyük ilgi nedeniyle, bu etkileşimi inceleyen 

bir disiplin olan antrozooloji bilimi geliştirilmiştir. Veteriner hekimlik, etoloji, zooloji, 

antropoloji ve psikoloji gibi disiplinlerin ortak araştırma sahası olan antrozooloji bu yönüyle 

disiplinler arası bir bilim alanıdır. Antrozooloji, insanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşimin, 

onu etkileyen tüm yönleri ve değişkenleri ile karşılıklı olarak incelenmesini konu almaktadır. 

Antrozooloji, hayvanlar ile insanların etkileşimini yönlendiren motivasyonları, beklentileri ve 

her iki türün bu etkileşimden nasıl etkilendiğini araştırmaktadır. Antrozooloji alanındaki ilgi 

sayesinde hayvanın eğitimsel, duygusal ve psikolojik yönleri tartışma odağı haline gelmekte ve 

sahada ilgili alanda multidisipliner bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda bu alanda 
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araştırma okulları kurulmuştur ve bazı üniversitelerde Antrozooloji kürsüleri bulunmaktadır  

(Montagner, 2001).  

Antrozooloji bilimi sayesinde terapi uygulamalarını hem hayvanlar hem de insanlar açısından 

değerlendirmek mümkün olabilmekte ve bu durum hayvan refahını olumlu yönde 

etkilemektedir. Hayvan Yardımlı Terapi uygulamaları sırasında atın stresini belirlemek için 

maksimum kalp hızı, kalp atış hızı değişkenliği, tükürük kortizol konsantrasyonu gibi bazı 

fizyolojik parametrelerden yararlanılmaktadır. Aynı zamanda hayvanların davranışsal 

tepkilerinin incelenmesi yoluyla ise uygulamalar etolojik yönden değerlendirilebilmektedir. 

Atın fizyolojik ve davranışsal yanıtlarının bütünsel olarak değerlendirilmesi yoluyla ise 

hayvan-insan etkileşimi temelinde at refahı incelenebilmektedir. Ayrıca, insanların terapötik 

kazanımları ölçülerek, terapinin hem insanlar hem de hayvanlar için sonuçları 

değerlendirilebilmektedir. Hayvan Yardımlı Terapi uygulamaları sırasında hem hayvanın hem 

de insanın tepkisinin değerlendirmesi ile uygulamalara antozoolojik yaklaşım geliştirilmesi 

mümkün olmaktadır. 

SONUÇ 

Hayvan Yardımlı Uygulamaların sonuçları ülkemizde sadece insan açısından 

değerlendirilmektedir. Oysa atların, Hayvan Yardımlı Uygulamalardan nasıl etkilendiğini 

anlamak, hayvan refahı ve insanın güvenliği açısından önem taşımaktadır. Terapi sırasında 

hayvan-insan etkileşiminin sonuçlarının her iki tür açısından da değerlendirilmesi hem 

hayvanın refahı hem de insanın terapötik kazanımları için önemlidir. Hayvan-insan etkileşimi 

alanında gelecekte yapılacak araştırmalar sayesinde Antrozooloji biliminin Hayvan Yardımlı 

Uygulamalar alanında büyük yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada açımlayıcı faktör analizinde kullanılan faktör çıkartma yöntemlerinin hayvancılık 

alanında kullanımını IBM Statistics 24 paket programı yardımıyla karşılaştırmalı olarak 

incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın uygulama bölümü Çukurova Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Zootekni Bölümü’nde yapılan bir çalışmada, farklı besi denemesine tabi tutulan 

kuzulardan elde edilen veriler kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; üç faktör 

belirlenmiş, bu faktörler toplam varyansı Temel Bileşenler yönteminde %77.478, 

Ağırlıklandırılmamış En Küçük Kareler yönteminde %74.620, Temel Eksen yönteminde 

%74.619, Alfa Faktörü yönteminde %74.608 ve Görüntü Faktörü yönteminde ise %71.647’sini 

açıkladığı elde edilmiştir. İlk dört faktör yönteminde 1. Faktör “Yağ Faktörü”, 2. Faktör “Kas 

Faktörü”, 3. Faktör “Kemik Faktörü” olarak adlandırılmıştır. Fakat Görüntü Faktörü 

yönteminde değişkenlerin faktörlerdeki dağılımları farklı olduğundan böyle bir gruplandırma 

ve adlandırma yapma olanağı olmamıştır. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler ve Maksimum 

Olabilirlik yöntemlerinde ise faktörler elde edilememiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Faktör analizi yöntemleri, faktör döndürmesi, faktörlerin adlandırılması, 

hayvancılık  

 

 

 

NOT: Bu makale birinci yazarın doktora tezinden üretilmiştir. 
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A COMPARATIVE INVESTIGATION OF FACTOR ANALYSIS METHODS ON 

LIVESTOCK DATA 
 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to compare the use of factor extraction methods used in exploratory 

factor analysis in livestock data with the help of IBM Statistics 24 package program. The 

application part of the study was carried out using the data obtained from lambs that were 

subjected to different fattening trials in a study conducted in the Department of Animal Science, 

Faculty of Agriculture, Çukurova University. As a result of the analysis made; three factors 

were determined, and these factors explained the total variance 77.478% in the Principal 

Components Method, 74.620% in the Unweighted Least Squares Method, 74.619% in the 

Principal Axis Method, 74.608% in the Alpha Factor method and 71.647% in the Image Factor 

method.  In the four method of finding factor, the first factor was named as "Fat Factor", 2. 

Factor as "Muscle Factor", and 3. Factor as "Bone Factor". However, since the distributions of 

variables in factors are different in the Image Factor method, such grouping and naming was 

not possible. Factors were not obtained in the Generalized Least Squares and Maximum 

Likelihood methods. 

 

Keywords: Factor analysis methods, factor rotation, called of factor, livestock 
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GİRİŞ 

Tarım sektörünün insan beslenmesinin ana kaynağı olmasından dolayı insanoğlu var 

olduğundan beri tarım ile iç içe olmuştur. Tarım sektörünün bir alt dalı olan hayvancılık sektörü 

birçok alanda endüstri hammaddesi olup, nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesi için önemlidir 

(Tapkı, vd, 2018; Er ve Özçelik, 2016).  

Besi faaliyetleri ülkemizde farklı şekillerde yapılmakta olup mevcut besi türleri; besi süresine 

göre (60-120 günlük kısa süreli besi, 120-220 günlük orta süreli besi, 220 günden fazla uzun 

süreli besi), yıl içinde yapım zamanına göre (kış besisi, yaz besisi), besiye alınan hayvan türüne 

göre (kuzu besisi , koyun besisi, sığır besisi), besiye alınan hayvanın yaşına göre (genç hayvan 

besisi, yaşlı hayvan besisi), besinin yapıldığı yere göre (anız besisi, ahır besisi, mera besisi), 

besin maddeleri yoğunluğuna göre (kaba yem ağırlıklı besi-ekstansif besi, kesif yem ağırlıklı 

besi-entansif besi) ve rasyonlarda ağırlıklı olarak kullanılan yeme göre (pancar yaprağı silo 

yemi besisi, mısır silo yemi besisi, vb.) sınıflandırılabilmektedir (Aygül vd., 2006).   

En ekonomik rasyonların ortaya konulması, kuzu besisinde besicilerin karlılığı açısından 

oldukça önemlidir. Öte yandan tüketicilerin isteği doğrultusunda daha az yağlı karkasların elde 

edilmesi zorunluluğu uygun besi yöntemleri seçiminin önemini arttırmıştır (Görgülü, 1994).  

Bu çerçevede, Kuzuların karkas değerleriyle ilgili yapılacak olan çalışmalarda, karkas 

değerlerini içeren değişkenlerden fazla bilgi kaybı olmadan daha az sayıda hangi değişkenlerin 

seçilmesi gerektiğini belirlemek için kullanılacak en uygun faktör analizi ve en uygun 

döndürme yöntemini bulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla SPSS paket programında yer alan bütün 

faktör bulma yöntemleri ve dik döndürme yöntemlerinden Varimax, Quartimax ve Equamax 

yöntemleri uygulanmış, analizler yapılmış ve çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde literatür çalışması, üçüncü bölümünde faktör analizi, faktör 

çıkartma yöntemleri ve faktör döndürmeleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Dördüncü 

bölümünde uygulama, beşinci bölümde ise bulgular, altıncı bölümde ise sonuç bölümüne yer 

verilmiştir.  

Literatür incelendiğinde; SPSS paket programında yer alan yedi tane faktör çıkartma yöntemleri 

olan Temel Bileşenler Analizi, Ağırlıklandırılmamış En Küçük Kareler Analizi, 

Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Analizi, Maksimum Olabilirlik Analizi, Temel Eksen 

Analizi, Alfa Analizi ve Görüntü Faktörü Analizi yöntemlerini ayrı ayrı birbirleriyle 

karşılaştıran çalışmalar olup, bütün yöntemleri karşılaştıran çalışmalara pek rastlanmamıştır. 

Bu nedenle bu çalışmada söz edilen faktör çıkartma yöntemleri birlikte uygulandığından 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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LİTERATÜR 

İlhan (2007); yerli koyun ırklarında yapılan kuzu besisi denemesinden elde edilen vücut 

ölçülerine ait veriler ve karkas değerlerini ayrı ayrı analiz etmiştir. Vücut ölçüleri verilerine 

uygulanan faktör analizi sonuçlarında 2 faktör, karkas verilerine uygulanan faktör analizi 

sonucundan ise 3 faktör tespit etmiştir.  

Dağıstan vd. (2008); koyunculuk üretim faaliyeti ile ilgili yaptıkları çalışmalarında, koyunculuk 

işletmelerinin başarısını etkileyen yedi açıklayıcı faktör bulmuşlardır. Bu faktörler; “işletme 

büyüklüğü”, “rantabilite”, “yem girdisi”, “birim masraflar”, “arazi”, “işgücü verimliliği”, 

“otlatma süresi” olup, varyans yüzdeleri toplamını 82.892 olarak bulmuşlardır.  

Er ve Özçelik (2016); çalışmalarında kullanılan verileri Ankara İli’nin Çubuk, Akyurt ve Kazan 

ilçelerinde besi sığırcılığı yapan 122 tarım işletmelerinde yüz yüze yapılan anketlerden elde 

ederek, hayvancılık faaliyetini etkileyen faktörleri analiz etmişlerdir.  

Çevrimli vd. (2019); çalışmalarında hayvan hasta sahiplerinin memnuniyeti konusunda bir 

ölçme aracı geliştirmek ve bu ölçme aracının geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını yapmayı 

amaçlamışlardır. Elde ettikleri ölçeğin, Türkiye’de yapılacak farklı örneklem gruplarındaki 

hasta sahibi memnuniyetine ait çalışmalarda kullanımının yaygınlaştırılmasını önermişlerdir. 

Gül ve Köse (2019); çalışmalarında Taylor ve Signal (2009) tarafından geliştirilen Türkçe ’ye 

uyarladıkları Hayvan Müdahalesine Yönelik Tutum Ölçeğini (HMTÖ) veri toplamada 

kullanmışlardır. Yöntem olarak madde analizi, açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör 

analizi yöntemini uygulamışlardır. Madde analizi ve açıklayıcı faktör analizinden “evcil 

hayvanlar”, “zararlılar” ve “fayda” olmak üzere üç faktör elde edilmiştir. Ölçeğin üçlü 

faktöriyel yapısını analiz etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör analizi yapılmış ve üç faktörlü bu 

yapının tutarlı ve veriyle uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve 

güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varmışlardır.  

Keleş (2019); çalışmasında üreticilerin buğday tohumluğu tercihlerini etkileyen faktörleri 

belirlemeyi ve çiftçi tercihlerini etkileyen faktörleri “Faktör Analizi” yöntemi ile analiz etmeyi 

amaçlamıştır. Analiz sonucunda elde edilen beş grup, buğday üreticilerinin tohumluk seçimine 

etki eden temel faktörleri göstermekte olup, bu faktörler sırasıyla; “tecrübe ve tavsiye”, “yüksek 

kalite ve fiyat”, “iklim koşullarına uygunluk”, “destekleme alımları” ve “düşük üretim 

maliyeti” olarak isimlendirilmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışmanın materyali Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde daha önce 

yapılan bir denemeden elde edilmiştir (Görgülü, 1994). Denemede 60 yağlı kuyruklu ivesi 
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erkek kuzu, farklı besi denemesine tabi tutularak, her grupta 5 kuzu olmak üzere 12 farklı besi 

yöntemi uygulanmıştır. Denemede elde edilen karkasların diseksiyon işlemi Colomer-Rocher 

yöntemine göre yapılarak, sonuçta 48 değişken elde edilmiştir. 

Kuzuların karkas değerleriyle yapılan bu çalışmada, karkas değerlerini içeren değişkenlerden 

fazla bilgi kaybı olmadan daha az sayıda hangi değişkenlerin seçilmesi gerektiğine karar 

verebilmek için kullanılacak en uygun faktör analizi ve döndürme yöntemini bulmak için SPSS 

paket programında yer alan yedi tane faktör çıkartma yöntemleri ve dik döndürme yöntemleri 

kullanılarak uygulama yapılmış ve çıkan analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.  

Faktör Analizi 

Faktör analizi, çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemi olup, gözlenen ve birbirleriyle ilişkili 

çok sayıdaki karmaşık değişkenleri bir araya getirerek, gözlenemeyen az sayıda anlamlı ve en 

az bilgi kaybıyla olayı açıklayan birbirinden bağımsız faktör adı verilen yeni değişkenler elde 

etme özelliği ile bir boyut indirgeme (veri küçültme) ve bağımlılık yapısını yok etme 

yöntemidir (Albayrak, 2006; Kalaycı, 2006; Özdamar, 2004).   

Genel olarak faktör analizi Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi  

(DFA) olmak üzere iki başlık altında toplanabilir (Gorsuch, 2008).  

1900’lü yıllarda Spearman tarafından AFA’nin temelleri atılmıştır. Literatürde aksi 

belirtilmedikçe faktör analizi, AFA’ni ifade etmektedir (Avşar, 2007). AFA, sosyal 

bilimlerdeki araştırmalarda en çok kullanılan analiz yöntemlerinin başında gelmesine rağmen, 

litratürde AFA sonuç raporlarının niteliği hakkında son zamanlarda bazı endişeler 

bulunmaktadır (Fabrigar vd.,1999; Henson ve Roberts, 2006 ve Karaman vd., 2017). Henson 

ve Roberts’ın (2006) çalışmalarında, AFA sonuçlarının uygun bir şekilde raporlaştırılmadığını, 

faktör analizi ilgili inceledikleri yayınlarda faktör analizi gerçekleştirilirken hangi faktör 

çıkartma yönteminin neden tercih edildiğinin belirtilmediğini ifade etmişlerdir. 

Faktör analizi modelini  

 𝒙𝒑𝒙𝟏 = 𝚲𝒑𝒙𝒌𝒇𝒌𝒙𝟏 + 𝒆𝒑𝒙𝟏 

şeklinde gösteririz. Burada 𝒙𝒑𝒙𝟏, gözlenebilir rastgele değişkenlerin vektörü, 𝒇𝒌𝒙𝟏, 

gözlenemeyen ortak faktörlerin vektörü, 𝒆𝒑𝒙𝟏, gözlenemeyen hataların vektörüdür. 𝒙 

değişkenlerinin varyans-kovaryans matrisi 𝚺𝒑𝒙𝒑 = 𝚲𝒑𝒙𝒌𝚲𝒌𝒙𝒑
′ + 𝚿𝒑𝒙𝒑 şeklinde olup, 𝚲𝒑𝒙𝒌, 

faktör yüklerinin bilinmeyen sabitlerin matrisi ve 𝚿𝒑𝒙𝒑, köşegen bir matris olup, köşegenindeki 

elemanları 𝜓1, 𝜓2, … , 𝜓𝑝 olan hatalara ait varyans-kovaryans matrisidir (Kendall ve Lawley, 

1956, Süzülmüş, 2005a).  
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Çok değişkenli bir istatistik analizi yöntemi olan faktör analizi, aralarında yüksek korelasyon 

bulunan değişkenleri bir araya getirerek daha az sayıda faktörler (değişkenler) bulmayı amaçlar. 

Faktör analizi, psikoloji ile başlamış olup, günümüzde sosyal bilimler, ekonomi, botanik, ziraat, 

tıp, biyoloji gibi uygulamalı bilim dallarında yaygın olarak kullanılır. 

AFA’nde yedi tane faktör çıkartma yöntemi mevcut olduğundan, bu çalışmada bu yöntemler 

hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

Temel Bileşenler Analizi 

Temel bileşenler analizi en sık kullanılan faktör çıkartma yöntemidir (Büyüköztürk, 2002; 

Brown, 2006; Fabrigar vd., 1999; Gorsuch, 2008; Harman, 1968; Henson ve Roberts, 2006; 

Hogarty vd., 2005; Kline, 2005, Tabachnich ve Fidell, 2013).  

𝒑 tane(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑝) değişkenimizin her birinin ortalamasını sıfır kabul edelim. 𝜮𝒑𝒙𝒑, varyans-

kovaryans matrisinin 𝜹𝟏, 𝜹𝟐 … 𝜹𝒑 özdeğerlerinin her birinin farklı olduğunu ve azalan sırada 

düzenlendiğini kabul edelim. 𝚺’yı  

 𝜮 = 𝜞𝜟𝜞′ 

olarak yazabiliriz. 𝜟, köşegenindeki elemanları 𝜹𝟏, 𝜹𝟐 … 𝜹𝒑 olan köşegen bir matris olup, 𝜞 ise 

𝒊. sütunu 𝜹𝒊 özdeğerine karşılık gelen özvektör olup, 𝒑𝒙𝒑 boyutunda ortogonal bir matristir.  

 𝑦1, 𝑦2 … 𝑦𝑝 temel bileşenlerini 𝒚 = 𝚪′𝒙 eşitliği ile 𝒙𝒊 değişkenlerinin doğrusal 

bileşenleri olarak tanımlayalım. Yeni 𝒚𝒊 değişkenleri ilişkisiz olup,  𝑦𝑖’nin varyansı 𝛿𝑖’dir. Bu 

analizde 𝑥𝑖 değişkenlerine ait toplam varyans 𝒑 tane 𝑦𝑖 temel bileşenleri bulunduğunda 

açıklanabilir. 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑝 değişkenlerinin lineer kombinasyonları olarak yazılabilen yeni 

𝑦1, 𝑦2, … 𝑦𝑝 değişkenlerinin her birinin varyansı sırasıyla maksimum yapılır (Chatfield ve 

Collins, 1980, Tabachnick ve Fidell, 2013). Verimizdeki toplam varyansın çoğunluğu, daha az 

sayıda temel bileşen tarafından açıklanıyorsa, bu az sayıda değişkenleri 𝒑 orijinal değişkenler 

yerine kullanarak, temel bileşenler analizini veri indirgeme yöntemi olarak da kullanabiliriz 

(Sharma, 1996). 

Temel bileşenler yöntemini uygularken maksimum varyans değişkenlerden çıkartılır. Daha 

sonra bu varyans yok edilir ve kalan varyansın maksimum oranını açıklayan ikinci lineer 

kombinasyonu araştırılır ve bu şekilde devam edilir (Esen 2005).  

Ağırlıklandırılmamış En Küçük Kareler Yöntemi 

Ağırlıklandırılmamış en küçük kareler yönteminin amacı yeniden üretilen ve gözlenen 

korelasyon matrisleri arasındaki farkların karesini minimum yapmaktır. Sadece matrisin 
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köşegeni dışındaki farklar dikkate alınır ve ortak varyans bu çözümden elde edilir (Tabachnick 

ve Fidell, 2013). Bu yöntemde, 𝑺 örneklem varyans-kovaryans matrisi olmak üzere, 

 𝑼 = 𝒕𝒓[(𝑺 − 𝜮)𝟐] 

fonksiyonu minimum yapılır (Jöreskog ve Goldberger, 1972). 

 𝒙𝒑𝒙𝟏 = 𝝁𝒑𝒙𝟏 + 𝜦𝒑𝒙𝒌𝒇𝒌𝒙𝟏 + 𝒆𝒑𝒙𝟏 

faktör modelinde, 𝝁𝒑𝒙𝟏 ortalama vektörü, 𝚲𝒑𝒙𝒌 faktör yükleri ve 𝚿𝒑𝒙𝒑 varyanslarının 

bilindiğini kabul edelim. 

 𝑣𝑎𝑟(𝑒𝑖) = 𝜓𝑖’lerin eşit olmadığı durumlarda ortak faktör değerlerini tahmin etmek için 

ağırlıklandırılmamış en küçük kareler yöntemi kullanılmaktadır. 

 ∑
𝒆𝒊

𝟐

𝜳𝒊

𝒑
𝒊=𝟏 = (𝒙 − 𝝁 − 𝜦𝒇)′𝜳−𝟏(𝒙 − 𝝁 − 𝜦𝒇) 

kareler toplamını, en küçük kareler yöntemine göre minimum yapan 𝒇 değeri, 

 �̂� = (�̂�′�̂�−𝟏�̂�)
−𝟏

�̂�′�̂�−𝟏(𝒙 − 𝝁) 

dır (Johnson ve Wichern, 2002).  

Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi 

Bu yöntem de ağırlıklandırılmamış en küçük kareler yöntemi gibi gözlenmiş ve yeniden üretilen 

korelasyon matrisleri arasındaki farkın karelerini (köşegen dışı) minimum yapmak 

amaçlanmaktadır (Esen, 2005; Albayrak, 2006). Fakat bu yöntemin farkı, değişkenlerin kendi 

ağırlıklarına sahip olmasıdır. 

Maksimum Olabilirlik Yöntemi 

Maksimum olabilirlik yönteminde 𝑓, 𝑒 𝑣𝑒 𝑥  vektörlerinin elemanlarının birbirinden bağımsız 

ve çok değişkenli normal dağılımdan geldiğini ve ortak faktör sayısının bilindiğini 

varsayarak, bu değişkenlere uygulanan k-ortak faktör modeli sonucunda gözlenen 

korelasyona en iyi uyan faktör çözümünü bulmaktır (Kim ve Mueller, 1987; Süzülmüş ve 

Sakallıoğlu, 2005b; Albayrak, 2006). 

Temel Eksen Faktörü Yöntemi 

Temel eksen faktörü yöntemi, genel olarak temel bileşenler analizi yönteminin rezidü 

korelasyon matrisine uygulanmasıdır. Bu yöntemde, Temel Bileşenler yönteminin stratejisi 

kullanılır fakat Temel Bileşenler analizindeki gibi köşegen elemanları bir değildir, birlerin 

yerine ortak varyanslar hesaplanarak oluşturulan korelasyon matrisine uygulanır (Thurstone, 

1969).  
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Alfa Faktörü Yöntemi 

Alfa faktörü yönteminde değişkenleri, mümkün olan değişkenler içinden örnek olarak tespit 

eder. Faktörlerin güvenilirlik katsayısı alfayı maksimum yapmayı amaçlar. (Esen, 2005; 

Gorsuch, 2008; Kline, 1994; Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu modelde amaç; anakütle 

değişkenlerinden sağlanan örnek değişkenlerin faktör sonuçları ile değişkenlerin anakütlesine 

bir genelleme yapılıp yapılmayacağını belirlemektir. (Sharma, 1996). 

Görüntü Faktörü Yöntemi 

Bu yöntemde herhangi bir değişkenin ortak alanı teorik faktörlerin fonksiyonu yerine geriye 

kalan değişkenlerin doğrusal regresyon fonksiyonuyla belirlenmektedir. Bu ortak alana, kısmi 

görüntü analizi denir. Bir değişkenin ortak alanını belirleyen regresyon fonksiyonunun 

hatalarına ise kısmi ters görüntü denilmektedir (Albayrak, 2006). Görüntü faktörü yönteminden 

elde edilen faktör yükleri, değişkenler ile faktörler arasındaki kovaryansı gösterir (Gorsuch, 

2008; Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Faktör Döndürmesi 

Faktörleri bulduktan sonra; faktörleri daha iyi yorumlayabilmek için döndürme yaparız. Faktör 

döndürmesinde dik döndürme ve eğik döndürme olmak üzere iki yöntem kullanılır. Dik 

döndürmede eksenler dik olacak şekilde döndürme yapılır, eğik döndürmede ise eksenlerin 

birbirlerine dik olması gerekli değildir. Dik döndürmede faktörler ilişkisiz iken, eğik 

döndürmede ise faktörler ilişkilidir.  

Bu çalışmanın uygulama bölümünde dik döndürme yöntemlerinden varimax, quartimax ve 

equamax yöntemleri kullanılacağından, bu yöntemler hakkında kısaca bilgi verilecektir.  

Varimax Yöntemi 

Bu yöntemde faktör varyansları en büyük olacak şekilde döndürme yapılır (Kaiser, 1958). 

 𝐷 = (𝑑𝑖𝑗) = Λ𝑝𝑥𝑘Γ𝑘𝑥𝑘 

eşitliğinde, Γ𝑘𝑥𝑘 ortogonal bir matris, 𝐷 dik dönüştürülmüş yüklerin matrisi ve 

 𝑑𝑗 = ∑ 𝑑𝑖𝑗
2𝑝

𝑖=1   𝑗 = 1,2, … , 𝑘 olmak üzere, 

 ∑ ∑ (𝑑𝑖𝑗
2 − 𝑝−1𝑑𝑗)

2𝑝
𝑖=1

𝑘
𝑗=1  

eşitliği maksimum yapılır. Bu yöntem, 𝑫’nin sütunlarını mutlak değerce ya büyük değerli ya 

da 0 değerli yapmaya çalışır. Yöntem değişkenlerle hiç ilişkili olmayan faktörleri ya da güçlü 

ilişkileri veren faktörleri verir. Bu döndürme yöntemi, faktör yük matrisinin her bir sütununun 

normalize edilmesiyle elde edilen yüklerin, varyanslarının toplamının maksimum yapılması 

olarak tanımlanır (Srivastava, 2002). 
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Quartimax Yöntemi 

Bu yöntemde amaç, 𝚲 faktör yüklerinin karelerinin varyansı maksimum olan yeni bir 𝑫 faktör 

matrisinin oluşması için dik dönüşüme karar vermektir. 𝑝 değişkenli 𝑘 faktörlü faktör 

modelinde, faktör yüklerinin karelerinin varyansı 

 𝑄 = 𝑉𝑎𝑟(𝐷𝐷′) =
1

𝑝𝑘
∑ ∑ (𝑑𝑖𝑗

2 − �̅�2)
2𝑘

𝑗=1
𝑝
𝑖=1                           (1) 

dır. Faktör yüklerinin karelerinin ortalaması 

 �̅�2 =
1

𝑝𝑘
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗

2𝑘
𝑗=1

𝑝
𝑖=1  

dır. Böylece (1) eşitliği 

 𝑄 =
1

𝑝𝑘
∑ ∑ (𝑑𝑖𝑗

4 − (�̅�2)
2

)𝑘
𝑗=1

𝑝
𝑖=1  

şekline gelir (Harman, 1968). 

Equamax Yöntemi 

Basit yapıya ulaşmada faktör matrisinin satır ve sütunlarındaki yük değerlerini birlikte ele aldığı 

için pratikte çok kullanılan equamax yöntemi, belirlenen faktör yüklerinin ağırlık katsayısı(𝛾), 

𝛾 = 𝑓𝑎𝑘𝑡ö𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 2⁄  olacak şekilde döndürülmesini içerir (Tatlıdil, 2002). 

Araştırma Bulguları 

Bu çalışmada kullanılan veriler Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde 

daha önce yapılan bir denemeden elde edilmiştir (Görgülü, 1994). Denemede 60 yağlı kuyruklu 

ivesi erkek kuzu, farklı besi denemesine tabi tutularak, her grupta 5 kuzu olmak üzere 12 farklı 

besi yöntemi uygulanmıştır. Denemede elde edilen karkasların diseksiyon işlemi Colomer-

Rocher yöntemine göre yapılarak, sonuçta 48 değişken elde edilmiştir. Çalışmanın amacı; 

hayvancılık sektöründe, AFA’ndeki bütün faktör analizi yöntemleri uygulanarak elde edilen 

değişkenler arasındaki ilişkiler değerlendirmek ve kuzuların karkas değerleriyle ilgili yapılacak 

olan çalışmalarda, karkas değerlerini içeren değişkenlerden fazla bilgi kaybı olmadan daha az 

sayıda hangi faktörlerin seçilmesi gerektiğini belirleyerek kullanılacak en uygun faktör analizi 

ve en uygun döndürme yöntemini belirlemektir. 

İlk önce değişkenlerin geçerli, güvenilir ve faktör analizine uygunluğu araştırıldı. Uygulamada 

kullandığımız veriler hayvancılık denemelerinde daha önce kullanılan veriler olduğundan, 

geçerliliği konusunda bir problem bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Verilerin güvenirliliği 

için Cronbach alfa istatistiğine bakıldı. Cronbach alfa istatistiği 0.941 olarak hesaplanmıştır. 

Bu değer değişkenlerin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.  
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İlk önce 48 değişkenin tümü analize dahil edilmiş, fakat korelasyon matrisi pozitif tanımlı 

olmayıp ve KMO değeri hesaplanamadığından, Hair vd. (1998) ve Özdamar (2004) belirttiği 

gibi faktör analizine uygun verilerin oluşturulması için korelasyon matrisi incelenerek önce 

0.30-0.90 aralığında korelasyon değerlerine sahip değişkenler analize dahil edilmiştir, ama 

KMO değeri hesaplanamamıştır. Güvenilirlik analizinde korelasyonları 0.50’den büyük 24 

değişken faktör analizinde elde edilen korelasyon matrisinde incelenmiş ve aynı şekilde burada 

da korelasyon değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Böylece 48 değişken 24 değişkene 

indirgenmiştir. Bu 24 değişken Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Analizde Kullanılan Değişkenlerin Listesi 

Değişken Adı Notasyon Değişken Adı Notasyon 

Karkas Kabuk Yağı kkbk Göğüs gog 

Göğüs Toplam Yağ gty Etek etek 

But Toplam Yağ buty Kuyruk kuyu 

But Kabuk Yağı buky But Kas btka 

Toplam Yağ tpyg Ön Kol Kas oka 

Etek Toplam Yağ ety Ön Kol okol 

Göğüs Kabuk Yağı gkby But but 

12.Kaburga Üzerindeki Yağ Kalınlığı j Karkas kar 

Etek Kabuk Yağı eky Karkas Kemik kkem 

Karın İç Yağı omf But Kemik buk 

Ön Kol Kabuk Yağı oky Ön Kol Kemik oke 

Ön Kol Toplam Yağı otym Böbrek Leğen Yağı blg 

 

Yedi tane faktör çıkartma yöntemi Çizelge 1’de belirlenen 24 değişkene uygulanarak elde 

edilen sonuçlar şu şekildedir: 

Çizelge 2’de verilen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO); örneklem uygunluğu ölçütünü 

incelediğimizde KMO=0.689 olarak elde edilmiş, Kaiser ve Rice (1974) ölçütlerine göre bu 
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değer faktör analizi uygulanması için ortanın üst sınırı, iyinin ise hemen altında olarak 

yorumlanmıştır. Yani örneklem büyüklüğümüz orta derecede uygundur sonucuna varılmıştır. 

Çizelge 2. KMO ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Ölçümü .689 

 Yaklaşık Ki-Kare Değeri 2587.315 

Bartlett  Küresellik  Testi s.d. 276 

  p-degeri .000 

 

Korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını test etmek için kullanılan Bartlett 

Küresellik Testi sonucunu incelediğimizde, ki-kare değerinin 2587.315 olması ve p-değerinin 

0.000 olmasından dolayı korelasyon matrisinin birim matris olduğu hipotezini reddederiz. 

Buradan korelasyon matrisinin faktörleştirilebilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

Özdeğerler ve açıklanan varyanslar faktör analizinde faktör sayısının belirlenmesinde 

kullanılır. Amaç değişkenler arasındaki ilişkileri en yüksek derecede temsil edecek az sayıda 

faktör bulmaktır (Kalaycı, 2006). Faktör analizinde toplam varyansın büyük bir bölümünü 

açıklayabilecek az sayıda ortak faktörün çıkarılması amaçlanır. Analizde önemli faktör sayısını 

belirlemek için kullanılan açıklanan varyans ölçütü, özdeğer ölçütü, yamaç eğim grafiği ve 

toplam varyansın yüzdesi ölçütü dikkate alınmıştır. Bütün analizlerde başlangıç öz değerlerine 

bağlı olarak hesaplanan değerler aynıdır. Analizlerde 4 faktör ortaya çıkmış olup toplam 

varyansın %82.634’ünü açıklamaktadır. Ancak 4. faktörde sadece bir değişken (ön kol toplam 

yağ(otym)) yer aldığı ve üç faktör toplam varyansın % 77.478’ini açıkladığı için analizlerin üç 

faktörle yapılmasına karar verilmiştir. 

Şekil 1’deki yamaç eğim grafiğine baktığımızda; ilk üç özdeğerden sonra, eğimimiz 

düzleştiğinden analize ilk üç faktörle devam edilmesine karar verilmiştir.  
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Şekil 1. Yamaç Eğim Grafiği 

 

Verimiz çok değişkenli normal dağılıma sahip olmasına rağmen faktör analizi yaptığımızda 

genelleştirilmiş en küçük kareler ve maksimum olabilirlik yöntemlerinde faktör matrisi elde 

edilememiştir. Temel bileşenler, ağırlıklandırılmamış en küçük kareler, temel eksen, alfa 

faktörü ve görüntü faktörü yöntemlerinde ise faktör matrisi ve faktörler bulunmuştur. Her bir 

faktör çıkartma yöntemine de dik döndürme yöntemlerinden de varimax, quartimax ve equamax 

döndürme yöntemleri uygulanmıştır. Faktör Çıkartma Yöntemleri ve döndürme yöntemleri 

uygulandığında, elde edilen değişkenler ve yük ağırlıkları Çizelge 3’te verilmiştir.  
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Çizelge 3. Faktör Çıkartma Yöntemleri ve Döndürme Yöntemleri  Uygulandığında Elde 

Edilen Faktörler ve Yük Aralıkları 
Faktör Analizi Yöntemleri 1. Bileşenlere ait değişkenler 

ve yük aralıkları 

2.Bileşenlere ait değişkenler 

ve yük aralıkları 

3.Bileşenlere ait değişkenler 

ve yük aralıkları 

Varimax Rotasyonlu Temel 

Bileşenler  

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 

gog, etek, kuyu 
0.878-0.489 

btka, oka, okol, but, kar 

 

0.897-0.638 

kkem, buk, oke, blg 

 

 
0.863-0.610 

Quartimax Rotasyonlu Temel 

Bileşenler 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 
gog, etek, kuyu, blg, okol, but, 

kar 

0.974-0.626 

btka, oka 

 
 

 

0.821-0.780 

kkem, buk, oke 

 
 

 

0.770-0.639 

Equamax Rotasyonlu Temel 
Bileşenler 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 
gkby, j, eky, omf, oky, otym,  

etek 

0.828-0.463 

btka, oka, okol, but, kar, gog 
 

0.902-0.613 

kkem, buk, oke, blg, kuyu 
 

0.879-0.437 

Varimax Rotasyonlu 

Ağırlıklandırılmamış En Küçük 

Kareler 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 

gog, etek, kuyu, blg 
0.893-0.491 

btka, oka, okol, but, kar 

 

0.859-0.640 

kkem, buk, oke 

 

 
0.883-0.715 

Quartimax Rotasyonlu 

Ağırlıklandırılmamış En Küçük 
Kareler 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 
gog, etek, kuyu, okol, but, kar, 

blg 

0.982-0.610 

btka, oka 

 
 

 

0.781-0.745 

kkem, buk, oke 

 
 

 

0.783-0.614 

Equamax Rotasyonlu 
Ağırlıklandırılmamış En Küçük 

Kareler 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 
gkby, j, eky, omf, oky, otym, 

etek, kuyu 

0.827-0.417 

btka, oka, okol, but, kar, gog 
 

0.864-0.588 

kkem, buk, oke, blg 
 

 

0.889-0.564 

Varimax Rotasyonlu Temel 

Eksen 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 

gog, etek, kuyu, blg 
 

0.893-0.491 

btka, oka, okol, but, kar 

 

 
0.859-0.640 

kkem, buk, oke 

 

 
 

0.883-0.715 

Quartimax Rotasyonlu Temel 

Eksen 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 
gog, etek, kuyu, okol, but, kar, 

blg 

0.982-0.610 

btka, oka 

 
 

0.781-0.744 

kkem, buk, oke 

 
 

0.782-0.614 

Equamax Rotasyonlu Temel 

Eksen 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 

etek, kuyu 
0.827-0.417 

btka, oka, okol, but, kar, gog 

 

0.864-0.588 

kkem, buk, oke, blg 

 

 
0.888-0.563 

Varimax Rotasyonlu Alfa 

Faktörü 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 

gog, etek, kuyu 
0.887-0.473 

btka, oka, okol, but, kar 

 

0.850-0.642 

kkem, buk, oke, blg 

 

 
0.889-0.532 

Quartimax Rotasyonlu Alfa 

Faktörü 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 
gog, etek, kuyu, okol, but, kar, 

blg 

0.978-0.612 

btka, oka 

 
 

0.758-0.750 

kkem, buk, oke 

 
 

0.793-0.572 

Equamax Rotasyonlu Alfa 

Faktörü 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym,  

etek,  
0.828-0.462 

btka, oka, okol, but, kar, gog 

  

0.856-0.583 

kkem, buk, oke, kuyu,  blg 

 

0.895-0.416 

Varimax Rotasyonlu Görüntü 

Faktörü 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 

gog, etek,  buk 
0.885-0.345 

btka, oka, okol, but, kar, kkem, 

oke 

 
0.927-0.481 

blg,  kuyu 

 

 
0.909-0.464 

Quartimax Rotasyonlu Görüntü 

Faktörü 

kkbk, gty, buty, buky, tpyg, ety, 

gkby, j, eky, omf, oky, otym, 
gog, etek, okol, but, kar, kkem, 

buk, oke, blg 

0.986-0.486 

btka, oka 

 
 

 

0.846-0.768 

kuyu 

 
 

 

0.747 

Equamax Rotasyonlu Görüntü 
Faktörü 

kkbk, gty, buty, buky,  ety, 
gkby, j, eky, omf, oky, otym,  

etek,  

0.803-0.453 

btka, oka, okol, but, kkem, oke, 
gog 

0.924-0.474 

 buk, blg, kar, kuyu, tpyg, 
0.952-0.338 
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Döndürme yöntemleri karşılaştırıldığında; 

Varimax’da; Temel Bileşen ile Alfa Faktörü yöntemlerinde, faktörlerde yer alan değişkenler 

aynı, Ağırlıklandırılmamış en küçük kareler ile Temel eksende yer alan değişkenler aynı, Temel 

bileşen ile alfa faktöründe 3. faktörde yer alan blg(Böbrek Leğen Yağı) değişkeni ağırlıksız en 

küçük kareler ile temel eksende 1. faktörde yer almakta, Görüntü faktöründe faktörlerde yer 

alan değişkenler diğer dört yöntemden farklı şekilde sıralanmaktadır.  

Quartimax’da; Temel bileşen, ağırlıklandırılmamış en küçük kareler, temel eksen ve alfa 

faktörü yöntemlerinde, faktörlerde yer alan değişkenler aynı, sadece görüntü faktöründe 

diğerlerinden farklı şekilde sıralanmaktadır.  

Equamax’da; Temel bileşen ile alfa faktörü yöntemlerinde faktörlerde yer alan değişkenler 

aynı, Ağırlıklandırılmamış en küçük kareler ile temel eksende yer alan değişkenler aynı, Temel 

bileşen ile alfa faktöründe 3. faktörde yer alan kuyu(Kuyruk) değişkeni ağırlıklandırılmamış en 

küçük kareler ile temel eksende 1. faktörde yer almakta, Görüntü faktöründe faktörlerde yer 

alan değişkenler diğer dört yöntemden farklı şekilde sıralanmaktadır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde yapılan bir çalışmada farklı besi 

denemesine tabi tutulan kuzulardan elde edilen verilere AFA’ndeki bütün faktör çıkartma 

yöntemleri ve dik döndürmedeki varimax, quartimax ve equamax döndürme yöntemleri 

uygulanarak analizler IBM Statistics 24 paket programında yapılarak yöntemler karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda elde edilen üç faktör toplam varyansı; Temel Bileşenler yönteminde 

%77.478, Ağırlıklandırılmamış En Küçük Kareler yönteminde %74.620, Temel Eksen 

yönteminde %74.619, Alfa Faktörü yönteminde %74.608 ve Görüntü Faktörü yönteminde ise 

%71.647’sini açıklamıştır. 

Döndürme yöntemlerini uygulayınca Temel Bileşenler, Ağırlıklandırılmamış En Küçük 

Kareler, Temel Eksen ve Alfa Faktörü yöntemlerinde benzer sonuçları elde ettiğimizden; 

1.faktör “Yağ Faktörü”, 2. faktör “Kas Faktörü” ve 3. Faktör de  “Kemik Faktörü” şeklinde 

adlandırılmıştır. Ancak görüntü faktöründe değişkenlerin faktörlerdeki dağılımındaki 

farklılıklardan dolayı böyle bir gruplandırma ve adlandırma yapılamamıştır. Genelleştirilmiş 

En Küçük Kareler ve Maksimum Olabilirlik yöntemlerinde ise faktörler elde edilememiştir. 

Döndürme yöntemleri uygulandıktan sonra elde edilen faktör yükleri matrisinde, her bir faktör 

üzerinde yoğunlaşan değişkenlerin, kullanılan dört farklı yönteme ait sonuçların birbirine yakın 
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olduğu ve dolayısıyla da analiz için seçilen değişkenlerin faktör analizine uygun ve anlamlı 

değişkenler olduğu sonucuna varılmıştır.  

Araştırmacının uygun faktör bulma yöntemini seçebilmesi için bütün yöntemleri 

uygulamasında yarar vardır. Alan bilgisine ve analiz sonuçlarına göre araştırmacı en uygun 

faktör çıkartma yöntemine ve döndürme yöntemine karar verebilecektir. 

Öneri olarak; farklı bir çalışmada aynı verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak açıklayıcı 

faktör analizi sonuçları ile karşılaştırma yapılabilir. Ayrıca analize alınmayan korelasyonları 

düşük 24 değişkene de faktör analizi yöntemleri uygulandığında ne gibi sonuçların elde 

edileceği incelenebilir. 
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ÖZET 

Sığırların nodüller ekzantemi [Lumpy Skin Disease (LSD)], Türkiye’de 2013 yılından beri 

görülmeye başlayan süt sığırcılığı açısından önemli, viral kökenli ve yüksek ekonomik 

kayıplara yol açan bir hastalıktır. Hastalık ülkede 803 vakayla 2014 yılında pik dönemini 

görmüş ve ardından azalma eğilimine girerek 2017 yılında 14 vakaya kadar gerilemiştir. Ancak 

2019 yılında hastalık üzerinde yeniden bir artış görülmeye başlanmış ve 169 vaka bildirilmiştir. 

2020 yılında ise Türkiye’de toplam 5 vaka bildirilmiştir. Sınır ötesi hızlı yayılan LSD, hem 

işletme düzeyinde hem de hayvancılık sektöründe önemli ekonomik kayıplar oluşturmaktadır. 

Hastalığın bilinen bir tedavisi olmamasına rağmen aşılama ile hastalığın ilerlemesi 

engellenebilmektedir. Bu nedenle, Dünya genelinde canlı homolog aşı, Türkiye’de ise canlı 

heterolog aşı kullanılmaktadır. Sonuç olarak, üreticinin LSD hakkında bilgilendirilmesi ve 

aşılama çalışmalarının hastalığın tamamen eradike edilene kadar devam etmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lumpy skin disease virüs, Türkiye, sığır 
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LUMPY SKIN DISEASE IN TURKEY 

 

 

 

ABSTRACT 

Lumpy Skin Disease (LSD), began to be seen in Turkey since 2013 in terms of major dairy 

cattle, it is a disease of viral origin and cause high economic losses. The disease saw a peak 

period in 2014, with 803 cases in the country, and then declined to 14 cases in 2017. However, 

an increase in the disease began to be seen again in 2019 and 169 cases were reported. In 2020, 

a total of 5 cases have been reported in Turkey. Transboundary rapidly spreading LSD creates 

significant economic losses both at the enterprise level and in the livestock sector. Although 

there is no known cure for the disease, the progression of the disease can be prevented by 

vaccination. Therefore, throughout the world live homologous vaccine, the heterologous live 

vaccines are used in Turkey. As a result, it is thought that the manufacturer should be informed 

about LSD and vaccination studies should continue until the disease is completely eradicated. 

Key Words: Lumpy skin disease virus, Turkey, cattle 
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GİRİŞ 

Sığırcılık tüm dünyada et ve süt üretimi açısından önemlidir. Süt üretiminin neredeyse tamamı 

ve et üretiminin de ortalama %21’ini sığır yetiştiriciliği oluşturmaktadır (Köse ve Ertürk, 2015). 

Türkiye’de güncel sığır varlığı 2020 yılı itibariyle 18 milyona ulaşmış ve ülkede üretimi yapılan 

süt ve süt ürünlerinin %92’si inek sütünden sağlanmaktadır (TÜİK, 2020). Sığırlarda ciddi 

ekonomik kayıpların ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri enfeksiyöz etkenlerdir. Bu 

nedenle son zamanlarda ülkemizde de görülmeye başlayan Sığırların Nodüler Ekzantemi 

[Lumpy Skin Disease (LSD)] süt sığırcılığı açısından büyük önem taşımaktadır (Köse ve 

Ertürk, 2015). 

İlk defa Zambia’da 1929 yılında tespit edilen LSD, 1943 yılında enfeksiyöz bir hastalık olarak 

tanımlanmış ve günümüzde tüm Dünya’yı etkisi altına almıştır (Ahmed ve Dessouki, 2013; 

EFSA, 2020). LSD son olarak Haziran 2020’de Nepal’de salgın olarak gözüktü (Acharya ve 

Subedi, 2020). Ülkemizde ilk defa 2013 yılında ortaya çıkan LSD, Kahramanmaraş’ın Göksun 

ilçesinde görüldükten sonra birçok bölgede görülmüştür (Uyar ve ark., 2015; Gürçay ve ark., 

2015). Türkiye’de 2019 yılında LSD için 592 vaka bildirilmiş ve bunlardan 169 tanesinin hasta 

olduğu bildirilmiştir (EFSA, 2020). 

1- Tanım 

Sığırların Nodüler Ekzantemi, Poxviridae ailesinin Capripoxvirus cinsinde bulunan lumpy skin 

disease virüsü (LSDV)’nün sığırlarda neden olduğu bir hastalıktır (Saharawi ve Eri, 2011; FAO, 

2013). Virüsün taşınması artropod vektörler ve sığırdan sığıra bulaşma aracılığıyla gerçekleşir 

(Carn ve Kitching, 1995; OIE, 2014; Tuppurainen ve Oura, 2014). 

Sığırların Nodüler Ekzantemi, sığırlara özgü bir hastalık olmasına rağmen, Antiloplarda, keseli 

antiloplarda ve Asya mandasında görüldüğü bildirilmiştir (Coetzer, 2004; FAO, 2013; EFSA, 

2015). Hastalık klinik olarak koyun ve keçilerde meydana gelmediği, deneysel olarak LSDV 

ile enfekte edilenlerde ise inokülasyon yerinde lokal reaksiyonların oluştuğu bildirilmiştir 

(EFSA, 2015).  

Kültür ırkı sığırlar hastalığa daha duyarlıdır. Özellikle, ince derili sığırların, sağım dönemindeki 

ineklerin ve buzağıların daha duyarlı olduğu bildirilmiştir (Gari ve ark., 2011; Body ve ark., 

2012). 

LSD’nin morbidite oranı %3-85 arasında, mortalite oranı %1-3 arasında değişmektedir (Ahmed 

ve Dessouki, 2013; Tuppurainen ve Oura, 2014). Ayrıca LSD’nin % 1-7 oranında aborta neden 

olduğu bildirilmiştir (Vorster ve Mapham, 2008). 
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2-  Semptomlar 

Sığırların Nodüler Ekzantemi’nnin kuluçka süresi 2-5 haftadır.  İlk bulgular virüsün 

bulaşmasından sonraki 6-9. günlerde ortaya çıkar. Yüksek ateş ilk belirtidir ve yaklaşık 4-14 

gün sürmektedir (Murphy ve ark., 1999; OIE, 2015). Yüksek ateşden sonra viremi görülür ve 

bu durum yaklaşık 5 gün sürer (Coetzer, 2004; Hailu ve Alemayehu, 2015; OIE, 2015). Ateşle 

birlikte lakrimasyon, salivasyon, muköz veya mukopurulent burun akıntısı görülür. Bazı 

durumlarda lakrimasyon oluşumundan sonra konjuktivit oluşabilir. Ayrıca hastalarda yüzeysel 

lenf nodüllerinde büyüme görülür (Hailu ve Alemayehu, 2015; OIE, 2015).  

 

Şekil 1. LSD’li bir sığırda karakteristik deri lezyonları 

 

Lumpy skin disease virüsü enfeksiyonunun en önemli semptomu vücudun genelinde deride 

oluşan ve yaklaşık 2-5 cm çapındaki tipik ağrılı nodüllerdir (Resim 1). Bu nodüller; baş, boyun, 

kasık, meme çevresi ve ayaklarda görülmektedir. Ayrıca bu şişkinliklerin aynısı karaciğer, 

işkembe, dalak, akciğer ve sindirim yolunda da oluşabilmektedir. Deri üzerinde oluşan nodüller 

kısa süre içerisinde ülserleşir ve içeriklerinde yüksek oranda LSDV bulunur (OIE, 2015; Hailu 

ve Alemayehu, 2015). 

Hastalarda ayrıca mastitis, infertilite, kaşeksi, halsizlik, depresyon, abort ve topallık görülebilir 

(OIE, 2015; Hailu ve Alemayehu, 2015). Ancak, bu bulguların tamamını bir kerede görmek her 

zaman mümkün değildir. Sağlıklı hayvanların yarısı hastalığı herhangi bir bulgu göstermeden 

atlatabilir (Murphy ve ark., 1999; OIE, 2015). LSD’nin mortalite oranı düşük olmasına rağmen 

sekonder enfeksiyonlar bu oranı yüksetmektedirler (Vorster ve Mapham, 2008). Özellikle 
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şiddetli vakalarda iyileşme sekonder hastalıklar (pnömoni, mastitis, nekrotik deri plakları vb.) 

nedeniyle çok yavaş olmaktadır (Coetzer, 2004; Hailu ve Alemayehu, 2015). LSD, boğalarda 

testiküler atrofi ve orşitise neden olur. Bu nedenle geçici veya kalıcı steril olabilirler. Ayrıca, 

boğalar uzun bir süre semen ile etrafa virüs saçabilirler (Annandale ve ark., 2014; Hailu ve 

Alemayehu, 2015). 

3- Teşhis 

Lumpy skin disease’nin tanısı, laboratuvar teşhisi, nodüllerin muayenesi ve elektron 

mikroskobu ile virüs parçacıklarının görülmesi ile yapılmaktadır. Labratuvar teşhisinde biyopsi 

materyali olarak kan, semen ve süt kullanılabilirken, materyal olarak deri nodülü kullanıldığı 

bildirilmektedir. Deri biyopsi materyali hastalığın üçüncü ayına kadar fazla miktarda virüs 

içermektedir. Bu nedenle, PCR testi için en iyi materyalin deri biyopsisinden elde edileceği 

bildirilmiştir (Gürçay ve ark., 2015). Sığırlarda capripoxvirus antikorlarının serum 

nötralizasyon testi tarafından belirlenebileceği de bildirilmektedir (Babiuk ve ark., 2008). 

Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) yöntemi ile capripoxvirusun DNA’sının 

belirlenebileceği belirtilmektedir (Das ve ark. 2012; Murray ve ark., 2013).  

Nodüllerin histolojik ve ileri yapısal muayeneleri faydalı olabilmektedir (Gibbs, 2005). 

Histolojik olarak hücre infiltrasyonları, dermiste vaskülitis, infarksiyon, trombozis, makrofaj, 

lenfosit ve eozinofillerin görüldüğü ayrıca epidermiste nekroz ve skuamoz epitel hücrelerinde 

balonumsu dejenerasyonların da belirlendiği bildirilmektedir (Uyar ve ark., 2015).  

Elektron mikroskobu ile teşhis metodunda; numuneler fosfotungstik boya ile boyanarak virüs 

parçacıkları görülebilmektedir. Immunflorasan tekniğinin doku kültüründeki virüsü 

belirlemekte kullanımının başarılı olduğu belirtilmektedir ve bu yöntemle virüs inokule 

edildikten sonra 48 saat kadar kısa bir sürede virüsün antijeninin belirlenebildiği ifade 

edilmektedir (Köse ve Ertürk, 2015).  

Bunların yanı sıra LSD’nin teşhisinde, IFAT’ın (İndirekt florason antikor testi) oldukça başarılı 

olduğu bildirilmiştir (Gari ve ark., 2011).  

4- Nekropsi 

Lumpy skin disease’lı bir hastanın nekropsisinde, abomazum başta olmak üzere sindirim kanalı, 

karaciğer, akciğer, dalak, böbrek, idrar kesesi uterus, ve testislerde ülseratif lezyonlar, plöritis 

ve mediastinal lenf yumrularında büyüme görülmektedir (EFSA, 2015; Uyar ve ark., 2015).  
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5- Tedavi  

Hastalığın bilinen bir tedavisi olmayıp aşılama çalışmaları ile hastalığın ilerlemesi 

durdurulmaya çalışılmaktadır. Ancak hastalığa yakalananları, sekonder enfeksiyonlardan 

korunmak için antibiyotik kullanımı önerilmiştir (Gibbs, 2005).  

Hastalığın kontrolünde attenüe aşıların kullanımının etkili olduğu vurgulanmaktadır (Davies, 

1982; Gibbs, 2005). Aşılamadan 10 gün sonra antikorların görüldüğü ve 30 gün sonra ise 

antikor seviyesinin en üst düzeye ulaştığı bildirilmektedir (Hunter ve Wallace, 2001). Anadan 

yavruya geçen antikorların buzağıları enfeksiyona karşı 6 ay boyunca koruduğu belirtilmektedir 

(Köse ve Ertürk, 2015). Koyun ve keçi çiçek ve LSD virusları arasındaki antijenik yakınlık ve 

çapraz koruma nedeniyle, koyun keçi çiçek aşılarının LSD için korunma amaçlı 

kullanılabileceği bildirilmektedir (Köse ve Ertürk, 2015). Koyun ve keçi çiçek hastalığını 

eradike etmiş ülkelerin kullanımına uygun güvenli bir LSD aşısının henüz geliştirilmediği rapor 

edilmektedir (Köse ve Ertürk, 2015).  

6- Korunma 

Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için aşılama çalışmalarının yapılması ve vektörlerle 

mücadelesi yapılması önemlidir (EFSA, 2015). Bu amaçla, vektör mücadelesi için çevreye 

zarar vermeyen güçlü larvasidal ürünlerle, uygun zaman aralıklarında su birikintisi ve bataklık 

gibi yerlerin ilaçlaması yapılmalıdır. Yetiştiriciler için LSD ve vektörlerle mücadele 

konularında eğitimler verilmelidir. Ayrıca hayvanlara endoktositler veya insektisitlerin 

uygulanması yetiştiricinin vektörlerle mücadelesinde daha hızlı yol almasını sağlayacaktır 

(EFSA, 2020).  

Hastalığa karşı yapılacak aşılama çalışmaları, vektörün aktif olduğu dönem öncesinde 

tamamlanmalıdır. Ayrıca, hastalıklı sürülerde, aşım ve gebeliğin ilk dönemlerinde aşı 

uygulanmamalıdır. Mekanik bulaşmaların engellenmesi için gerekli enjeksiyon ve sanitasyon 

kurallarına özen gösterilmelidir. Hastalık görülen veya tespit edilen bölgelerde 28 gün karantina 

uygulanmalıdır (EFSA, 2015).  

7- Türkiye’de Lumpy Skin Disease  

Türkiye'de ilk vaka 2013 yılı Ağustos ayında Kahramanmaraş’ta tespit edilmiş ve bu yıl 

içerisinde 4 LSD salgını görülmüştür. Salgın hızla yayılma eğilimi göstererek birçok ilimizde 

bildirilmiştir (Gürçay ve ark., 2015).  

Türkiye, OIE, FAO, EU gibi uluslararası kuruluşları ile yakın işbirliği içerisine girerek 

hastalığın ortaya çıktığı günden bu güne yoğun bir şekilde LSD ile mücadele etmektedir. 
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Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla Türkiye’de, hasta hayvanların itlaf edilmesi, 

aşılama ve karantina önlemleri almıştır (EFSA, 2020).  

LSD, Türkiye’de ihbari mecbur hastalıklar listesinde yer almaktadır. Hastalıkla mücadelede 

aşılama, karantina, serosurvey ve vektör kontrolü uygulamaları yapılmaktadır. Aşılama ile 

mücadelede antijenik yakınlık nedeniyle hetorolog bir aşı olan attenüe koyun-keçi çiçek aşısı 

kullanılmaktadır. Bu mücadele yöntemleri doğrultusunda 2014 yılında riskli bölgelerde zorunlu 

olarak aşılama kampanyaları başlatılmış ve belirli tarihler arasında hayvan hareketleri ve satış 

faaliyetleri durdurulmuştur. 2015 yılında ülke genelinde aşılama uygulamasına geçilmiş olup 

günümüzde halen bu program devam etmektedir (EFSA, 2020).  

Çizelge 1. 2013-2019 yılları arasında Türkiye’de görülen LSD sayıları (EFSA, 2020).  

 

 

Türkiye’de 2013 yılında 4 vaka ile başlayan LSD salgını 803 vakayla 2014 yılında pik dönemini 

görmüş ve ardından azalma eğilimine girerek 2017 yılında 14 vakaya kadar gerilemiştir. Ancak 

2019 yılında hastalık üzerinde yeniden bir artış görülmeye başlanmış ve 169 vaka bildirilmiştir 

(Resim 2; EFSA, 2020). Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2020 yılında 

toplam 5 vaka bildirilmiş olup bunlar Ağrı, Düzce, Van, Samsun ve Sakarya illerimizde 

görülmüştür.  

Sonuç olarak; DEFRA’nın 2015 raporuna göre LSD konusunda endemik olarak sınıflandırılan 

Türkiye’nin son yıllarda görülen iklim değişiklikleri nedeniyle büyük risk altında olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenle, yeniden yükseliş eğilimine giren LSD’nin tamamen eradike 

edilmesi, aşılama çalışmalarının devam etmesine ve üreticilerin LSD hakkında bilgilendirilmesi 

bağlıdır. 
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ÖZET  

Bu çalışma, ana ürün olarak soya bitkisinde farklı azot dozları (0, 4, 8 ve 12 kg da-1) ve bakteri 

suşlarının (335, 649, 1809 ve USDA 110 nolu) verim ve verim unsurları üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla, 2017 yılında GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Gündaş 

istasyonunda yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme 

deseninde üç tekerrürlü olarak parsel boyu 6 m, her parselde 4 sıra,  sıra arası 70 cm ve sıra 

üzeri ise 5 cm olacak şekilde kurulmuştur. Ana parseller azot dozları, alt parselleri ise bakteri 

suşlarından oluşturulmuştur. Denemede materyal olarak Adasoy çeşidi kullanılmış olup, soya 

tohumları bakteri suşları ile 1/100 (bakteri/ tohum) oranında aşılanmıştır. Ekimle birlikte 

fosforlu gübre olarak 7 kg da-1 P2O5 eşdeğeri triple süper fosfat tüm parsellere eşit olarak 

uygulanmıştır. Araştırmada; İlk bakla yüksekliği, bitki boyu, bitki başına bakla sayısı, 1000 

tane ağırlığı ve verim gibi özellikler incelenmiştir.  Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek 

verimi azot dozu olarak N1 (4 kg da -1) ve N2 (8 kg da -1) uygulamalarının, bakteri suşları 

bakımından ise S0 (kontrol) ile S3 (USDA 110) nolu suşdan elde edildiği ve azot 

dozlarıxbakteri suşlarının interaksiyonunun önemli olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Soya, Şanlıurfa, azot, bakteri suşları, ana ürün 
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THE EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN DOSES AND BACTERIA 

INOCULATIONS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS IN MAIN SOYBEANS 

FARMING 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effect of different nitrogen doses (0, 4, 8 and 12 kg 

da-1) and bacterial strains (335, 649, 1809 and USDA 110) on yield and yield components in 

soybean as the main crop at Gündaş station of the GAP Agricultural Research Institute 

Directorate in 2017. The research was established with three replications in the divided plots 

trial design in random blocks, with a parcel length of 6 m, 4 rows in each plot, 70 cm between 

rows and 5 cm above rows. Main plots are composed of nitrogen doses and sub plots of bacteria 

strains. In the experiment, Adasoy variety was used as a material and soybean seeds were 

inoculated with bacterial strains at the rate of 1/100 (bacteria / seed).  7 kg da-1 P2O5 equivalent 

triple super phosphate as phosphorus fertilizer was applied with plantin equally to all plots. In 

the research, Features such as first pod height, plant height, pod number per plant, 1000 grain 

weight and yield were investigated. According to the results of the research, the highest yield 

of nitrogen dose as N1 (4 kg) and N2 (8 kg) applications were obtained from the strain S0 

(control) and S3 (USDA 110) in terms of bacterial strains and the nitrogen doses were It was 

determined that the interaction of strains is not important. 

Keywords: Soybean, Şanlıurfa, nitrogen, bakterial strains, main crops 
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GİRİŞ  

Baklagiller familyasından olan soya; dünyada en önemli endüstri bitkilerindendir. Soya tohumu 

içermiş olduğu % 18-22 yağ ve % 40-42 protein bakımından insan beslenmesinde önemli bir 

yere sahiptir (Çopur ve ark., 2009). Soya proteini, çok değerli aminoasitler içerdiğinden 

beslenme değeri oldukça yüksek olup, hayvansal proteine de yakındır. Soya küspesindeki 

proteini oluşturan aminoasitler % 97 oranında yüksek sindirilebilirliğe  sahip olduğu 

bildirilmiştir (Yılmaz ve ark., 2005). Soyanın % 60-65’i küspe olup, dünya çapında çiftlik ve 

kümes hayvanlarının ana protein kaynağını karşılamaktadır. Gelişmiş ülkelerde soya % 36 

oranında yem rasyonlarına katılarak hem ürün hem de kalitede artışlar sağlanmaktadır (Bakoğlu 

ve Ayçiçek 2005). 

Soya, dünyada yılda 184.3 milyon tonla en fazla yağ elde edilen bitkiler arasında yer almakta, 

üretilen soyanın % 65'inin ABD ve Brezilya tarafından üretilmesi ve yine dünyada bitkisel 

yağların yüzde 50'dan fazlasının soyadan karşılanıyor olması Türkiye'nin bu ürüne özel önem 

vermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Dünyada üretilen yağların yaklaşık % 86’sı bitkisel 

orjinlidir. Türkiye yağ üretiminin ise % 80’ini bitkisel yağlar oluşturmaktadır (Doğan, 2010). 

Nüfus artış hızına bağlı olarak, gereksinim duyulan bitkisel yağ miktarı da yıldan yıla 

artmaktadır. Ülkemize 2008 yılında 1.931.495 ton yağlı tohum ithalatı yapılmıştır. Yapılan 

ithalatın 1.239.065 tonu soya, 496.056 tonu ayçiçeği, 216.326 tonu kolza, 200.008 tonu da 

pamuk çiğidi olarak gerçekleşmiştir. Ülkemize 2008 yılında 1.083.589 ton bitkisel sıvı yağ 

ithalatı yapılmıştır. İthal edilen yağların 568.048 tonu palm yağı, 411.575 tonu ham ayçiçeği 

yağı, 83.074 tonu mısır yağı, 20.092 tonu da ham soya yağıdır. Ülkemizden 2008 yılında ham 

yağ ithalatı için 1.484.635.000 dolar, yağlı tohum ithalatı için de 1.298.060.000 dolar olmak 

üzere, toplamda 2.782.695.000 dolar döviz çıkışı olmuştur (Gencer, 2010). Uğur (2012), 

Ülkemiz 2016 yılı yağlı tohum ithalatının 2 milyon tona yaklaştığını, ham yağ ve küspe 

ithalatıyla birlikte bu rakamın 5 milyon tonu geçtiğini bildirmektedir.  

Soya, hem topraktan kaldırdığı azotu hem de Bradyrhizobium japonicum bakterileri vasıtasıyla 

atmosferden fikse ettiği azotu kullanabilme yeteneğine sahip bir bitkidir (Söğüt, 2005). Soya, 

köklerinde yaşayan veya aşılama yolu ile bulaştırılan Bradyrhizobium japonicum bakterisi 

sayesinde, havanın serbest azotunu bağlamaktadır. Hem kendisinden sonra ekilecek bitkiye 

azotça zengin bir tarla bırakmakta, hem de kendi ihtiyacı olan azotu karşılamaktadır. Bu azot 

bağlanması olayı biyolojik azot fiksasyonu ile meydana gelmektedir. Biyolojik azot 

fiksasyonunda baklagiller önemli rol oynarlar. Atmosferde fazla miktarda bulunan moleküler 

azotun amonyum formlarına indirgenerek yarayışlı duruma geçmesine azot fiksasyonu adı 
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verilmektedir. Atmosfer azotunun biyolojik olarak bir yıl içindeki fiksasyonu 175 milyon ton 

olup, tüm azot fiksasyonunun % 75’ini oluşturmaktadır (Karaca, 2010). 

Biyolojik azot fiksasyonunun etkin olarak kullanılması durumunda, baklagil bitkileri 

köklerinde yaşayan Rhizobium bakterileri aracılığıyla atmosfer azotundan faydalanmakta, 

bunun sonucunda daha az azotlu gübre uygulamasıyla tarımsal üretim yapmak mümkün 

olmaktadır. Böylelikle daha az azotlu gübre kullanımı hem ekonomik hem de ekolojik yönden 

yarar sağlamaktadır. Baklagillerde azot fiksasyonu, nodül denilen yumrucuklar vasıtasıyla 

olmaktadır. Nodül oluşumu, baklagil bitkilerinde bitki ile Rhizobium spp. bakterileri arasında 

karşılıklı etkileşim ve simbiyoz yaşam sonucu ortaya çıkmaktadır. Bitkilerde azot üretim 

birimleri olarak görev yapan nodüllerin oluşumu ve fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, 

bitkinin ve etrafındaki bakterilerin genetik yapısı ve ortam koşulları ile yakından ilgilidir. 

Baklagiller toprağa sadece nodülleri aracılığıyla azot bağlamakla kalmayıp, çürüyen kökleri ile 

de toprağa azot kazandırırlar. Diğer taraftan, suda eriyebilir organik azot bileşiklerinin nodüller 

tarafından toprağa kazandırılmasıyla da toprağa azot sağlanır. 

Rhizobium bakterileri ve baklagiller arasında kurulan ortaklıkla simbiyotik olarak fikse edilen 

N2 , tarım için önemli azot kaynağını oluşturmaktadır (Peoples ve Craswell 1992; Peoples ve 

ark., 1995). Azot fiksasyonuna topraktaki azotun durumu, sıcaklık (Soares Novo et al., 1999)., 

toprak reaksiyonu (pH) (Parker and Harris, 1977), toprak nemi (Purcell et al., 2004), Nem, 

nodülasyon ve azot fiksasyonunu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Düşük su potansiyeli 

azot fiksasyonunu direkt olarak etkilemekte, nodül solunumunu azaltmakta, azotun nodüllerden 

dışarı taşınımını azaltmaktadır. Dolaylı olarak asimilat üreten fotosentez merkezlerinin 

bozulması nedeniyle etkilenmektedir (Goormachting ve ark., 2004; Adjei ve ark., 2002).  besin 

elementlerinin etkisi ve tuzluluk (EC) etki etmektedir. Toprakta yarayışlı azot (mineral azot) 

fazlalığı nodülasyonu olumsuz yönde etkilemektedir. Topraktaki nitrat konsantrasyonu, eğer 

ortamda daha başka abiyotik stres yoksa nodüllerde oluşan N2 fiksasyonunu kısıtlayan başlıca 

faktördür (Streeter, 1988). Çok düşük C:N oranı nodül oluşumunu ve azot fiksayonunu 

azaltmakta, C:N oranının 15-30 olması durumunda nodülasyon ve azot fiksasyonu normal 

olmakta, daha yüksek C:N oranında ise engelleyici etkisi olmaktadır. Azotun inhibitör etkisinin 

derecesi, uygulanan konsantrasyona, N formuna, uygulama zamanına, yetiştirme şartlarına, 

konukçu bitki ve bakteri tür ve etkinliğine göre değişmektedir. Azot fiksasyonu için optimum 

sıcaklık, maksimum fiksasyon için her zaman aynı olmamaktadır. Optimum fiksasyonun 

sınırları 20-40 oC arasındadır. Karbon tüketimine göre azot fiksasyonu 20 oC’ ye kadar olumlu 

olarak artmakta daha sonra tüketim yükselmektedir. Soyada nodülasyon ve azot fiksasyonu 20-
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30 oC arasında olmak üzere geniş bir sıcaklık diliminde gerçekleşmektedir. Yüksek 

sıcaklıklarda üretilmiş olan soyada kök miktarı düşüktür, kılcal kökler ve yan dallarda gelişme 

olmaz. Bu nedenlerden dolayı da yüksek sıcaklıklarda nodülasyon başlangıcı ve gelişimi 

engellenebilir. Böylece tropikal baklagillerde N2 fiksasyon randımanı temelde etkilenmiş 

olmaktadır. Bundan başka sıcaklık değişimleri Rhizobium/Bradyrhizobium türlerinin rekabet 

yeteneğini etkilemektedir. Düşük sıcaklıklar ılıman baklagillerde nodül oluşumunu ve azot 

fiksasyonunu azaltmıştır. Bununla beraber soğuk olan ekstrem şartlarda doğal baklagiller, 

ılıman baklagiller ile kıyaslanabilecek düzeyde azot fiksasyonu ve nodül oluşturabilir. Bunun 

nedeni soğuk şartlara adapte olmuş etkin bir şekilde faaliyet gösteren 

Rhizobium/Bradyrhizobium bakterileri ve konukçu bitkinin her ikisinin birden uyum sağlaması 

olarak düşünülebilir (İşler, 2009). 

Soyada tohum verimi artışı sağlamak için azotlu gübrelemenin tek başına ekonomik bir 

uygulama olmadığı, bununla birlikte azotlu gübre uygulamasına ek olarak, simbiyotik azot 

fiksasyonunun soyada yüksek verim için gerekli görülmektedir(Söğüt, 2005).  Bakteri aşılama 

yöntemi ile sadece o yıl için yüksek verim elde edilmemektedir. Bununla birlikte, tohum ve 

bitki kısımlarında daha fazla azot birikiminin olduğu ve böylece baklagil sonrası ekilecek olan 

ürün için azot sağlanmış olacağı düşünüldüğünde, aşılamanın çok yönlü etkilere sahip 

olabileceği sonucuna varılabilmektedir.  

Sıcaklığın soyada genel bitki metabolizmasını etkilediği gibi nodül oluşumu ve N2 fiksasyonu 

üzerine de önemli düzeyde etkili olduğu bilinmektedir. Rhizobium/Bradyrhizobium-baklagil 

simbiyotik sisteminde optimum kök sıcaklıgı 28 oC’dir. Düşük sıcaklıklarda ve yüksek 

sıcaklıklarda bu sistem zarar görmekte ve  Rhizobium/Bradyrhizobium bakterileri 40oC’nin 

üzerindeki sıcaklıklarda etkinliklerini kaybetmektedirler  (Hansen, 1994). Özdemir ve 

ark.(1997), 1991 yılında Ceylanpınar koşullarında değişik bradyrhizobium japonicum izolatları 

ile aşılamanın farklı soya çeşitlerinde azot fiksasyonu ve verime etkisinin araştırdığı 

çalışmasında, geç soya ekiminde yüksek sıcaklık nedeniyle yeterli nodül oluşumunun olmadığı, 

aynı bölgede 2. yıl yapılan bir başka denemede ise erken ekimle daha iyi nodül oluşumunun 

görüldüğünü, ayrıca Almaca ve Gök, (1997) tarafından 1993 ve 1994 yıllarında değişik 

bradyrhizobium japonicum izolatları ile aşılamanın farklı soya çeşitlerinde GAP Bölgesinde 

(Harran Ovası ) nodülasyon, N2- fiksasyonu ve verime etkisini araştırdıkları çalışmalarında ise 

II. Ürün olarak ekilen soyada yüksek sıcaklık ve buna bağlı yetersiz nem nedeniyle 

nodülasyonun gerçekleşmediğini bildirmiştir. Bununla birlikte araştırmanın üçüncü yılı olan 
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1995 yılında ekim zamanının etkisi belirlemek için ana ürün olarak soya ekilmiş ve nodül 

oluşumu gözlenmiştir.   

Kotroubas ve ark. (1998) tarafından yapılan çalışmada N’lu gübre uygulamasına göre bakteri 

aşılaması uygulanan parsellerden daha yüksek verim elde edildiğini bildirmişlerdir.   Wani ve 

ark (1995) tarafından yapılan bir çalışmada; Rhizobium ile aşılı bitkilerde, tohum ve bitki 

kısımlarında daha fazla azot birikimlerinin olduğu, baklagil sonrası ekilecek ürün için toprağa 

azot sağlanmış olacağı bildirilmiş, bakteri aşılamasının çok yönlü etkisinin olduğu rapor 

edilmiştir. Zapata ve ark. (1987) yaptıkları araştırmada, soyada maksimum N2 fiksasyonu R3 

ve R5 gelişme dönemlerinde gerçekleşirken, R5 ve R7 gelişme devresi arasında en düşük 

düzeye inmektedir. Nakagawa ve ark (1970) soyada bakteri aşılaması yapılmayan kontrol 

parsellerinden 141 kg da-1 tane verimi alındığını, aşılama ile soyada tane veriminin 245 kg da-

1’a yükseldiğini tespit etmişlerdir. Dube (1976) tarafından Hindistan’da yapılan araştırmada 

daha önce hiç soya ekilmemiş alanda bakteri aşılaması ile soya ekimi yapılmış ve birinci yıl  

%27-84, ikinci yıl ise %41-92 oranında verim alınmıştır.  Pal ve Saxena (1975) yaptıkları 

araştırmada, soyada artan azotlu gübrenin nodülasyonu azalttığı, fosforlu gübrenin nodülasyonu 

teşvik ettiğini belirlemişlerdir.  

Gürbüz (1978) tarafından Konya ve Samsun şartlarında daha önce soya ekilmeyen, toprakta 

soya için gerekli Rhizobium bakterisi bulunmayan tarlalarda soya ve bakteri aşılaması ile ilgili 

iki yıllık bir deneme kurulmuştur. Araştırıcı, aşılamanın soyada tane verimini ve tanedeki 

protein oranını arttırdığı, bu artışın aynı tarlaya verilecek 4 kg da-1 azotun soya çeşitlerinde 

sağladığı tane verimi ve protein oranı açısından daha fazla olduğunu tespit etmiştir.  

Kalaidzhieva (1982) beş soya çeşidinde tohuma bakteri aşılaması ve 80 kg ha-1 N 

uyguladıklarını, azot uygulamasıyla karşılaştırıldığında bakteri aşılamasının dört çeşitte 

sırasıyla tane verimini %27.3, %23.9, %11.98 ve %11.35 oranlarında arttırdığını saptamıştır. 

Helaloğlu, (1987) yılında Şanlıurfa ili Köy Hizmetleri Talat Demirören araştırma istasyonunda 

yürütmüş olduğu ikinci ürün 11 soya çeşidinin tek bir bakteri kültürü aşılanarak denendiği 

çalışmasında üç yıllık ortalama verimler 130 ile 252,6 kg da-1 arasında değişmiştir. Atakişi ve 

Arıoğlu (1983a), Çukurova koşullarında soya ve bakteri aşılaması denemesinde en fazla tane 

veriminin 2,5 kg da-1 N + 4 kg da-1 P2O5 + Rhizobium uygulaması sonucu 317.9 kg da-1 olarak 

alındığını bildirmişlerdir. Atakişi ve Arıoğlu (1983b) soyada bakteri ve gübre dozlarının 

tanelerin yağ ve ham protein oranlarında artış meydana getirdiğini, uygun dozdan sonra verilen 

fazla azotlu gübrelerin tanelerdeki protein oranını düşürdüğünü belirlemişlerdir. İşler ve 

Çoşkan (2009) farklı bakteri asılama yöntemlerinin soyada azot fiksasyonu ve tane verimlerine 
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etkilerini belirlemek amacıyla yürüttükleri çalışmada soyada uygulanan bakteri asılama 

yöntemlerinin azot fiksasyonunu arttırdığı ve bu yöntemlerin pratiğe aktarılabilir olduğunu 

bildirmişlerdir. Söğüt (2005) bakteri aşılama ve azotlu gübrenin soyada verim ve verim 

özellikleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla yaptığı çalışmada, bakteri ile aşılanan 

tohumlardan gelişen bitkilerin, bitki boyu, meyve sayısı, 100 tane ağırlığı, hasat indeksi ve 

tohum veriminin, azotlu gübre uygulanan çeşitlere göre daha yüksek olduğunu bildirmiştir.    

Ayrıca çeşit ile aşılama arasındaki interaksiyona göre, aşılamanın özellikle daha geç olgunlaşan 

çeşitlerin verimleri üzerinde daha etkili olduğunu saptamıştır. Güvercin (2009) farklı yerfıstığı 

çeşitlerinde bakteri aşılaması ve demir uygulamalarının nodülasyon ve verime etkisini 

araştırmak amacıyla yaptığı çalışmada nodül oluşumunun olmadığını, dolayısıyla biyomas ve 

çeşitli aksamların N içeriklerinde bakteri aşılamasının herhangi bir etki etmediğini tespit 

etmiştir. Kaya ve ark., (2002) bezelyede farklı bakteri aşılama yöntemleri ve azot dozlarının (0, 

2, 4 ve 6 kg N da-1) verim ve verim öğelerine etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada 

nodül oluşumu, tane verimi ve çevre yönünden tohuma aşılama yapılmasının ve 2-4 kg N da-1 

gübre uygulamasının daha iyi sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir. 

Yağmur ve Engin (2005) Van ekolojik koşullarında farklı fosfor (0, 3, 6, 9 kg P da-1), azot (0, 

2, 4, 6 kg N da-1) ve bakteri aşılamanın nohutta tane verimi ve bazı verim öğeleri üzerine 

etkilerini belirlemek için yaptıkları çalışmada rhizobium bakterisi ile aşılamanın incelenen tüm 

karakterler üzerine etkili olmadığını saptamışlardır. 

Bu proje, hava sıcaklık değerleri yüksek bir iklime sahip Şanlıurfa koşullarına en çok uyum 

gösteren Adasoy soya çeşidi ana ürün olarak ekilmiş olup, farklı azot dozları ve bakteri 

suşlarının verim ve verim özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.  

MATERYAL VE METOD 

Çalışma, 2017 yılında GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Gündaş Araştırma 

istasyonunda yürütülmüştür. Gündaş Araştırma İstasyonu, toprak ana materyali killi kireçli toprak 

tipinde, olup killi–tınlı yapıya sahiptir. Düze yakın eğimli topraklar sığ bir profile sahiptir. Organik 

maddece fakir olan topraklar aşağıya doğru tüm profilleri potasyumca zengindir. Deneme alanının 

bazı kimyasal özellikleri arasında sayılan Ec değeri 0,69-0,71 ds/m arasında, pH 7,8-7,9 ve organik 

madde 1,1-1,3 arasında değişmektedir. Deneme alanının denizden yüksekliği 374 m dir. Coğrafi 

konumu ise 36º 44’  K ve 36º 48’ D. Şanlıurfa ili, Akdeniz ikliminin etkisinde olup, yazlar uzun ve 

çok sıcak, kışlar soğuk geçer. Yaz ile kış, gece ile gündüz arasında ısı farkı fazladır. Araştırmanın 

yürütüldüğü deneme alanının 2017 yılına ilişkin en yüksek sıcaklık, en düşük sıcaklık ve oransal 

nem miktarları şekil 1. de verilmiştir. 
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Şekil 1. 2017 yılna ait bazı iklimsel veriler 

Bu araştırmada materyal olarak; Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsünün tescil etmiş olduğu 

Adasoy çeşidi kullanılmıştır. Aşılama materyali olarak kullanılan bakteri suşları ise Ankara 

Toprak Gübre Enstitüsü’nden sağlanmıştır. 

MATERYAL 
 
ADASOY 
 

Özellik                                     Değeri         

 

Verim                                      400-450 kg da-1 (I. ürün) 350-400 kg da-1 (II. ürün) 

Bitki Boyu                              120-150 cm (I. ürün)     80-120 cm (II. ürün) 

Bitki Büyüme Şekli                Yarı dik 

Yaprak Şekli                           Yuvarlak Oval  

Yaprak Rengi                          Yeşil 

Bakla Rengi                             Kahverengi 

Bakla Tüy Rengi                      Açık kahverengi 

Çiçek Rengi                             Beyaz 

Hilum Rengi                             Kahverengi (ortası beyaz) 

Yatmaya Dayanıklılık              İyi            

Yetişme Süresi                         130-135 gün, (I.ürün)  105-115 gün (II.ürün ) 

 

Teknolojik Özellikleri:    

Protein Oranı (%)         33-36 

Yağ Oranı      (%)         22-24 

Bin Tane Ağırlığı (g)   140-170 

 

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
O

C
A

K

Ş
U

B
A

T

M
A

R
T

N
İS

A
N

M
A

Y
IS

H
A

Z
İR

A
N

T
E

M
M

U
Z

A
Ğ

U
S

T
O

S

E
Y

L
Ü

L

E
K

İM

K
A

S
IM

En Yüksek Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık (°C) Ortalama Nisbi Nem (%)



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 190 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

Metot 

Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Denemede dört farklı azot dozu (0, 4, 8, 12 kg da-1) ana parselleri, bakteri suşları 

(kontrol, 335, 649, 1809 ve USDA 110 nolu) ile aşılama (1 / 100 oranında bakteri / soya tohumu 

) alt parselleri oluşturmuştur (Arıoğlu, 1999). Denemede bütün parsellere eşit olarak 7 kg da-1 

P2O5 eşdeğeri triple süper fosfat uygulanmıştır. Denemeler;  parsel boyu 6 m her parselde 4 

sıra,  sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 5 cm olarak yürütülmüştür.  Aşı materyali olarak kullanılmış 

olan bakteri suşlarının tohumlara daha iyi yapışmasını sağlamak amacıyla hazırlanan % 4 lük 

şeker çözeltisi ilave edilmiş güneş ışığı almayan yarı karanlık bir yerde tohumlara bulaştırılmış 

ve nemini çekildikten hemen sonra ekime geçilmiştir. Ana ürün soya denemesi 05 Mayıs 2017 

tarihinde tavlı toprağa yapılmıştır. 

Deneme yeri, sonbaharda pullukla 20-25 cm derinlikte sürülmüş daha sonra kültivatör 

çekildikten sonra geniş yapraklı yabancı otlara karşı, ekim öncesi herbisit (Trifularin 150 cc da-

1) uygulanmış ve tekrar kültivatörle sürülmüş, goble-disk ve tapan çekilerek ekim hazırlığı 

tamamlanmıştır. Çıkıştan üç hafta sonra ilk çapalama yapılmış olup, toplam vejetasyon süresi 

boyunca 10 defa karık usulü sulama yapılmıştır. 

Hasat ve gözlemler her parselde ortadaki iki sırada, baştan ve sondan 0.5 m kenar tesiri olarak 

atılarak kalan alan üzerinde yapılmıştır. Hasat bitkilerin yapraklarını döktüğü baklaların sarımsı 

kahverengiye döndüğü dönemde elle yapılmıştır.  

Her parselde, verim (kg da-1), bitki boyu (cm), ilk bakla yüksekliği (cm), bitkide bakla sayısı 

(adet/bitki), ve bin tane ağırlığı (g) gözlemleri alınmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel 

analizleri JMP paket programı ile yapılmış olup, uygulamalar arası farklılık LSD testi ile 

değerlendirilmiştir.  

ARAŞTIRMA BULGULARI 

 2017 yılı Gündaş Araştırma İstasyonunda yürütülen ana ürün soya denemesinden elde edilen 

azot dozlarına ait veriler Çizelge 1’de, bakteri suşlarına ait veriler Çizelge 2’de ve azot 

dozlarıxbakteri suşları interaksiyon tablosuna ait değerler çizelgeler halinde verilmiştir.   

Verim (kg da -1) 

Çizelge 1 incelendiğinde denemede azot dozlarının verim değerleri üzerine etkisinin önemli ( 

p<0,01) olduğu görülmektedir. Verimin dekara 270– 304 kg arasında değiştiği çalışmada, en 

yüksek verim aynı gruba giren N1 ve N2 uygulamalarından elde edilmiş olup, sırasıyla 304 kg 

da-1 ve 303 kg da-1 olarak tespit edilmiştir. En düşük verim ise aynı gruba giren N0 ve N3 

uygulamalarından alınmış olup, sırasıyla 270 kg da-1 ve 277 kg da-1 olarak elde edilmiştir. 
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Harran ovası koşullarında daha önce yapılmış ana ürün soya denemesinde (Karakuş ve ark., 

2011) 11 hat ve  4 çeşit kullanılmıştır. Bu çeşitler arasında Adasoy çeşidi çalışmamıza paralel 

bir sonuçla dekara 300,12 kg lık verim performansı göstermiştir.   

Çizelge 2 incelendiğinde çalışmada bakteri suşlarının verim değerleri üzerine etkisinin önemli 

( p<0,01) olduğu saptanmıştır. Verimin dekara 279– 300 kg arasında değiştiği tespit edilmiştir. 

En yüksek verim aynı gruba giren kontrol ve USDA 110 nolu suş uygulamalarından elde 

edilmiş olup, sırasıyla 300 kg da-1 ve 294 kg da-1 olarak elde edilmiştir. En düşük verim ise aynı 

gruba giren 649, 1809 ve 335 nolu suş uygulamalarında görülmüş olup, sırasıyla 279 kg da-1, 

284 kg da-1 ve 285 kg da-1 olarak elde edilmiştir. 

Çalışmada, azot dozlarıxbakteri suşları interaksiyonunun verim değerleri üzerine etkisinin 

önemli olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 3). Verimin dekara 248–318 kg arasında değiştiği, 

en yüksek verim N2xS0 interaksiyonundan alınırken, en düşük verim ise N0xS2 

interaksiyonundan elde edilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde azotlu gübrelemenin 

verimi istatistiksel olarak olumlu yönde etkilediği, bakteri suşları verimi artırmadığı ve 

azotxsuş interakiyonunun önemli olmadığı belirlenmiştir. Yağmur ve Engin (2005)’de 

yaptıkları farklı fosfor ve azot dozları ile bakteri aşılamanın tane verimi üzerine azotun etki 

ettiğini, aşılamanın ve aşılamaxazot interaksiyonun ise önemli bir etkisinin olmadığını 

bildirmektedirler. Adı geçen araştırıcıların bulguları ile bu çalışmanın bulguları paralellik 

göstermektedir. 

 
Çizelge 1. Ana ürün soya denemesinde azot dozlarına ait veriler 

 

Azot Dozları 

Verim** (kg 

da-1) 

   Bitki 

       Boyu** 

  (cm) 

İlk Bakla 

Yüksekliği*  

(cm) 

B.Bakla 

Sayısı 

(adet/bitki) 

Bin ** 

Tane Ağır. 

(g) 

N0 (Kontrol)     270 b  106 c     21 a    58 148 b  

N1 (4 kg da-1) 
   303 

a 
 117 b     20 a    64 159 a  

N2 (8 kg da-1) 304 a  118 ab     17 ab    67 164 a  

N3 (12 kg da-1) 277 b  125 a     14 b    65 162 a  

LSD 16.02   7.28 4.24   Ö.D 6.34 

*  : gruplar arasındaki fark% 5 önem seviyesine göre önemli bulunmuştur. 
** : gruplar arasındaki fark% 1 önem seviyesine göre önemli bulunmuştur. 
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Çizelge 2. Ana ürün soya denemesinde bakteri suşlarına ait veriler 

 

Azot Dozları 

     Verim **  

 (kg da-1
) 

Bitki Boyu 

(cm) 

İ.B.Y  

 (cm) 

B.Bakla 

Sayısı 

(adet/bitki) 

Bin  

Tane Ağır. 

(g) 

S0 (Kontrol) 300 a  117   18       64 162 

S1 (335 nolu suş) 285 b  114   18       62 159 

S2 (649 nolu suş) 279 b  118   18       63 157 

S3 (usda 110 nolu suş) 294 a  116   18       63 156 

S4 (1809 nolu suş) 284 b  116   18       65 157 

LSD 8.36       Ö.D Ö.D       Ö.D           Ö.D 

 

 

Çizelge 3. Ana ürün soya denemesinde azot dozlarıxbakteri suşları interaksiyonun verim varyans 

analizi sonucu tablosu ait değerler 

Azot Dozları 
S0 

(Kontrol) 

S1 (335 

nolu suş) 

S2 (649 nolu 

suş) 

S3 (usda 110 

nolu suş) 

S4 (1809 

nolu suş) 
Ortalama 

N0 (Kontrol) 286 264 248 284 267 269,8 

N1 (4 kg da-1
) 311 304 301 299 298 302,6 

N2 (8 kg da-1
) 318 299 297 316 292 304,4 

N3(12 kg da-1
) 284 274 273 275 279 277 

Ortalama 299,75  285,25 279,75 293,5 284  

LSD Ö.D Cv (%) 3,48 

 

Bitki Boyu (cm) 

Çizelge 1 incelendiğinde çalışmada, azot dozlarının bitki boyu değerleri üzerine etkisinin 

önemli (p<0.01) olduğu tespit edildiği görülmektedir. Bitki boyu değerlerine bakıldığında 106-

125 cm arasında değiştiği tespit edilmiştir. En yüksek bitki boyu N3 uygulamalarından 

alınırken, en düşük bitki boyu değeri kontrolden elde edilmiştir.  

Denemede bakteri suşlarının bitki boyu değerleri üzerine etkisinin önemli olmadığı 

saptanmıştır (Çizelge 2.). Bitki boyu 114-118 cm arasında değiştiği tespit edilmiştir. En yüksek 

bitki boyu değeri 649 nolu suş uygulamasından elde edilirken, en düşük bitki boyu değeri 335 

nolu suş uygulamasından elde edilmiştir. 

Çizelge 4 incelendiğinde ana ürün soya denemesinde azot dozlarıxbakteri suşları 

interaksiyonunun bitki boyu değerleri üzerine etkisinin önemli olmadığı tespit edilmiştir. Bitki 

boyu değerleri 105–129 cm arasında değiştiği tespit edilmiştir. En yüksek bitki boyu değeri 

N3xS0 interaksiyonundan alınırken, en düşük bitki boyu ise N0xS1 interaksiyonundan elde 

edilmiştir. Öz (2002)’de yaptığı farklı bitki popülasyonları ve azot dozlarının soyada etkilerini 

araştırdığı çalışmada, azot dozlarının artması ile birlikte bitki boyunun artış gösterdiğini 

bildirmektedir. Çalışmamızdaki azot dozlarının bitki boyu değerleri üzerine etkileri adı geçen 

araştırıcının bulguları ile uyum göstermektedir. 
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Çizelge 4. Ana ürün soya denemesinde azot dozlarıxbakteri suşları interaksiyonun bitki boyu varyans 

analizi sonucu tablosu ait değerler 

Azot Dozları S0 (Kontrol) 
S1 (335 

nolu suş) 

S2 (649 nolu 

suş) 

S3 (usda 110 

nolu suş) 

S4 (1809 nolu 

suş) 
Ortalama 

N0 (Kontrol) 105 105 106 105 107 105,6 

N1 (4 kg da-1
) 116 116 119 118 115 116,8 

N2 (8 kg da-1
) 120 117 121 117 118 118,6 

N3(12 kg da-1
) 129 121 126 123 125 124,8 

Ortalama 117,5 114,75 118 115,75 116,25  

LSD       Ö.D         Cv (%) 4,67 

 

İlk Bakla Yüksekliği (cm) 

Çizelge 1 incelendiğinde soya denemesinde azot dozlarının İlk bakla yüksekliği değerleri 

üzerine etkisinin önemli ( p<0.05) olduğu tespit edilmiştir.  İlk bakla yüksekliği değerleri 14-

21 cm arasında değiştiği belirlenmiştir. En yüksek ilk bakla yüksekliği aynı gruba giren kontrol 

ve N1 uygulamalarından, en düşük ilk bakla yüksekliği N3 uygulamalarından saptanmıştır. 

Karaaslan ve ark.,(2011) 2009 ve 2010 yıllarında Diyarbakır Güneydoğu Anadolu Tarımsal 

Araştırma Enstitüsünde bakteri aşılaması yapmadan 19 çeşit ve hat soya denemelerinde ilk 

bakla boyu yükseklikleri arasında istatistiki olarak fark tespit etmişlerdir. İlk bakla 

yüksekliklerinin 12.7 ile 22.0 cm arasında değiştiğini bildirmektedirler. Denemede elde edilen 

değerlerle aynı iklim kuşağında yer alan Diyarbakır da yapılan araştırma arasında uyum 

gözlenmiştir. 

Çalışmada bakteri suşlarının ilk bakla yüksekliği değerleri üzerine etkisinin önemli olmadığı 

saptanmıştır (Çizelge 2). İlk bakla yüksekliği tüm uygulamalarda 18 cm olarak belirlenmiştir.  

Çizelge 5 incelendiğinde soya denemesinde azot dozlarıxbakteri suşları interaksiyonunun ilk 

bakla yüksekliği değerleri üzerine etkisinin önemli olmadığı tespit edilmiştir. İlk bakla 

yüksekliği değerleri 14– 21 cm arasında değiştiği tespit edilmiştir. En yüksek ilk bakla 

yüksekliği değeri N0xS3, N0xS4, N0xS2, N0xS1 interaksiyonlarından alınırken, en düşük ilk 

bakla yüksekliği ise N3xS2, N3xS0, N3xS3   interaksiyonlarından elde edilmiştir.  İlk bakla 

yüksekliğinin çiçeklenme başlangıcına bağlı oluşu ve ilk çiçeklenme zamanının daha çok 

genetik faktörlerce belirlenmesi, çevre faktörleri etkisiyle ortaya çıkan değişimin çok az olması 

nedeniyle, ilk bakla yüksekliği üzerine azotlu gübrenin etkisi olduğu konusunda kesin bir şey 

söylenememektedir. 
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Çizelge 5. Ana ürün soya denemesinde azot dozlarıxbakteri suşları interaksiyonun ilk bakla yüksekliği 

varyans analizi sonucu tablosu ait değerler 

 

Azot Dozları S0 (Kontrol) 
S1 (335 

nolu suş) 

S2 (649 nolu 

suş) 

S3 (usda 110 

nolu suş) 

S4 (1809 nolu 

suş) 
Ortalama 

N0 (Kontrol) 20 21 21 21 21 20,8 

N1 (4 kg da-1
) 20 20 19 20 19 19,6 

N2 (8 kg da-1
) 17 17 18 17 17 17,2 

N3(12 kg da-1
) 14 15 14 14 15 14,4 

Ortalama 17,75 18,25 18 18 18  

LSD       Ö.D         Cv(%) 12,44 

 

 

 

Bitkide bakla sayısı (adet/bitki) 

Çalışmada azot dozlarının bitkide bakla sayısı değerleri üzerine etkisinin önemli olmadığı tespit 

edilmiştir (Çizelge 1). Bitkide bakla sayısı değerlerine bakıldığında 58-67 adet/bitki arasında 

değiştiği tespit edilmiştir. En yüksek bitkide bakla sayısı N2 uygulamalarından alınırken, en 

düşük bitkide bakla sayısı değeri kontrolden elde edilmiştir.  

Çizelge 2 incelendiğinde denemeye konu olan bakteri suşlarının bitkide bakla sayısı değerleri 

üzerine etkisinin önemli olmadığı saptanmıştır. Bitkide bakla sayısı 62-65 adet/bitki arasında 

değiştiği tespit edilmiştir. En yüksek bitkide bakla sayısı değeri 1809 nolu suş 

uygulamalarından elde edilirken, en düşük bitkide bakla sayısı değeri 335 nolu suş 

uygulamalarından elde edilmiştir. 

Çizelge 6 incelendiğinde ana ürün soya denemesinde azot dozlarıxbakteri suşları 

interaksiyonunun bitkide bakla sayısı değerleri üzerine etkisinin önemli olmadığı tespit 

edilmiştir. Bitkide bakla sayısı değerleri 50– 70 adet/bitki arasında değiştiği saptanmıştır. En 

yüksek bitkide bakla sayısı değeri N2xS0 interaksiyonundan alınırken, en düşük bitkide bakla 

sayısı ise N0xS0 interaksiyonundan elde edilmiştir. Söğüt (2005)’de yaptığı soyada aşılama ve 

azotlu gübre uygulamasının bitkide bakla sayısına önemli bir etkisinin olmadığını 

bildirmektedir. Adı geçen araştırıcıların bulguları ile bu çalışmanın bulguları paralellik 

göstermektedir. 
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Çizelge 6. Ana ürün soya denemesinde azot dozlarıxbakteri suşları interaksiyonun bitkideki bakla 

sayısı varyans analizi sonucu tablosu ait değerler 

Azot Dozları S0 (Kontrol) 
S1 (335 

nolu suş) 

S2 (649 nolu 

suş) 

S3 (usda 110 

nolu suş) 

S4 (1809 nolu 

suş) 
Ortalama 

N0 (Kontrol) 50 54 62 60 61 54,7 

N1 (4 kg da-1
) 68 62 64 62 65 64,2 

N2 (8 kg da-1
) 70 67 65 66 67 67 

N3(12 kg da-1
) 67 65 62 66 65 65 

Ortalama 63,75 62 63,25 63,5 64,5  

LSD       Ö.D            Cv (%) 13,14 

 

 

Bin Dane Ağırlığı (g) 

Araştırma sonuçlarına göre, azot dozlarının bin dane ağırlığı değerleri üzerine etkisinin önemli 

( p<0,01) olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1). Bin dane ağırlığı ise 148-164 g arasında 

değişmiştir. En yüksek bin dane ağırlığı aynı gruba giren N2, N3 ve N1 uygulamalarından elde 

edilmiş olup, sırasıyla 164 g, 162 g ve 159 g olarak elde edilmiştir. En düşük bin dane ağırlığı 

ise kontrolden elde edilmiştir.  

Çizelge 2 incelendiğinde ise soya denemesinde bakteri suşlarının bin dane ağırlığı değerleri 

üzerine etkisinin önemli olmadığı saptanmıştır. Bin dane ağırlığı 156-162 g arasında değiştiği 

tespit edilmiştir. En yüksek bin dane ağırlığı değeri kontrolden elde edilirken, en düşük bin dane 

ağırlığı değeri USDA 110 nolu suş uygulamalarından elde edilmiştir. 

Çizelge 7 incelendiğinde ana ürün soya denemesine konu olan azot dozlarıxbakteri suşları 

interaksiyonunun bin dane ağırlığı değerleri üzerine etkisinin önemli olmadığı tespit edilmiştir. 

Bin dane ağırlığı değerleri 147– 171 g arasında değiştiği tespit edilmiştir. En yüksek bin dane 

ağırlığı değeri N2xS0 interaksiyonundan alınırken, en düşük bin dane ağırlığı ise aynı gruba 

giren N0xS1, N0xS2 ve N0xS3 interaksiyonlarından elde edilmiştir.  

Öz (2002)’de yaptığı farklı bitki popülasyonları ve azot dozlarının soyada etkilerini araştırdığı 

çalışmada, azot dozlarının artması ile birlikte bin dane ağırlığının artış gösterdiğini 

bildirmektedir. Adı geçen araştırıcının bulguları ile bu çalışmanın bulguları farklılık 

göstermektedir. Yağmur ve Engin (2005)’de yaptıkları farklı fosfor ve azot dozları ile bakteri 

aşılamanın bin dane ağırlığı üzerine azotun etki ettiğini, aşılamanın ve aşılamaxazot 

interaksiyonun ise önemli bir etkisinin olmadığını bildirmektedirler. Bu sonuçlar çalışma 

sonucunu desteklemektedir. 
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Çizelge 7. Ana ürün soya denemesinde azot dozlarıxbakteri suşları interaksiyonun bin dane ağırlığı 

üzerine varyans analizi sonucu tablosu ait değerler 

Azot Dozları 
S0 

 (Kontrol) 

S1 (335 

nolu suş) 

S2 (649 

 nolu suş) 

S3 (usda 110 

nolu suş) 

S4 (1809  

nolu suş) 
Ortalama 

N0 (Kontrol) 150 147 147 147 151 148,4 

N1 (4 kg da-1
) 167 159 155 159 154 158,8 

N2 (8 kg da-1
) 171 167 160 156 163 163,4 

N3(12 kg da-1
) 158 163 166 163 158 161,6 

Ortalama 161,5 159 157 156,25 156,5  

LSD       Ö.D          Cv (%) 4,44 

 
 
SONUÇ 

Azot uygulamalarının uygun dozda kullanıldığında verimi olumlu yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. Aşırı derecede azotlu gübre kullanımı ekonomik olmadığı gibi verimi olumsuz 

yönde de etkilemiştir.  Araştırmada kullanılan azot dozlarından en yüksek verimi dekara 4 kg 

ve 8 kg uygulamalarından elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan bakteri suşlarının yüksek 

sıcaklıktan dolayı yeterince nodül bağlamadığı saptanmıştır. Bu durum doğal bakterilerin 

aşılanan bakterilere göre bölgedeki sıcaklık ve nem faktörlerine daha iyi adapte olmuş 

olmalarını şeklinde açıklamak yanlış olmaz. Özellikle Şanlıurfa ilinde soya bitkisi için 

çiçeklenme dönemine rastlayan Ağustos ayı sıcaklık değerlerinin çok yüksek olması da bakteri 

uygulamalarının sonuçlarını etkilemiş olması olasıdır. Sıcaklık genel bitki metabolizmasını 

etkilediği gibi, nodül oluşumu ve N2- fiksasyonu üzerinde de önemli düzeyde etkisi 

bulunmaktadır. Baklagil- Rhizobium/Bradyrhizobium simbiyotik sisteminde optimum kök 

sıcaklığı 28 oC’dir. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda bu sistem zarar görmektedir. 

Rhizobium/Bradyrhizobium bakterileri 40oC’nin üzerinde ki sıcaklıklarda etkilerini 

kaybetmektedirler (Junior ve ark., 2005).  Bununla birlikte USDA 110 şusu bölge şartlarına 

toleranslı olabileceği yönünde gözlemler alınmıştır. Gelecekte yapılacak bakteri çalışmalarında 

sıcaklığa daha tolerant suşların denenmesi bu konudaki çalışmaların başarıya ulaşmasının ön 

koşulu durumundadır. Bu nedenle bölgede soya tarımında maksimum verim için uygun dozda 

taban ve üst gübrelemenin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  
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ÖZET 

Toprak sıkışmaları bitki gelişimini engelleyen ve ürün verimliliğini azaltan önemli bir 

problemdir. Toprak sıkışmalarına müdahale etmemek bitki köklerinin toprağın alt katmanlarına 

ulaşmasını engelleyip, bitkinin gerekli besin ve suya ulaşımını etkileyeceğinden dolayı, ürün 

miktarını ciddi oranlarda düşürebilmektedir. Topraktaki sert tabakaları parçalamak ve toprak 

sıkışmalarını azaltmak için dipkazanlar kullanılmaktadır. Dipkazanlar toprağı alt üst etmeden 

işlerler. Dipkazan uygulaması sırasında işlem derinliğindeki toprak katmanları arasında ciddi 

bir yer değiştirme olmaz. Fakat dipkazanları daha etkin bir şekilde kullanmak amacı ile 

dipkazanlara eklenen levhalar sayesinde toprağın üst yüzeyinin ya da toprak yüzeyindeki 

maddelerin toprağın alt tabakalarına karıştırılması da sağlanmaktadır. Ayrıca, kullanılan ek 

levhalarla, toprağın alt tabakalarındaki katmanlarında birbiri ile karışması sağlanır ve daha 

geniş bir toprak parçasının sıkışıklığı azaltılabilir. Dipkazanların ve ek levhaların tasarımları 

veya performans analizleri genellikle deneysel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Fakat 

deneysel çalışmalar yüksek maliyetli ve zaman alıcıdır. Ayrıca deneysel çalışmaların 

yapılabilmesi için deneysel çalışmaya uygun toprak koşullarına ihtiyaç duyulur. Eğer deneysel 

çalışmaların bilgisayar ortamında simülasyonu yapılabilirse, yüksek maliyetli ve zaman alıcı 

saha çalışmalarına olan ihtiyaç ortadan kalkar. Bilgisayar yazılım teknolojilerindeki 

gelişmelere bağlı olarak, bilgisayar simülasyonlarının tarım alet ve makinelerinin tasarımı ve 

analizinde kullanılmaları günden güne artış göstermektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, 

ayrık elemanlar metodunun toprak ve alet arasındaki etkileşimin bilgisayar ortamında 

modellenmesinde etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada, dipkazan 

kullanımındaki toprak hareketinin simülasyonu ayrık elemanlar metodu kullanılarak 

yapılmıştır. Simülasyon sonuçları ayrıca deneysel yöntemlerden elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucu dipkazan kullanımındaki toprak hareketinin, ayrık 

elemanlar metodu ile yapılan simülasyon sonuçları ile benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. 
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Çalışmanın sonuçları ayrık elemanlar metodunun toprak hareketini modellemede verimli bir 

şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.                   

Anahtar Kelimeler: Ayrık elemanlar metodu, dipkazan, toprak hareketi 
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EFFECT OF RIPPER AND ADDITIONAL PLATES ON SOIL MOVEMENT USING 

FIELD EXPERIMENT AND COMPUTER SIMULATION      

 

 

 

ABSTRACT 

Soil compaction is an important problem which can prevents plant growth and reduces yield. 

Failure to intervene with soil compaction can cause plant roots to access deep soil layers, in 

where abundant nutrition and water are available, and thus significantly reduces the yield. 

Subsoilers are used to reduce soil compaction. Subsoilers fractures the compacted soil without 

overturning it. No or minimum mixing occurs between soil layers during the subsoil 

application. In order to use the subsoilers more effectively, additional plates fitted to the rear of 

the subsoiler are used to allow topsoil layers (or surface applied amendments) to be incorporated 

to the deeper soil layers. Additional plates also allow (a) mixing of deeper soil layers and (b) 

increasing loosened soil area. Design and performance evaluation of the subsoiler and 

additional plates are generally carried out using resource intensive and time-consuming field 

works which can only be undertaken at certain times of the year. If the soil-subsoiler interaction 

can be modelled using computer simulations field works can be avoided. With the rapid 

development of computer and software technology, the use of computer simulations in the 

design and analysis of agricultural machinery has increased. Recent studies have shown that 

the discrete element method can be effectively used for modeling of the soil and tool interaction. 

In this study, the interaction between soil and subsoiler has been modeled using discrete element 

method. Simulation results were also compared to the experimental results. Results showed that 

soil movement results observed in the tests agrees well with the simulation results. The results 

of the study show that the discrete element method can be used in modelling soil movement. 

Keywords: Discrete element method, deep ripper, soil movement 
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1. GİRİŞ 

Toprak sıkışmaları bitki gelişimini engelleyen ve ürün verimliliğini azaltan önemli bir 

problemdir. Toprak sıkışıklığını ya da toprak direnci konik penetrometre kullanılarak ölçülür 

(ASAE, 1999). Eğer ölçülen toprak direnci 2,5 MPa’nın üzerinde ise, toprak sıkışık toprak 

olarak adlandırılır. Sıkışık topraklar bitki köklerinin toprağın alt katmanlarına ulaşmasını ve 

dolayısı ile bitkinin gerekli besin ve suya ulaşımını engel olurlar. Bunun sonucu olarak da ürün 

miktarını ciddi oranlarda düşer. Topraktaki sert tabakaları parçalamak ve toprak sıkışmalarını 

azaltmak için dipkazanlar kullanılmaktadır. Dipkazanlar toprağı alt üst etmeden işlerler. Fakat 

toprak sıkışıklığını gidermek her zaman başlı başına bir çözüm değildir. Bazı durumlarda 

toprağın alt tabakalarına organik madde (toprakta eksik olan elementleri eklemek için) ya da 

kireç (toprak asitlenmesini gidermek için) gibi çeşitli diğer maddeler eklenmesi gerekebilir. 

Fakat bu iş için ikinci bir tarım aleti kullanımına gerek duyulur. Buda üretim için gerekli olan 

enerji miktarını ve dolayısı ile de üretim maliyetini ciddi miktarda artırır. Dipkazan uygulaması 

sırasında işlem derinliğindeki toprak katmanları arasında ciddi bir yer değiştirme olmaz. Diğer 

bir deyişle toprağa üretim için gerekli olan ek maddeler dipkazanlar vasıtası ile toprağa 

karıştırılamaz. Fakat dipkazanları daha etkin bir şekilde kullanmak amacı ile dipkazanlara 

eklenen levhalar sayesinde toprağın üst yüzeyinin ya da toprak yüzeyindeki maddelerin 

toprağın alt tabakalarına karıştırılması sağlanmaktadır. Ayrıca, kullanılan ek levhalarla, 

toprağın alt tabakalarındaki katmanlarında birbiri ile karışması sağlanır ve daha geniş bir toprak 

parçasının sıkışıklığı azaltılabilir (Parker et al. 2019). Yapılan araştırmalar ek levha 

kullanımının ürün miktarını ciddi bir şekilde artırdığını göstermiştir (Blackwell et al. 2016). 

Fakat ek levhalar üzerinden toprağın üst yüzeyinin ya da toprak yüzeyindeki maddelerin, 

toprağın alt tabakalarına nasıl hareket ettiği ve toprağın alt katmanlarında nasıl bir karışma 

olduğu henüz tam olarak araştırılmamıştır.    

Dipkazanların ve ek levhaların tasarımları veya performans analizleri genellikle deneysel 

yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Deneysel yöntemler performans analizleri için pratik 

sonuçlar vermelerine rağmen, yüksek maliyetli ve zaman alıcıdırlar. Ayrıca deneysel 

çalışmaların yapılabilmesi için deneysel çalışmaya uygun toprak koşullarına ihtiyaç duyulur. 

Eğer deneysel çalışmaların bilgisayar ortamında simülasyonu yapılabilirse, yüksek maliyetli ve 

zaman alıcı saha çalışmalarına olan ihtiyaç ortadan kalkar ve daha fazla sayıda ve farklı tasarım 

çabuk ve hassas bir şekilde analiz edilebilir. Bilgisayar yazılım teknolojilerindeki gelişmelere 

bağlı olarak, bilgisayar simülasyonlarının tarım alet ve makinelerinin tasarımı ve analizinde 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 204 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

kullanılmaları günden güne artış göstermektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, ayrık 

elemanlar metodunun toprak ve alet arasındaki etkileşimin bilgisayar ortamında 

modellenmesinde etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir (Ucgul, et al. 2018; Tekeste 

et al. 2019; Barr et al. 2019; Zeng et al. 2020).  

Bu çalışmada, dipkazan ve ek levha kullanımındaki toprak hareketinin simülasyonu ayrık 

elemanlar metodu kullanılarak yapılmıştır. Simülasyon sonuçları ayrıca deneysel yöntemlerden 

elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amacı (a) dipkazanlarda ek levha 

kullanıldığında toprağın üst yüzeyinin ya da toprak yüzeyindeki maddelerin, toprağın alt 

katmanlarına nasıl hareket ettiğini ve (2) toprağın alt katmanlarındaki toprak hareketlerini 

incelemektir.      

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Dipkazanlara eklenen levhaların verimli bir şekilde kullanılabilmesi için toprağın nem 

değerinin çok düşük olması istenir. Bu, toprağın üst yüzeyinin ya da toprak yüzeyindeki 

maddelerin, toprağın alt katmanlarına etkin bir şekilde iletilmesi için elzemdir. Bu çalışmada, 

dipkazanlara eklenen levhalardaki toprak hareketini incelemek amacı ile nem oranı düşük 

kumlu bir toprakta (%1,2 nem oranı ve 1,45 kgm-3 yığın yoğunluğu), deneysel bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmada toprağın 0-50mm, 100-150mm ve 200-250mm 

derinliğine mavi renkli kum yerleştirilmiştir (Şekil 1). Daha sonra bu alana üzerine ek levha 

eklenen dipkazanlarla 600mm derinlik ve 4km s-1 hızla toprak işleme uygulanmıştır (Şekil 2). 

Ek levha toprak yüzeyinden 150mm aşağıda konumlanmıştır. Toprak işleme sonrasında alan 

traktörün hareket doğrultusunda kazılarak mavi renkli kumun toprak içerisinde nasıl yer 

değiştirdiği (Şekil 3) nitel olarak analiz edilmiştir.  

          

(a)                                                (b)                                              (c) 
Şekil 1.  Toprağın çeşitli katmanlarına yerleştirilen mavi renkli kum (a)0-50mm, (b) 100-150mm, (c) 200-250mm 
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      (a)                                                              (b) 

                   Şekil 2. (a) Dipkazan ve ek levha, (b) Tarım aletine bağlanmış dipkazan 

 

Şekil 3. Dipkazan uygulaması sonrası hareket doğrultusunda kazılan toprak profili 

Yapılan deneyden sonra aynı işlem bilgisayar ortamında ayrık elemanlar metodu kullanılarak 

modellenmiştir. Simülasyon EDEM yazılımı kullanılarak DELL Precision T7810 (Dual Intel 

Xeon E5-2690 v4 @ 2.6 GHz and 128 GB RAM) model bir bilgisayar kullanılarak yapılmıştır. 

Simülasyonda toprağı uygun bir şekilde modellemede kullanılan ve Ucgul et al. (2015) 

tarafından tavsiye edilen bir matematik model olan lineer kohezyon modeli entegre edilmiş 

histeretik yay modeli kullanılmıştır. Bu modelin detaylı matematiksel eşitlikleri EDEM (2011) 

ve Ucgul et al. (2015)’den incelenebilir.  

Ayrık elemanlar metodu partiküller arasındaki etkileşime dayandığından, partikül sayısındaki 

artış toplam simülasyon süresini uzatacaktır. Bu nedenle üç boyutlu ayrık elamanlar modeli 

kullanılarak yapılacak simülasyonlarda gerçek toprak partikül boyutlarında (<2mm) partikül 

kullanmak mümkün değildir. Bu durumda daha büyük partiküller kullanılacağı için malzeme 

ve etkileşim parametrelerinin, kullanılacak partikül boyutuna göre kalibre edilmesi 

gerekmektedir (Üçgül, 2018). Bu çalışmada toprak parçacıklarını modellemek için 7,5 mm 

nominal yarıçaplı küresel partiküller kullanılmıştır. Simülasyon için 6 m uzunluğunda, 1,25 m 

genişliğinde ve 1 m derinliğinde, daha önceden kalibre edilmiş ve kumlu yapılı bir toprağı 

temsil eden, sanal bir toprak parçası 2.907.951 adet partikül üretilerek, 1,45 kg m-3 yığın 

yoğunluğunda, oluşturulmuştur. Deneysel çalışma ile karşılaştırma yapılabilmesi için sanal 

Ek levha 
Dip kazan 
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toprak parçasının 0-50mm, 100-150mm ve 200-250mm derinliğindeki kısımları mavi renge 

boyanmıştır (Şekil 4).  

Simülasyonda kullanılan parametreler Çizelge 1 de sunulmuştur. Sanal toprak parçası 

oluşturulduktan sonra simülasyonda kullanılan dipkazan ve ek levhaların üç boyutlu modelleri 

yapılarak, simülasyona aktarılmıştır (Şekil 4). Simülasyon aynı deneysel çalışmada olduğu gibi 

600 mm derinlik ve 4kms-1 hızda yapılmıştır (Ek levha toprak yüzeyinden 150mm aşağıda 

konumlanmıştır). 

Simülasyon için gerekli işlem zamanını kısaltmak için sadece bir dipkazan modellenmiştir. 

Simülasyon sonucu mavi renkle gösterilen toprak katmanlarının hareketlerini niteliksel olarak 

incelenmek için simülasyon tamamlandıktan sonra hareket doğrultusunda topraktan kesitler 

alınıp, sonuçlar testlerden ede edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 1. Ayrık elemanlar metodu simülasyonunda kullanılan parametreler 

 Özellik Değeri 

Toprak partiküllerinin yoğunluğu (kg m-3) 2,600 

Dipkazan metalinin yoğunluğu (kg m-3) 7,861 

Toprağın kayma modülü (Pa) 5 x 107 

Dipkazan metalinin kayma modülü (Pa) 7.9 x 1010 

Toprağın Poisson oranı 0.3 

Dipkazan metalinin Poisson oranı 0.3 

Toprağın kayma gerilmesi (Pa) 4,04 x 106 

Toprağın toprak üzerindeki geri getirme katsayısı 0.6 

Toprağın toprak üzerindeki sürtünme katsayısı 0.76 

Toprağın metal üzerindeki sürtünme katsayısı 0.6 

Toprağın toprak üzerindeki yuvarlanma direnci 0.248 

Toprağın metal üzerindeki yuvarlanma direnci 0.01 

Kohezyon enerji yoğunluğu (J m-3) 7.090,8 
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Şekil 4. Simülasyondan alınan ekran görüntüleri 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Deneysel olarak ve ayrık elemanlar metodu simülasyonu ile elde edilen 0-50mm, 100-150mm 

ve 200-250mm’deki toprak katmanlarının hareketleri Şekil 5 ve 6’da verilmiştir. Şekil 5’de 

görüldüğü gibi 0-50mm’lık toprak katmanı çok küçük bir oranda işlem derinliğinin yarısından 

daha az bir derinliğe kadar karıştırılabilmektedir. Ayrık elemanlar metodunda elde edilen 

sonuçlarda bu sonuçla benzerlik göstermektedir (Şekil 6a).      

   

(a)                                                                       (b) 
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(c) 

Şekil 5. Deneysel olarak elde edilen toprak katmanı hareketleri (a) 0-50mm, (b) 100-

150mm, (c) 200-250mm 

   
(a)                                                                       (b) 

 
(c) 

Şekil 6. Ayrık elemanlar metodu ile elde edilen toprak katmanı hareketleri (a) 0-50mm, (b) 

100-150mm, (c) 200-250mm (gölgeli alan işlem derinliğini göstermektedir) 
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100-150mm ve 200-250mm arasındaki toprak katmanlarının ise önce yukarı yönlü bir 

hareketle, toprağın üst katmanlarına doğru itildiği, daha sonra ek levhadaki plakalar arasındaki 

boşluktan dolayı alt katmanlara doğru karıştığı görülmektedir (Şekil 5b ve 5c). Alt katmanlara 

karıştırılan miktar ise oldukça düşüktür. Ayrık elemanlar metodu kullanılarak yapılan 

simülasyonda ise benzer bir trend saptanmış fakat aşağı katmanlara karıştırılan miktarın deney 

sonuçlarından bir miktar daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Şekil 6b ve 6c). Deney ve 

simülasyon sonuçları arasındaki bu farkın toprağın alt katmanlarındaki nem miktarının üst 

katmanlara göre daha fazla olduğundan dolayı olduğu düşünülmektedir. Zira simülasyonda 

bütün toprak profilinin nem oranının %1,2 olduğu varsayılmıştır. Toprak profilinin daha hassas 

bir şekilde, çok katmanlı olarak, kalibrasyonu yapıldığı takdirde daha yakın sonuçlar elde 

edileceği beklenmektedir.         

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, ayrık elemanlar metodu kullanılarak, bilgisayar ortamında, dipkazana takılan ek 

levhaların çeşitli derinlikteki toprak katmanlarını nasıl karıştırdığı incelenmiştir. Çalışmanın 

sonucunda dipkazan ve ek levha kullanımındaki toprak hareketinin, ayrık elemanlar metodu ile 

yapılan simülasyon sonuçları ile benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca ayrık elemanlar 

metodunun toprak hareketini modellemede verimli bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir.                   
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FARKLI TERBİYE SİSTEMLERİ UYGULANAN BAZI ARMUT ÇEŞİTLERİNİN 
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ÖZET 

Bu çalışma, Tokat koşullarında BA 29 anacına aşılı Deveci ve Santa Maria armut çeşitlerinde 

yürütülmüştür. Araştırmada, tek sıralı 3,5x1,0 m mesafe ile dikilen fidanlara Dik Kordon, Tek 

Kollu Kordon ve Y Palmet terbiye sistemleri uygulanmıştır. Tel-herek kombinasyonu üzerinde 

geliştirilen ağaçların; vejetatif gelişimi, verim ve meyve kalite performansları incelenmiştir. En 

yüksek verim değerleri Y-Palmet terbiye sisteminde ve Deveci çeşidinde saptanmıştır. Aynı 

yılda, Santa Maria çeşidi en yüksek gövde kesit alanı oluşturmuştur. Taç hacmi, Y-Palmet 

sistemi ve Deveci çeşidinde daha yüksek çıkmıştır. Meyve ağırlığı ve kimyasal özellikler 

yalnızca çeşitler arasında farklılık göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: Armut, BA, terbiye sistemi, büyüme ve verim 
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THE GROWTH YIELD AND FRUIT QUALITY OF SOME PEAR CULTIVARS IN 

DIFFERENT TRAINING SYSTEMS  

 

 

ABSTRACT 

This study was carried out with Deveci and Santa Maria pear cultivars grafted on BA pear 

rootstocks in Tokat ecological conditions. In the study, Vertical Cordon, One Arm Cordon and 

Y Palmette, training systems were applied on the trees planted with 3,5x1,0 m intervals where 

all the trees. The vegetative growth, yield and fruit quality performances of the trees constituted 

on wire-stake combination system were analyzed. The highest yield values were detected on 

Y-Palmet training system and the Deveci cultivar. At the same year, Santa Maria Smith cultivar 

gave the highest values in trunk cross-sectional area. Canopy volume was higher in Y-Palmet 

system and Deveci cultivar. Fruit mass and chemical properties showed difference only 

between varieties. 

Keywords: Pear, BA, training system, growth and yield 
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GİRİŞ  

Armut (Pyrus communis L.), elmadan sonra dünyada en fazla kültürü yapılan ılıman iklim 

meyve türüdür (Özçağıran ve ark., 2004). Kültür armudu bütün dünya üzerinde elma kültürünün 

yayıldığı hemen her yerde yetiştirilmektedir. Türkiye de armut yetiştiriciliği bütün 

bölgelerimize yayılmıştır (Özbek, 1978). Ülkemizde son yıllarda bodur meyveciliğin artmasına 

paralel olarak armut üretim alanlarında da yıldan yıla bir artış meydana gelmiştir. Armut, 

Dünya’da 1.734 milyon ha’lık alanda ve 23.919.075 tonluk üretimi ile önemli meyve türleri 

arasında yer alır (Anonymous, 2019). 2019 yılı TÜİK verilerine göre ülkemiz 262.985 da alanda 

yetiştiriciliği yapılan Armut’un 530.723 ton üretim kapasitesi ile dünyanın 5. büyük üreticisi 

konumundadır (Anonim, 2020). 

Türkiye’de armut yetiştiriciliği son yıllara kadar çöğür anaçlara aşılı kuvvetli çeşitlerle 

yapılmıştır. Son yıllarda bodur anaçlar üzerine aşılı armut çeşitleri ile modern terbiye 

sistemlerinin uygulandığı kapama bahçeler popülerlik kazanmaya başlamıştır. Geleneksel 

meyve bahçelerinde üretim geç başladığı için bahçe tesis masraflarındaki faiz birikimi, en 

önemli maliyet kalemi olmaktadır. Meyve bahçesinin üretime başlama süresi kısaltıldığında 

hem birikmiş faiz maliyeti azalmakta hem de yeni çeşitlerin üreticisine, daha yüksek fiyat 

avantajından yararlanma imkânı sağlamaktadır (Barritt, 1992). Türkiye’deki bodur yetiştiricilik 

incelendiğinde; son yıllarda yeni çeşitlerle sık dikim bahçeler kurulmakta ancak sulama ve 

gübreleme gibi kültürel işlemlerin yanında budama ve terbiye teknikleri de yeterince 

uygulanmamaktadır (Özkan, 2004).  

Ağaca şekil vermenin etkili bir yolu olan terbiye sistemi, ağacın üretkenlik potansiyelinden 

yararlanmak için etkili bir yol olabilir. Nitekim armutta terbiye sistemi ile ilgili pek çok 

araştırma da (Deckers, 1992; Sansavini and Musacchi, 1993; Corelli-Grappadelli, 2000; 

Wertheim et al., 2001; Elkins and DeJong, 2002; Musacchi, 2008; Robinson, 2008; Turner et 

al., 2008) hiçbir sistemin tüm koşullar için uygun olmadığı bu nedenle anaç, çeşit, iklim ve 

ekonomik koşullar gibi her bir değişken için uygun terbiye sistemini uygulamanın önemi 

belirtilmektedir.   

Modern meyve yetiştiriciliğinde temel amaç, ağaçları erken yıllarda meyveye yatırmak ve birim 

alandan daha kaliteli ve hızlı verim elde etmektir. Peterson (1989)’un belirttiği gibi eğer bodur 

ağaçlardan erken yıllarda üretim bekleniyorsa, destek sistemi, bir tercih değil, zorunluluktur.  

Yapılan bu çalışmada Türkiye’de son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren bodur armut 

yetiştiriciliğinde, dünyada yaygın olarak kullanılan Dik kordon, Y-palmet ve Tek kordon 

uygulanmış terbiye sistemlerinin Türkiye armut yetiştiriciliğinde de kullanım durumuna ışık 
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tutabilmek ve bu sistemlerin BA29 anacına aşılı Deveci ve Santa Maria çeşitlerinde verim ve 

meyve kalitesi üzerine etkilerini saptamak amaçlanmıştır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bitki materyali  

Çalışma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait Araştırma 

ve Uygulama Bahçesindeki bodur armut bahçesinde (40o20'02.19"kuzey ve 36o28'30.11" doğu) 

2013 yılı büyüme döneminde yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan Santa Maria/BA– 29 ve 

Deveci/BA–29 çeşit anaç kombinasyonu Kasım 2009’de sıra arası 3,5 m, sıra üzeri 1,0 m olacak 

şekilde araziye dikilmiştir. Bahçe telli terbiye sistemi ile dizayn edilmiş ve ağaçlar, Y-palmet, 

Dik kordon ve Tek kordon sistemlerine göre terbiye edilmişlerdir.  

Anaç Özellikleri  

Provence BA 29 klonu (BA 29): 

Fransa (Angers)’da bulunan INRA’da bodurlaştırıcı özelliğinden dolayı seçilmiştir. 1960’ lı 

yılların sonunda tanınan bu anaç, güney Avrupa’da kullanılmış ve 1980-1990 yıllarında popüler 

olmuştur. Bu anacın kullanımının yayılmasındaki başlıca neden kolay çoğaltılabilmesi (hendek 

daldırması), kireçli topraklara dayanımının iyi olması ve kloroza orta derecede hassas 

olmasıdır. Verimsiz ve çok kireçli topraklar için uygun değildir. Sydo, Ayva A ve OHxF 333 

anaçlarına göre, bu anaç üzerine aşılı ağaçlar %10-15 daha kuvvetli gelişirken, verim daha 

yüksek olmaktadır. Virüs ve armutta geriye ölüm hastalıklarına karşı toleransı düşük, ateş 

yanıklığı hastalığına ise orta hassastır. Bu anaç üzerine aşılı armut ağaçlarının ekonomik ömrü 

20-25 yıl civarındadır (Hepaksoy, 2019). 

Çeşit Özellikleri 

Santa Maria çeşidi İtalyan orijinlidir. Williams ve Coscia melezidir. Ülkemizde çok yaygın 

olarak üretilmektedir. Orta kuvvette ve dik gelişir. Meyvesi yazlık çeşitlere nazaran oldukça iri, 

boyun kısmı uzunca, alt kısma doğru genişler, piramit görüntüsü verir. Ağaç olarak oldukça 

verimlidir. Meyve kalitesi çok iyi olup, sulu ve lezzetli bir yapıdadır. Meyveler Temmuz ayında 

olgunlaşır. Depolama süresi Ekim ayına kadardır. Renklenme ve olgunlaşma homojen gelişir. 

Et rengi beyazdır. Çeşit BA 29, MC ve OHF 333 ile uyuşma gösterir (Engin, 2011). 

Deveci Armut Çeşidi Deveci armut çeşidinin kökeni Anadolu’dur. Ağaçlar orta kuvvette büyür 

ve yayvan olarak gelişir. Meyve büyüklüğü iri-çok iri arasında değişmektedir. Meyve şekli 

basık, alt kısmı geniş, boyunsuz, çiçek çukuru derindir. Meyve yüzeyi hafif girintili çıkıntılı 

olup kabuk kısmı incedir. Zemin rengi sarı, güneş gören kısmı pembemsi olabilmektedir. 

Meyve eti beyaz, tatlı, gevrek, sulu, orta kalitededir. Ekim ayının ortası hasat edilir. Yeme 
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olumuna gelmesi için belli bir süre bekletilmelidir. Depolama süresi çok uzundur. Son yıllarda 

en çok tercih edilen kışlık armut çeşididir. Verimliliği iyi olup, kendine kısırdır. Dölleyici 

olarak, Akça, Devoe, Passe Grassane, B.P. Morettini, Packhams, Triumph ve June Gold 

kullanılabilir. Anaç olarak, BA 29, MC ve OHF 333 önerilmektedir (Engin, 2011). 

Yöntem 

Terbiye Sistemleri  

Dik Kordon Terbiye Sistemi  

Kordon sistemi bir ana gövde ve bu ana gövde boyunca oluşmuş yan dallardan meydana gelir. 

Oluşan bu yan dallarda meyve verimi için yaz ve kış budamasının her ikisi de yapılır. Dik 

kordon sistemi küçük bir bahçe için ideal bir terbiye şeklidir. 75 cm sıra üzeri ve 2 m sıra aralığı 

mesafe ile bahçe kurulur. Dikimde dallı fidan tercih edilir. Birinci tel hizası yerden 30 cm 

yükseklikten oluşturulur. 2. tel hizası 1. telden 60 cm yüksekten oluşturulur. Ana gövde olarak 

lider dal ve kısa yan dallarda dikimde budama yapılmaz. 10 cm’den daha uzun yan dallardan 

3-4 tomurcuk üzerinden budama yapılır. Yaz döneminde; Lider dal maksimum yüksekliğe 

ulaştığında zayıf bir sürgüne budanır. Oluşan yeni yan sürgünlerde üç yaprak bırakılarak 

budanır. Odun ve meyve dallarında oluşan yan sürgünlerde birer yaprak bırakılacak şekilde 

budama yapılır. Kış döneminde; ana gövde destek sistemine belli aralıklara bağlanmalıdır. 

Meyve dallarında uygulanacak ilk adım uzun sürgünlerin kısaltılmasıdır. Merkezi lider (lider 

dal) telin en üst noktasına ulaşana kadar budanmaz, yeniden büyümeyi teşvik etmek için zayıf 

sürgüne doğru kesim yapılır (Brickel and Joyce, 1996) 

Tek Kollu Kordon Terbiye Sistemi 

Tek kollu kordon sistemi oluşturmak için ana gövde veya uygun bir yan dal telli sisteme 

yatırılarak oluşturulur. Oluşan bu terbiye sisteminde hem yaz hem de kış budaması yapılır. 

Dikim mesafesi ise sıra üzeri 1 m, sıra arası ise 3 m olması gerekir. Bu sistemde; dikimde 

genelde iyi bir yan dal oluşmuş fidanlar kullanılmalıdır. Tel üzerine yan dal veya ana gövde 

yatırılarak telli sisteme bağlanır. Yatırılan dalda, gereksiz olan dallar çıkartılır 

Yaz ve kış döneminde; yatırılan ana gövde üzerinden çıkan sürgünlerde fazla oluşan yan 

sürgünler çıkarılır. Fazla kesim yapılmaz. Bazen de budama sadece yaprak alınarak bırakılır. 

Kış budamasında ise yaşlı ve kırık sürgünler çıkarılır (Brickel ve ark., 1996). 

Y Palmet Terbiye Sistemi 

Y Palmet sistemi soğuk iklimin hakim olduğu bölgelerde güneş gören açık bir dallanma yapısı 

ile ideal bir terbiye sistemidir. Bu sistemin uygulandığı ağaçlar geç donlardan ve kötü hava 

şartlarından daha az etkilenir. Dikimde çok zayıf dallara sahip genç bir fidan kullanılıyorsa yan 
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dal gelişimini teşvik etmek için toprak seviyesinden 45 cm yukarısından tepe kesimi 

yapılmalıdır. Dikimde dallı fidan kullanıldığında yan dalların eşit kuvvette olması tercih 

edilmelidir. Seçilen yan dallar bambu kazıklara 40-45 derecelik açı ile bağlanır ve ana dallarda 

tepe kesimi yapılır. Bu dallar Y palmet sisteminin kollarını oluşturur. Ağaç üzerinde istenmeyen 

tüm sürgünler kesilir. Ana kollar üzerinde Y palmet oluşması için en az iki adet yan sürgün 

oluşumu şarttır. Bahar döneminde; toprak seviyesinden itibaren 25 cm yükseklikten karşılıklı 

iki yan dal bırakılarak üstteki dalın (2. dalın) üzerinden kesim yapılır. Oluşturulan yan dalların 

hizasında 45o lik açı ile oluşturulan yan dallarda yaklaşık 40 cm uzunlukta bir göz üzerinden 

kesim yapılır. Seçilen ana dalların altında oluşan tüm sürgünler budanır veya elle koparılır. Yaz 

döneminde; Ana dallar boyunca iyi bir Y görünümü oluşur. Yan sürgünler telli sisteme 

bağlanarak Y Palmet görünümü verilir. İstenmeyen yan sürgünler budanır. Ana kolların alt 

kısımlarında oluşan istenmeyen tüm sürgünler kesilir (Brickel ve ark., 1996). 

Araştırmada İncelenen Parametreler ve İstatistik Analiz: Dinlenme periyodunda her ağaçta 

aşı yerinin 15 cm üzerinden gövde çaplarının kumpas (Model No; CD6CSX, Mitutoyo, Japan) 

ile her iki yönden ölçülmesi ve ortalamasının alınması ile ortalama gövde çapı (R) belirlenmiş 

ve “Alan=πr2 ” formülü kullanılarak çeşit gövde kesit alanları (mm2) hesaplanmıştır yine 

dinlenme döneminde her iki yönden tacın en değerlerinin belirlenmesinin ardından ilk ana 

daldan itibaren taç yüksekliği ölçülerek tacın geometrik şekline göre taç hacmi (m3) (V= πr2 h 

2-1) hesaplanmıştır. Her bir ağaçtan elde edilen tüm ürünün tartılması ile ağaç başına verim (kg 

ağaç-1) ve ağaç başına verim değerinin dekara düşen ağaç sayısı ile çarpılması ile dekara verim 

(kg da-1) elde edilmiştir. Ağaç başına verimin gövde kesit alanına oranlanması ile verim 

etkinliği (kg cm-2), her ağaçtan alınan 10 adet meyvenin 0.01 g hassaslıktaki terazide (Radvag 

PS 4500/C/1, Poland) tartılması ile ortalama meyve ağırlığı (g) hesaplanmıştır. Her tekerrürden 

alınan 10 adet meyvenin ekvatoral bölgesinde üç farklı yerden kabuk kesilmiş ve penetrometre 

(model FT–327; MoCormick Fruit Tech, Yakima, WA) ile 11.1 mm’lik uç kullanılarak meyve 

eti sertliği (MES) (kg) ölçülmüştür. Meyve eti sertliği ölçülen meyvelerden elde edilen ve filtre 

kağıdından süzülen meyve sularından alınan örneklerin SÇKM içerikleri el refraktometresiyle 

(PAL-1, McCormick Fruit Tech., Yakima, Wash.) % olarak belirlenmiştir. İstatistik Analiz: 

Deneme tam şansa bağlı deneme deseninde faktöriyel düzende 2 çeşit ve 3 terbiye sisteminde 

3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her tekerrürde 6 ağaç kullanılmıştır. SAS paket programı 

kullanılarak varyans analizi yapılmış uygulama ortalamaları Duncan çoklu karşılaştırma testi 

ile karşılaştırılmıştır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Meyve dalı sayısı hem çeşitler hem de terbiye sistemleri arasında önemli fark oluşturmuştur. 

Santa Maria çeşidi daha fazla meyve dalına sahip olurken (50 adet), Y-palmet sistemi en fazla 

meyve dalı sayısı oluşturan sistem olmuş (66 adet), bunu Dik kordon (45 adet) ve Tek kordon 

(33) terbiye sistemi takip etmiştir. Gövde kesit alanı değerleri bakımından çeşitler arasındaki 

fark önemli bulunmuştur. Santa Maria çeşidi (8.02 cm2) Deveci çeşidine göre (6.79 cm2) daha 

yüksek değerlere sahip olmuştur. Aynı anaç ve dikim yoğunluğunda terbiye sistemleri arasında 

gövde kesit alanı değerleri benzer bulunmuştur. Nitekim; Barritt et al., (2008), farklı terbiye 

sistemlerini uyguladıkları çalışmalarında ağaçların yarısını 3 m, diğer yarısını 2 m yükseklikte 

terbiye etmiş ve ağaç yüksekliğinin gövde kesit alanına herhangi bir etkisi olmadığını 

saptamışlardır. Yine, aynı anaç ve dikim yoğunluğunda gövde kesit alanı bakımından terbiye 

sistemleri arasında fark olmadığı bildirilmiştir (Buler et al., 2001; Hampson et al., 2002). Bizim 

bulgularımız yukarıdaki bulguları desteklemektedir. Ağaçlarda taç gelişimini ifade etmek 

amacıyla ölçülen taç hacmi (m³) değeri Deveci çeşidinde (0.88 m³) Santa Maria (0.68 m³) 

çeşidine göre daha yüksek çıkmış ve aradaki fark önemli bulunmuştur. İncelenen özellik terbiye 

sistemleri arasında da önemli fark oluşturmuştur. En yüksek değer Y-Palmet siteminde (1.42 

m³), en düşük değer tek kordon (0.74 m³) sisteminde tespit edilmiştir (Çizelge 1). Bizim 

bulgularımız taç yapısına çeşit ve terbiye sisteminin etkili olduğunu (Barritt, 1987; Barritt, 

1998; Robinson et al., 1991; Yıldırım, 2002) bildiren bulguları desteklemektedir. Yine; Slender 

S./ M9, Y-trellis/M26, Merkezi Lider/M9/MM106 ve Merkezi Lider/M7 kombinasyonları 

kullanılarak terbiye sistemlerinin taç hacmi üzerine etkilerinin incelendiği bir çalışmada, 

Merkezi Lider/M7 (11,6 m3 ağaç-1) sisteminde taç hacmi en yüksek, Slender Spindle./M9 (2,6 

m3 ağaç-1) sisteminde ise en düşük değerde olduğu belirlenmiştir (Robinson et al., 1991), 

Çizelge 1. Farklı armut çeşitleri için üç terbiye sisteminde meyve dalı sayısı, gövde kesit alanı ve taç 

hacmi değerleri 

Değişkenler Meyve Dalı Sayısı (adet) Gövde kesit alanı (cm2) Taç Hacmi (m3) 

Çeşitler    

Santa Maria 50a 8.02a 0.68b 

Deveci 40b 6.79b 0.88a 

Terbiye Sistemi    

Tek Kordon 33c 7.44a 0.74c 

Dik Kordon 45b 7.04a 1.10b 

Y Palmet 66a 6.89a 1.42a 
Aynı harfle gösterilen çeşit ya da terbiye sistemi ortalaması arasındaki fark önemli değildir (p>0,05)  
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Ağaç büyüklüğüne göre verimi ifade etmenin en basit yolu gövde kesit alanına düşen verimi 

belirlemektir (Westwood, 1995). Ağaca ve dekara verim değerleri hem çeşitler hem de terbiye 

sistemleri arasında önemli fark oluşturmuştur. Deveci çeşidinde ağaç başına verim 4.57 kg iken 

Santa Maria çeşidinde 4.28 kg ürün alınmıştır. Y-palmet sisteminde ağaç başına verim 5.41 kg 

iken bunu dik kordon (4.13 kg) ve tek kordon (3.75 kg) terbiye sistemleri takip etmiştir (Çizelge 

2). Verim etkinliği değerleri incelendiğinde çeşitler arasında fark benzer çıkmıştır. Y-palmet 

sistemi en yüksek (1.08 kg cm-2) verim etkinliğine sahip olurken bunu tek kordon (0.71kg cm-

2) ve dik kordon (0.54 kg cm-2) terbiye sistemleri takip etmiştir. Szczygie ve Mika (2003), farklı 

terbiye sistemlerinin ağacın verim değerlerini etkilediğini ifade etmişlerdir. Bu konuyla ilgili 

yapılan bazı çalışmalar da ağaç başına verim ve verim etkinliği bakımından terbiye sistemleri 

arasındaki farklılıkların, ağaç sıklığı ve anacın aynı olduğu durumlarda daha az olduğu ancak 

farklı anaç ve dikim yoğunluklarında etkinin daha net ortaya çıktığı ve aynı sıra aralığındaki 

uzun ağaçların kısa ağaçlara göre daha fazla ışık tuttuğu ve daha verimli oldukları 

vurgulanmıştır (Barritt 1989; Palmer, 1989; Callesen, 1993; Barritt 1998; Barritt, 2000; 

Wertheim et al., 2001). 

Çizelge 2. Farklı armut çeşitleri için üç terbiye sisteminde ağaca ve dekara verim ve verim etkinliği 

değerleri 
Değişkenler Ağaca Verim (kg) Dekara Verim (kg da-1) Verim Etkinliği (kg cm-2) 

Çeşitler    

Santa Maria 4.28b 1226.62b 0.71a 

Deveci 4.57a 1307.65a 0.70a 

Terbiye Sistemi    

Tek Kordon 3.75c 1072.50c 0.54c 

Dik Kordon 4.13b 1182.13b 0.71b 

Y Palmet 5.41a 1546.78a 1.08a 
Aynı harfle gösterilen çeşit ya da terbiye sistemi ortalaması arasındaki fark önemli değildir (p>0, 

Terbiye sistemleri ve çeşitler arasında meyve ağırlığı değerlerinde önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Deveci çeşidi Santa Maria çeşidine göre, Dik kordon sistemi, Tek kordon ve y-

palmet sistemine göre daha iri meyveler oluşturmuştur (Çizelge 3). SÇKM ve meyve eti sertliği 

değerlerine yalnızca çeşit etkisinin önemli olduğu ve terbiye sistemleri arasında fark olmadığı 

saptanmıştır (Çizelge 3). Nitekim terbiye sistemlerinin meyve karakterleri üzerine etkilerinin 

araştırıldığı bir çok çalışmada, terbiye sisteminin meyve kalite kriterleri üzerine etkisinin 

olmadığı, bu özelliklerin daha çok çeşit özellikleri ve ekolojik koşullardan etkilendiği 

bildirilmiştir (Otaga, 1990; Antognozzi et al.,, 1993; Widmer ve Krebs, 2001). 
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Çizelge 3. Farklı armut çeşitleri için üç terbiye sisteminde meyve ağırlığı, SÇKM ve meyve eti sertliği 

değerleri 
Değişkenler Meyve Ağırlığı (g) SÇKM (%) Sertlik (kg) 

Çeşitler 
   

Santa Maria 156.2b 6.98b 95.02a 

Deveci 282.8a 10.78a 89.22b 

Terbiye Sistemi 
   

Tek Kordon 247b 8.25a 88.10a 

Dik Kordon 278a 7.79a 87.21a 

Y Palmet 265b 8.56a 90.12a 

Aynı harfle gösterilen çeşit ya da terbiye sistemi ortalaması arasındaki fark önemli değildir (p>0, 

 

SONUÇ  

Yapılan çalışmayla bodur anaç ve modern terbiye teknikleri kullanılarak denemenin ilk 

yıllarında verim alınabilmiştir. Deneme yılları ilerledikçe Vertical Axis sistemi Slender Spindle 

sistemine göre daha fazla taç hacmi oluşturmuştur. Deneme sonunda gövde kesit alanı üzerine 

çeşit ve terbiye sistemlerinin etkisi önemli bulunmuştur. Dal eğme teknikleri kullanılarak 

uygulanan terbiye sistemleri erkencilik açısından faydalı bir uygulama sağlamıştır. Verim 

değerlerine hem çeşit etkisi hem de terbiye sistemlerinin etkisi önemli çıkmıştır. Gala çeşidinin 

diğer çeşitlere, Vertical Axis sisteminin Slender Spindle sistemine göre daha verimli olduğu 

kanaatine varılmıştır. 
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ÖZET 

Tahıllar, dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan tarla bitkileridir. Dünyada 1.5 milyar ha olan 

tarım alanlarının 728 milyon hektarlık kısmında tahıl tarımı yapılmaktadır. Türkiye’de ise 

yaklaşık 11 milyon ha alanda tahıl yetiştirilmektedir. Tahıllar, gelişmekte olan ülkelerde 

yaşayan insanlar için birincil besin kaynağıdır. Tahıllar çabuk bozulmayan, taşınması ve 

depolanması kolay olan insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan ekonomik bir besin 

kaynağıdır. Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte üretimde verim artışı bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Tahılların üretiminde diğer bitkisel ürünlerin üretiminde olduğu gibi verim ve 

kalitenin artırılması amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Yoğun kimyasal gübre ve 

pestisit kullanımı ile kirlenen doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından alternatif 

uygulamalar önem kazanmıştır. Bitki gelişimini teşvik eden bakterilerin kullanımı ile insan, 

hayvan, bitki ve çevre sağlığı açısından önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bitkisel üretimde verim 

ve kalitenin artırılmasının yanı sıra hastalıklarla mücadelede ve stres koşullarına 

dayanıklılığının artırılmasında bitki gelişimini teşvik eden bakterilerin kullanımı oldukça 

önemlidir. Bitki gelişimini teşvik eden bakteri kullanımının üreticiler tarafından kullanımının 

teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından bir 

zorunluluk haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tahıl, bitki gelişimini teşvik eden bakteriler 
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USE OF PLANT-GROWTH PROMOTING BACTERIA IN CEREAL 

CULTIVATION 

 

 

ABSTRACT 

Cereals are the most cultivated field crops in the world. Cereal cultivation is carried out in 728 

million hectares of the 1.5 billion hectares of agricultural land in the world. In Turkey, about 

11 million hectares of cereals cultivated. Cereals are the primary food source for people living 

in developing countries. Cereals are an economical food source used in human and animal 

nutrition, which does not spoil quickly and is easy to transport and store. With the increase of 

the world population, increasing productivity in production has become a necessity. Various 

practices are used in the production of cereals in order to increase the yield and quality as in the 

production of other herbal products. Alternative practices have gained importance in terms of 

the sustainability of natural resources polluted by the use of intensive chemical fertilizers and 

pesticides. With the use of bacteria that encourage plant growth, important results have been 

obtained in terms of human, animal, plant and environmental health. In addition to increasing 

the yield and quality in plant production, the use of bacteria that encourage plant growth is very 

important in combating diseases and increasing resistance to stress conditions. Encouraging and 

widespread the use of bacteria that encourage plant growth by producers has become a necessity 

for the sustainability of agricultural production. 

Keywords: Cereals, plant-growth promoting bacteria 
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1.GİRİŞ 

Dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan tarla bitkileri Gramineae familyasına giren tahıllardır. 

2018 yılında Dünyada 728.091.497 ha alanda, 2.962.867.626 ton tahıl üretimi gerçekleşmiştir 

(FAO, 2020). Türkiye’de ise 2019 yılında 10.772.160 ha alanda, 34.401.704 ton tahıl 

üretilmiştir (TÜİK, 2020). Ekonomik öneme sahip olan tahıl cinsleri; buğday (Triticum), arpa 

(Hordeum), mısır (Zea), yulaf (Avena), çavdar (Secale), çeltik (Oryza), tritikale (Tiriticale), 

kocadarı (Sorghum), kumdarı (Panicum), cindarı (Seteria) ve kuşyemi (Phalaris)’dir (Geçit ve 

İkincikarakaya, 2011). Tahıllar çabuk bozulmayan, taşınması ve depolanması kolay olan insan 

ve hayvan beslenmesinde kullanılan ekonomik bir besin kaynağıdır. Tahılların üretiminde diğer 

bitkisel ürünlerin üretiminde olduğu gibi verim ve kalitenin artırılması amacıyla çeşitli 

uygulamalar yapılmaktadır. 

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte bitkisel üretimde verimliliğin artırılması bir zorunluluk 

haline gelmiştir. Birim alandan daha fazla ürün elde etmek amacıyla kimyasal girdi kullanımı 

artış göstermiştir. Kimyasal gübre ve pestisitlerin bilinçsiz kullanımı tarımsal üretimde verimi 

artırmış ancak çevre kirliliğine sebep olmuş ve buna bağlı olarak kullanılabilir tarım arazileri 

azalmıştır. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sekteye uğramasının yanı sıra yoğun olarak 

kullanılan kimyasal girdilerin maliyetinin yüksekliği ekonomik bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal maddeler canlıların sağlığını 

olumsuz etkilemekte ve değişik hastalıklara neden olmaktadır (Ekici ve ark., 2015).  

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla alternatif sağlıklı girdi ve yöntemlerin 

denenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Yetiştiricilikte kullanılan girdilerin doğal dengeye 

ve canlıların sağlığına zarar vermeyen, toprak yapısını iyileştirici, verim ve kaliteyi artırıcı 

özellikleri taşıması gerekmektedir. Üreticilerin kullandığı girdi ve yöntemlerin seyrini ağırlıklı 

olarak tüketici tercihleri belirlemektedir. Toplumsal bilincin ve gelir düzeyinin arttığı 

bölgelerdeki insanların daha sağlıklı ve doğaya zarar vermeyen tarımsal ürünleri tercih 

etmesiyle birlikte, üreticilerin de kullandığı yöntemler zamanla değişim göstermiştir. 

Günümüzde halen bitkisel üretimde kimyasal girdi kullanımı ilk akla gelen yöntem olsa bile 

alternatif sağlıklı girdiler ve teknolojilerin kullanımı da artış göstermiştir.  

Doğaya ve sağlığa zarar vermeyen, toprak yapısını iyileştiren, ürün verimi ve kalitesini artıran 

bazı teknoloji ve yöntemler geliştirmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Refah seviyesi 

ülkelerde yaşayan insanlar ekolojik dengeye zarar vermeyen, insan ve hayvanlarda toksik etki 
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yapmayan sağlıklı girdiler kullanılarak üretilen ürünleri tüketmeye eğilim göstermişlerdir.  

Kimyasal gübre ve pestisitlerin kullanımını engelleyen canlıların sağlığına ve çevreye zarar 

vermeyen girdi ve yöntemlerin kullanımını esas alan, organik ve yeşil gübreler, parazit ve 

predatörler gibi doğal kaynaklardan faydalanarak ürün kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen 

bir yetiştiricilik şekli olan organik tarım sistemi ortaya konmuştur (Akkaya, 1999; Kendirli, 

2010). Doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi, kullanım planlamasının yapılması, bitki ve 

hayvan genetik kaynaklarının daha etkin biçimde korunması, tarımda zararlılarla mücadele ve 

kontrol yöntemlerinin daha çevre dostu bir yapıya kavuşturulması, bitkisel üretimde daha çevre 

dostu bitki besleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanımının teşvik edilmesi organik tarımın 

temel amaçlarındandır (Turhan, 2005).  

Organik tarımda; bitki besin maddelerinin döngüsünde ve bitki gelişiminde önemli bir faktör, 

topraktaki mikroorganizma aktivitesidir (Okur ve ark., 2007). Toprakta çok miktarda ve türde 

mikroorganizma toplulukları bulunmaktadır. Bitkinin genellikle kök bölgesinde veya bitki 

yüzeyinde kolonize olan, bitki gelişimini uyarıcı veya biyokontrol ajanı olarak etkileri bulunan 

bakterilere bitki gelişimini teşvik eden bakteriler (PGPB=Plant-Growth Promoting Bacteria) 

adı verilmektedir. Acetobacter, Acinetobacter, Achromobacter, Aereobacter, Agrobacterium, 

Alcaligenes, Artrobacter, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Burkholderia, Clostridium, 

Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, Klebsiella, Micrococsus, Pseudomonas, Rhizobium, 

Serratia ve Xanthomonas cinslerine ait bazı türler bitki gelişimini teşvik eden bakterilerdendir 

(Çakmakçı, 2005). Bu bakteriler bitki gelişimini doğrudan ve dolaylı olarak teşvik 

edebilmektedirler.  Atmosferde serbest halde bulunan elementel azotun fikse edilmesi, fosforlu 

bileşiklerin çözülmesi, enzim ve fitohormon üretilmesi gibi doğrudan etkileri ile bitki gelişimini 

teşvik eden bu bakterilerin; bitkide sistemik dayanıklılığı artırmak, patojen gelişimini 

baskılamak ve ürettiği bazı sekonder metabolitler ile patojenin gelişimini inhibe etmek gibi 

dolaylı etkileri bulunmaktadır (İmriz ve ark. 2014).   

Bitki gelişimini teşvik eden bakterilerin bitkisel üretimde kullanılmasıyla birlikte bitkilerin 

verim ve kalitesinin artmasının yanı sıra stres koşullarında dayanıklılığın artırılmasında da 

önemli etkileri bulunduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bitki gelişimini teşvik eden 

bakteri uygulamalarıyla çimlenme oranı, kök gelişmesi, ürün verimi, yaprak alanı, klorofil 

oranı, azot ve protein oranı, hidrolik aktivite, kuraklık toleransı, kuru madde ağırlığı artmakta, 

yaprakların yaşlanması gecikmekte ve bazı hastalıklara dayanıklılık sağlandığı bildirilmiştir 

(Çakmakçı, 2005). Bu derlemede tahıllarda yapılan bitki gelişimini teşvik eden bakteri 
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uygulamalarının verim, verim özelliklerine ve bitki gelişimine olan etkilerinin belirlendiği 

çalışmalar özetlenmiştir. 

2. TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDEN 

BAKTERİLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

İnorganik gübre olarak DAP ve Üre, mikrobiyolojik gübre olarak ise azot bağlayıcı Bacillus 

atrophaeus (N) bakteri uygulaması, fosfat çözücü Bacillus subtilis (P) bakteri uygulaması ve 

bu iki bakteri suşunun ikili kombinasyonunun (NxP) Ceyhan-99 ekmeklik ve Artuklu 

makarnalık buğday çeşidinin gelişimi ve verimi üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla 

yapılan çalışmada en yüksek verimin Bacillus atrophaeus bakteri uygulamasından elde edildiği 

belirtilmiştir (Soysal ve ark., 2020). 

Buğday kök çürüklüğüne neden olan Bipolaris sorokiniana (Sacc.)’ya karşı PGPR ve biyoajan 

bakteriler kullanılarak kontrollü koşullarda biyolojik mücadele imkanlarının araştırıldığı 

çalışmada Bacillus, Brevibacillus, Bordetella, Bergeyalla, Pseudomonas, Pantoea ve Serretia 

cinslerine ait 25 bakteri izolatı kullanılmış ve çalışma sonucunda Bacillus megaterium TV-6D, 

Brevibacillus choshinensis TV-53D ve Bacillus pumilus TV-3C izolatlarının hastalıkla 

mücadelede kullanılabilecek etkili antagonist bakteri izolatları olduğu saptanmıştır (Gökçe ve 

Kotan, 2016). 

Buğday kök bölgesinden izole edilen bakterilerin buğday gelişimine olan etkilerini belirlemek 

amacıyla Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, Arthrobacter, Corynebacterium, 

Paenibacillus, Clostridium ve Weeksella cinslerine ait 33 bakteri izolatı kullanılan çalışma 

sonucunda, bakteri izolatlarının buğday kök ve sürgün gelişimine etkilerinin yanı sıra siderofor 

üretimi, fosfat çözünürlüğünü artırma gibi özellikleri belirlenmiştir. En yüksek siderofor 

üretimi Bacillus mojavensis 5DRC4 izolatında, en iyi bitki gelişimi ise Pseudomonas kilonensis 

6ALD13 izolatında tespit edilmiştir (Çelikten ve Bozkurt, 2018). 

Farklı yetiştirme ortamlarında bazı bakterilerin buğday ve mısır bitkilerinin gelişimi üzerine 

etkilerini belirlemek üzere azot bağlayıcı ve fosfat çözücü bakterilerle (P. aglomerans, P. 

putida, B. subtilis ve A. agilis) aşılanan buğday ve mısır tohumları % 100  pomza, perlit, torf, 

toprak ve bunların farklı oranlarındaki karışımlarından oluşan ortamlarda yetiştirilmiştir. 

Materyal ve toprak karışımlarında toprak oranı arttıkça bakteri sayısının azaldığı ancak 

bitkilerin azot, fosfor ve potasyum içeriği ile kuru kök ve gövde ağırlığının arttığı belirlenmiştir. 
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Bakterilerden P. aglomerans ve A. agilis suşlarının diğer suşlara göre daha etkin oldukları tespit 

edilmiştir (Kadıoğlu ve Canpolat, 2019). 

Stenotrophomonas maltophilia TV14B (fosfat çözücü), Bacillus atrophaeus TV83D (azot 

bağlayıcı), Bacillus-GC group TV119E (fosfat çözücü), Cellulomonas turbata TV54A (azot 

bağlayıcı) ve Bacillus atrophaeus TV83D ile Bacillus-GC group TV119E’nin ikili 

kombinasyonunun Ceyhan-99 ekmeklik ve Fırat-93 makarnalık buğday çeşidinin gelişimi 

üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada Bacillus atrophaeus TV83D 

bakteri straininin, her iki çeşitte de tane verimini önemli derecede arttırması sebebiyle 

mikrobiyal gübre materyali olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (Sonkurt ve Çığ, 2019). 

Azot fiksasyonu ve fosfat çözücü bitki gelişimini teşvik eden bakteri (Bacillus megaterium, 

Paenibacillus polymyxa, Bacillus subtilis, Bacillus atrophaeus, Arthrobacter agilis, 

Brevibacillus choshinensis,  Arthrobacter viscosus, Pantoea agglomerans, Bacillus pumilus, 

Arthrobacter aurescens, Micrococcus luteus) aşılamalarının arpa bitkisinin erken gelişme 

döneminde bitki yüksekliği, kök uzunluğu, toplam kök sayısını ve gövde ağırlığını etkilediği; 

Bacillus megaterium, Arthrobacter agilis, Arthrobacter viscosus, Paenibacillus polymyxa, 

Bacillus pumilus, Arthrobacter aurescens gibi etkili izolatların tarımda biyogübre olarak 

kullanılabileceği belirlenmiştir (Şahin ve ark., 2010). 

Tuzlu topraklardan izole edilmiş ACC deaminaz enzimine sahip bitki gelişini teşvik eden 

bakterilerin arpa ve yulaf gelişimine etkilerinin araştırıldığı çalışma sonucunda Pseudomonas 

corrugata izolatının tuz stresini kısmen hafiflettiği, arpa ve yulafın kök biyokütlesini, sürgün 

büyümesini artırdığı bildirilmiştir (Chang et al., 2014). Mısır bitkisinde Cr stresinin 

hafifletilmesinde salisilik asit ve bitki gelişimini teşvik eden bakterilerin kullanımının kökten 

sürgüne Cr alımını azaltarak mısır fidelerinde Cr toleransını artırdığı ve antioksidan 

aktivitelerini yükselterek oksidatif stresi azalttığı belirlenmiştir (Islam et al. 2016). 

Kuzeybatı Çin’den izole edilen rizobakterilerin buğday ve yulaf bitkilerinin verimini 

artırmadaki potansiyel rolünün incelendiği çalışmada rizobakterilerin buğdayın kök uzunluğu, 

kök alanı, sürgün kuru ağırlığı ve toplam azot içeriğini artırarak buğday büyümesini teşvik ettiği 

bildirilmiştir (Yao et. al., 2008). Kuraklığa dayanıklı bitki gelişimini teşvik eden 

rizobakterilerin (Pseudomonas fluorescens, Enterobacter hormaechei ve Pseudomonos 

migulae) yarı kurak bir ortamda yetiştirilen cin darının kuraklık stresini azaltmadaki 

potansiyelini belirlemek üzere yapılan çalışma sonucunda Pseudomonas fluorescens DR7 
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izolatının en yüksek düzeyde ACC deaminaz ürettiği, kuraklık stresi altında tohum 

çimlenmesini ve fide gelişimini uyararak bitki büyümesini artırdığı belirlenmiştir (Niu et al.,  

2018). 

40 farklı Azosprillum suşunun (17 izolat Azosprillum lipoferum, 23 izolat Azosprillum 

brasilense) cin darı bitkisinin gelişimine etkilerinin araştırıldığı çalışmada azot bağlayıcı 

Azosprillum MARV-18 suşunun büyüme ve verim parametrelerinde olumlu etkilerinin 

gözlendiği; bitki biyokütlesi, yaprak sayısı, bitki boyu, tane verimi, saman verimi ve azot 

içeriğini kontrole göre artırdığı saptanmıştır (Vijayalakshmi, 2018). Bitki büyümesini teşvik 

eden bakterilerin tuz stresi koşullarında yetiştirilen yulaf bitkisinin büyüme ve gelişmesine 

etkilerinin araştırıldığı çalışma sonucunda Klebsiella sp. IG3 suşunun bitkilerin sürgün 

uzunluğu, kök uzunluğu, sürgün kuru ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve nispi su içeriğini artırdığı ve 

tuz stresinin etkilerini hafifleterek tuzlu alanlarda biyogübre olarak kullanılabileceği 

bildirilmiştir (Sapre et. al., 2018). 

Kuşyemi bitkisinde kurşun stresini hafifletmede nitroksin (Azot bağlayıcı Azosprillum ve 

Azotobacter içeren biyogübre) uygulamasının bitki köklerini Pb toksisitesine karşı koruduğu, 

sürgün fosfor içeriğini yaprak, gövde ve kök kuru ağırlıklarını artırdığı tespit edilmiştir. 

Nitroksin aşılı bitkilerde artan Pb miktarına rağmen kök fosfor içeriği sabit kalırken, sürgün 

fosfor içeriğinin azaldığı belirlenmiştir (Zaefarian et al., 2012). Azot ve fosfor seviyeleri ile 

PGPR aşılamalarının sorgumun verim ve verim özelliklerine etkilerinin incelendiği çalışmada 

azot, fosfor ve PGPR-1 (Azotobacter brasilense + Pseudomonas fluorescens)’in birlikte 

uygulanmasının verim ve kaliteyi yükselttiği; kuru madde verimi, ham protein ve kül içeriğini 

artırdığı bildirilmiştir (Chattha et. al., 2017). B. pumilus ve P. pseudoalcaligenes bakterileri ile 

aşılanan ve tuzlu koşullar altında yetiştirilen çeltik bitkilerinin çimlenme oranı, bitki kuru 

ağırlığı, bitki boyu ve azot içeriği artmıştır. İki bakterinin birlikte aşılanmasıyla çeltik 

bitkilerinin tuz stresine karşı korunduğu saptanmıştır (Jha and Subramanian, 2013). 

3. SONUÇ 

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla değişik uygulamalar yapılmaktadır. Bu 

uygulamalar üretimde verim ve kaliteyi artırırken, sağlığa ve doğaya zarar vermemelidir. Ancak 

yoğun kimyasal girdi kullanımı sonucu bitkide kalıntılar meydana gelmekte ve bu bitkilerle 

beslenen canlıların sağlığı zarar görmektedir. Ayrıca kimyasal gübre kullanımında içeriğinde 

bulunan maddelerin topraktan yıkanarak taban suyuna karışması ve su kaynaklarını kirletmesi 
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sonucu temiz su sıkıntısı meydana getirmektedir. Tarımsal üretimin ve doğal kaynakların 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kullanılacak üretim teknolojilerine ve girdilere dikkat 

edilmelidir. Bitki gelişimini teşvik eden bakterilerin kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların 

sonuçlarına göre bu bakterilerin sürdürülebilir tarımda önemli bir girdi olduğu belirlenmiştir.  

Bitkisel üretimde PGPB kullanımının kimyasal gübre kullanımına alternatif olabildiği ve 

kimyasal gübre kullanımının azaltılabileceği, ayrıca PGPB kullanılarak çeşitli hastalıklara karşı 

bitkilerin direnç kazanabildiği de çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Özellikle dünyada ve 

Türkiye’de en fazla tarımı yapılan tarla bitkileri olan tahılların yetiştiriciliğinde PGPB 

kullanımının teşvik edilmesi; bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, hastalıkların 

kontrolü, stres koşullarına karşı bitkilerin dayanıklılığın artırılması ve doğal kaynakların 

sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Bu bakteriler ticari olarak mikrobiyal gübre 

adı ile çiftçilerin kullanımına sunulmaktadır. Bu gübreler bitkisel üretimde verim ve kaliteyi 

artırırken, doğaya ve canlıların sağlığına zarar vermediğinden, tarımın ve doğal kaynakların 

sürdürülebilirliği bakımından kullanımının yaygınlaştırılması son derece önemlidir. 
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ÖZET 

Solanaceae familyasının Capsicum cinsine ait olan biber, hem dünyada hem de Türkiye'de 

yetiştirilen önemli sebze türlerinden biridir. Ülkemizin sebze yetiştiriciliğine uygun iklim 

yapısının olması, özellikle bölgelerdeki iklim farklılığı, örtüaltı ve açık saha biber yetiştiriciliği 

ile çok sayıda biber çeşit ve tiplerinin oluşmasını sağlamıştır. Biber, taze tüketim sebzesi olarak 

tercih edilmekle beraber; kuru, toz, salça, közleme, sos, turşu ve ana yemeklerin içerisinde çok 

değişik şekillerde de değerlendirilmektedir. Biber yetiştiriciliğinde günümüzde birçok tip gün 

yüzüne çıkmıştır. Ülkemizde hem tüketici hem de üreticilerin istekleri doğrultusunda meyve 

tipi, rengi, verim ve kalitesine göre birçok biber çeşidi kayıt altına alınmakta ve her geçen gün 

bu sayı artmaktadır. Son yıllarda biber çeşitlerinde düşük ve yüksek sıcaklıkta meyve tutan, 

hastalık ve zararlılara dayanım gösteren değişik boyut ve renkte olan çeşitler tercih 

edilmektedir. Bu çalışma ile biber türünde 2020 yılına kadar kayıt altına alınan çeşitlerin yıllar 

bazındaki değişimleri ile tür içindeki tiplerin detaylı taraması yapılarak değerlendirilmiştir. 

1963 yılında yürürlüğe giren “Tohumculuk Yasası” ile başlayan kayıt alma işlemleri ile 1964 

yılında ilk biber çeşidi kayıt altına alınmış ve özellikle 2006 yılında yayımlanan “Tohumculuk 

Kanunu” ve buna bağlı çıkarılan 26755 sayılı “Bitki çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması 

Yönetmeliği” ile kayıt altına alma esasları değişerek dünya standartlarında bir izlenebilirliğin 

olması amaçlanarak çeşitlerin kaydı yapılmaya başlanmıştır. Değişen bu esaslar ile birlikte 

biber türünde 1963 yılından 2006 yılına kadar kayıt altına alınan çeşit sayısı özellikle 2008 

yılından günümüze kadar yaklaşık 3 kat artarak büyük bir pazar haline gelmiştir. Çalışmamızda 

1964 yılından itibaren başlayarak günümüze kadar gelen biber çeşitlerinin detaylı bir taraması 

yapılmış, çeşitler arasındaki değişimler incelerek ülkemizde kayıt altına alınan biber çeşitlerinin 

karşılaştırılması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biber, farklılık, yeknesaklık, durulmuşluk, kayıt altına alma 
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REGISTRATED PEPPER VARIETIES AND CHANGES OVER THE YEARS IN 

TURKEY 

 

ABSTRACT 

Pepper is belong to Capsicum genus of Solanaceae family and one of the most important 

vegetables are grown in Turkey and throught the world. With the climate structure which is 

suitable for vegetable cultivation and the climate difference in the regions in our country, the 

cultivation of greenhouse and open field peppers have provided the formation of many pepper 

varieties and types. In addition to fresh consumption of pepper; dried, powdered pepper, tomato 

paste, roasting, sauce, pickles and main dishes are used in different ways. 

Many types have emerged today in pepper cultivation. In our country, many pepper varieties 

are registered according to the fruit type, color, yield and quality in line with the demands of 

both consumers and producers, and this number is increasing day by day. In recent years, the 

pepper varieties are preferred with different sizes, colors and fruit set at low and high 

temperatures and which are resistant to diseases and pests.  

With this study, the change of pepper varieties which has been registered until 2020 in our 

country has been examined in detail. The study started with the first "Seed Law" numbered 308, 

which entered into force in 1963 and the first pepper variety was recorded in 1964 in vegetable 

registration tests. With the “Seed Law” No. 5553 published in 2006 and the “Regulation on 

Registration of Plant Varieties" numbered 26755, the principles have been changed and the 

registration of varieties has begun in order to have a world-class traceability. With these 

changing principles, the number of varieties registered in pepper variety from 1963 to 2006 has 

increased by approximately 3 times since 2008 and has become a large market. 

In our study, pepper varieties were scanned in detail, the differences between the varieties were 

examined and the registered varieties in our country were compared from 1964 to the present. 

Keywords: Pepper, distincness, uniformity, stability, registration 
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GİRİŞ 

Biber, meyvesi yenen sebzeler arasında ve çok farklı şekillerde tüketilen sebzelerden birisidir. 

Günümüzde kültürü yapılan biberler Solanaceae familyasının 98 cinsinden biri olan Capsicum 

cinsi içerisinde yer almaktadır. Capsicum cinsi içerisinde 38 olan tür sayısı yeni keşfedilen 5 

türle birlikte 43 olarak revize edilmiştir. Bu türlerden C. annuum L., C. frutescens L., C. 

baccatum L., C. chinense Jacq. ve C. pubescens Ruiz & Pav. olmak üzere 5 tanesinin kültürü 

yapılmaktadır (Mavi K, 2020). Taze olarak tüketimi, yemeklerde, kızartmalarda, turşu 

yapımında, hazır gıdalarda, dondurulmuş ürünlerde, sos yapımında, çiğ köfte ve lahmacun 

hammaddesi olarak, konserve ve baharat olarak da kullanımının yanında boya yapımında ve 

acılığı veren capsaicin antioksidant maddesi nedeniyle kozmetik, medikal ve tarımsal ilaç ve 

savunma sanayilerinde de kullanılmaktadır (Arın ,L 2018). 

Biber dünyada olduğu gibi ülkemizde tüketimi fazla olan sebze türleri arasında önemli bir yere 

sahiptir. Dünyada üretilen biberin yaklaşık % 7.2’sini üreten ülkemiz 2.782.354 ton biber 

üretimini 95.000 hektar alanda gerçekleşmekte olup Çin ve Meksika’dan sonra 3. Sırada yer 

almaktadır (Anonynous, 2019). Ülkemiz kapya biber üretimi 372.775 dekar alanda toplam 

1.234.423 ton, dolmalık biberde 122.952 dekarlık alanda 371.918 ton, sivri biberde 277.642 

dekarlık alanda 902.203 ton, çarliston biberde ise 18040 dekarlık alanda 117.125 ton üretim 

yapılmaktadır (Anonim, 2020a). Bu toplam biber üretimi 60.929 kayıtlı üretici ile 

sağlanmaktadır. İl bazında ekim alanı ve biber üretimine bakıldığında, kapya biberde 66.277 

dekar alanda 234.735 ton üretim ile Çanakkale ili birinci sırada gelmektedir. Dolma biberde 

13.597 dekar alanda 104.730 ton ve çarliston biberde 7.944 dekar alanda 87.084 ton üretim ile 

Antalya ili, sivri biberde ise 44.529 dekarlık alanda 281.155 ton üretim ile Mersin ili ilk sırayı 

almaktadır (BUGEM, 2019).  

Ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan biber tipleri; sofralık olarak sivri, çarliston, 

dolmalık, kapya (yağlık), kurutmalık olarak yerel biberler, turşuluk biberler ve süs biberleri gibi 

tiplerdir. Bunların yanında daha az üretim potansiyeli olan macar biberi, İtalyan biberi, 

kalifornia wonder, lamuyo, şili biberi, jalapeno biberi, domates biberi gibi biber tipleri de 

yetiştirilmektedir. Son yıllarda birkaç farklı renkte olan mini boy kaypa ve kalifornia wonder 

tipleri ile sarı şili tiplerinde biberlerin ihracat amaçlı örtüaltı yetiştiriciliği de yaygınlaşmaya 

başlamıştır. 
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Tarımsal üretimin başlangıcı ve birçok bitkinin çoğaltım materyali olan tohum, ülkelerin tarım 

ve gıda sektörleri için stratejik bir öneme sahiptir. Yetiştiricilikte kullanılan diğer tüm üretim 

girdileri sadece tohumluğun üretim potansiyelini gerçekleştirmeye yardımcı olmaktadır. Üstün 

özellikleri olan genotiplerin üretimde kullanılması ile hem doğrudan verim artışının sağlandığı 

hem de diğer girdilerin etkinliğinin arttığı belirtilmektedir (Kara ve ark., 2014). 

2020 yılı küresel tohum üretim değeri 74 milyar dolar olarak gerçeklemiş olup, bu 

değerlendirmede ilk sırada ABD (12 milyar $), Çin (10 milyar $), Fransa (2.8 milyar $), 

Brezilya (2.1 milyar $) ve Kanada (2 milyar $) yer almaktadır. Ülkemiz ise 0.75 milyar $ bu 

sıralamada 11. Sırada yer almaktadır (TURKTOB, 2020). Bugün ülkemizde toplam sebze 

tohumu üretim miktarı 2.117 ton olarak belirlenmiştir (BUGEM, 2020).  

Ülkemizde sebze yetiştirme ve ıslahı çalışmaları Cumhuriyetimiz ile başlamış olup Ankara 

Üniversitesi ve 2 araştırma enstitüsünde devam etmiştir. Ancak çeşit geliştirmenin ilk 

çalışmaları 1960’lı yıllarda Tarımsal Araştırma Enstitüleri’nde başlamıştır. Ülkemizde ilk 

olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bir sonucu olarak yeni çeşitlerin ortaya konulması 

ve bu çeşitlerin tarafsız bir kuruluşça tescil edilmesi gereği üzerine 1960 yılında "Bölge Çeşit 

Deneme Enstitüsü" kurulmuştur. 308 Sayılı "Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu 

Hakkında Kanun" 21.08.1963 tarihinde yürürlüğe girmiş ve tohumlukların sertifikasyonuna 

ilişkin faaliyetler bu Kanun hükümlerine göre yürütülmüştür. 1964 yılında başta domates ve 

bezelye olmak üzere biber türleri milli çeşit listesine girmiştir. 1964 yılından başlayarak 1990’li 

yılların başına kadar toplam 140 sebze çeşidi kayıt altına alınabilmiştir. Bu yıllarda başlayan 

tohumluk fiyatları ve ithalatın serbest bırakılması ile özel sektör tohum üretimi ve çeşit 

geliştirme çalışmaları daha da aktif hale gelmiştir. Bugün tohumluk üretimi yapan sektörde yer 

alan 993 özel şirketin 227 tanesi sebze türlerinde tohumluk üretimi yapmakta olup bunlardan 

124 tanesi sebze ıslah çalışmalarında yer alan özel sektör tarımsal araştırma kuruluşlarıdır 

(Anonim, 2020a; TSÜAB, 2020; BUGEM, 2020). Bu özel sektör araştırma kuruluşlarının 

tamamına yakını biber çeşit geliştirme ve ıslahı ile ilgilenmektedir. 

Biber türünde de 1964 yılında başlayan serüven 1991 yılında ilk özel firma adına kayıt alıncaya 

dek Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen çeşitlerin kayıt altına alınması 

şeklinde devam etmiştir. 1964 yılından 1991 yılına kadar toplam 17 adet biber çeşidi kayıt altına 

alınmıştır. 
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Bu araştırmada, biber türünde günümüze kadar tescil edilen çeşitler ile üretim izni alıp 

denemeleri devam eden çeşitlerin yıllara göre değişimleri detaylı olarak incelenecektir. Ayrıca 

çalışmada, ülkemizde geçmişten günümüze kadar gelen biber tipleri ve yetiştirilme sezonu ile 

acılık durumlarının değerlendirilmesi yapılarak yemek kültürümüze ve beslenme 

alışkanlıklarımıza göre biber ıslahı sektörünün ne yönde değiştiği de irdelenecektir. 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü  tarafından yayımlanan üç 

aylık raporlar ile hazırlanan protokoller ve bu birimlerden elde edilen ikincil arşiv verileri, diğer 

açık kaynaklarda yer alan ikincil veriler, bilgiler, raporlar, öneriler, röportajlar ve 

değerlendirmeler kullanılarak analizler yapılmış, EXCELL programından yararlanarak ihtiyaç 

duyulan yüzde (%) ile elde edilen bulgular diğer kaynaklar ile birlikte tartışılmıştır. 

Ülkemizdeki 1964 yılından günümüze kadar olan biber tohumculuk sektörü yıllar itibarıyla 

incelenmiş ve elde edilen veriler ile kayıtlı çeşitler arasındaki durum incelenmiştir.  

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Ülkemiz sebze çeşit ihtiyacı yıldan yıla artmaktadır. Bu artış hem tür hem de çeşit bazında 

kendisini göstermektedir. 1970’li, 80’li ve hatta 90’lı yıllar ile günümüz karşılaştırıldığı zaman, 

Türkiye’de kayıt altına alınan farklı sebze türlerinde çeşit sayısının yıldan yıla hızlı bir artış 

sergilediği görülmektedir. Bunda, genişleyen ve hızla değişen pazar ve tüketici talepleri kadar, 

yurt içi ve yurt dışı özel bitki ıslah çalışmalarından kaynaklanan rekabetçi çeşit tedarik sistemi 

ile aynı zamanda süratli ve etkili bir sebze çeşit kayıt ve koruma sisteminin de rolü vardır. 

Bugüne kadar 40 bitki türünde 6536 sebze çeşidi kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan bu 

sebze türlerinin 6281 adedi özel sektör, 246 adedi Kamu Tarımsal Araştırma Enstitüleri, 9 adedi 

ise Üniversiteler tarafından geliştirilen çeşitleri kapsamaktadır (Anonim, 2020b). 

İlk kayıt altına alma zamanı olan 1964 yılından günümüze domates (1690) ve hıyardan (847) 

sonra 730 çeşit sayısı ile biber en fazla çeşit kaydının yapıldığı tür olarak kayıtlara geçmiştir 

(Anonim, 2020b). Hal böyle olunca günden güne biber türü içerisinde çok fazla tipin bulunduğu 

çeşitler yer almaya başlamıştır. Sivri, dolma, kapya, çarliston gibi bilinen tiplerin yanında 

değişik renk ve irilikte kalifornia wonder, üçburun, macar, İtalyan, süs, kıl, domates biberi, acı 

meksika, şili, maraş, urfa gibi tiplerin zamanla geliştiği büyük bir aile haline gelmiştir.  
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Kayıt altına alınan biber çeşitleri sivri, çarliston, kapya, dolma, kalifornia wonder, kıl, üçburun, 

acı meksika, biberiye, macar, şili, maraş, antep, urfa, italyan, çorbacı, domates tipinde olup anaç 

çeşitler de yer almaktadır. Kayıt aşamasının ilk yıllarında çeşitler ismi ile kaydedilmiş, ancak 

söz konusu bu çeşitler sonradan tip haline dönüşmüştür (Ermiş ve ark., 2018). 1964 yılından 

günümüze kadar kayıt altına alınan biber tipleri Çizelge 1’de verilmektedir. Buna göre 

ülkemizde 198 çeşit ile en fazla kayıt altına alınan biber tipi sivri biber olmuştur. Kayıt altına 

alınan çeşitlerin 636 adedi hibrit (%87), 77 adedi ise açık tozlanan (%13) çeşitlerdir. Ayrıca bu 

çeşitlerin 387 adedi yurt içinde, 343 adedi ise yurt dışında ıslah edilmiştir. 

Çizelge 1. Günümüze kadar kayıt altına alınan biber tipleri ve çeşit sayıları 

Tip ismi Çeşit sayısı Tip ismi Çeşit sayısı 

Sivri 198 Biberiye 21 

Çarliston 121 Macar 12 

Kapya 99 Şili 11 

Dolma 96 Anaç 11 

Kaliforniya wonder 66 Maraş/Antep/Urfa 9 

Kıl 30 İtalyan 4 

Acı meksika 23 Domates 4 

Üçburun 22 Çorbacı 3 

  TOPLAM       730 

 

Çarliston 52 (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü) ve Dolma Biber Iıb-14 (Geçit Kuşağı 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) biber çeşitleri 16.05.1964 tarihinde ilk kez Milli 

Çeşit Listesi’ne girerek ülkemizin ilk resmi çeşitleri olmuşlardır. 1960 yıllarda başlayan ıslah 

çalışmaları sonucunda tarımsal araştırma enstitülerinden Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait 2, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait 7, 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait 3 ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait 5 çeşit olmak üzere toplam 17 biber çeşidi kayıt altına 

alınmıştır. Kayıt altına alınan bu çeşitlerin 6 tanesi sivri, 5 tanesi çarliston, 3 tanesi dolma, 1’er 

tanesi kapya, kıl ve çorbacı tipinde olup tamamı açık tozlanan biber çeşitleridir. 1964 yılından 

1991 yılına kadar geçen 27 yılda yukarıda bahsi geçen 17 çeşit ülkemiz biber çeşidi piyasasında 

önemli rol oynamıştır. 

1990’lı yıllardan itibaren yerel çeşitlerimizin yerini; verim, kalite, standardizasyon ve stres 

şartlarına dayanıklılık gibi avantajlardan dolayı hibrit çeşitler almaya başlamıştır (Karağaç ve 

Balkaya, 2017). Ülkemizde ilk ticari hibrit biber çeşidi olan Sirena RZ, 1991 yılında Myra 

Flowers (Rijk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti) şirketi adına kayıt altına alınmış olup bu çeşit 

çarliston tipindedir. 1996 yılında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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tarafından ıslah edilen ve ilk yerli hibrit biber çeşitleri olan Hülya (çarliston) ve Alata-96 (sivri) 

kayıt altına alınmıştır. 1964 yılından 2008 yılına kadar 308 sayılı Kanun kapsamında ticari 

sebze kaydı yapılarak 280 çeşit kayıt altına alınırken, 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu” ve 

buna istinaden çıkarılan “Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği” kapsamında, 

2008 yılından günümüze, FYD (farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk) yapılarak kayıta altına 

alınan biber çeşidi sayısı 450 olmuştur. 1964-2020 yılları arasında 10’ar yıllık dilimlerde kayıt 

altına alınan biber çeşitlerine bakıldığında, 1964 yılından 2000 yılına kadar toplam 70 biber 

çeşidi kayıt altına alınmıştır. Sonraki on yıllık dilim olan 2000-2010 yıllarında bu sayı yaklaşık 

olarak 3 kat artmıştır. 2010 yılından günümüze kadar olan süreçte ise tam 6 kat artarak 417 

olmuştur (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Kayıt altına alınan biber çeşitlerinin onar yıllık durumları 

 

Örtüaltı biber yetiştiriciliğinde tek ve çift ürün yetiştirme dönemi bulunmaktadır. Tek ürün 

(sezon) yetiştiriciliği üreticiler aracısında kışlık diye tabir edilen yetiştirme şeklidir. Genel 

olarak Eylül ortalarında başlamakta ve Haziran ayına kadar devam etmektedir. Çift ürün 

yetiştiriciliği ise güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki farklı zamanda yapılmaktadır. Güz 

dönemi yetiştiricilik Temmuz ayında başlamakta olup bir sonraki yılın Ocak ayında 

sonlanmaktadır. Bahar dönemi yetiştiricilik ise Ocak ortalarından başlayarak aynı yılın 

Temmuz ayına kadar devam etmektedir (Batem, 2009). 2000 yılına kadar kayıt altına alınan 

çeşitlerde özellikle örtüaltı yetiştiriciliğine uygun çeşitler tek sezon olarak kayıt altına 

alınmakta iken, seralarda cam yerine plastik örtü kullanımının yaygınlaşması ile kışlık 

çeşitlerden çift ürün yetiştiriciliğine uygun güz ve baharlık çeşitler ıslah edilerek kayıt altına 

alınmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmada günümüze kadar gelen çeşitlerin 406 adedi tek 
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sezon yetiştirmeye uygun kışlık çeşitleri kapsamaktadır. Bununla birlikte güzlük ve baharlık 

yetiştirmeye uygun 173 çeşit Milli Çeşit Listesi’ne girmiştir. Örtüaltı yetiştiriciliğinde yaşanan 

bu gelişmeler açık saha çeşitleri için de geçerlilik kazanmış özellikle açık sahada yaşanan 

biyotik ve abiyotik strese dayanıklı çeşitler geliştirilmiştir. Açık saha yetiştiriciliğinde en fazla 

kayıt altına alınan tip kapya (76) olurken bunu sivri (62), dolma (48) ve çarliston (37) 

izlemektedir. Son 15 yıldır turşu sanayinde acı süs biberinin (17) yanında acı meksika (14) 

çeşitlerinin de milli çeşit listesine girdiği görülmektedir. Yöresel olarak farklı tat ve aromaya 

sahip hem sanayilik hem de taze tüketime uygun olan urfa, antep ve maraş tiplerinin de 2006 

yılında başlayan Milli Çeşit Listesi’ne girmesiyle kayıt altına alınan çeşit sayısı 11’e ulaşmıştır. 

2000’li yıllardan itibaren sivri, kapya, dolmalık, kıl ve çarliston gibi alışıldık tiplerin yanında 

özellikle salata tüketimine uygun blok tipi biber çeşitleri kayıt altına alınmaya başlanmıştır. 

Blok tipindeki bu biberlerden ilki “california wonder” ismi ile kayıt altına alınmış ve sonra bu 

tipi temsil eder hale gelmiştir. Blok biberinin tip ismi olarak yer eden bu çeşit 2002 yılında 

Monsanto Gıda ve Tarım Ltd. Şti. adına kayıt altına alınmıştır. Yine aynı şirket adına ilk Acı 

Meksika tipi biber ülkemizde 2003 yılında Milli Çeşit Listesi’ne girmiştir. Kayıt altına alınan 

çeşitler arttıkça çeşit tipi ve yetiştirme sezonunun yerini verim, kalite, standardizasyon, 

hastalık-zararlılar ile stres şartlarına dayanıklılık gibi avantajlardan dolayı yeni çeşitler almaya 

başlamıştır. Özellikle fide sektörünün hızla gelişmeye başlaması, fide kullanımında yaşanan 

bazı sorunlar, toprak kaynaklı hastalık ve zararlılar, sebze yetiştiriciliğinde görülen birim 

alandaki verim ve kalite kayıpları aşılı fide kullanımını gündeme getirmiştir. Bu nedenle 

Snooker isimli biber anacı 2005 yılında kayıt altına alınan ilk çeşit olmuştur. Son yıllarda sulu, 

gevrek ve tatlı olan, çatlamaya yüksek dayanım gösteren İtalyan tipi biberler de kayıt listelerine 

eklenmeye başlamıştır. 2008 yılında ilk kayıt edilen bu tiplerde sayı son iki yılda 4’e ulaşmıştır. 

Kayıtlara göre ilk acı biber 1980 yılında Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına kayıt 

altına alınmıştır. Sivri tipinde olan bu biber özellikle tüketim tercihine göre diğer tiplere de 

yansımıştır. Bugün sivri biberin yanında çarliston, üçburun, dolma, kapya, kıl, acı meksika, şili 

ve süs tiplerinde toplam 211 acı biber kayıt altına alınmıştır. 

Tüketici tercihleri doğrultusunda tipi, yetiştirme koşulları, acılık-tatlılık durumları her geçen 

gün değişen biberde kayıt altına alma aşamasından başlayarak günümüze kadar Milli Çeşit 

Listesi’ne ilk giren tipler Çizelge 2’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Tiplere göre açık tozlanan ve hibrit çeşitlerin ilk kayıt alma yılları 

Tip  Çeşit ismi Yıl Çeşit Sahibi 

Sivri OP Çetinel 150 1980 Geçit Kuşağı Tarımsal Araş. Ens. Müd 

H Serpo 1991 Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş. 

Çarliston OP Çarliston 52 1964 Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd 

H Sırena Rz 1991 Myra Flowers 

Dolma OP Dolma Biber Iıb-14 1964 Geçit Kuşağı Tarımsal Araş. Ens. Müd. 

H Balo Rz 1994 Rijk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti. 

Kapya OP Yalova Yağlık 28 1988 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. Araş. 

Ens. Müd. 

H Kappy Rz (35-66 Rz) 1991 Rijk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti. 

Üçburun OP Bora 77 2006 İstanbul Toh. Tar. San. Tic. Ltd. Şti. 

H Vesuvio 2010 Nunhems Tohumculuk A.Ş. 

Kıl OP Ege 91 1991 Ege Tarımsal Araştırma Ens. Müd. 

H Yenice 2005 Anamas Tarım Üretim Pazarlama San. 

Tic. Ltd. Şti. 

Biberiye OP Gediz 2005 İstanbul Toh. Tar. San. Tic. Ltd. Şti. 

H Cherry-Pick 2004 Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti 

Maraş/Urfa/Antep OP Sena 2006 Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma 

Ens. Müd. 

H Benac 2008 Semillas Fito Tarım San. ve Tic. A.Ş 

Domates biberi H Pritavit 2005 Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti 

OP BT Kamber 2015 Bursa Tohumculuk A.Ş. 

C.W. H California wonder 2002 Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti 

Macar H Menta RZ 2002 Rijk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti. 

Acı Meksika H Coyame 2003 Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti 

Şili H Habib 2005 Rijk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti. 

Anaç H Snooker 2005 Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş. 

İtalyan H Sierra Nevada 2008 Semillas Fito Tarım San. ve Tic. A.Ş 

 

2020 yılı itibari ile üretim izni almış ancak tescil denemeleri devam eden çeşitler FYD (farklılık, 

yeknesaklık ve durulmuşluk) testlerine tabi tutulmaktadır. Bu  çalışmalardan sonra elde edilen 

veriler kullanarak tipler arasında mevcut benzerlik-farklılıklar ve gruplandırmalar küme 

(cluster) analizi ve temel bileşen analizi (principle component analysis) kullanılmak suretiyle 

kolaylıkla gösterilebilmektedir (Oliveira ve ark., 1999; Rivera Martinez ve ark., 2004; Balkaya 

ve Ergün, 2008). 

Üretim izni başvurularına göre çeşitlerin 229 tanesi yerli ıslah sonucu başvuran çeşitler olup 63 

çeşit yurtdışı ıslah çalışmalarının ürünüdür. Bitki Çeşitlerinin Kayıt Alması Yönetmeliği’ne 

göre üretim izni almış biber çeşitlerine ait tipler Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Üretim izni alan biber tiplerine ait çeşit sayıları 

Son yıllarda özellikle fide ile üretimin yaygınlaşmaya başlamasından sonra diğer türlerde 

olduğu gibi biberde de hibrit tohum üretimi ve çeşit sayısının arttığı gözlemlenmektedir. 

Örtüaltı yetiştiriciliğine başvuran biber çeşitlerinin neredeyse tamamının hibrit çeşitlerden 

oluştuğu saptanmıştır. Üretim izinli çeşitlerin 20 tanesi açık tozlanan çeşitler olup bunların 

çoğunu kapya tip oluşturmaktadır. Başvurusu yapılan 292 çeşitte yine en büyük payı özel sektör 

oluştururken (286 adet), kamuya ait 5 ve üniversiteye ait 1 çeşit üretim izni almıştır. Ülkemizde 

biber üretiminin % 81’i açık alan, % 19’lik kısmı da örtüaltı yetiştiriciliği şeklinde yapıldığı 

belirtilmektedir (Tatar ve ark., 2020). Ancak üretim izni alan çeşitlere bakıldığında örtüaltına 

uygun çeşitlerin (182 adet) açık sahaya uygun çeşitlerden (110 adet) daha fazla olduğu açıkça 

göze çarpmaktadır. Bu durum açık alanda yetiştirilen biber çeşitlerinin değişmeden daha stabil 

olarak yetiştirildiği sonucunu doğurmaktadır. Buna karşılık sera koşullarında özellikle yüksek 

ve düşük sıcaklıklara olan tolerans ile hastalıklara dayanım ön plana çıktığından ıslah 

programlarına alınan ve üretim iznine gelen çeşitlerin daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışma sonucunda ülkemizde kayıt altına alınan biber çeşitlerinin yıllar bazındaki değişimi 

ve durumu değerlendirilerek detaylı bilgiler verilmiştir. Ayrıca yürütülen bu çalışma ile ticari 

biber çeşitlerindeki mevcut varyasyonun durumu ve boyutları hakkında genel bir bakış olanağı 

sağlanmıştır. Ülkemizde tüketicilerin alım gücünün duyarlılığının artması ve bilinçlenmesi ile 

birlikte daha kaliteli ve farklı damak tatlarına sahip olan ürünlere daha çok talep olmaya 

başlamıştır. Bunun sonucunda, farklı tipte çeşitler ıslah edilerek kayıt altına alınmaktadır. 

Günümüzde tohum sadece tarımsal bir girdi değil aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde 

edilen ve yüksek gelir getiren ekonomik değere sahip bir materyaldir. Dolayısıyla bu değerli 

materyalde kayıt altına alma ile ilgili yönetmelik ve esasların güncellenerek ülkemiz 

tohumculuk sektörüne önemli derecede katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışma, 2020 ikinci ürün yetiştirme sezonunda GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğüne bağlı Talat Demirören ve Gündaş istasyonlarında 9 silajlık mısır çeşidinin verim 

özellikleri ve yem kalite özelliklerini incelemek için yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları 

deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada, 6 adet silajlık mısır çeşit 

adayı ve 3 adet kontrol çeşit kullanılmıştır. Araştırmada silaj verimi, verim unsurları (bitki 

boyu, tepe püskülü çiçeklenme gün sayısı ve koçan bitki oranı) ve bazı kalite özellikleri (ham 

protein oranı, ham selüloz oranı ve kuru madde oranı) incelenmiştir.  Araştırma sonuçlarına 

göre, silaj verimi; 5769.77-7729.05 kg/da, bitki boyu; 239.72 – 275.33 cm, tepe püskülü 

çiçeklenme gün sayısı; 49.26 – 54.89 gün, koçan bitki oranı; % 44.74 -46.84, kuru madde oranı; 

% 29.93 – 35.59, ham protein oranı; % 5.42 – 7.33, ham selüloz oranı; % 19.05 – 23.74 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Talat Demirören Araştırma istasyonuna göre, Gündaş Araştırma 

istasyonunda ki daha yüksek sıcaklık ve daha düşük nisbi nem değerlerinden dolayı, Gündaş 

istasyonunda silaj verimi ve verim özellikleri daha düşük değerler alırken, protein ve selüloz 

oranları daha yüksek değerler almıştır. Sıcaklık stresi ve düşük nisbi nem oranları, bitkilerin 

çiçeklenmesini ve yaşlanmasını hızlandırmıştır. Yaşlanan bitkilerde selüloz ve protein oranları 

daha yüksek değerler almıştır. Silajlık mısır çeşit adaylarından ADA 16.49 çeşidi verim ve diğer 

özellikler açısından kontrol çeşitleri ile istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır.  

Anahtar kelimeler: Silaj mısır, sıcaklık, ham protein, ham selüloz 
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DETERMINATION OF SOME YIELD AND FORAGE QUALITY TRAITS OF 

SILAGE CORN VARIETIES IN WARM CLIMATE CONDITIONS 

 

 

 

ABSTRACT 

This study was conducted at Talat Demirören and Gündaş Research Station which is affiliated 

to GAP Agricultural Research Institute Directorate in 2020 second crop growing season in order 

to determination of silage yield and forage quality charecticts of 9 silage corn varieties. Trial is 

designed in a randomized complete block design with three replications. six silage corn variety 

candidates and three check silage corn varieties were used in the study. Silage yield, yield 

components (plant height, number of tasseling days and rate of cob in plant ) and some quality 

characteristics (crude protein ratio, crude fiber ratio and dry matter ratio) were investigated in 

the study. According to the research results, It was determined that silage yield, plant height, 

number of tasseling days, rate of cob in plant, dry matter ratio, crude protein ratio and crude 

fiber ratio ranged from 5769.77-7729.05 kg / da-1, 239.72 - 275.33 cm, 49.26 - 54.89 day, 44.74 

-46.84%, 29.93 - 35.59%, 5.42 - 7.33% and 19.05 - 23.74 % respectively. Due to the higher 

temperature and lower relative humidity values at Gündaş Research station compared to Talat 

Demirören Research Station, while the silage yield and yield traits were lower at Gündaş 

station, the protein and cellulose ratios were higher. Heat stress and low relative humidity 

accelerated the tasselling and aging of the plants. Cellulose and protein ratios were higher in 

aging plants. ADA 16.49 variety which is a candidate for silage maize variety, was statistically 

in the same group with the check varieties in terms of yield and other characteristics. 

Keywords: Silage corn, heat, crude protein, crude fiber 
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Giriş 

Mısır silajı hem dünyada hemde ülkemizde ruminantlar’ ın kaba yem rasyonlarında yoğun bir 

şekilde kullanılmaktadır. Mısır bitkisi çok soğuk iklimler dışında dünyanın her bölgesi ve her 

toprağında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Mısır bitkisi sahip olduğu yüksek biomass ve koçanında 

ki protein oranından dolayı, ekonomik değere sahip hem büyükbaş hemde küçükbaş ruminant 

hayvanların beslenmesinde özellikle kış aylarında kullanılmaktadır. Türkiye’de 507.412 bin/ha-

1 alanda, yaklaşık 26 milyon ton silaj mısır mahsulü alınırken, birim alandan ortalama 50.3 t ha-

1 silaj mısır hasadı yapılmıştır (Anonim, 2020). Silajlık mısır, kaba yemler içerisinde en kolay 

ve ucuz şekilde fermente edilen yemlerin başında gelmesi sebebiyle, hayvan yetiştiricileri 

tarafından tercih edilmektedir. Günümüzde silaj mısır olarak ıslah edilen çeşitlerin dekara 

verimlerinin 7-8 ton hatta 9 ton a yaklaştığı ve bu verimlerin 3 ton arpaya eşdeğer olduğu, silaj 

mısırı ile beslenen ruminant büyükbaş hayvanlarda günlük 750-800 g canlı ağırlık artışı 

sağladığı ifade edilmiştir (Yaylak ve Alçiçek, 2003). 

Türkiye’de 1980 yıllarda süt ve et ırkı sığırlar ithal edilmiştir. Bu hayvanlar farklı iklim 

koşulları ve beslenme yetersizliklerinden dolayı, verimleri düşmüş yâda telef olmuşlardır. Daha 

sonra bu kültür ırkları ile bizim yerli ırklar arasında melezlemeler yapılarak, çevresel uyumu 

iyi ve verimi yüksek melez ırklar elde edilmiştir. O yıllarda verimleri yükselen melez ırkların 

kaba yem ihtiyacının büyük çoğunluğu mısır silajından elde edilmiştir. O tarihten günümüze 

kadar hem verimi yüksek hemde kalite özellikleri kabul edilir sınırlarda olan silajlık mısır 

çeşitleri ıslah edilmiş ve edilmeye devam etmektedir (Cengiz ve ark., 2020). Silajlık mısırda 

birim alan verimlerinde belirli bir seviyeye gelinse de, yem kalite açısından çalışmaların devam 

etmesi gerektiği görülmektedir. Silajlık mısır ıslah programları neticesinde, iyi agronomik 

özelliklere sahip ve silaj verimleri yüksek hibrit silajlık mısır çeşitleri ıslah edilse de, hücre 

duvarı sindirilebilirliğinde ve dolayısıyla yem kalite değerinde istenilen seviyeye ulaşılamadığı 

belirtilmiştir (Barrière ve ark., 2018; Terzić ve ark., 2020). 

Ülkemizde silajlık mısır hem ana ürün hemde ikinci ürün koşullarında yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Türkiye’nin sıcak bölgelerinde silajlık mısır genel anlamda ikinci ürün 

koşullarında tarımı yapılmaktadır. Sıcaklardan kaçmak için zaman ötelenip ikinci ürün 

koşullarında ekim yapılsa bile verim ve bazı kalite değerlerinin olumsuz etkilendiği 

gözlemlenmiştir. Herhangi bir bölgenin iklim koşulları ve yetiştirme teknikleri mısır çeşit 

seçiminde belirleyici bir faktör olduğu rapor edilmiştir  (Öztürk ve ark., 2008). Silajlık mısırın 

verimi ve yem kalite özelliklerini, çeşidin genetik yapısı (FAO olum grubu, hücre duvarı tipi 

ve endosperm’in nişasta depolama kapasitesi), agro-ekolojik koşullar (toprak tipi, gübreleme, 
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sıcaklık ve nisbi nem), hasat zamanı ve silolama koşulları etkiler (Khan ve ark., 2015). ABD’ye 

bağlı Florida eyaleti koşullarında silajlık mısır çeşitleriyle yürütülen bir araştırmada, sıcak ve 

kuru iklim koşullarının silajlık mısır çeşitlerinin hem verimlerini hemde kalite değerlerini 

düşürdüğü, kuru hava koşullarında, bitkilerin yaşam döngüsünün hızlandığı, fotosentez hızı ve 

miktarının düştüğü buna bağlı olarak birim alan silaj verimleri ve kalite özelliklerinin olumsuz 

etkilendiği sonucuna varılmıştır (Crafts –Brandner ve Salvucci, 2002). Farklı iklim koşullarına 

uygun silajlık mısır çeşitlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu sebeplerden dolayı, bu 

çalışma sıcak iklim koşullarında silaj mısır çeşitlerinin bazı verim ve yem kalite özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür 

Materyal ve Metot 

İki lokasyonda 2020 yılı içerisinde yürütülen çalışmada, Talat Demirören istasyonuna göre 

Gündaş istasyonunda ki daha yüksek sıcaklık değerleri ve daha düşük nisbi nem oranları 

bitkilerin gelişimini olumsuz etkilemiştir (Çizelge 1).  

Çizelge 1.  Talat Demirören ve Gündaş Araştırma İstasyonlarında ki iklim verileri 
 En düşük sıcaklık 

(°C) 

En yüksek 

sıcaklık (°C) 

Ortalama 

sıcaklık (°C) 

Ortalama nisbi 

nem (%) 

Yağış (kg/m-2) 

Aylar I II I II I II I II I II 

Mayıs 5.60 10.10 37.30 38.80 20.09 22.80 65.41 45.90 5.20 0.20 

Haziran 9.60 13.20 39.50 41.60 25.92 27.70 36.20 33.90 6.00 0.00 

Temmuz 18.20 20.60 41.40 44.70 29.82 32.85 35.96 31.10 0.00 0.00 

Ağustos 14.00 16.90 39.70 42.80 27.05 30.85 44.36 36.20 0.00 0.00 

Eylül 15.60 16.80 35.04 43.40 24.80 29.00 50.43 42.30 0.00 0.20 

Ekim 9.13 9.80 30.32 34.60 18.06 22.55 41.06 39.50 0.00 0.00 

Ortalama 12.02 14.57 37.21 40.98 24.29 27.63 45.57 38.15 11.20 0.40 
*I: Talat Demirören Araştırma istasyonu. II: Gündaş Araştırma İstasyonu 

Denemede kullanılan silaj mısır çeşitlerinin, üçü ulusal ve uluslararası firmalara ait kontrol 

çeşitleri, ADA kodlu beş adedi Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ve SASA kodlu bir 

adedi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin 

ortak melezi olup toplamda deneme setinde 9 farklı silaj mısır çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan silajlık mısır çeşitleri orta geçci (FAO 650-700) olum grubundadırlar. Araştırma; 

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Talat Demirören Araştırma İstasyonu 

ve Gündaş Araştırma İstasyonunda tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 

2020 yılında yürütülmüştür. Denemelerde parsel uzunluğu 5 m, sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 

15-16 cm dir. Her parsel 4 sıradan oluşmuştur. Denemelerde 95240 bitki ha-1 bitki sıklığı 

kullanılmıştır. Deneme, Haziran ayının son haftasında ikinci ürün olarak kurulmuştur. Deneme 

alanına toprak analiz sonuçları dikkate alınarak, saf olarak 25 kg/da-1 [azot (N)] ve 10 kg/da-1 

[fosfor (P)] tamamlanacak şekilde parsellere gübre uygulanmıştır. Azotun yarısı ve fosforun 
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tamamı ekim ile beraber, geriye kalan azot gübresi V4-V6 dönemi ve bitkiler diz boyuna 

geldiğinde iki defada uygulanmıştır (Taş ve Uçak, 2020). Kritik gelişme dönemleri ve su 

eksikliği dikkate alınarak deneme parselleri karık sulama yöntemi ile 6 defa sulanmıştır. Bütün 

araştırma gözlemleri kenar tesiri dışında ki 7 m2 ’lik orta iki sıradan yapılmış. Hasatlar, çeşit 

tanelerinin 2/3 süt çizgileri dikkate alınarak, ortalama 90-98 gün arasında gerçekleştirilmiştir 

(Cengiz ve ark., 2020).  

Araştırmada ki gözlemler, Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Tarımsal 

Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı, TTSMM (2018)’ e göre alınmıştır. Ekim 

tarihinden parseldeki bitkilerin %50’sinin tepe püskülünü çıkarmasına kadar geçen zaman tepe 

püskülü çiçeklenme gün sayısı (TPÇGS, gün):olarak hesaplanmıştır. Her parselde, süt olum 

döneminde, tesadüfi olarak seçilen 10 adet bitkinin toprak seviyesinden tepe püskülünün en 

uçtaki noktasına kadar olan mesafe ölçülmüş ve ortalamaları alınarak bitki boyu (BB, cm) 

bulunmuştur. Her parselden tesadüfen seçilen 10 bitkinin koçan ağırlıkları ve bitki ağırlıkları 

tartılmış ve oranlanarak koçan bitki oranı (KBO, %) belirlenmiştir. Parselin orta iki sırasında 

ki bitkiler bıçkı yardımıyla kökün üstünde ki ikinci boğumdan hasat edilmiş, zaman 

kaybedilmeden tartılmış ve dekara çevrilerek bitkilerin silaj verimleri (SV, kg/da-1) 

hesaplanmıştır. Biçimden sonra her parselden yeşil bitki için hasat edilen parseli temsil eden 1 

bitki rastgele alınıp parçalanmış (1-2 cm), kurutma dolabında 48 saat 105 °C’de kurutulmuştur. 

Örnek daha sonra 24 saat desikatörde bekletilerek tartılmış ve kuru madde oranı (KMO, %) 

belirlenmiştir. Kuru madde oranı belirlenen tüm bitki, 1 mm’lik elekten geçirilecek şekilde 

öğütüldükten sonra, Kjeldahl yöntemiyle (AOAC, 1990) ham protein oranı (HPO, %) tespit 

edilmiştir. Ham selüloz oranı (HSO, %), seyreltik asit ve bazik çözeltilerde çözülemeyen lif 

miktarına verilen addır. Wendee Analiz Tekniği esaslarına göre tayin edilmiştir (Akyıldız, 

1984). 

İncelenen özelliklere ait verilerin istatistik analizleri, deneme planına uygun olarak JUMP 13.0 

paket programı kullanılarak yapılmış, ortalamaların karşılaştırılmasında LSD çoklu 

karşılaştırma testi uygulanmıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

İki lokasyonun birleştirilmiş varyans analizinde, SV ve BB parametrelerinde lokasyonlar 

arasında istatistiksel olarak önemli farklar elde edilirken (P≤0.05), onların dışında kalan 

parametrelerde lokasyonlar arasında istatistiksel olarak daha önemli farklar elde edilmiştir 

(P≤0.01). Bütün parametrelerde çeşitler arasında istatistiksel olarak önemli farklar elde 
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edilmiştir (P≤0.01). KBO ve HSO özelliklerinin lokasyon x çeşit interaksiyonunda istatistiksel 

olarak önemli farklar elde edilirken (P≤0.05), onun dışında kalan parametrelerin lokasyon x 

çeşit interaksiyonlarında istatistiksek olarak bir fark bulunamamıştır (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. İkinci ürün yetiştirme sezonunda iki lokasyonda denenen 9 silajlık mısır çeşidinin verim ve 

bazı Kalite özelliklerine ilişkin birleştirilmiş varyans analizi sonuçları 
 

 

Kaynak 

SD SV (kg/da-1) KMO (%) KBO (%) BB(cm) TPÇGS 

(gün) 

HPO (%) HSO (%) 

Lokasyon 1 1796939.16* 120.9307** 304.2139** 5415.2107* 167.5874** 15.5848** 157.8672** 

Tek (Lok) 4 186077.326 6.1225 9.9563 535.4731 2.2747 0.1959 0.1749 
Çeşit 8 3533760.34** 26.6357** 88.7395** 1066.2239** 21.7491** 2.7085** 17.7696** 

Lok*Çeşit 8 5246.60765 1.8619 11.2163* 111.2484 4.8718 0.6731 3.1974* 

Hata 32 54116.3195 4.3965 5.0390 199.0615 3.5531 0.4903 1.2485 

CV  3.43 6.46 5.40 5.38 3.59 11.12 5.23 

Ortalama  6765.07 32.45 41.58 262.29 52.46 6.30 21.35 
+ SV: Silaj Verimi (kg/da-1),  KMO: Kuru Madde Oranı (%), KBO: Koçan Bitki Oranı (%), BB: Bitki Boyu (cm), TPÇGS: Tepe Püskülü 

Çiçeklenme Gün Sayısı (gün), HPO: Ham Protein Oranı (%), HSO: Ham Selüloz Oranı (%), *.**: Sırasıyla P≤ 0.05 ve P≤ 0.01 olasılık 
düzeylerinde önemli 

 

İki lokasyonda ki mısır çeşitlerinin ortalama TPÇG değerleri 49.26 (ADA 12.44) ile 54.89 

(ADA 16.49) gün arasında değişmiştir. En geç çiçeklenme 58.33 gün ile AGA kontrol çeşidinde 

ve Talat Demirören lokasyonunda elde edilirken, en erken tepe püskülü çiçeklenmesi 48.07 gün 

ile ADA 12.44 silajlık mısır çeşidinde ve Gündaş lokasyonunda elde edilmiştir. Talat 

Demirören istasyonuna ( I. lokasyon ) göre Gündaş istasyonunda (II. lokasyon) yaşanan daha 

yüksek sıcaklık ve daha düşük nisbi nem oranları, Çiçeklenme sürelerini hızlandırmış ve 

kısaltmıştır. Kuru hava koşulları, bitkide strese neden olup çiçeklenme sürelerini 

hızlandırmıştır. TPÇG gözleminde olduğu gibi I lokasyon’a göre II. lokasyonda ki daha sıcak 

ve daha düşük nisbi nem oranları, bitki gelişimini olumsuz etkileyerek hem bitki boyları hemde 

silaj verimlerinin düşmesine sebep olmuştur. En yüksek bitki boyları ve silaj verimleri, sırasıyla 

294.98 cm (AGA) ve 7952.38 kg/da-1 (AGA) ile I. lokasyonda elde edilirken, en düşük bitki 

boyları ve silaj verimleri sırasıyla, 231.19 cm (SASA-155) ve 5609.53 kg/da-1(ADA 12.44) ile 

II. lokasyondan elde edilmiştir. İki lokasyonun ortalamaları dikkate alındığında, aday silajlık 

mısır çeşidi ADA 16.49 (7464.46 kg/da-1) silaj verimi açısından kontrol çeşitleri ile istatistiksel 

olarak aynı grupta yer aldığı tespit edilmiştir (Çizelge 3). Araştırmanın yürütüldüğü I. 

lokasyona nazaran, II. lokasyonda ki olumsuz iklim koşulları çiçeklenmeleri hızlandırarak daha 

kısa zamanda bitkilerin tepe püskülü çıkarmasını sağlamıştır. Olumsuz iklim koşullarında 

bitkilerin fotosentez oranı düşmüş buna bağlı olarak bitki organlarının gelişimi aksamış ve bitki 

boyları daha kısa kalmıştır. Boyları kısa kalan bitkilerin silaj verimlerinin düştüğü 

belirlenmiştir. Sağlıklı uzun mısır bitkilerinin, yüksek silaj verimi ve tane verimine sahip 

olduğu rapor edilmiştir (Crevelari ve ark., 2018; Khan ve ark., 2019). Araştırmadan elde edilen 
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silaj verimleri; Kır ve Ünsal, 2020’ın (4732.8-6093.4 kg/da-1) sonuçlarının üstünde, Kuşvuran 

ve ark. (2015)’nın (8461-13190 kg/da-1) altında değerler aldığı tespit edilmiştir.  

Çizelge 3. Talat Demirören ve Gündaş Araştırma istasyonlarında silajlık mısır çeşitlerinin verim ve 

bazı agronomik özelliklerine ait ortalamalar ve çoklu karşılaştırma testi sonuçları 
 Tepe Püskülü Çiçeklenme Gün 

Sayısı (gün) 

Bitki Boyu (cm) Silaj Verimi (kg/da-1) 

Çeşitler I II Ort. I II Ort. I II Ort. 

ADA 12.44 50.44 e 48.07 49.26 d 276.33 abc 237.74 257.04 bc 6033.34 e 5609.53 e 5821.43 e 

ADA 18.25 53.48 cde 50.78 52.13 bc 268.51 bc 252.96 260.74 bc 7047.62 cd 6680.96 cd 6864.29 c 

ADA 16.42 52.67 de 50.37 51.52 c 264.16 cd 242.45 253.31 cd 6785.71 d 6350.71 d 6568.21 d 

ADA 17.15 51.74 de 49.55 50.65 cd 259.91 cd 249.89 254.90 cd 6161.96 e 5785.71 e 5973.84 e 
ADA 16.49 57.00 ab 52.78 54.89 a 278.33 abc 265.81 272.07 ab 7619.05 ab 7309.88 ab 7464.46 a 

SASA-155 53.00 de 51.67 52.33 bc 248.25 d 231.19 239.72 d 5928.55 e 5610.98 e 5769.77 e 

AGA 58.33 a 51.33 54.83 a 294.98 a 275.33 285.16 a 7952.38 a 7505.71 a 7729.05 a 

P31Y43 54.67 bcd 50.07 52.37 bc 273.06 bc 255.33 264.20 bc 7323.81 bc 7025.33 bc 7174.57 b 

DKC7221 56.67 abc 51.67 54.17 ab 287.17 ab 259.74 273.46 ab 7674.93 ab 7364.99 ab 7519.96 a 

Ort. 54.22 a 50.70 b 52.46 272.30 a 252.27 b 262.29 6947.48 a 6582.65 b 6765.07 

CV 3.61 3.57 3.59 4.03 6.60 5.38 2.96 3.90 3.43 

LSD (0.05) 3.39** Ö.D 2.22** 19.01** Ö.D 16.59** 356.50** 444.04** 273.57** 

Ort LSD 1.14** 17.49* 325.96* 
*Farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark P≤ 0.05 düzeyinde önemlidir. CV:Varyasyon Katsayısı., LSD: En küçük anlamlı 

fark., Ö:D: Önemli değil,  I: Talat Demirören Araştırma istasyonu, II: Gündaş Araştırma İstasyonu 

 

Denemede iki lokasyonun ortalamaları dikkate alındığında, en yüksek KMO değerleri AGA (% 

35.59) ve DKC7221 (% 35.47) çeşitlerinden elde edilirken, en düşük değerler, SASA-155 (% 

29.93) ve ADA 12.44 (% 29.95) çeşitlerinden elde edilmiştir. En yüksek KBO değerleri, 

AGA(% 46.84) , DKC7221 (% 45.65) ve ADA 16.49 (% 44.74) çeşitlerinden elde edilirken, en 

düşük değerler, ADA 12.44 (% 36.04) ve SASA-155 (36.24) çeşitlerinden elde edilmiştir 

(Çizelge 4). Silaj verimleri ve bitki boyları düşük olan çeşitlerin KMO ve KBO değerlerinin de 

düşük değerler aldığı belirlenmiştir. Olumsuz iklim koşulları KMO ve KBO değerlerini negatif 

yönde etkilemiştir. Araştırmadan elde edilen kuru made oranları; Valentina ve ark.,(2020)’nın 

(% 33.76 - 38.74) sonuçları ile uyumludur.  

 
Çizelge 4. Talat Demirören ve Gündaş Araştırma istasyonlarında silajlık mısır çeşitlerinin kuru madde 

oranı (%) ve tepe püskülü çiçeklenme gün sayılarına (gün) ait ortalamalar ve çoklu karşılaştırma testi 

sonuçları 
 Kuru Madde Oranı (%) Koçan Bitki Oranı (%) 

Çeşitler I II Ort. I II Ort. 

ADA 12.44 32.36 cd 27.53 c 29.95 c 39.55 de 32.53 d 36.04 c 

ADA 18.25 32.89 cd 30.96 abc 31.93 bc 43.15 bcd 40.11 b 41.63 b 
ADA 16.42 32.52 cd 29.74 bc 31.13 bc 41.85 cd 37.04 c 39.45 b 

ADA 17.15 33.04 cd 30.15 bc 31.59 bc 47.08 ab 37.04 c 42.06 b 

ADA 16.49 35.04 abc 31.33 abc 33.19 ab 46.40 abc 43.07 a 44.74 a 
SASA-155 31.60 d 28.26 c 29.93 c 36.70 e 35.78 c 36.24 c 

AGA 36.77 ab 34.41 a 35.59 a 48.20 a 45.49 a 46.84 a 

P31Y43 33.82 bcd 32.67 ab 33.25 ab 44.71 abc 38.29 bc 41.50 b 

DKC7221 37.45 a 33.48 ab 35.47 a 47.86 ab 43.45 a 45.65 a 

Ort. 33.94 a 30.95 b 32.45 43.95 a 39.20 b 41.58 

CV 5.56 7.39 6.46 6.34 3.89 5.40 

LSD (0.05) 3.27** 3.96* 2.47** 4.82** 2.64** 2.64** 

Ort LSD 1.87** 2.38** 
*Farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark P≤ 0.05 düzeyinde önemlidir. CV:Varyasyon Katsayısı, LSD: En küçük anlamlı fark, 

Ö.D: Önemli değil, I: Talat Demirören Araştırma istasyonu, II: Gündaş Araştırma İstasyonu 
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Genel anlamda silaj verim komponentleri ile HPO ve HSO oranları arasında ters bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Lokasyon ortalamalarına göre, HPO ve HSO oranları sırasıyla, % 5.59 

ile % 8.41 ve % 19.05 ile % 23.74 arasında değişmiştir (Çizelge 5). Lokasyonlar arasında farklar 

oluşmuştur. I. lokasyona göre daha sıcak ve daha kuru hava koşullarının hakim olduğu II. 

lokasyonda, verim ve verim komponentleri azalırken, HPO ve HSO oranlarında artışlar 

gözlemlenmiştir. Sıcaklık stresi, bitkilerde çiçeklenmeyi ve yaşlanmayı hızlandırmış ve nişasta 

birikimi azaltmış, protein oranları artırmıştır. Stres koşullarında hızlı bir şekilde yaşlanan 

bitkilerde selüloz oranlarının da buna paralel arttığı görülmüştür. Çalışmadan elde edilen ham 

protein oranları; Kır ve Ünsal, 2020’ın (% 7.5-8.3) sonuçları ile uyumlu, Cengiz ve ark., 

2020’nın (% 8.3-10.7) sonuçlarının altında değerler almıştır. Araştırmadan elde edilen ham 

selüloz oranları; Cengiz ve ark., 2020’nın (% 15.8-25.8) sonuçları ile uyum içerisinde,  

Valentina ve ark.,(2020)’nın (% 21.43-24.07) altında değerler aldığı tespit edilmiştir. Sağlıklı 

nişasta birikimi yapan silajlık mısır çeşitlerinin, ham selüloz oranlarının düşük olduğu 

bildirilmiştir (Kruse ve ark., 2008). Farklı iklimlerde farklı silajlık mısır çeşitleri ile yapılan 

araştırmalarda ham protein ve selüloz oranlarının değiştiği görülmüştür. 

 
Çizelge 5. Talat Demirören ve Gündaş Araştırma istasyonlarında silajlık mısır çeşitlerinin yem kalite 

özelliklerine ait ortalamalar ve çoklu karşılaştırma testi sonuçları 
 Ham Protein Oranı (%) Ham Selüloz Oranı (%) 

Çeşitler I II Ort. I II Ort. 

ADA 12.44 6.07 7.73 ab 6.90 ab 20.48 a 24.59 abc 22.53 ab 

ADA 18.25 5.21 6.56 b-e 5.89 cd 21.11 a 26.37 a 23.74 a 

ADA 16.42 5.89 7.46 abc 6.67 abc 20.89 a 23.03 cde 21.96 b 

ADA 17.15 6.73 7.06 bcd 6.89 ab 20.22 a 23.63 bcd 21.92 b 

ADA 16.49 5.37 6.12 de 5.75 d 17.73 c 21.48 efg 19.61 c 

SASA-155 6.26 8.41 a 7.33 a 21.30 a 25.33 ab 23.32 a 

AGA 5.05 6.24 c-e 5.65 d 19.66 ab 19.86 g 19.76 c 

P31Y43 6.03 6.37 c-e 6.20 bcd 18.18 bc 22.38 def 20.28 c 

DKC7221 5.25 5.59 e 5.42 d 17.22 c 20.88 fg 19.05 c 

Ort. 5.76 b 6.84 a 6.30 19.64 b 23.06 a 21.35 

CV 11.85 10.49 11.12 5.46 5.03 5.23 

LSD (0.05) Ö.D 1.24** 0.82** 1.86** 2.01** 1.31** 

Ort LSD 0.33** 0.32** 
*Farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark P≤ 0.05 düzeyinde önemlidir. CV:Varyasyon Katsayısı, LSD: En küçük anlamlı fark, 

Ö:D: Önemli değil, I: Talat Demirören Araştırma istasyonu,  II: Gündaş Araştırma İstasyonu 

 

Sonuç 

Araştırmada iki lokasyonda altı aday silajlık mısır çeşidi ve 3 adet kontrol çeşidi kullanılmıştır. 

Denemelerin yürütüldüğü iki lokasyonun iklim verileri dikkate alındığında, II. lokasyonun 

(Gündaş Araştırma İstasyonu) I. lokasyona (Talat Demirören Araştırma İstasyonu) göre 

deneme sezonun daha sıcak ve nisbi nem oranlarının daha düşük seviyelerde geçtiği 
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görülmüştür. Daha sıcak ve daha kuru hava koşullarının hakim olduğu lokasyonda verim ve 

verim ögelerinin daha düşük değerler aldığı, bununla beraber ham protein ve ham selüloz 

oranlarının daha yüksek değerler aldığı tespit edilmiştir. Sıcaklık stresi, bitkilerde hem 

çiçeklenmeleri hızlandırmış hemde verim ögelerinin düşmesine sebep olmuştur. Sıcaklık 

stresinin, bitkilerin sağlıklı fotosentez yapmasına engel olduğu bunun neticesinde daha düşük 

verimler elde edildiği tahmin edilmektedir. Fotosentezin aksaması neticesinde, mısır tanesinde 

nişasta birikimi azalırken, protein birikiminin arttığı düşünülmektedir. Stres koşullarında 

yaşlanması hızlanan bitkilerde selüloz oranlarının da arttığı gözlemlenmiştir. Selüloz 

oranlarının artması hayvan besleme açısından istenen bir durum değildir. Bütün parametrelerde 

iki lokasyonun ortalaması göz önüne alındığında, ADA 16.49 silajlık mısır aday çeşidinin 

istatistiksel olarak kontrol çeşitleri ile aynı grupta yer aldığı, silaj kalite değerlerinin de kabul 

edilir sınırlarda olduğu tespit edilmiştir. ADA 16.49 silajlık mısır çeşidi GAP bölgesi ve 

sıcaklıkların hakim olduğu bölgeler için önerilebilir. 
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EGE-GÜNEY MARMARA BÖLGESİ ARPA TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME 

(TDÖ) TESTLERİNDEKİ STANDART ÇEŞİTLERİN TANE VERİMİ 

PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Bekir AKTAŞ (Orcid No: 0000-0002-8431-4554) 

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada; Ege-Güney Marmara Bölgesi’nde yürütülen, arpa Tarımsal Değerleri Ölçme 

(TDÖ) denemelerinde yer alan 7 standart çeşit ve 1 standart olma adayı çeşidin tane verimi 

bakımından farklı çevrelerdeki performanslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Denemeler; 

2018-2019 yetiştirme döneminde Sakarya (Merkez), Pamukova (Sakarya), Menemen (İzmir) 

ve Söke (Aydın) lokasyonlarında yürütülmüştür. Çalışmada, 4 tekerrürlü tesadüf blokları 

deneme deseni kullanılmıştır. Denemelerde yer alan çeşitlerden 2’si iki-sıralı arpa, diğerleri ise 

altı-sıralı arpa çeşitleridir. 4 çevreden elde edilen tane verimi sonuçlarına uygulanan varyans 

analizinde; genotip (G), çevre (E) ve genotip × çevre interaksiyonu (GEI) istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. G, E, GEI’den oluşan toplam varyasyonun %65’i E’den, %18’i G’den ve 

%17’si GEI’den kaynaklanmaktadır. Uygulanan GGE-biplot analizinde varyasyonun 

%82.07’si açıklanmıştır. Denemelerin yürütüldüğü 4 lokasyon 2 mega-çevrede dağılım 

göstermiştir. Çeşitlerin stabiliteleri, ortalama çevre eksenine (AEC) olan konumlarına göre 

değerlendirilmiştir. Biplot grafiğinde en yüksek tane verimi performansını İmbat çeşidi 

göstermiştir. Ancak İmbat AEC apsisine çok yakın konumlanmamıştır. İmbat'ın önümüzdeki 

birkaç yıl tane verimi performansı ve stabilitesinin teyit edilmesi durumunda, TDÖ 

denemelerinde standart çeşit olarak kullanılabilir. Altı-sıralı standart çeşitlerden Akhisar 98 ve 

Vamıkhoca 98, AEC ordinatının en gerisinde olan ve performansları düşük çeşitlerdir. Bununla 

birlikte AEC’ye olan uzun vektörleri kararlılıklarının da düşük olduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle, diğer testlerdeki tane verimi performansları ve stabilite durumlarına göre standart çeşit 

olarak devam ettirilip ettirilmeyeceklerine karar verilmelidir. İki-sıralı standart çeşitlerden 

Kaya 7794 AEC ordinatının ilerisinde, Hilal ise gerisinde konumlanmıştır. Ancak her iki 

standart çeşidin de AEC apsisine yakın konumlanmış olmaları, kararlı yapıya sahip oldukları 

görünümünü vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Arpa, standart çeşit, verim, biplot 
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EVALUATION OF GRAIN YIELD PERFORMANCE OF STANDARD VARIETIES 

IN BARLEY VALUE FOR CULTIVATON AND USE (VCU) TESTS IN AEGEAN-

SOUTHERN MARMARA REGION 

 

 

ABSRACT 

In this study, it was aimed to examine the performance of 7 standard varieties and 1 standard 

candidate variety in different environments in terms of grain yield in the trials of Barley Value 

for Cultivation and Use (VCU) conducted in the Aegean-Southern Marmara Region. Trials was 

conducted in Sakarya (Center), Pamukova (Sakarya), Menemen (Izmir) and Soke (Aydın) 

locations during the 2018-2019 growing season. In the study, a randomized block design with 

4 repetitions was used. Two of the varieties in the experiments are two-rowed barley, the others 

are six-rowed barley varieties. In the variance analysis applied to the grain yield results obtained 

from 4 environments; genotype (G), environment (E) and genotype × environment interaction 

(GEI) were found to be statistically significant. Of the total variation consisting of G, E, GEI, 

65% is from E, 18% is from G and 17% is from GEI. In the applied GGE-biplot analysis, 

82.07% of the variation was explained. The 4 locations where the trials were conducted were 

distributed over 2 mega-environments. Stability of the varieties was evaluated according to their 

position to the average environment coordinate (AEC). Imbat variety showed the highest grain 

yield performance in the biplot graph. However, Imbat is not located very close to the AEC 

apsis. If the grain yield performance and stability of Imbat for the next few years are confirmed, 

it can be used as a standard variety in VCU trials. The six-rowed standard varieties Akhisar 98 

and Vamikhoca 98 are at the back of the AEC ordinate and have low performance. However, 

long vectors to AEC show that their stability is also low. Therefore, it should be decided 

whether they will continue as a standard variety according to their grain yield performances and 

stability in other tests. One of the two-rowed standard varieties, Kaya 7794 is located above the 

AEC ordinate and Hilal behind. However, the fact that both standard varieties are located close 

to the AEC apsis gives the appearance that they have a stable structure.  

Key words: Barley, standard variety, yield, biplot 
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GİRİŞ 

Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen ve ümitvar görülen yeni bir çeşit adayı için tescil süreci 

başlamaktadır. Tarla bitkileri için tescil işlemlerinde; Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk 

(FYD) testleri ile Tarımsal Değerleri Ölçme (TDÖ) testleri esas alınmaktadır (Anonim, 2008; 

Çelen, 2019). FYD ve TDÖ denemeleri eş zamanlı olarak yürütülmekte, FYD testlerinde 

başarılı olan çeşit adaylarının tarımsal özelliklerini içeren bir rapor hazırlanarak, tescil 

komitesinin değerlendirilmesine sunulmaktadır. Ülkemiz tarımsal alanlarının büyük bir 

bölümünde buğday ve arpa yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye’nin farklı ekolojik bölgelerden 

oluşması nedeniyle, serin iklim tahıllarında TDÖ denemeleri bölgesel olarak yürütülmektedir 

(Anonim, 2009).  

Çeşit adayları standart çeşitlerle birlikte denemelere alınmakta olup; verim, kalite ve hastalıklar 

yönünden standart çeşitlere eşdeğer ve üzerinde performans gösterenler tescil komitesince 

tescil edilmektedir (Aktas, 2020). Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü 

standart çeşitlerin seçiminde, başvuru sahibinin de önerilerini dikkate alarak karar vermektedir 

(Anonim, 2008). Son yıllarda tescilli çeşit sayısının artışına bağlı olarak, standart olarak 

kullanılabilecek çeşit sayısı yeterli ise, 2 ve 6 sıralı arpa çeşitlerinin TDÖ denemeleri ayrı ayrı 

kurulmaktadır. Standart çeşit sayısının yetersiz olduğu durumlarda ise 2 ve 6 sıralı arpa çeşitleri 

aynı deneme seti içerisinde değerlendirilmektedir.  

Bu çalışmada; Ege-Güney Marmara Bölgesi’nde yürütülen arpa TDÖ denemelerinde standart 

olarak kullanılan 7 çeşit ve standart olarak düşünülen bir çeşidin, farklı çevre koşullarındaki 

tane verimi performanslarının ve stabilitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma; 2018-2019 yetiştirme döneminde, Sakarya (Merkez), Pamukova (Sakarya), 

Menemen (İzmir) ve Söke (Aydın) lokasyonlarında yürütülmüştür. Denemeler tesadüf blokları 

deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Akhisar 98, Vamıkhoca 98, Kaya 7794, 

Hilal, Ramata, Sancak, Bayrak ve İmbat deneme materyalini oluşturmuştur. Kaya 7794 ve Hilal 

çeşitleri iki-sıralı arpa çeşitleri olup, diğer çeşitler altı sıralıdır. Doğal yağış koşullarında 

yürütülen denemelerin ekimi, 6 m2’lik parsellere, 6 sıralı parsel ekim makinası ile m2’ye 500 

adet tohum hesabıyla yapılmıştır. Hasatlar parsel biçerdöveri ile yapılmış, elde edilen sonuçlar 

kg/da olarak verilmiştir. Lokasyonlardaki toprak özelliklerine göre gübreleme yapılarak, 

yabancı otlara karşı ilaçlama yapılmıştır. 
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SAS (SAS Institute, 1999) istatistik analiz programı ile tesadüf blokları deneme desenine göre 

varyans analizi yapılmıştır. Genotip ve Genotip × Çevre interaksiyonu GGE-Biplot analiz 

yöntemine göre GenStat analiz programı ile (Genstat, 2009) yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çizelge 1’de verilen birleştirilmiş varyans analiz sonuçlarına göre; Çevre (E), Genotip (G) ve 

Genotip × Çevre interaksiyonu (GEI) p < 0.01 seviyesinde önemlidir. E, G ve GEI’nin 

oluşturduğu toplam varyasyonda; %65’i E’ye, %18’i G’ye ve %17’si GEI’ye aittir. Yani 

varyasyonda en büyük kaynak çevreden ileri gelmektedir. Çeşitlerin lokasyonlara göre ortalama 

verimleri ve farklılık gruplandırmaları Çizelge 2’de verilmiş olup, ortalama tane verimleri 

444.8-663.6 kg/da arasında değişmiştir. Genotipler 5 istatistiki grup, çevreler ise 3 istatistiki 

grup oluşturmuştur. Sakarya lokasyonu 731.5 kg/da ile en yüksek ortalama tane verimi gösteren 

çevre olmuştur. 

Çizelge 1. Tane verimine ait varyans analiz sonuçları 

Varyasyon kaynağı 
Serbestlik  

derecesi 

Kareler  

toplamı 

Kareler  

ortalaması 
F 

Tekerrür (Yer) 12 59953.7 4996.1      1.93* 

Çevre 3 1702156.5 567385.5 219.16** 

Genotip 7 469608.3 67086.9 25.91** 

Genotip×çevre 21 447972.5 21332.0 8.24** 

Hata 84 217463.8 2588.9  

Toplam 127 2897154.8   

CV (%): 9.38         
* p<0.05 seviyesinde önemli, ** p<0.01 seviyesinde önemli 
 

Çizelge 2.  Deneme çevrelerinde arpa çeşitlerinin tane verimi ortalamaları (kg/da) 

Çeşitler 
Sakarya 

(Merkez) 

Pamukova 

(Sakarya) 

Menemen 

(İzmir) 

Söke 

(Aydın) 
Ortalama 

1-Akhisar 98 480.7 496.4 432.3 370.0 444.8 e 
2-Vamıkhoca 98 828.4 492.2 353.5 368.8 510.7 d 
3-Kaya 7794 726.7 506.8 464.5 506.3 551.0 c 
4-Hilal 733.3 539.7 465.3 287.0 506.3 d 
5-Ramata 856.3 576.7 398.3 543.8 593.7 b 
6-Sancak 712.7 537.5 484.0 400.0 533.6 cd 
7-Bayrak 698.5 488.3 466.5 489.3 535.6 cd 
8-İmbat 815.3 673.6 620.3 545.3 663.6 a 

Ortalama 731.5 A 538.9 B 460.6 C 438.8 C  
 

 

Yapılan GGE-biplot analizi ile varyasyonun %82.07’si açıklanmıştır (Şekil 1). Tüm deneme 

çevreleri pozitif PC1 skoruna sahip olup, çapraz olmayan interaksiyon göstermişlerdir. Tüm 

çevreler yaklaşık 90o’lik bir açı aralığında vektörel görünüm sergilemiştir. Pamukova ve Söke 

ortalama çevre eksenine (AEC) en yakın iki çevre olup temsil etme yeteneği yüksek çevrelerdir. 
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Yan (2001) aralarında düşük açı bulunan çevrelerin benzer özellikler gösterdiğini bildirmiştir. 

Yan ve Tinker (2006) uzun vektöre sahip çevrelerin ayrım gücünün fazla olduğunu 

belirtmektedir. Menemen ve Sakarya lokasyonları en uzun vektörlere sahip 2 çevre olup, ayrım 

gücü en fazla olan çevreler olarak nitelendirebilir.  

 

 
Şekil 1. Çevrelerin biplot grafiğinde konumları ve orijine olan vektörel görünümleri 

 

Denemelerin yürütüldüğü 4 lokasyon 2 mega-çevrede toplanmıştır (Şekil 2). Menemen, 

Pamukova ve Söke mega-çevre-1’de, Sakarya ise mega-çevre-2’de yer almıştır. Orijinden en 

uzak konumdaki çeşitlerin işaretçilerinin birleştirilmesi ile dörtgen yapı elde edilmiştir. İmbat, 

Ramata, Vamıkhoca 98 ve Akhisar 98 dörtgenin köşelerini (Vertex çeşitler) oluşturan 

çeşitlerdir. Vertex çeşitler bulundukları sektörün en iyi çeşitleridir (Yan ve Kang, 2003).  

 

 
Şekil 2. Genotiplerin oluşturduğu poligon ve mega-çevrelerin görünümleri 
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Şekil 3’de ortalama çevre eksenine (AEC) göre çeşitlerin konumları üzerinde değerlendirmeler 

yapılmıştır. İmbat en yüksek PC1 değerine sahiptir ve en yüksek verim performansını gösteren 

genotiptir. Yüksek performansı ile AEC apsisinin en ilerisinde konumlanmıştır. Ancak AEC 

apsisine olan vektör uzunluğu fazladır. Vamıkhoca 98, Akhisar 98, Ramata ve İmbat AEC’ye 

olan vektörü en uzun çeşitlerdir. Bu durum çeşitlerin değişen çevre koşulları karşısında 

kararlılıklarının düştüğünü göstermektedir. Altı-sıralı arpa çeşitlerinden İmbat ve Ramata en 

yüksek tane verimi performansı gösteren çeşitlerdir. Bayrak ve Sancak AEC ordinatının 

gerisinde yer almalarına karşın, Bayrak AEC apsisinin tam üzerinde konumlanmıştır. 

Vamıkhoca 98 ile Akhisar 98 çeşitleri en düşük verim performansı göstermeleri yanında, 

kararlıkları da düşük seviyededir. İki-sıralı arpa çeşitlerinden Kaya 7794 AEC ordinatının 

ilerisinde ve AEC apsisine oldukça yakın konumlanmıştır. Hilal ise daha düşük performansa 

sahip olmakla birlikte, Kaya 7794’ten daha uzun vektörel uzunluğa sahiptir.  

 

 
Şekil 3. Genotiplerin ortalama çevre eksenine (AEC) göre konumları 

 

Genotip üzerinde odaklanılarak oluşturulan biplot grafiğinde merkez dairesel alan oldukça 

geniş bir alana sahiptir (Şekil 4). En yüksek performansa sahip olan İmbat çeşidinin AEC 

apsisinden uzak konumu nedeniyle bu görüntü oluşmuştur. Yan (2014) ideal genotipin yüksek 

performansı yanında kararlı bir yapıya da sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Dairesel 

çizgiler en yüksek performansa sahip ve ideal genotip bölgesine en yakın olan genotipten, diğer 

genotiplerin uzaklıklarını görselliğe dökmektedir (Yan ve Kang, 2003). Akhisar 98 ve 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 261 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

Vamıkhoca 98 ideal genotip bölgesinden en uzakta olan çeşitlerdir. 8 çeşit içerisinde İmbatın 

oldukça yüksek verim performansı göstermesi, çevre ortalamasını da yükseltmiş ve diğer 

genotiplerin daha dar bir bölgede toplanması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Çevre odaklı biplot 

analizinde, Pamukova ve Söke ideal çevre bölgesine en yakın konumlanan çevrelerdir (Şekil 

5). Menemen ve Sakarya ise ideal çevre merkezinden en uzakta olan çevrelerdir.  

 

 
Şekil 4. İdeal genotip bölgesine göre çeşitlerin konumları 

 

 

 
Şekil 5. İdeal çevre bölgesine göre lokasyonların konumları 
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SONUÇ 

Ege-Güney Marmara Bölgesi arpa TDÖ denemelerindeki, 7 standart ve 1 standart adayı arpa 

çeşidinin tane verimi performansları ve stabiliteleri incelenmiştir. Son yıllarda Ege-Güney 

Marmara Bölgesi için çoğunlukla altı-sıralı çeşit adayları için tescil başvurusunda 

bulunulmaktadır. Bölgede de 6-sıralı çeşitlerin ağırlıklı tarımının yapıldığı düşünüldüğünde, 

iki-sıralı standart çeşit seçiminde fazla seçenek bulunmamaktadır. Altı-sıralı standart 

çeşitlerden Akhisar 98 ve Vamıkhoca 98 tane verimindeki düşük performansları ve stabiliteleri 

nedeniyle standart çeşit olarak devam ettirilip ettirilmemeleri konusuna karar verilmelidir. 

Standart çeşit olarak TDÖ denemelerine alınması değerlendirilen altı-sıralı İmbat, yüksek 

performansı ile araştırmada en çok öne çıkan çeşittir. İmbat'ın önümüzdeki birkaç yıl tane 

verimi performansı ve stabilitesinin teyit edilmesi durumunda, TDÖ denemelerinde standart 

çeşit olarak kullanılabilir. Bu süreçte, üretici koşullarında geniş alanlara yayılıp yayılmadığı da 

takip edilmeli ve alınacak kararda bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı zaman serisi modelleri ile kontrol günü süt verimleri kullanılarak 

laktasyon eğrisi modelleme çalışmalarına Bayesian yaklaşım ile yeni bir alternatif geliştirmek 

ve Frekanscı zaman serisi modeli ile karşılaştırmaktır. Çalışmada 1.070 hayvana ait 10’ar 

laktasyon süt verimi kaydı kullanılmış ve hayvanlar rastgele sıralanarak veri seti 

oluşturulmuştur. Oluşan veri seti eşit sayıda hayvan içerecek şekilde ikiye ayrılarak ilk grup 

veri analiz için, ikinci grup veri, öngörü başarısının incelenmesi için 535’er gözleme sahip 

olacak şekilde oluşturulmuştur. Veri oluşturma yönteminden kaynaklı mevsimsel bileşenin 

deterministik yapısı gereği çarpımsal olarak klasik ayrıştırma ile modelden ayrıştırılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda ARIMA(1,0,1) modeline karar verilerek, modelim parametreleri her 

iki yaklaşım içinde tahmin edilerek karşılaştırılmış ve Bayesian yaklaşım ile tahmin edilen 

modelin küçük farklarla veri seti için daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Bayesian zaman 

serisi modeli ile yapılan tahmin değerlerinin gerçek değerler ile korelasyon katsayıları 

literatürden daha yüksek bulunmuştur. Laktasyon eğrisinin tahmin edilmesi için ideal kontrol 

günü sayısına 5 olarak karar verilmiştir. Böylece Bayesian zaman serisi modelinin laktasyon 

eğrisi tahmininde alternatif bir yaklaşım olarak kullanılabileceği sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bayesian zaman serisi, kontrol günü süt verimi, laktasyon eğrisi, öngörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 265 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

MODELING MILK YIELDS OF CONTROL DAY BY BAYESIAN AND CLASSIC 

TIME SERIES METHODS 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to develop a new Bayesian approach to lactation curve modeling studies 

using test-day milk yields with time series and to compare it with the Frequentist time series 

model. 10 test day records of 1,070 daily cattle were used in this study and the data set was 

created by randomly ordering the animals. Then, the data set was split into two, and the first 

dataset was used to analyze, second was used to examine forecast accuracy. The seasonal 

component which occurs due to the form of the dataset was separated from data with classical 

decomposition. As a result of the analysis, ARIMA(1,0,1) was selected and the parameters of 

this model were estimated with Frequentist and Bayesian approaches and although there were 

small differences, it was decided that the model which estimated the Bayesian approach was 

more suitable for the dataset. The correlation coefficients of the predictions of the Bayesian 

time series model were calculated and better correlation coefficients found than literature and 

the optimal test day count was found as 5 to estimate lactation curve. Thus, it is presented that 

the Bayesian time series model can be used as an alternative approach in estimating the lactation 

curve. 

Keywords: Bayesian time series, control day milk yield, lactation curve, forecasting 
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1. Giriş 

Hayvancılık faaliyetlerinin ülke ekonomisindeki yeri oldukça önemlidir (Vural & Fidan 2007). 

2019 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de hayvansal ürünlerden biri olan süt üretiminin 

%90,58’i ineklerden elde edilmektedir (Anonim1). İnek sütünün üretim üzerindeki bu büyük 

etkisi, bu alanda yapılacak modelleme çalışmalarını daha da önemli hale getirmektedir. 2 

yaşından büyük dişi bir sığırın doğum yapması ile başlayan ve yaklaşık 305 gün devam eden 

laktasyon dönemi içerisinde elde edilen süt verimlerinin oluşturduğu eğriye laktasyon eğrisi adı 

verilmektedir (Sönmez Oskay 2016). Laktasyon dönemi boyunca her gün süt miktarlarının 

ölçülmesi maliyetli olacağı için genellikle yaklaşık 30 gün aralıklarla belirlenen kontrol günleri 

ile laktasyon eğrisi tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Ancak optimum kontrol gününü araştıran 

çalışmalar ile farklı kontrol günleri sayıları önerilebilmektedir (Karaman 2010; Macciotta vd. 

2002; Macciotta ve Pulina 2000). 1900 yıllarından günümüze kontrol günlerini modelleme 

çalışmalarında doğrusal ve doğrusal olmayan modeller kullanılmıştır. ARIMA modelleri ve 

Gamma modellerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda ARIMA modellerinin daha az hata ile 

öngörü yaptığı belirtilmiştir (Berberoğlu 2010; Teke 2017). Laktasyon dönemi modelleme 

çalışmalarında ARIMA model parametrelerinin tahmininde Frekanscı Yaklaşım 

yöntemlerinden Maximum Olabilirlik Yöntemi kullanılmıştır (Deluyker vd. 1990; Macciotta 

and Pulina 2000; Macciotta vd. 2002; Berberoğlu 2010; Karaman 2010; Teke 2017). 1970 

yılından bu yana yapılan farklı çalışmalarda, ARIMA model parametreleri Bayesian yaklaşımı 

kullanılarak tahmin edilmiştir. (Eğrioğlu 2002). Monahan (1983) ARIMA modellerinin 

parametre tahmini için bilgi içermeyen önsel kullanımının gereksizliğini savunmuştur ve 

ARMA modellerinin tahmini için az bilgi içeren önsel seçimi yapmıştır. Yapılan farklı 

çalışmalarda da ARMA model parametreleri nümerik iterasyon yöntemleri kullanılarak 

Bayesian yaklaşım ile tahmin edilmiştir (Chib and Greenberg 1994; Fan and Yao 2008; Ghosh 

et al. 2007; Tripathi et al. 2017). Daha önce kontrol günlerinin modellenmesinde klasik zaman 

serisi yöntemleri kullanılmış olup Bayesian zaman serisi yöntemleri kullanılmamıştır. Bu 

çalışmanın amacı farklı alanlarda kullanılmış olan ve diğer yöntemlere göre daha isabetli 

öngörülerde bulunabilmiş olan Bayesian zaman serisi yöntemi ile kontrol günlerinin 

modellenmesi ve uygun kontrol günü sayısının belirlenmesidir. Bu çalışmanın diğer bir amacı 

Frekanscı yaklaşım ile parametreleri tahmin edilen model ile Bayesian yaklaşımla parametreleri 

tahmin edilen iki modeli karşılaştırmaktır.  
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2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada Kasım 1988 ve Ekim 1989 yılları arasında İngiltere Ulusal Süt Kayıtları Birliği 

tarafında tutulan Siyah Alaca süt sığırlarından elde edilen kayıtlar kullanılmıştır. Veri setinde 

laktasyon döneminde bulunan 23 873 ineğe ait 10’ar adet laktasyon kaydı bulunmaktadır. Aynı 

laktasyon sayısında olmayan hayvanlara ait kayıtlar oldukları için benzer laktasyon eğrisine 

sahip 1 070 ineğin kayıtları seçilerek rastgele sıralanmıştır (Çizelge 2.1). Daha sonra her bir 

ineğe ait 10’ar kayıt ardı ardına gelecek şekilde 10 700 gözlem iki eşit parçaya bölünerek ilk 

grup analiz için ikinci grup öngörü başarısının ölçümü amacıyla ayrılmıştır. Analiz grubunda 5 

350, kontrol grubunda 5 350 gözlem değeri bulunmaktadır.  

Çizelge 2.1. Veri seti 

İnek  Kontrol 

Günü 

Verim İndeks 

 

1 1 * 1 

1 2 * 2 

1 3 * 3 

1 4 * 4 

1 5 * 5 

1 6 * 6 

1 7 * 7 

1 8 * 8 

1 9 * 9 

1 10 * 10 

2 1 * 11 

2 2 * 12 

2 3 * 13 

2 4 * 14 

2 5 * 15 

2 6 * 16 

2 7 * 17 

2 8 * 18 

2 9 * 19 

2 10 * 20 

∙ ∙ ∙ ∙ 
∙ ∙ ∙ ∙ 
∙ ∙ ∙ ∙ 

535 1 * 5341 

535 2 * 5342 

535 3 * 5343 

535 4 * 5344 

535 5 * 5345 

535 6 * 5346 

535 7 * 5347 

535 8 * 5348 

535 9 * 5349 

535 10 * 5350 
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Zamanın bir fonksiyonu olarak oluşturulan zaman serilerinden farklı olan bu veri seti ile 

çalışılması bazı terminolojik farklılıkları beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada ve Karaman 

(2010) çalışmasında kullanılan bazı terminolojik eşitlikler şöyledir. 

Zaman  İndeks 

Ay  Kontrol Günü 

Yıl  Laktasyon Dönemi 

Mevsim  Tipik Laktasyon Davranışı (pik ve azalış dönemleri dalgaları) 

Veri seti R programının 3.6.3 versiyonu x86_64-w64-mingw32 platform üzerinde 

çalıştırılmıştır. R programında kullanılan kütüphanelerin isimleri ve versiyonları şunlardır: 

urca_1.3-0, tidyr_1.0.2, shinystan_2.5.0, shiny_1.4.0.2, ruler_0.2.2, rstantools_2.0.0, 

rstan_2.19.3, ggplot2_3.3.0, StanHeaders_2.21.0-1, Metrics_0.1.4, magrittr_1.5, readr_1.3.1, 

forecast_8.11, dplyr_0.8.5, bayesplot_1.7.1, brms_2.12.0, Rcpp_1.0.3, aTSA_3.1.2, 

assertr_2.7.   

Zaman serisi modellerinde incelenen değişken 𝑦𝑡 ile ifade edilir ve gözlem değerleri 𝑡 =

1,2, … , 𝑇 ile ifade edilir (Karaman & Firat 2013). Tek değişkenli zaman serisi modelleri 

genellikle ARIMA modelleri olarak da adlandırılmaktadırlar (Berberoğlu 2010). Seriyi diğer 

serilerden ayıran bileşenler mevsimsellik, trend yapısı, konjoktürel dalgalanmalar ve hata 

terimidir. Bu bileşenlerin yapısı analiz sürecine karar vermektedir (Akgül 2003). 

Uygun ARIMA modeline karar verilmeden önce bileşen yapılarından mevsimsellik ve trend 

yapısının deterministik veya stokastik olduğuna karar verilir. Öncelikle deterministik yapılar 

seriden uygun yöntemler ile ayrıştırılmalıdır (Mert & Çağlar 2019). Seri eğer düzeyde durağan 

değil ise seriler için d-kez fark alınarak durağan hale getirilmelidir. Düzeyde durağan seriler 

için 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 0, 𝑞) veya 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) gösterimi mevcuttur (Akgül 2003). Sonrasında durağan 

halde ki seri için anlamlı korelasyona sahip olduğu gecikme sayısı 𝑝 değerini, seriye ait kalıntı 

serisinin anlamlı korelasyona sahip olduğu gecikme sayısı 𝑞 değerini belirler (Karaman & Firat 

2013). 𝐴𝑅𝑀𝐴(1,1) modeli 𝑦𝑡 = 𝜇 − 𝜑1 × 𝜇 + 𝜑1𝑦𝑡−1 + 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 olarak ifade edilir.  

Tahmin aşamasında Bayesian yaklaşım ile parametrelere ait sonsal dağılımlar 

hesaplanmaktadır. Sonsal dağılımın hesaplanmasında kullanılan temel bileşenlere ait yaygın 

gösterim; 
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𝑆𝑜𝑛𝑠𝑎𝑙 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚 ∝ Ö𝑛𝑠𝑒𝑙 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚 × 𝑂𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑙𝑖𝑘 𝑓𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢 

şeklindedir. Önsel dağılım sonsal dağılımın hesaplanmasında kullanılan ilk bileşen 

parametrelere ait önsel bilgidir. Zaman serisi modelleri için parametre değerlerinin ±1 

aralığında olma şartı bilgisi kullanılarak önsel seçimi yapılabilir (Eğrioğlu 2002).  

 Olabilirlik fonksiyonu gözlem değerlerine ait olasılık fonksiyonudur ve 𝑎𝑡 kalıntı serisinin sıfır 

ortalamalı normal dağılıma sahip olduğu varsayımı altında; 

ℒ(𝜑 ∙ 𝜃 ∙ 𝜎𝑎/𝑦) = (2𝜋𝜎𝑎
2)−𝑇 2⁄ (

1 − 𝜑2

𝜃2 + 2𝜃𝜑 + 1
)

1 2⁄

exp {
1

2𝜎𝑎
2

∑ [𝑎𝑡]2

𝑇

𝑡=−1

}   

şeklinde ifade edilir (Eğrioğlu 2002). Böylece az bilgi içeren önsel dağılımlardan biri olan 

𝑁(0,2) önsel dağılımı kullanılarak hesaplanan sonsal dağılım fonksiyonu; 

𝑃(𝜑, 𝜃, 𝑦) ∝ [
1

2𝜋𝑛 2⁄ . 22
exp (−

∑ (𝑦𝑡)2𝑇
𝑡=1

2𝜎2
)]

× [(2𝜋𝜎𝑎
2)−𝑇 2⁄ (

1 − 𝜑2

𝜃2 + 2𝜃𝜑 + 1
)

1 2⁄

exp {
1

2𝜎𝑎
2

∑ [𝑎𝑡]2

𝑇

𝑡=−1

}  ] 

eşitliği ile elde edilir. Her bir parametreye ait sonsal dağılımların elde edilebilmesi için integral 

hesaplamalarının yapılması gerekmektedir ve hesaplanması mümkün olmayabilir. Bu gibi 

durumlarda genellikle Markov Zincirlerinin kullanıldığı çeşitli örnekleme yöntemleri 

bulunmaktadır (Gelman & Hwang 2013).  

 Hoffman ve Gelman (2014) 250 boyutlu sonsal dağılıma uygulanan örnekleme 

yöntemlerinden Metropolis-Hastings,  Gibbs Örneklemesi ve No U-turn Örnekleme 

Yöntemlerini gerçek örneklem uzayı ile karşılaştırdıkları çalışmalarında No U-turn Örnekleme 

yönteminin daha başarılı olduğunu belirtmişlerdir. 

Öngörü algoritması oluşturulurken öncelikle Çizelge 2.2 de ki adımlar takip edilmiştir. 
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Çizelge 2.2. Öngörü algoritması 

Kullanılan Gerçek  

Kontrol günü 

Sayısı 

Tahmin Edilen Kontrol Günü 

Sayısı 

Kalıntı Seri 

Numarası 

İlk 2 Son 3-108 Adet 1 

İlk 3 Son 4-107 Adet 2 

İlk 4 Son 5-106 Adet 3 

İlk 5 Son 6-105 Adet 4 

İlk 6 Son 7-104 Adet 5 

İlk 7 Son 8-103 Adet 6 

İlk 8 Son 9-102 Adet 7 

 

Yedi adet kalıntı serisi oluşturulmuş ve kalıntılar için tanımlayıcı istatistik değerleri 

hesaplanmıştır. Böylece geriye kalan kontrol günleri tahmini değerleri ile gerçek değerleri 

arasındaki korelasyonlar incelenerek optimum kontrol gününe karar verilmiştir. 

3. Araştırma Bulguları 

Veri setine bulunan 1.070 sığıra ait 10’ar adet laktasyon kaydı bulunmaktadır. Kontrol 

günlerine ait ortalama değerler incelendiğinde en yüksek süt verimi ortalaması ikinci aya ait 

kontrol gününde gözlenmiştir. Sığırların süt verimindeki en fazla farklılık 1. kontrol gününde 

gerçekleşmiştir. Veri setinin tanımlayıcı istatistikleri Çizelge 3.1’de sunulmuştur. 

Çizelge 3.1. Veri setinin tanımlayıcı istatistikleri 

Kontrol Günü N Ortalama Std. Sapma Min. Değer Max. Değer 

1 1070 19,42 3,1321 5.80 28,20 

2 1070 22,59 2,7548 15,20 29,40 

3 1070 20,46 2,4378 14,20 25,80 

4 1070 18,72 2,3739 12,60 25,00 

5 1070 17,07 2,2787 12,00 23,40 

6 1070 15,43 2,2693 11,00 22,60 

7 1070 15,35 2,5203 10,40 21,80 

8 1070 14,91 2,4650 9,80 21,20 

9 1070 14,27 2,6218 8,80 20,80 

10 1070 13,03 2,8995 6,80 19,40 
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Çizelge 3.1’de özetlenen tanımlayıcı istatistikler tipik laktasyon dönemi özellikleri ile 

örtüşmektedir. Veride rastgele sıralanan gözlemlerin ilk 5.350 adedi analiz için 5.350 adedi 

kontrol için ayrılmıştır.  

3.1. Model inşası 

Model bileşenlerinin yapısının tespiti için toplamsal ve çarpımsal ayrıştırma yapılarak en küçük 

ortalama hataya sahip yöntem olarak çarpımsal ayrıştırma yöntemine karar verilmiştir. Analiz 

ve kontrol veri seti saf mevsim bileşenine bölünerek seriler deterministik mevsim bileşeninden 

ayrıştırılmıştır.  

Ayrıştırılmış seri için ADF testi uygulanmış ve sonuçlar Çizelge 3.2’de sunulduğu gibidir. %95 

güvenirlilikte serinin tüm gecikmelerde düzeyde durağan olduğuna karar verilmiştir.  

Çizelge 3.2. Durağanlık sınamaları test sonuçları 

                             
𝒚𝒕= Mevsimsellikten arındırıldı, Sabitli, Trendsiz Model 

Test Seri Test İstatistiği  P-Değeri(Prob) Karar(%𝟗𝟓) 

ADF 𝑦𝑡 -36,5 0.01 Seri durağandır. 

PP 𝑦𝑡 -2411 0.01 Seri durağandır. 

KPSS 𝑦𝑡 0.0475 0,10 Seri durağandır. 

 

Gecikme uzunluklarının belirlenmesi için otokolerasyon ve kısmi otokolerasyon katsayıları 

tablolarında ve ayrıca bilgi kriterlerinden AIC ve BIC’den tutumluluk prensibine uygun 

davranılarak ARIMA(1,0,1) modeline karar verilmiştir.  

3.2. Parametre tahmini aşaması 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 model parametreleri Frekanscı yaklaşım ile belirlenirken genellikle En Küçük 

Kareler (EKK) tahmin yöntemi ile hata terimlerinde görülen otokorelasyon etkisi nedeni ile 

etkin olmayan tahminler elde edileceğinden Doğrusal Olmayan EKK yöntemi veya hata 

terimlerinin normal dağıldığı varsayımı ile En Çok Olabilirlik Yöntemi kullanılarak 

parametreler tahmin edilmiştir. Frekanscı yaklaşım modelinin açık hali; 
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(1 − 0,7355𝐵)(𝑦𝑡 − 17,2568) = (1 + 0,2153𝐵)휀𝑡 

veya 

�̂�𝑡 = 17,2568 − 0,7355 × 17,2568 + 0,7355. 𝑦𝑡−1 − 0,2153. 휀𝑡−1  

olarak ifade edilebilir. Zaman serisi modelleri artıklarına ait bazı varsayımların kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle artıklara histogram, otokolerasyon ve kısmi otokolerasyon 

katsayıları grafikleri incelenmiştir ve serisel korelasyona rastlanmayarak normal dağılım 

varsayımı sağlanmıştır. Böylece tahmin edilen modelin geçerli olduğuna karar verilmiştir. 

Bayesian zaman serisi modeli tahmini için ilk aşama önsel belirlenmesi aşamasıdır. Bu 

aşamada sabit terim, parametreler ve hata terimi için önsel belirlenmesi gerekir. Sabit terim için 

𝜇~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0,10), AR(1) parametresi için ±1 kısıtları altında Φ~Normal(0,2), MA(1) 

parametresi için ±1 kısıtları altında Θ~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0,2), kalıntılar için sıfırdan küçük olmama 

şartı altında 휀𝑡~𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡_𝑡(3,0,10) dağılımları kullanılmıştır.  

Markov zinciri Monte Carlo yöntemi Markov zincirlerinin kullanımını temel alan NUTS 

yöntemi ile Tablo5’de gösterilen sonsal dağılımlar tahmin edilmiştir. Markov zincirleri 

grafiğinden görülebileceği gibi sonsal dağılımların tespitinde herhangi bir probleme 

rastlanmamıştır. NUTS yöntemi kontrolleri için incelenen istatistikler tablo6 özetlenmişlerdir 

ve örneklem uzayının tahmininde herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Böylece 

ARIMA(1.0.1) modeli tahmini; 

𝑦𝑡 = 17.2514 − 0.7358 × 17.2514 + 0.7358𝑦𝑡−1 − 0.2149𝑎𝑡−1 

olarak gerçekleştirilmiştir. 

3.3. Öngörü algoritması 

Bayesian ve Frekancı yaklaşım ile analiz grubu veri setinden elde edilen ARIMA(1,0,1) 

model tahminleri ile kontrol grubu veri seti verileri karşılaştırılmıştır. Öngörü algoritması 

bilindiği varsayılan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kontrol günü bilgisi kullanılarak geriye kalan sırasıyla 

8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2 kontrol günlerinin tahmin edilerek elde edilmiştir. Ardından kontrol grubu 

gerçek değerleri ile tahmin edilen değerlerin anlamlı korelasyon katsayıları incelenmiştir. 

Frekanscı zaman serisi modeli kullanılarak elde edilen korelasyon matrisi Çizelge 3.3 da 

sunulmuştur. 
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Çizelge 3.3 Mevcut kontrol günleri ile Frekanscı öngörü değerleri arasındaki korelasyonlar (i*: 

Bayesian yaklaşım modeli korelasyon katsayısından büyük katsayılar) 

 Mevcut Kontrol Günü Sayısı 

Ö
n

gö
rü

sü
 y

ap
ıla

n
 K

o
n

tr
o

l 

gü
n

ü
 N

u
m

ar
as

ı 

 
2 3 4 5 6 7 8 

3 0.9817 
      

4 0.8352 0.9005* 
     

5 0.7214 0.9928 0.7848* 
    

6 0.6502 0.8635 0.9161* 0.6955* 
   

7 0.5446 0.7675 0.9945 0.7124 0.5906* 
  

8 0.4064* 0.6577 0.8754 0.9204* 0.7124* 0.4551* 
 

9 0.3010 0.4922 0.7496 0.9950 0.8050* 0.5659* 0.3539* 

10 0.2738 0.3691 0.5432 0.8498 0.9036* 0.6208* 0.4388* 

 

Bayesian zaman serisi modeli kullanılarak elde edilen korelasyon matrisi Çizelge 3.4 da 

sunulmuştur. 

Çizelge 3.4 Mevcut kontrol günleri ile Bayesian öngörü değerleri arasındaki korelasyonlar (i*: 

Frekanscı yaklaşım modeli korelasyon katsayısından büyük katsayılar) 

 Mevcut Kontrol Günü Sayısı 

Ö
n

gö
rü

sü
 y

ap
ıla

n
 K

o
n

tr
o

l g
ü

n
ü

 N
u

m
ar

as
ı 

 
2 3 4 5 6 7 8 

3 0.9818* 
      

4 0.8353* 0.9005 
     

5 0.7215* 0.9929* 0.7846 
    

6 0.6503* 0.8636* 0.9160 0.6964 
   

7 0.5447* 0.7676* 0.9946* 0.8174* 0.5904 
  

8 0.4064 0.6577* 0.8755* 0.9203 0.7123 0.4549 
 

9 0.3011* 0.4922* 0.7496* 0.9951* 0.8049 0.5657 0.3537 

10 0.2738* 0.3692* 0.5432* 0.8499* 0.9035 0.6205 0.4386 
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4. Tartışma 

Bu çalışmada kullanılan veri oluşturma yöntemi ve tahmin algoritması literatürde sınırlı bir 

çalışmada kullanıldığından sadece 2 çalışma ile karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar Macciotta vd (2002)’nin Sarda koyunları üzerinde yapılan çalışmasında 

elde edilen korelasyon matrisi (Şekil 4.1) ile kıyaslandığında daha büyük ve daha heterojen 

değerlerin elde edildiği gözlenmiştir.  

 

Şekil 4.1. Macciotta vd. (2002) çalışmasında kontrol günleri süt miktarlarının öngörüsü için 

kullanılan zaman serisi modeli tahminlerinin gerçek değerleri ile ilişki matrisi 

Ayrıca bu çalışmada olduğu gibi siyah alaca süt sığırlarına ait kontrol günlerinin kullanıldığı 

benzer çalışma olan Karaman (2010) çalışmasında elde edilmiş korelasyon katsayıları ile bu 

çalışmanın sonuçlar karşılaştırılmıştır (Şekil 4.2). Bu çalışmaya ait korelasyon katsayılarının 

daha büyük ancak daha heterojen olduğu gözlenmiştir. 

 

Şekil 4.2. Karaman (2010) çalışmasında kontrol günleri süt miktarlarının öngörüsü için 

kullanılan zaman serisi modeli tahminlerinin gerçek değerleri ile ilişkisi matrisi 
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5. Sonuç 

Zaman serisi modeli parametreleri öncelikle Frekanscı yaklaşım ile tahmin edilmiştir. 

Model; 

𝑦𝑡 = 17,2568 + 0,7355. 𝑦𝑡−1 − 0,2153. 휀𝑡−1 + 휀𝑡,           휀𝑡~𝑁(0, 𝜎2) 

olarak hesaplanmıştır. Sonrasında zaman serisi model parametreleri Bayesian yaklaşım ile 

tahmin edilmiştir. Model; 

𝑦𝑡 = 17,2514 + 0,7358. 𝑦𝑡−1 − 0,2149. 휀𝑡−1 + 휀𝑡,           휀𝑡~𝑁(0, 𝜎2) 

olarak hesaplanmıştır. İki model için Çizelge 4.5’ de öngörü algoritması çerçevesinde tahmin 

değerleri ile gerçek değerler karşılaştırılarak korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Çalışma 

sonucunda Frekanscı ve Bayesian yaklaşım ile elde edilen korelasyon matrislerinin 

karşılaştırılmasında hesaplanan korelasyon katsayılarının %57’sinde Bayesian zaman serisi 

modeli daha başarılı olmuştur. Az bilgi kullanıldığı durumlar için Bayesian Yaklaşım ile elde 

edilen öngörü değerlerinin gerçek değerler ile daha yüksek korelasyon katsayılarına sahip 

olduğu gözlenmiştir. Bayesian yaklaşım ile daha az bilgi kullanıldığı durumların Frekanscı 

yaklaşıma göre daha isabetli tahminlerde bulunması literatür ile örtüşen bir sonuçtur.  

Bayesian zaman serisi modeli ile 5 kontrol günü kullanılan durumda, gerçek değerlerle ilişki 

katsayılarının tamamı 0,70’den fazla olduğu için optimal kontrol sayısına 5 olarak karar 

verilmiştir.  

Kontrol günleri kullanılarak yapılan laktasyon dönemi tahminlerinde Bayesian zaman serisi 

modelleri kullanılması için modelleme çalışmasının sürü bazında ve aynı laktasyon döneminde 

olan hayvanlar üzerinde yapılması öngörü başarısını artıracaktır. Böylece benzer fenotipte 

sürüler için başarılı bir öngörü yöntemi olarak Bayesian zaman serisi model tahmini 

önerilebilir. 
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Kısaltmalar ve Semboller 

a, b, c, d modeldeki katsayılar 

C0 kondansatörün kapasitansı, pF 

EMD ortalama bağıl hata, % 

f frekans, MHz 

M nem içeriği, % d.b. 

N veri sayısı 

r2 belirtme katsayısı 

Sy tahminin standart hatası 

V hava hızı, m s-1 
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ÖZET 

Aronya (Aronia meaenocarpa), Rosacea familyasına ait, Kuzey Amerika ve Kanada’nın 

güneydoğusunda yetişen, kışın yapraklarını döken çok yıllık çalı formunda, uzun ömürlü, 

üzümsü meyveler grubuna ait bir bitkidir. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve 

flavanoidler içermektedir. Bu özellikleri nedeniyle üretimi dünyada ve Türkiye’de hızla 

yaygınlaşmaktadır. Kurulacak yeni bahçeler için kaliteli fidan üretimi önemli bir yere sahiptir. 

Solucan gübresi, melas ve vinas’ın yüksek oranda organik madde miktarına sahip olduğu ve 

bazı türlerde kullanılarak gelişimi artırdığı tespit edilmiştir. Bu çalışma ile solucan gübresi, 

melas ve vinas’ın aronya fidanlarında  gelişme üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre; ortalama bitki boyu en uzun 51,33 cm ile %8’lik Vinas, , ortalama 

kök sürgünü sayısı en fazla 7,56 adet ile %2’lik Vinas uygulamasında elde edilmiştir. Ortalama 

sürgün çapı en fazla 6,88 cm ile Melas’ın %10’luk dozunda, ortalama sürgün uzunluğu 19,93 

cm ile Vinas’ın %10’luk dozunda tespit edilmiştir. En fazla yaprak alanı 61,60 mm2 ile Melas 

%10’luk doz uygulamasında belirlenmiştir. Ortalama bitki kuru ağırlığı en fazla 16,06 g ile 

Vinas %6’lık dozundan , ortalama kök kuru ağırlığı 30,51 g ile %2’lik Vinas uygulamasından 

elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre aronya fidanı üretiminde vinas ve melas organik 

preparatlarının kullanımı tavsiye edilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Aronya (Aronia melanocarpa), fidan gelişimi, solucan gübresi, melas, 

vinas 
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EFFECTS OF SOME ORGANIC PREPARATIONS ON THE DEVELOPMENT OF 

SEEDLINGS OF VIKING ARONIA (Aronia melanocarpa) CULTIVAR 

 

 

ABSTRACT 

Aronia (Aronia melanocarpa) is a plant belonging to the Rosacea family, growing in North 

America and Canada, in the form of a deciduous perennial shrub, perennial, berry-like fruit 

group. Its fruit contains very high content of anthocyanins and flavonoids. Quickly becoming 

increasingly common in the world and Turkey. Quality sapling production has an important 

place for new gardens to be established. It has been determined that worm manure, molasses 

and vinasse have a high amount of organic matter and increase the development by using them 

in some species. The aim of this study is to determine the effect of worm castings, molasses 

and vinasse on aronia species. According to the results of the study; While the average plant 

height was obtained from the longest 51.33 cm and 8% Vinasses, the average number of root 

shooters was obtained from maximum 7.56 and 2% Vinasses. While the average shoot diameter 

was obtained from the 10% dose of Molasses with maximum 6.88 cm, the average shoot length 

was obtained from the dose of 10% of Vinasses with 19.93 cm. The largest leaf area was 

measured at 61.60 mm2 and Molasses at 10% dose. Average plant dry weight was obtained 

from Vinasses 6% dose with maximum 16.06 grams, while average root dry weight was 30.51 

grams with 2%  derived from vinasses. 

Keywords: Aronia (Aronia melanocarpa), sapling development, vermicompost, molasses, 

vinasse 
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1.Giriş 

Aronya (Aronia melanocarpa), Rosacea familyasına ait, Kuzey Amerika ve Kanada’nın 

güneydoğusunda yetişen, kışın yapraklarını döken çok yıllık çalı formunda,  üzümsü meyveler 

grubuna ait bir bitkidir. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flavanoidler içermektedir. 

İnsan sağlığına katkısından dolayı ‘süper meyve’ olarak bilinmektedir (Fidancı A, 2015). 

 Aronya dünyanın en güçlü antioksidana sahip meyveleri arasında yer almaktadır. Güçlü 

antioksidan özelliği ile kanserli hücreleri yok etme yeteneğine sahip aronya meyvesi insan 

sağlığına katkısı nedeniyle “süper meyve” olarak da adlandırılmıştır. Aronya meyvesi stres, 

çevre kirliliği ve günlük yaşam aktivitelerinin vücudumuzda hücrelere zarar veren serbest 

radikaller ile mücadele eden antioksidan polifenolik doğal karışımı içerir (Seidemann J, 1993). 

Aronya odunsu çok yıllık çalı formunda bir bitkidir ve uzun ömürlü bir türdür. Ekonomik 

meyve vermesi için yaklaşık 800-1000 saat civarında soğuklama ihtiyacına ihtiyaç 

duymaktadır. Yetiştiricilik için en uygun toprak pH’sı 6-6.5 arasındadır. İkinci yıldan itibaren 

verim alınabilmektedir. Üçüncü yılda tam verim çağına ulaşmaktadır. Aronya bitkisi yıllık 600-

800 mm suya ihtiyaç duyar. Meyve tutumundan hasat sonuna kadar düzenli şekilde sulama 

yapılması şarttır. Soğuğa oldukça adapte olmasıyla bilinen aronya-25oC’ye kadar 

dayanabilmektedir. Farklı dikim aralıkları kullanılmakla birlikte genellikle 4x0.6m dikim 

aralığı tercih edilmektedir (Adak N, 2009).   

Üzümsü meyvelerin taze ve işlenmiş ürün olarak pazarlanabilmesi satış potansiyellerini giderek 

artırmaktadır. Üzümsü meyvelerin; yoğurt, mısır gevrekleri, tatlılarda yoğun olarak 

kullanılmaya başlaması ile satış potansiyeli daha çok artmıştır. Bunun yanında aronya, süs 

bitkisi olarak da değerlendirilmektedir. Ayrıca içeriğindeki yüksek miktardaki antosiyanin ve 

flavonoidler sayesinde ilaç sanayisi içinde önemli bir hammadde niteliğindedir. Aronya 

meyveleri antioksidan kapasitesi ve antosiyanin miktarı bakımından diğer üzümsü meyvelere 

göre daha yüksek değerlere sahiptir (Fidancı, 2015). Bu durum aronyanın pazarlanabilirliğini 

olumlu etkileyen bir faktör olarak görülmektedir.  

 Solucan gübresi, toprak özelliklerini iyileştirici etkisi ve uygulandığı bitkilere besin maddeleri 

sağlama özelliği ile bütün bitkilere rahatlıkla uygulanmaktadır. Üretim yapılacak alanın toprak 

analizleri yapılarak, bitki türüne göre uygulama yapılabilmektedir. Yapılan çalışmalarda 

solucan gübresinin fide gelişimi, sürgün sayısı, gövde çapı ve verime olumlu etki yapmıştır. Bu 

nedenle solucan gübresi ile ilgili çalışmalar artırılmalıdır(Şakar M, 2019; Adiloğlu A, 2015). 

Melas şekerpancarının şekere dönüşmesi için şeker fabrikasında yapılan işlemlerden yan ürün 

olarak açığa çıkan bünyesinde fazla miktarda organik madde, makro ve mikro iz elementler 
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bulunduran bir maddedir. Melas uygulamalarının bitkilerde vejetatif gelişim üzerine olumlu 

etkiler yaptığı bilinmektedir (Şanlı A ve ark., 2015). 

Vinas, şeker pancarının, şekere dönüşmesi için şeker fabrikalarında yapılan işlemlerde yan ürün 

olarak çıkar. Daha sonra yan ürün olarak elde edilen vinas, maya fabrikalarında da işlemden 

geçerek mevcut potasyum miktarı en aza indirilerek kullanılır hale getirilir. Vinas, bünyesinde 

fazla miktarda 

organik madde, mikro ve makro iz elementler barındıran bir maddedir. Bu nedenle fazla 

miktarda gübre ve hayvansal yem fabrikalarında fazla tüketilir(Türker M ve ark., 2015). 

2.Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Araştırmada kullanılacak materyal doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılmış  “Viking” aronya 

çeşidine ait 2 yaşında fidanlardır. Solucan gübresi, melas ve vinas organik preparatları 

kullanılmıştır. Denemede kullanılan fidanlar saksıda normal fidanlık şartlardaki gibi sulama ve 

gübreleme yapılmıştır. Uygulama sonucunda bitkilerde morfolojik ölçümler yapılmıştır.  

Yöntem 

Denemeye alınan fidanlar, 2:1:1 oranında hazırlanacak olan toprak, yanmış gübre ve kum 

karışımı içeren 9 litrelik saksılara dikilmiştir. Fidanlarda kök ve sürgün budaması yapılmıştır. 

Fidanlarda tomurcuk patlaması gerçekleşmesiyle birlikte başlayan uygulama ayda bir kez 

sulama suyu ile birlikte toplam 5 uygulama (Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ) 

tamamlanmıştır.  

Çalışmada, melas (%2, %4, %6, %8 ve %10), vinas (%2, %4, %6, %8 ve %10) ve solucan 

gübresi (%2, %4, %6, %8 ve %10)’nin belirtilen dozlarının uygulandığı fidanlar ile herhangi 

bir uygulamaya tabi tutulmayan fidanlar ve ticari kompoze gübrelerle uygulama yapılmış 

fidanlar yer almıştır. 

Denemede tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrür ve her tekerrürde 2 fidan olacak 

şekilde toplam 144 adet fidan kullanılmıştır.  

Denemede fidanlar nisan ayı ile birlikte tomurcukların başlaması ile düzenli olarak sulaması, 

gübrelemesi ve yabancı ot temizliği yapılmıştır. Nisan’dan Eylül ayına kadar düzenli olarak 

solucan gübresi, melas ve vinas organik preparatları ayda 1 kere olmak üzere belirtilen dozlarda 

kullanılmıştır. 

Deneme sonunda saksılarda gelişen bitkilerin sürgün sayısı, sürgün çapı, sürgün uzunluğu, bitki 

boyu, bitki kuru ve yaş ağırlığı, kök yaş ve kuru ağırlığı ve yaprak alanı ölçümleri yapılmıştır.  
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3.Bulgular ve Tartışma 

Uygulamalar sonunda fidanların ortalama sürgün sayısı, ortalama sürgün uzunluğu, ortalama 

bitki boyu ve ortalama sürgün çapı değerleri Çizelge 3.1. de belirtilmiştir. 

Çizelge 3.1. Ortalama Bitki Boyu, Ortalama Sürgün Sayısı, Sürgün Uzunluğu, Sürgün Çapı 

Değerleri 

DENEME ORTALAMA SÜRGÜN SAYISI ORTALAMA SÜRGÜN UZUNLUĞU(cm) ORTALAMA SÜRGÜN ÇAPI(cm) ORTALAMA BİTKİ BOYU(cm)

KONTROL 6,00 11,89 5,54 47,67

VİNAS-%2 7,56 14,67 5,75 45,33

VİNAS-%4 6,56 18,44 6,59 46,89

VİNAS-%6 6,22 19,08 6,43 48,44

VİNAS-%8 5,33 18,00 6,26 51,33

VİNAS-%10 7,22 19,93 6,07 45,89

MELAS-%2 6,22 10,56 5,86 46,67

MELAS-%4 6,56 13,70 5,76 46,22

MELAS-%6 6,44 13,59 6,88 47,56

MELAS-%8 6,22 15,24 6,28 46,22

MELAS-%10 6,89 13,99 5,65 43,67

SOLUCAN GÜBRESİ-%2 5,33 14,73 5,45 44,11

SOLUCAN GÜBRESİ-%4 5,89 13,70 5,80 45,89

SOLUCAN GÜBRESİ-%6 6,11 14,32 6,02 43,56

SOLUCAN GÜBRESİ-%8 6,89 17,17 5,60 41,78

SOLUCAN GÜBRESİ-%10 6,56 14,30 5,25 44,67

 

Ortalama sürgün sayısı en fazla 7,56 adet ile vinas %2 doz uygulamasından elde edilmiştir. 

Ortalama sürgün sayısı en az 5,33 adet ile solucan gübresi %2’lik doz uygulamasından elde 

edilmiştir. 

Ortalama sürgün uzunluğu maksimum 19,93 cm ile %10’luk vinas uygulamasından elde 

edilirken, en az  10,56 cm ile %2’lik melas uygulamasından elde edilmiştir. Ortalama sürgün 

çapı maksimum 6,88 cm ile melas %6’lık doz uygulamasından elde edilmiştir. 

Ortalama sürgün çapı en az  5,25 cm ile solucan gübresi %10’luk doz uygulamasından elde 

edilmiştir. 

Ortalama bitki boyu uzunluğu en fazla 51,33 cm ile %8’lik vinas doz uygulamasından elde 

edilirken , en az 41,78 cm ile %8’lik solucan gübresinden elde edilmiştir. 

Bazı organik preparatların bitki ve kök ağırlıkları üzerine etkileri  Çizelge 3.2’ de verilmiştir. 
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Çizelge 3.2.Ortalama Bitki,Kök Kuru ve Yaş Ağırlığı Değerleri 

UYGULAMA ORTALAMA BİTKİ YAŞ AĞIRLIĞI(g) ORTALAMA BİTKİ KURU AĞIRLIĞI(g) ORTALAMA KÖK YAŞ AĞIRLIĞI(g) ORTALAMA KÖK KURU AĞIRLIĞI(g)

KONTROL 13,03 12,16 33,10 18,96

VİNAS-%2 10,47 9,73 62,37 30,51

VİNAS-%4 15,40 14,32 61,50 27,04

VİNAS-%6 19,50 16,06 58,03 25,35

VİNAS-%8 15,60 12,96 45,53 24,28

VİNAS-%10 15,03 13,99 51,70 22,63

MELAS-%2 11,53 10,36 38,00 18,75

MELAS-%4 14,47 11,64 50,83 22,87

MELAS-%6 14,43 12,30 46,50 21,69

MELAS-%8 15,03 11,42 56,60 22,87

MELAS-%10 13,03 11,02 37,83 18,07

SOLUCAN GÜBRESİ-%2 14,47 10,14 51,57 23,48

SOLUCAN GÜBRESİ-%4 12,53 10,81 55,90 25,96

SOLUCAN GÜBRESİ-%6 14,93 12,17 63,90 24,68

SOLUCAN GÜBRESİ-%8 11,43 10,33 47,53 25,10

SOLUCAN GÜBRESİ-%10 10,90 8,83 45,70 21,91           
 

Ortalama bitki yaş ağırlığı en fazla 19,50 g ile %6’lık vinas uygulamasından elde edilirken, en 

az 10,47 g ile %2’lik vinas doz uygulamasından elde edilmiştir. 

Ortalama bitki kuru ağırlığı en fazla  16,06 gr  ile %6’lık vinas doz uygulamasından elde 

edilirken, en az  8,883 gr ile %10’luk solucan gübresinden elde edilmiştir. İmla çok sıkıntılı 

tezde böyle olmasın 

Ortalama kök yaş ağırlığı en fazla 63,90 ile %6’lık solucan gübresi elde edilirken, en az 33,10 

g ile kontrol uygulamasından elde edilmiştir. 

Ortalama kök kuru ağırlığı en fazla 30,51 gr ile %2’lik vinas doz uygulamasından elde 

edilirken, en az 18,07 gr ile %10’luk melas doz uygulamasından elde edilmiştir.  

Uygulamaların yaprak alanına etkileri ile ilgili sonuçlar  Çizelge 3.3. de verilmiştir. 
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Çizelge 3.3. Ortalama Yaprak Alanı Değerleri 
UYGULAMA ORTALAMA YAPRAK ALANI(cm2)

KONTROL 1,62

VİNAS-%2 2,78

VİNAS-%4 3,82

VİNAS-%6 4,55

VİNAS-%8 2,22

VİNAS-%10 1,65

MELAS-%2 4,46

MELAS-%4 4,32

MELAS-%6 5,39

MELAS-%8 6,01

MELAS-%10 6,16

SOLUCAN GÜBRESİ-%2 4,19

SOLUCAN GÜBRESİ-%4 3,00

SOLUCAN GÜBRESİ-%6 3,83

SOLUCAN GÜBRESİ-%8 3,15

SOLUCAN GÜBRESİ-%10 3,83  

En fazla ortalama yaprak alanı 6,16 cm2 ile 10’luk Mmlas uygulamasından elde edilirken, en 

az 1,62 cm2 ile  hiçbir uygulama yapılmayan kontrol grubu fidanlardan elde edilmiştir. 

4.Sonuçlar 

Aronya için kaliteli fidan üretiminde bitki gelişimi  açısından vinas ve melas uygulamaları 

arasında önemli farklar tespit edilmiştir.Vinas %2’lik doz uygulamasında ortalama 7,56 adet ile 

en fazla sürgün sayısı elde edilmiştir.Onu takip eden ikinci değer ortalama 7,22 adet sürgün 

sayısı ile %10’luk vinas  uygulamasında belirlenmiştir. Yine Vinas %10 doz uygulamasında 

ortalama  sürgün uzunluğu 19,93 cm ile diğer uygulamalardan daha iyi sonuç vermiştir..Sürgün 

çapında  ise melas %6’lık doz uygulaması ortalama 6,88 cm ile en iyi sonucu vermiştir.Onu 

takip eden uygulama  6,59 cm ile Vinas’ın %4’lük dozudur.  

Bitki gelişimi değerlerinde  bitki boyu ölçümlerinde Vinas %8’lik doz uygulaması ortalama 

51,33 cm ile  diğer uygulamalara göre daha çok olumlu sonuç verirken,  yaprak alanı 

değerlerinde melas uygulamaları diğer uygulamalara göre çok olumlu sonuç vermiştir. 

Özellikle Melas %10’luk doz uygulaması ortalama yaprak alanı 6,16 cm2 değeri ile ilk 

sıradadır.. Bunu takip eden uygulama ise  6,01 cm2 ile %8’lik melas’dır. 

Bitki kuru ve yaş ağırlıklarında ise vinas uygulamaları diğer uygulamalara göre daha  olumlu 

sonuçlar vermiştir. Ortalama bitki kuru ağırlığı ölçümlerinde 19,50 gr ile vinas %6’lık  

uygulaması ön plana çıkmıştır. Bunu  15,60 gr ile %8’lik Vinas  uygulaması takip etmiştir. 

 Kaliteli fidan üretimi için aronya ‘Viking’ çeşidinden kök gelişimini artırmak  için vinas 

uygulaması diğer uygulamalara göre daha olumlu sonuçlar vermiştir. Yapılan değerlendirmerde 

ortalama kök kuru ağırlığı için %2’lik Vinas doz uygulaması 30,51 gr ile en yüksek  çıkmıştır. 

İkinci yüksek değer olarak 27,04 gram ile %4’lük Vinas doz uygulamasıdır. 
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Bu çalışma aronya fidan gelişimi üzerine bazı organik preparatların etkisinin araştırılması 

olarak ilk çalışmadır. Elde edilen verilere göre fidan gelişimini önemli ölçüde artıran vinas ve 

melas uygulamalarıaronya fidanı üretimi için tavsiye edilebilir.  
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ÖZET 

Bir süt sığırcılığı işletmesinin ideal döl ve süt verimi ortalamasına sahip olması daha çok 

buzağı, daha çok süt verimi, dolayısıyla daha çok kar ve sürdürülebilirlik anlamına gelmektedir. 

Bu kapsamda, bir ineğin hayatı boyunca doğurduğu buzağı sayısı döl verimi gücünü, tüm 

laktasyonlar boyunca ürettiği toplam süt miktarı süt verimi potansiyelini gösteren önemli iki 

kriter olarak değerlendirilmektedir. Bir ineğin ömür boyu verim performasına doğrudan etki 

eden damızlıkta kullanım süresi ile ilgili fenotipik varyasyonun yalnızca %10 kadarının genetik 

etkilerden ileri geldiği bildirilmektedir. Süt ve döl verimi kayıplarının önüne geçilebilmesi için 

sürü ömründe büyük oranda belirleyici olan çevre koşullarının optimize edilmesi önemli bir 

adım olarak görülmektedir. Ayrıca, yetiştiricilerin sürüden çıkarılma nedenlerinin kayıt altına 

alınması ve buna dayanak oluşturan etkenlerin detaylandırılmasına yönelik çözümcül 

yaklaşımlar konusunda bilgilendirilmesi sürü ömrü açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Sürü ömrü, damızlıkta kullanım süresi, sürüden çıkarılma, süt verimi, döl 

verimi 
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN HERD LIFE WITH REPRODUCTION AND 

MILK YIELD IN DAIRY CATTLE 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The fact that a dairy cattle farm has the ideal average offspring and milk yield means more 

calves, more milk yields, and therefore more profit and sustainability. In this context, the 

number of calves that a cow produces during her life is considered as two important criteria that 

show the fertility power and the total milk produced during all lactations. Only 10% of the 

phenotypic variation related to productive life, which directly affects a cow's lifetime yield 

performance, is reported to be due to genetic effects.  In order to prevent the loss of milk and 

reproductive yields, optimizing the environmental conditions, which are largely decisive in herd 

life, is seen as an important step. In addition, it is important for breeders to record the culling 

reasons and to inform them about the analytical approaches for detailing the underlying factors. 

Key words: herd life, productive life, culling reasons, milk yield, reproductive yield 
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GİRİŞ 

Hayvancılıkta kar ve sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak her inekten genetik kapasitesinin 

imkân verdiği sürede, miktarda ve kalitede süt ve buzağı üretilmesi işletmelerin ideal döl ve süt 

verimi ortalamasına sahip olduğunun bir göstergesidir. Bir süt sığırcılığı işletmesinin ideal döl 

ve süt verimi ortalamasına sahip olması daha çok buzağı, daha çok süt verimi, dolayısıyla daha 

çok kar ve sürdürülebilirlik anlamına gelmektedir. Bu kapsamda, bir ineğin hayatı boyunca 

doğurduğu buzağı sayısı döl verimi gücünü, tüm laktasyonlar boyunca ürettiği toplam süt 

miktarı, süt verimi potansiyelini gösteren önemli iki kriter olarak değerlendirilmekte olup, 

ineğin doğumundan sürüden ayrılmasına kadar geçen süre süt sığırcılığında kârlılığı ve 

sürdürülebilirliği etkileyen bir faktör olarak görülmektedir (Kulak ve ark., 1997; Mundan ve 

Karabulut, 2008).  

Bu çalışmada ıslah programlarında tüm dünyada süt veriminden sonra ikinci önemli özellik 

olarak kullanılmaya başlanan sürü ömrü, sürü ömrünü doğrudan etkileyen sürüden çıkarılma 

nedenleri ile sürü ömrünün döl ve süt verimi üzerindeki etkisinin önemi vurgulanmıştır (Kara 

ve ark., 2010; Boğokşayan ve Bakır, 2013; Koç, 2017). 

SÜRÜ ÖMRÜ VE ÖNEMİ 

Bir ineğin doğumundan sürüden ayrılmasına kadar geçen süreyle ilgili çeşitli tanımlar 

yapılmakta, farklı yaklaşımlar sergilenmektedir. Sürü ömrü; bir sığırın doğumundan sürüden 

ayrılmasına kadar geçen süre olarak tanımlanırken, damızlıkta kullanım süresi; ineğin 

damızlıkta kullanılamaya başlanmasından sürüden ayrılmasına kadar geçen süre olarak ifade 

edilmektedir. Bir başka yaklaşım ise; belirli bir süreye kadar sürüde yaşayan ineklerin yüzdesi 

(Amerika’ nın kuzeyinde 48 aylık yaşta yaşamakta olanların toplam sürüye oranı) veya yaşadığı 

süre içerisinde ineğin doğurduğu buzağı sayısı şeklindeyken bir diğer yaklaşım tamamladığı 

laktasyon sayısını temel almaktadır  (Martin, 1992; Powell ve ark., 1997; Kumlu ve Akman, 

1999; Garcia, 2001; Yaylak, 2003; Mundan ve Karabulut, 2008; Vries, 2008; Oltenacu, 2009; 

Kara ve ark., 2010). Tüm yaklaşımların, ilk damızlıkta kullanma yaşının ideal ölçütleri 

aşmaması kaydıyla, damızlıkta kullanılan süre ile damızlıkta kullanımın etkinliğinin 

interaksiyonu çerçevesinde eş anlamlı olabileceği düşünülmektedir.  

Bu yaklaşımlar dahilinde, sürü ömrünün uzaması; verimi yüksek ineklerden daha uzun süre 

yararlanılmasına ve daha fazla sayıda buzağı elde edilmesine, daha fazla süt üretilmesine, sürü 

yenileme maliyetlerinin azalmasına, genetiğe bağlı olmayan nedenlerden dolayı sürüden 

çıkarılan ineklerin oranının azalmasına, seleksiyon yoğunluğunun ve dolayısıyla da genetik 

ilerlemenin yükselmesine, veteriner ve ilaç maliyetlerinin azalmasına yardımcı olmaktadır 
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(Bünger ve ark., 2003; Yaylak, 2003). Araştırmacılar, damızlıkta kullanma süresinin üçten dört 

laktasyona çıkmasıyla süt veriminde her laktasyonda %11 - 13 oranında artış olduğunu 

bildirmektedir (Renkema ve Stelwagen, 1979). Ayrıca, sürü ömrünün bilinmesi sürü idaresi, 

besleme ve yetiştirme yöntemlerinin planlanması açısından da önem arz etmektedir (Yaylak, 

2003). 

Sürü ömrü, sürüye yeni katılan hayvanların sayısı, sürüden çıkarılan hayvanların sayısı ve 

sürüden çıkarılma/sürüye dahil etme sebepleri, ilk buzağılama yaşı ve buzağılama aralığı, 

alınan buzağı sayısı ve süt verimi gibi birçok kriter ile yakından ilgilidir.  Sürü ömrü ve ömür 

verimliliği açısından bir örnek vermek gerekirse; 48 ay ortalama verim ömrü olan 100 başlık 

bir sürünün buzağılama aralığının 12 ay yerine 14 ay olması durumunda, doğum oranının %100 

olması halinde ömür boyunca 57 baş daha az buzağı alınacak olup (48/12x100-48/14x100), 

aynı sayıda laktasyon kaybı anlamına gelmektedir. Bir diğer örnek şöyle üretilebilir; işletme 

büyüklüğünü sabit tutmak isteyen 100 başlık bir sürüde sürü yenileme oranının %25’inin olması 

durumunda en azından 4 dönem (1.0/0.25) buzağı alınması gerekmektedir.  Bu süre boyunca 

buzağılama aralığının ise 12 aydan 14 aya çıkması halinde, söz konusu sürünün dört dönemlik 

üretim döngüsünü tamamlamak için %100 doğum oranı ve %95 yaşama gücü esas alınması 

durumunda 24 aylık yaşa ulaşabilen yaklaşık 32 baş daha fazla düve üretmesi gerekmekte ve 

her bir ineğin yaklaşık 20 ay daha fazla yaşaması gerekmektedir. Ek olarak, bu durum 

seleksiyon yoğunluğunda da yıllık %20 civarında bir kayba neden olmaktadır. 

Yakın bir geçmişe kadar seleksiyon indekslerinde döl veriminin bir unsuru olarak yer alan 

damızlıkta kullanım süresi, kârlılıkta oynadığı rolün önemi anlaşıldıktan sonra hızla değer 

kazanarak ıslah programlarında özel olarak ele alınmaya başlanmış olup, seleksiyon 

indekslerinde tüm dünyada süt veriminden sonra ikinci önemli özellik olarak kullanılmaya 

başlanmıştır (Kara ve ark., 2010; Boğokşayan ve Bakır, 2013; Koç, 2017). Örneğin; 

Hollanda’da bir üretici örgütünün verimi arttırmaya yönelik oluşturduğu ekonomik indekste 

uzun ömürlülüğün payı %11 olarak belirlenerek sürü ömründe sağlanan ilerlemenin popülasyon 

ortalamasına göre bir generasyonda 200 gün olduğu, yılda 40 - 50 güne varan bir artış sağlandığı 

ifade edilmektedir (Kumlu ve Kumlu, 2016).  

Başarılı bir işletmenin bir inekten 4 - 5 buzağı alması veya ineğin 6. - 7 . laktasyondan önce 

sürüden çıkarılmaması gerektiği bildirilmektedir (Uğur, 2014). Başka bir kaynakta, sığırlarının 

en erken 5. laktasyondan sonra işletmeden çıkarılacak şekilde yetiştirilmesi gerektiği 

bildirilmektedir (Altunkaya, 1997). Bir diğer kaynakta, damızlıkta kullanım süresinin 4 yıl 

olmasının kârlılık açısından optimal olacağı ileri sürülmekte olup (Kara ve ark., 2010), bu süre 
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içerisinde ineğin yerine konulabilecek yeterli sayıda damızlık düve elde etmenin mümkün 

olabileceği ifade edilmektedir (Kumlu, 2003). Bu noktada, Kara ve arkadaşları (2010) ile 

Kumlu (2003)’ nun bildirdiği damızlıkta kullanım süresinde alınan buzağı sayısı kadar sürü 

yenileme oranının ne oranda genetik kapasiteyi arttırmaya yönelik yapıldığı önem arz 

etmektedir.  Dolayısıyla, bildirilen sürenin bir sürünün döl verimi ölçütlerinin ideal olması ve 

genetik kapasiteyi artırmaya yönelik sürü yenileme oranının yüksek olması kaydıyla uygun 

olabileceği değerlendirilebilir. 

Sürü ömrüyle yakından ilişkili olan sürü yenileme oranının yetiştiriciler için olduğu kadar 

bölgesel ve ülkesel düzeyde planlama ve politikalardan sorumlu kişi ve kurumlar için de son 

derece önemli bir değer olduğu unutulmamalıdır (Galiç ve ark., 2010). Dünyanın birçok yerinde 

ıslah çalışmalarında sürü ömrüne özel önem gösterilmeye başlanmıştır (Koç, 2017). Türkiye’de 

ise sürü ömrü ile ilgili çok az veri toplandığı ve toplanan verilerin yeterince kullanılır durumda 

olmadığı bildirilmektedir (Galiç ve ark., 2010). 

SÜRÜDEN ÇIKARILMA NEDENLERİ 

Bir ineğin ömrü, üretim periyodu çerçevesinde sürüden ayrıldığı tarih ile doğrudan ilişkili olup, 

sürüden ayrılma tarihi için ise sürüden ayrılma veya sürüden çıkarılma nedeni belirleyicidir. Bu 

durum, uzun ömürlülük için araştırıcıları sürüden çıkarılma nedenlerini belirlemeye 

yöneltmiştir. Bu çerçevede, sürüden çıkarılma nedenleri geleneksel olarak isteğe bağlı ve 

zorunlu olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Verim düşüklüğü ve ihtiyaç fazlası satış 

isteğe bağlı sürüden çıkarılma nedeni olarak gösterilirken; meme yangısı, meme yapısı, ayak 

ve bacak sorunları, üreme sorunları (kısırlık hariç), yaşlılık, ağır sakatlık, tedavisi olmayan 

hastalıklar (tüberküloz gibi.), kısırlık ve ölüm zorunlu nedenler olarak gösterilmektedir. 

Sürüden çıkarılma nedenlerini Fetrow ve arkadaşları (2006) bu başlıklara alternatif olarak 

ekonomik ve biyolojik olarak sınıflandırmıştır.  Aynı araştırıcılar yukarıda sayılan sürüden 

çıkarılma nedenlerinden ağır sakatlık, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar (tüberküloz gibi.), 

kısırlık ve ölümü biyolojik neden olarak, diğer sayılan nedenler ise ekonomik neden olarak 

tanımlanmıştır (Galiç ve ark., 2010; Kara ve ark., 2010; Yaylak, 2013). 

Yapılan çalışmalarda ise sürüden çıkarmaların çoğunlukla gözlemlere dayanılarak yapıldığı; 

sürüden çıkarmalarda kısırlık, süt verimi düşüklüğü, meme ve ayak sorunları ile doğum felci 

ve zor doğum gibi nedenlerin öne çıktığı belirtilmektedir (Kumlu ve Akman, 1999; Yaylak, 

2003; Kara ve ark., 2010). Ayrıca, genç yaşta sürüden çıkarılan dişilerin oranının yüksek olduğu 

(Kumlu ve ark., 1991; Semacan, 1993; Uzmay ve ark., 1998; Kumlu ve Akman, 1999), bunda 

ise en önemli faktörün döl tutmama sorunu olduğu ifade edilmekte olup, tedavi edilebileceği 
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halde kısır diye kesime sevk edilen ineklerin oranının yüksekliği vurgulanmaktadır (Bürün, 

2001). Bu bakımdan, sürülerde düzenli olarak üreme ve sağlık kontrolleri yapılması sürü 

ömrünün uzaması ve ıslah amacı taşımayan sürüden çıkarmaların azalması açısından kolaylık 

sağlayabilir (Yaylak, 2003). Örneğin; kısırlık sorunu bulunan sürülerde periyodik kontrollerin, 

60 baştan küçük sürülerde üç haftada bir, 60 - 150 başlık sürülerde iki haftada bir, 150 baştan 

büyük sürülerde ise haftalık olarak yapılması önerilmektedir (Alaçam, 1997).   

SÜRÜ ÖMRÜ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 

Türkiye’ de damızlıkta kullanım süresiyle ilgili sınırlı sayıda çalışma yapılmış olup, bu 

çalışmalardan elde edilen bazı sonuçlar şöyledir. Yapılan bir çalışmada damızlıkta kullanım 

süresi 25.1 ay ve inek başına ortalama buzağılama sayısı 2.23 olarak bildirilmiştir (Kumlu ve 

Akman,  1999). Türkiye Siyah Alaca popülasyonunda sürüden çıkarma nedenlerini anlamaya 

yönelik yapılan çalışmada damızlıkta kullanım süresi boyunca ineklerden 2.7 civarında buzağı 

elde edildiği bildirilmektedir (Kumlu ve Akman, 2004). Işık  (2006)’ın yaptığı çalışmada 

sürüden çıkarılan hayvanların yaklaşık dört yıl sürüde kaldıkları bildirilmektedir. Galiç ve 

arkadaşları (2010) ise yaptıkları çalışmada damızlıkta kalma süresini 3.9 yıl olarak 

bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada damızlıkta kullanım süresi 3.06 yıl olarak tespit edilmiş 

olup, damızlıktan çıkarılan yaklaşık her üç inekten birinin ilk buzağılamadan sonra ve ikinci 

buzağılamayı gerçekleştiremeden çıktığı bildirilmiştir (Kara ve ark., 2010). Bir diğer çalışmada 

damızlıkta kullanım süresi 2.9 yıl ve sürünün laktasyon sayısı ortalaması 3 olarak bildirmiş 

olup, söz konusu çalışmada elde edilen verilere göre ilk buzağılama yaşı ile damızlıkta kullanım 

süresi yaklaşık olarak birbirine denk bulunmuştur (Yaylak, 2003). Boğakşayan ve Bakır (2013), 

1935 baş ineğin 1990 - 2006 yılları arasındaki kayıtları üzerinde yaptıkları çalışmada damızlıkta 

kullanım süresini 3.4 yıl, alınan buzağı sayısını ise 3.4 olarak bildirmiştir. Gökçen (2020) sütçü 

ineklerde ömür boyu ortalama buzağı verimini 2.5 olarak bildirmiştir. Koç (2017) Siyah Alaca, 

Kırmızı Alaca ve Simental sürülerinde damızlıkta kullanım süresini sırasıyla 2.4 yıl, 2.1 yıl ve 

2 yıl bulmuştur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Karlılıktaki önemi kanıtlanan damızlıkta kullanım süresini etkileyen faktörler ile sürüden 

çıkarma kararlarına dayanak oluşturan nedenlerin detaylandırılması ortalama sürü ömrünün 

uzatılması ve ömür etkinliğinin arttırılması açısından önem arz etmektedir (Kara ve ark., 2010). 

Bu doğrultuda, işletme, bölge ve ülke düzeyinde hesaplamalar yapmak için ineklerin 

özgeçmişleri ve sürüden çıkma nedenleri eksiksiz bir biçimde veri tabanlarına mutlaka kayıt 

edilmeli, her yılın sonunda hazırlanacak raporlarla durum irdelenerek sorunların çözümüne 
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yönelik somut öneriler geliştirilmeli ve önlemler alınmalıdır (Galiç ve ark., 2010). Bunun yanı 

sıra, sığırlarda sağlamlık, uzun ömür, süt verimi, döl verimi gibi kriterler hakkında bilgi veren 

dış görünüş özellikleri belirlenmeli ve vücut kondisyonları takip edilmelidir. (Yaylak, 2003; 

Mundan ve Karabulut, 2008) 

Ayrıca, yetiştiricilerin sürü ömrü ve damızlıkta kullanım süresi ile sürüden çıkarılma nedenleri 

ve sürüden çıkarılmanın azaltılmasının önemi konusunda bilgilendirilmesinin de bu konuda 

önemli rol oynadığı unutulmamalıdır (Yaylak, 2003). Ek olarak, sürü ömrü ile pozitif genetik 

ilişkisi tespit edilen değerlerden faydalanılarak ömür uzunluğu artırılabilir (Cassel, 1999; 

Mundan ve Karabulut, 2008)  

Son olarak, damızlıkta kullanım süresi ile ilgili fenotipik varyasyonun yalnızca %10 kadarının 

genetik etkilerden ileri geldiği bildirilmekte olup (Martin, 1992; Vries, 2008), yukarıda sayılan 

tedbirlere ek olarak diğer çevre koşullarının optimize edilmesi ile ineklerin damızlıkta kullanım 

sürelerinin uzaması ve bu hususla ilgili yaşanan süt ve döl verimi israfının önlenmesi 

sağlanabilir (Savaş ve ark., 1999). 
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ÖZET 

Orta Doğu'da Labne olarak bilinen ve kahvaltıda ana yemek olarak tüketilen konsantre yoğurt 

Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinde de oldukça popülerdir. Labne, yapısında kaliteli 

protein, karbonhidrat ve lipid bulunan, kuru madde içeriği yüksek, ayrıca; kalsiyum, fosfor, 

potasyum, magnezyum, çinko ve B vitaminleri bakımından da oldukça zengin bir süt ürünü 

olan labne fonksiyonel bir gıda olarak değerlendirilmekte ve insan beslenmesinde önemli bir 

yere sahip olduğu bilinmektedir. Otlar (yapraklı sebzeler) ve baharatlar insan beslenmesi için 

gerekli vitaminler, mineraller ve biyolojik olarak aktif bileşikler için mükemmel bir kaynaktır. 

Nane (Mentha species) bitkisi Lamiaceae familyasına dahil olup ülkemizde eskiden beri 

bahçelerde, evlerin önünde ve tarlalarda yetiştirilmektedir. Nane yağı zengin oranda pulegon 

içermektedir. Anayurdu Orta ve Güney Amerika olan kırmızıbiber, botanikte patlıcangiller 

familyasında (Soloanaceae) yer almakta ve Latince’de “Capsicum” adıyla bilinmektedir. 

Kırmızıbiberin yapısında askorbik asit, karotenoidler, yağ, mineraller ve aromatik bileşikler 

bulunmaktadır. Kırmızıbiber taze ve baharat olarak kullanılmakla birlikte günümüzde daha çok 

baharat olarak tercih edilmektedir. Bu çalışmada fonksiyonel ürün yelpazesindeki ürün 

çeşitliliğini artırmak ve süt ürünleri pazarına yeni bir ürün kazandırmak amacıyla Labneye ilave 

edilen baharatların ürünün duyusal özelliklerine etkileri araştırılmıştır. İki tekerrürlü olarak 

gerçekleştirilen Labne üretiminde öncelikle süt, 90C’de 5 dakika süreyle pastörize edilmiş ve 

45C’ye soğutularak Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus’tan oluşan yoğurt kültürü ile inoküle edilmiştir. pH 4.7’ye ulaştığında inkübasyona 

son verilerek buzdolabına alınmış ve 1 gece bekletilmiştir. Elde edilen taze yoğurt temiz bez 

torba içerisine konularak gölgede yüksekçe bir yere asılmış 10-12saat süreyle yoğurdun 

suyunun süzülmesi sağlanmıştır. Süzülen yoğurda %4 oranında tuz ilave edilmiş, temiz kaplara 

boşaltılarak, soğutulmuş ve 4 gruba ayrıldıktan sonra baharatlar (A: kontrol, B: %1 nane, C: 
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%4 kırmızı biber, D: %0.5 nane+ %2 kırmızı biber) ilave edilerek, şekillendirilmiş ve 

zeytinyağı içerisinde ambalajlanmıştır. Labne örnekleri buzdolabı koşullarında 30 gün boyunca 

depolanmış ve depolamanın 1., 10., 20. ve 30. günlerinde örneklerin duyusal analizleri 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en beğenilen örnek Nane+kırmızı biber içeren D örneği 

olmuş, bunu sırasıyla nane içeren B örneği, kırmızı biber içeren C örneği ve kontrol örnekleri 

izlemiştir. Sonuç olarak ilave edilen baharatların Labnenin duyusal özelliklerini olumlu yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Labne, nane, kırmızı biber, duyusal özellikler 
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EFFECT OF MINT AND RED PEPPER SUPPLEMENTATION ON LABNE'S 

SENSORIAL PROPERTIES 

 

 

ABSTRACT 

Concentrated yogurt, known as Labneh in the Middle East and consumed as the main meal for 

breakfast, is also very popular in Greece and other European countries. Labneh has high quality 

protein, carbohydrate and lipid in its structure, high dry matter content. Labne, which is a very 

rich dairy product in terms of calcium, phosphorus, potassium, magnesium, zinc and B 

vitamins, considered as a functional food and known to have an important place in human 

nutrition. Herbs (leafy vegetables) and spices are an excellent source of essential vitamins, 

minerals and biologically active compounds for human nutrition. Mint (Mentha species) plant 

belongs to the Lamiaceae family and has been grown in gardens, in front of houses and in fields 

in our country for a long time. Peppermint oil contains a rich amount of pulegon. Red pepper, 

whose homeland is Central and South America, included in the solanaceae family 

(Soloanaceae) in botany and known as "Capsicum" in Latin. Red pepper contains ascorbic acid, 

carotenoids, oil, minerals and aromatic compounds. Although red pepper used fresh and as a 

spice, it is preferred as a spice today. In this study, the effects of the spices added to the Labne 

on the sensory properties of the product were investigated in order to increase the product 

variety in the functional product range and to bring a new product to the dairy market. In the 

production of labneh in two repetitions, firstly the milk is pasteurized at 90C for 5 minutes and 

cooled to 45C, and then it was inoculated with a yoghurt culture consisting of Streptococcus 

thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus. When the pH reaches 4.7, the 

incubation was ended and taken into the refrigerator and kept for 1 night. The fresh yoghurt 

obtained was placed in a clean cloth bag and hung on a high place in the shade and the water of 

the yoghurt was drained for 10-12 hours. Salt was added at the rate of 4% in the filtered yogurt, 

poured into clean containers, cooled and divided into 4 groups, then spices (A: control, B: mint 

1%, C: red pepper 4%, D: mint 0.5% + red pepper 2%) were added, shaped and packaged in 

olive oil. Labneh samples were stored under refrigerator conditions for 30 days and sensory 

analysis of the samples were performed on the 1st, 10th, 20th and 30th days of storage. 

According to the results obtained, the most popular sample was the D sample containing Mint 
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+ red pepper, followed by the B sample containing mint, the C sample containing red pepper 

and the control samples, respectively. As a result, it has been determined that the added spices 

positively affect the sensory properties of the Labnae. 

Keywords: Labneh, mint, red pepper, sensory properties 
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GİRİŞ 

Labne özellikle Ortadoğu ülkelerinde tüketilen geleneksel bir fermente süt ürünüdür. Hafif 

asidik bir tada ve beyaz renge sahip, yumuşak kıvamlı, pürüzsüz yapıda ve sürülebilir 

özellikteki (Al Otaibi ve Demerdash, 2008) Labne daha çok Lübnan, Suriye, Fas, Irak ve 

Ortadoğu ülkelerinde tüketilen bir üründür (AbouDonia ve ark., 1992; Nsabimana ve ark., 

1992). Yapısında kaliteli protein, karbonhidrat ve lipid bulunan, kuru madde içeriği yüksek, 

ayrıca; kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, çinko ve B vitaminleri bakımından da oldukça 

zengin bir süt ürünü olan labne fonksiyonel bir gıda olarak değerlendirilmekte ve insan 

beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Labnenin raf ömrü yoğurda göre 

daha uzundur ve bu nedenle tüketimi oldukça yaygındır. Ekmek üzerine sürülerek, zeytinyağı 

ile süslenerek veya bir top halinde şekillendirilerek tüketilebilmektedir (Tamime ve Robinson, 

1999; Doğrular, 2007).  

Geleneksel yöntemlerle keçi sütünden üretilen Labne; Yunanistan’da sade veya meyve aromalı 

olarak “Yunan yoğurdu”, Mısır’da “laban zeer”, Bulgaristan’da “besa”, İzlanda’da “skyr”, 

Danimarka’da “ymer”, Hindistan’da “chakka veya shrikhand”, Ermenistan’da “tan veya than” 

isimleriyle bilinmektedir (Sömer, 2013).  

Labneh, inek veya keçi sütünden üretilen Orta Doğu’da sıkça tüketilen konsantre yoğurttur. 

Labneh yapımında yoğurdun suyu uzaklaştırıldıktan sonra baskılama yapılmaktadır. 

Baskılanan yoğurt topak haline getirilmekte ve nadiren kurutulmaktadır. Bu topaklar çanak 

veya cam kaplar içerisinde muhafaza edilmektedir. Daha uzun süre bozulmadan muhafaza 

edilebilmesi için üzerine zeytinyağı ilave edilebilmektedir. Bu ürünün toplam kuru madde 

içeriği %30–40 arasında değişim göstermektedir (Tamime ve ark., 1989). 

Otlar (yapraklı sebzeler) ve baharatlar insan beslenmesi için gerekli vitaminler, mineraller ve 

biyolojik olarak aktif bileşikler için mükemmel bir kaynaktır. Nane (Mentha species) bitkisi 

Lamiaceae familyasına dahil olup ülkemizde eskiden beri bahçelerde, evlerin önünde ve 

tarlalarda yetiştirilmektedir. Nane yağı zengin oranda pulegon içermektedir (Akbal, 2013). 

Anayurdu Orta ve Güney Amerika olan kırmızıbiber, botanikte patlıcangiller familyasında 

(Soloanaceae) yer almakta ve Latince’de “Capsicum” adıyla bilinmektedir. Kırmızıbiberin 

yapısında askorbik asit, karotenoidler, yağ, mineraller ve aromatik bileşikler bulunmaktadır. 

Kırmızıbiber taze ve baharat olarak kullanılmakla birlikte günümüzde daha çok baharat olarak 

tercih edilmektedir (Akın ve ark., 2019).  
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Bu çalışmada fonksiyonel ürün yelpazesindeki ürün çeşitliliğini artırmak ve süt ürünleri 

pazarına yeni bir ürün kazandırmak amacıyla Labneye ilave edilen baharatların ürünün duyusal 

özelliklerine etkileri araştırılmıştır.  

1. MATERYAL VE YÖNTEM 

1.1. Materyal 

Çalışmada materyal olarak, inek sütü, starter kültür olarak Chr. Hansen (Peyma-Hansen, 

Türkiye) firmasının ürettiği YC-350 (Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii 

spp. bulgaricus) liyofilize kültürü ile piyasadan temin edilen nane, kırmızı biber (Bağdat 

Baharat, Ankara) ve tuz (Billur Tuz, İzmir) kullanılmıştır. 

1.2. Yöntem 

1.2.1. Labne Üretim Yöntemi 

İki tekerrürlü olarak gerçekleştirilen Labne üretiminde öncelikle süt, 90C’de 5 dakika süreyle 

pastörize edilmiş ve 45C’ye soğutularak Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus’tan oluşan yoğurt kültürü ile inoküle edilmiştir. pH 4.7’ye 

ulaştığında inkübasyona son verilerek buzdolabına alınmış ve 1 gece bekletilmiştir. Elde edilen 

taze yoğurt temiz bez torba içerisine konularak gölgede yüksekçe bir yere asılmış 10-12saat 

süreyle yoğurdun suyunun süzülmesi sağlanmıştır. Süzülen yoğurda %4 oranında tuz ilave 

edilmiş, temiz kaplara boşaltılarak, soğutulmuş ve 4 gruba ayrıldıktan sonra baharatlar (A: 

kontrol, B: %1 nane, C: %4 kırmızı biber, D: %0.5 nane+ %2 kırmızı biber) ilave edilerek, 

şekillendirilmiş ve zeytinyağı içerisinde ambalajlanmıştır. Labne örnekleri buzdolabı 

koşullarında 30 gün boyunca depolanmış ve depolamanın 1., 10., 20. ve 30. günlerinde 

örneklerin duyusal analizleri yapılmıştır. 

1.2.2. Analitik Yöntemler 

Duyusal analizler depolamanın 1., 10., 20. ve 30. günlerinde 10 kişiden oluşan panel tarafından 

Ranking test modeli kullanılarak Bodyfelt, (1988)’na göre yapılmıştır. İstatistik analizler 

"Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Deneme Planı"na göre (4×4×2) (Baharat × Depolama × 

Tekerrür) ve SPSS 9.0 paket programı gerçekleştirilmiştir. Örnekler arasında farklılık olup 

olmadığını saptamak için varyans analizi yapılıp, bu analizde önemli olanlar DUNCAN testine 

tabi tutulmuştur (Bek ve Efe, 1995). Duyusal analizlerin değerlendirmelerinde Kruskal Wallis 

sıra puanları kullanılmıştır. 

2. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Direk olarak tüketiciye hitap eden ve ürünün satışında son derece önemli bir role sahip olan 

duyusal kalite kontrolü, insanların duyu organları ile çeşitli özelliklerinin değerlendirilmesidir 
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(Avkan, 2019). Labne örneklerinin duyusal özelliklerinde depolama süresince görülen 

değişiklikler Çizelge 1’de verilmiştir. 

Baharat ilavesinin Labnelerin renk ve görünüş, koku, aroma ve genel kabul edilebilirlik 

puanlarına etkisi önemli olurken (p<0.05), tekstür puanlarına etkisinin önemli olmadığı 

belirlenmiştir (p>0.05). Labnelerin renk ve görünüş puanları 3.75 ile 4.65 arasında değişmiştir. 

En yüksek renk ve görünüş puanını kontrol örneği (A) almış, bunu sırasıyla D, B ve C örnekleri 

izlemiştir. Panelistlerce renk ve görünüş açısından kırmızı biber ve nanenin birlikte kullanıldığı 

örnekler tek başına kullanılan örneklere göre daha çekici bulunmuş ve sonuç olarak D örneği 

diğerlerinden daha yüksek puanlar almıştır. Tarakçı ve ark. (2011) da, Labneye ilave edilen 

çeşitli otların renk ve görünüş puanlarını düşürdüğünü bildirmişlerdir. 

Baharat ilavesinin Labnelerin kokusunu geliştirdiği ve en yüksek koku puanına kırmızı biber 

ve nanenin birlikte kullanıldığı D örneğinin sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç tek başına 

ilave edilen nane ve kırmızı biberin oranlarının D örneğinden yüksek olması nedeniyle 

Labnenin kendine özgü kokusunu baskılamasına ve baharat kokusunun ön plana çıkmasına 

bağlanabilir.  

Labnelerin tat ve aroma puanları 6.90 ile 9.55 arasında değişmiş ve en yüksek aroma puanına 

yine D örneği sahip olmuştur. Nane ve kırmızı biber birlikte kullanıldığında sinerjik etki 

gösterdiği ve Labnenin aromasını geliştirdiği düşünülmektedir. Tarakçı ve ark. (2011), Labneye 

ilave edilen bazı otların aroma puanlarını arttırırken, bazı otların da aroma puanlarını 

düşürdüğünü bildirmişlerdir. 

Genel kabul edilebilirlik açısından da en yüksek puanı D örneği almış, bunu sırasıyla B, C ve 

A örnekleri takip etmiştir. Bu sonucun da nane ve kırmızı biber birlikte kullanıldığında sinerjik 

etki göstererek Labnelerin duyusal özelliklerini geliştirmesinden kaynaklandığı tahmin 

edilmektedir.  
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Çizelge 1. Labnelerin duyusal özelliklerinde deoplama süresince görülen değişmeler (n=2)** 

Örnek* 
Depolama  

Süresi 

 

A 

 

B C D 

Renk ve 

görünüş 

(5 puan) 

1. gün 4.65±0.07a1 4.40±0.14b1 4.15±0.07b1 4.45±0.21b1 

10. gün 4.45±0.21a2 4.00±0.00b2 3.75±0.07b2 3.85±0.07b2 

20. gün 4.45±0.21a2 4.10±0.28b2 3.90±0.28b2 4.15±0.21b2 

30. gün 4.38±0.18a12 3.90±0.14b12 3.75±0.07b12 3.85±0.07b12 

Koku 

(5 puan) 

1. gün 4.20±0.14a1 4.40±0.14a1 4.20±0.14a1 4.60±0.14b1 

10. gün 4.10±0.14a2 4.10±0.00a2 4.05±0.07a2 4.40±0.14b2 

20. gün 4.05±0.07a2 4.20±0.14a2 4.05±0.07a2 4.40±0.14b2 

30. gün 3.95±0.07a3 3.95±0.07a3 3.90±0.00a3 4.13±0.04b3 

Tekstür 

(5 puan) 

1. gün 4.45±0.211 4.35±0.211 4.40±0.141 4.45±0.211 

10. gün 4.15±0.072 3.95±0.072 3.80±0.002 3.90±0.002 

20. gün 3.85±0.072 3.90±0.002 3.80±0.002 3.90±0.002 

30. gün 3.55±0.073 3.60±0.003 3.50±0.003 3.60±0.003 

Aroma  

(10 puan) 

1. gün 8.05±0.35a1 8.35±0.21a1 8.10±0.42a1 9.55±0.07b1 

10. gün 7.13±0.18a2 7.40±0.42a2 7.10±0.28a2 8.45±0.21b2 

20. gün 6.95±0.07a2 7.35±0.35a2 7.10±0.14a2 8.45±0.21b2 

30. gün 6.90±0.14a2 7.30±0.28a2 7.10±0.28a2 8.10±0.14b2 

Genel kabul 

edilebilirlik 

(10 puan) 

1. gün 8.60±0.14a1 8.80±0.28a1 8.65±0.21a1 9.25±0.21b1 

10. gün 8.20±0.14a2 8.25±0.07a2 8.15±0.21a2 8.65±0.21b2 

20. gün 8.00±0.00a2 8.20±0.00a2 8.15±0.21a2 8.65±0.21b2 

30. gün 8.00±0.00a2 8.15±0.21a2 7.95±0.21a2 8.40±0.28b2 

* A: kontrol, B: %1 nane, C: %4 kırmızı biber, D: %0.5 nane+%2 kırmızı biber 

**Baharat ilavesine göre satırlar soldan sağa doğru incelendiğinde aynı harflerle gösterilen değerler istatistiksel olarak birbirinden 
farksızdır. Depolama süresine göre, sütunlar yukarıdan aşağıya doğru incelendiğinde aynı rakamlarla gösterilen değerler istatistiksel 

olarak birbirinden farksızdır (α=0.05) 

 

Depolama süresi boyunca Labnelerin renk ve görünüş koku, tekstür, aroma ve genel kabul 

edilebilirlik puanlarının düştüğü saptanmış ve bu düşüş istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur 

(p<0.05). Örneklerin renk ve görünüş puanlarındaki düşüşün depolama süresine bağlı olarak 

baharatların renklerindeki parlaklığın azalarak daha mat algılanması ile ilişkili olabileceği 

tahmin edilmektedir. Depolama süresi boyunca Labnelerdeki uçucu bileşenlerdeki ve 

baharatların kokusundaki azalmaya bağlı olarak örneklerin koku puanlarının düştüğü 

düşünülmektedir. Soğukta depolama sırasında yoğurt jellerinde pH’daki düşüşe bağlı olarak 
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asit kazein jellerinde protein-protein interaksiyonu devam etmekte ve proteinler arasındaki 

bağlar yeniden düzenlenmektedir (Özer ve ark. 1997; Akın ve Akın, 2016). Buna bağlı olarak 

fermantasyon sırasında ve sonrasında jel sıkılığı artmaktadır. Labnelerin tekstür puanlarının da 

jel sıkılığının artmasından kaynaklanmış olabileceği tahmin edilmektedir. Depolama süresi 

boyunca Labnelerin aroma puanlarındaki düşüş yoğurttaki temel aroma maddesi asetaldehitin 

depolama süresince mikrobiyel enzimler tarafından hidrolizi sonucu azalmasına (Güler-Akin 

ve Akın, 2007) bağlanabilir. Ayrıca, ilave edilen baharatların aromalarındaki azalmanın da 

örneklerin aroma puanlarının düşmesine neden olduğu düşünülmektedir. Örneklerin genel 

kabul edilebilirlik puanlarının da yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı depolama süresi 

boyunca düşüş gösterdiği düşünülmektedir. Tarakçı ve ark. (2011), Labneye ilave edilen otların 

depolamanın başında genel kabul edilebilirlik puanlarını arttırdığını, ancak depolama süresine 

ilerledikçe genel kabul edilebilirlik puanlarının kontrole göre düşüş gösterdiğini 

belirlemişlerdir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elde edilen sonuçlar nane ve kırmızı biber ilavesinin Labnenin duyusal özelliklerini 

iyileştirdiğini göstermiştir. En beğenilen örnek nane+kırmızı biber içeren D örneği olmuş, bunu 

sırasıyla nane içeren B örneği, kırmızı biber içeren C örneği ve kontrol örnekleri izlemiştir. 

Sonuç olarak fonksiyonel ürün çeşitliliğini artırmak ve süt ürünleri pazarına yeni bir ürün 

kazandırmak için Labne üretiminde nane ve kırmızı biberin başarıyla kullanılabileceği kanısına 

varılmıştır. 
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ÖZET  

1998-2000 yılları üretim sezonunda yürütülen bu çalışmada ilk yıl 5 ekmeklik buğday çeşidi 

(Adana 99, Ceyhan 99, Genç 99, Panda ve Seyhan 95) ile 3 lokasyonda (Doğankent, Taşçı ve 

Hacıali), ikinci yıl 11 ekmeklik buğday çeşiti (Adana 99, Ceyhan 99, Doğankent I, Genç 88, 

Genç 99, Golia, Lirasa, Özdemirbey, Panda, Seyhan 95 ve Yüreğir 89) ile en yüksek nematod 

populasyonunun bulunduğu Taşçı lokasyonunda, bitki paraziti nematodların (özellikle 

Pratylenchus thornei ve Heterodera avenae) buğday çeşitlerinin agronomik özelliklerine ve 

verimlerine olan etkileri araştırılmıştır. Deneme parsellerinde bitki paraziti nematodların 

populasyon yoğunluğunu düşürmek amacıyla cadusafos etkili maddeli bir kontak etkili 

nematisit ile ekimden önce ve sonra farklı zamanlarda iki ilaçlama yapılmıştır. Her iki 

sezondada nematodların ilaçlı ve kontrol parsellerindeki üreme güçleri belirlenmiştir. Buna 

göre elde edilen nematodların doğal üreme güçleri değerleri kontrol parsellerinde ilaçlı 

parsellerden daha yüksek olarak bulunmuştur. Birinci yıl yürütülen denemelerde nematisit 

uygulanan parsellerde buğday çeşitlerinin 1000 tane ağırlığı, başak ağırlığı gibi özellikleri 

kontrol parsellerinden farklı bulunmazken, çıkıştan sonra m2'de bitki sayısı, başakta tane 

sayıları ve tane verimlerinin ise kontrole göre artış gösterdiği saptanmıştır. Bitki boyu üzerine 

H. avenae’ nin olumsuz etki yaptığı, diğer nematod türleri için ise bir yorum yapılamayacağı 

söylenebilir. İkinci yıl yürütülen denemelerde ise uygulanan nematisitin bitkiler üzerinde toksik 

etki meydana getirmesi nedeni ile kontrol parsellerinde bitkilerin bazı agronomik özellikleri 

nematisit uygulanan parsellere göre yüksek bulunmuştur. Tane verimi dikkate alındığında 

sadece Ceyhan 99 çeşidinde kontrol parselindeki değer ilaçlı parselden yüksek bulunmuştur. 

Diğer çeşitlerde ise nematisit uygulanan parsellerde tane verim değerlerinin kontrol parsellerine 

göre % 1.1-14.7 oranında artış gösterdiği saptanmıştır. En yüksek verim artışı ise  % 14.72 ile 

Yüreğir 89 çeşidinde, en düşük verim artışı ise % 1.1 ile Adana 99 çeşidinde olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, nematod, verim, verim komponentleri. 
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THE EFFECT OF PLANT PRASITIC NEMATODES ON YIELD AND YIELD 

PARAMETERS OF SOME BREAD WHEAT VARIETIES GROWN REGION 

 

 

 

ABSTRACT  

The study was conducted to investigate the effect of plant parasitic nematodes (particularly, 

Pratylenchus thornei and Heterodera avenae) on agronomic characters and the yield of some 

wheat varieties in 1998-2000. In the first year, 5 bread wheat varieties (Adana 99, Ceyhan 99, 

Genç 99, Panda and Seyhan 95) at three location (Doğankent, Taşçı and Hacıali), and in the 

second year, 11 bread wheat varieties (Adana 99, Ceyhan 99, Doğankent I, Genç 88, Genç 99, 

Golia, Lirasa, Özdemirbey, Panda, Seyhan 95 and Yüreğir 89) were grown at the location Taşçı 

where the highest nematode population were found. Plant parasitic nematode population was 

decreased after two nematicide application, before sowing and after sowing. The reproduction 

rate of important nematode species and yield parameters were determined in nematicide treated 

plots and control plots during two growing season. The reproduction rate of nematode species 

in the control plots was higher than in the nematicide treated plots. In the first year; nematicide 

application did not effect thousand grain weight, head weight, although the plant number per 

m2, grain number in the head and yield increased in nematicide applied plots. In the second 

year, some agronomic characters of plants was negatively affected by nematicide application 

compared to control plots. The yield of ten wheat varieties increased in nematicide treated plots 

whereas the yield of the variety, Ceyhan 99 decreased in nematicide treated plots. The highest 

yield increase was 14.72 % at the Yüreğir 89 and the lowest yield increase 1.1% at Adana 99. 

Keywords: Wheat, nematode, yield, yield components. 
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GİRİŞ  

Buğdayda ekonomik olarak verim kayıplarına neden olan etmenlerden biriside bitki paraziti 

nematodlardır. Bitki paraziti nematodların dünya buğday üretiminde yaklaşık % 7 oranında 

ürün kaybına neden oldukları ve bunun maddi değerinin ise 5.8 milyar dolara karşılık geldiği 

tahmin edilmektedir (Sasser, 1987). Dünyada buğday alanlarında önemli olan nematod 

türlerinin başında Heterodera avenae (Wollenweber), Anquina tritici (Steinbuch), Geocenamus 

spp. ve Pratylenchus spp. gelmektedir ( Vun Gundy et al., 1974; Orion et al., 1984; Mcleod ve 

Doyle, 1987; Robins et al., 1989).  

Bitki paraziti nematodların populasyon yoğunluklarının yüksek olduğu alanlarda buğdayda 

önemli verim kayıplarına neden oldukları değişik ülkelerde yapılan araştırmalarda ortaya 

çıkarılmıştır (Van Gundy ve ark., 1974; Orion ve ark., 1984; Rashid ve ark., 1987). Tahıllarda 

zararlı önemli nematod gruplarından Pratylenchus türlerinin yoğun olduğu alanlarda nematisit 

uygulamaları sonucu üründe % 10-128 oranlarında artış sağlanmıştır (Swarup ve Sosa-Moss, 

1990). 

Geocenamus brevidens (Allen) Brzeski ve Pratylenchus thornei Sher et Allen gibi buğdayda 

önemli olabilen zararlıların Doğu Akdeniz Bölgesi’nin buğday ekilen alanlarında yaygın 

olduğu bilinmektedir (Elekçioğlu, 1992). Bu türlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan 

çalışmalarda nematodların buğdayda verim unsurlarını (bin dane ağırlığı, başak ağırlığı) 

istatistiksel olarak düşürdüğü ve % 22-57 oranında verim kaybına neden oldukları tespit 

edilmiştir (Gözel ve Elekçioğlu, 1996; Elekçioğlu ve Gözel, 1997; Elekçioğlu ve Gözel, 1998). 

Böyle önemli verim kayıplarına neden olan bitki paraziti nematodların bölgede yaygın olarak 

ekilen buğday çeşitlerinde verim kayıplarının ortaya konması potansiyel bir zararın önlenmesi 

açısından ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacaktır. 

MATERYAL VE YÖNTEM  

Materyal 

Araştırmada kullanılan çeşitlerden Adana 99, Ceyhan 99, Doğankent I, Panda, Seyhan 95, 

Yüreğir 89 çeşitleri enstitümüzde bulunan tohum materyallerinden sağlanmıştır. Genç 88, Genç 

99 çeşitleri Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden,  Lirasa ve Özdemirbey çeşitleri 

Sapeksa tohumculuk firmasından, Golia çeşiti de Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden 

temin edilmiştir. Bu çeşitlerin hepsi de ekmeklik buğday çeşitidir. Doğu Akdeniz Bölgesi 

buğday alanlarında genellikle yaygın bulunan ve yüksek populasyon yoğunlukları 

oluşturdukları tesbit edilen Pratylenchus thornei, Geocenamus brevidens, Paratylenchus sp. ve 
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Heterodera avenae denemenin materyalini oluşturmuşlardır. Ayrıca denemelerde etkili 

maddesi cadusafos olan nematisit kullanılmıştır. 

Yöntem 

1998 yılı eylül-ekim aylarında enstitümüzün Taşçı, Hacıali ve Doğankent arazilerinde değişik 

yerlerden alınan toprak örneklerinin nematod sayımları doğrultusunda ilk yıl üç lokasyonda 

denemeler 5 çeşitle (Adana 99, Ceyhan 99, Genç 99, Panda, Seyhan 95)  kurulmuştur. Ekimler 

Taşçı’da 03.12.1998; Hacıali ve Doğankent arazisinde ise 04.12.1998 tarihlerinde yapılmıştır. 

Ekimlerden 1 hafta önce 26.11.1998’de nematisit uygulaması ilgili parsellere uygulanmıştır. 

25.05.1999’da Taşçı, 02.06.1999’da Doğankent, 03.06.1999’da da Hacıali lokasyonu hasat 

edilmiştir. Nematod sayımları için toprak örnekleri ekim öncesi 10.11.1998, ekim sonrası 

05.01.1999 ve 15.02.1999 hasat sonrası 05.06.1999 tarihlerinde alınmıştır. Ekim öncesi toprağa 

nematisit uygulanacak parsellere nematisit uygulanmış (26.11.1998 tarihinde) ve bundan 1.5 

ay sonra alınan toprak örneklerinde (05.01.1999) nematisit uygulanan parsellerde nematisidin 

yeterince etkili olmadığı görülerek 14.01.1999 tarihinde tekrar nematisid uygulaması 

yapılmıştır. Bu uygulamadan bir ay sonra da 15.02.1999 tarihinde tekrar toprak örnekleri 

alınarak nematod sayımları tüm parsellerde yapılmıştır. Toprak analizlerinde zararlı 

nematodlardan 4 tür Pratylenchus thornei, Heterodera avenae, Geocenamus brevidens ve 

Paratylenhus sp. belirlenmiştir. Denemeler bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 

tekrarlamalı olarak kurulmuştur.  

1998-1999 üretim döneminde 3 lokasyonda yürütülen denemede nematod yoğunluğu ve 

nematodtan ileri gelen verim düşüklüğü en fazla Taşçı Lokasyonunda görülmüştür. Bu nedenle 

II. yıl yürütülen deneme Taşçı Lokasyonunda çeşit sayısı 11’e (Adana 99, Ceyhan 99, 

Doğankent I, Genç 88, Genç 99, Golia, Lirasa, Özdemirbey, Panda, Seyhan 95, Yüreğir 89) 

çıkarılarak bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. 

Tohumların ekimi 11.11.1999 tarihinde, hasat ise 09.06.2000 tarihinde yapılmıştır. Nematod 

sayımları için toprak örnekleri ekim öncesi 09.11.1999, ekim sonrası 13.01.2000 tarihinde 

alınmıştır. Bu toprak örneklerinin analiz sonuçlarında uygulanan nematisidin yeterince etkili 

olmadığı görülerek deneme alanına 26.01.2000 tarihinde tekrar bir nematisit uygulaması 

yapılmıştır. Daha sonra hasata kadar 16 Şubat, 10 Mart ve 5 Nisan 2000 tarihlerinde ve hasadın 

yapıldığı 9 Haziran 2000 tarihinde de hasat sonrası toprak örnekleri alınmıştır.  

Her iki yılda parsel boyutları 2x6=12m2 olmuştur. Ekim öncesi toprağa 6 kg/da P2O5 olacak 

şekilde Triple Süperfosfat ve 8 kg/da azot olacak şekilde Amonyum sülfat gübresi verilmiştir. 

Ayrıca kardeşlenme devresinde üst gübre olarak 8 kg/da azot olacak şekilde Amonyum nitrat 
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gübresi uygulanmıştır. Ekim sıra arası 15.5 cm olan hububat ekim mibzeri ile yapılmıştır. 

Denemelerde bir ilaçlı birde ilaçsız (kontrol) olmak üzere 2 farklı uygulama ele alınmıştır. Etkili 

maddesi Cadusafos olan nematisit toz formülasyonunda ekim öncesi, sıvı formülasyonda ekim 

sonrası olarak 5 lt/da dozunda ilgili parsellere uygulanmıştır. 

Deneme yerlerinde ağız açıklığı 25 mm çapında olan yarı silindirik bir burgu yardımıyla her 

parselin 4 farklı yerinden ve 0-30 cm derinliğinden toprak örnekleri alınarak polietilen torbalara 

konulmuş, bu örnekler direk güneş ışığına maruz kalmadan buz kutuları içinde laboratuvara 

taşınmıştır. Laboratuvara getirilen toprak örneklerinden her parsel için 100 gram toprak alınarak 

Baermann-Huni yöntemi ile analiz edilip nematodlar elde edilmiştir. Elde edilen nematodlar 

ışık mikroskobu yardımıyla teşhis edilip ayrı ayrı sayılmışlardır. Bir buğday yetiştirme dönemi 

boyunca alınan toprak örneklerinin analizi sonucu, 100 gr toprakta bulunan bitki paraziti 

nematod türlerinin populasyon yoğunlukları belirlenmiştir. Nematod türlerinin hasat dönemi 

sonuç populasyonu (Pf) ile ilaçlama öncesi başlangıç populasyonları oranlanarak üreme güçleri 

(R=Pf / Pi) belirlenmiştir. Deneme materyalini oluşturan etmenlerden nematod türlerinin 

ekonomik zarar eşikleri bölge koşullarında araştırılmamıştır. Dünya genelinde 

değerlendirildiğinde ise deneme alanında bulunan 4 türden yalnızca Pratylenchus thornei 

üzerinde çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. Meksika koşullarında bu türün ekonomik 

zarar eşiğinin 42 birey/100 gr toprak olduğu bildirilmiştir (Van Gundy ve ark., 1974).  

İncelenen Özellikler 

1- Bitki boyu (cm) 

2- Çıkıştan sonra m2'de bitki sayısı (Adet) 

3- 1000 tane ağırlığı (gr) 

4- Başak ağırlığı (gr) 

5- Başakta tane sayısı (Adet) 

6-  Tane verimi (kg/da) 

 

BULGULAR 

Proje kapsamında ilk yıl denemeler enstitüye ait arazilerde 3 lokasyonda (Doğankent, Taşcı ve 

Hacıali), 5 çeşit (Adana 99, Ceyhan 99, Genç 99, Panda, Seyhan 95) ile kurulmuştur.  

Birinci yıl sonuçlarına göre denemelerde incelenen bitki boyu (cm), çıkıştan sonra m2'de bitki 

sayısı (adet), 1000 tane ağırlığı (gr), başakta tane sayısı (adet), başak ağırlığı (gr), tane verimi 

(kg/da) özellikleri yönünden şu sonuçlar elde edilmiştir (Çizelge 1) 
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Çizelge 1’de görüldüğü gibi Doğankent Lokasyonunda bitki boyu yönünden incelenen 

çeşitlerde nematisit uygulanan parsellerde kontrole göre önemli bir farklılık oluşmamış, hatta 

Seyhan 95 çeşiti hariç diğer çeşitlerde çok azda olsa bir düşüş görülmüştür. Çıkıştan sonra 

metrekarede bitki sayısı çeşitlerin hepsinde de kontrole göre ilaçlı parsellerde yüksek çıkmış 

ama bu önemlilik arzetmemiştir. Çeşitlerin 1000 Tane ağırlıkları kontrole göre düşüş göstermiş 

ve bu istatistiki olarak önemsiz olmuştur. Başakta tane sayıları kontrole göre ilaçlı parsellerde 

azda olsa artış göstermiş, bu da önemsiz çıkmıştır. Başak ağırlıkları yönünden uygulamalar 

arasında önemli bir fark oluşmamıştır, başak ağırlıkları ilaçlı parsellerde Ceyhan 99 ve Panda 

çeşitlerinde artış gösterirken Adana 99, Genç 99 ve Seyhan 95 çeşitlerine düşüş göstermiştir. 

Tane verimleri ilaçlı parsellerde Panda çeşiti hariç diğerlerinde artmış ancak bu istatistiksel 

olarak önemsiz olmuştur. Yüzde olarak en yüksek verim artışı %19.97 ile Seyhan 95 çeşitinde 

olurken % 7.16 ile Adana 99 çeşiti onu izlemiştir. 

  
Çizelge 1. Birinci Yıl Yürütülen Denemede Doğankent Lokasyonunda Bitki Paraziti Nematodların 

Değişik Buğday Çeşitlerine Olan Etkisi 

ÇEŞİTLER Uygulama 
Bitki 

Boyu 

m2'de bit- 

ki sayısı 

1000 Tane 

Ağ. 

Başakta 

Tane sa. 

Başak 

Ağırlığı 

Dane 

Derimi 

Verim 

ar.% 

ADANA Kontrol 107.2 477.3 48.9 46.1 2.94 800.0  

99 Nematisit 106.2 488.0 46.2 46.2 2.90 857.3 7.16 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D.  

CEYHAN Kontrol 109.8 525.3 45.7 43.6 2.64 775.6  

99 Nematisit 108.8 536.0 45.5 47.1 2.85 785.3 1.25 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D.  

GENÇ Kontrol 107.0 408.0 51.6 43.2 3.06 776.3  

99 Nematisit 106.8 421.3 50.4 44.0 2.98 813.3 4.76 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D.  

PANDA Kontrol 98.0 530.6 48.6 44.0 2.59 768.6  

 Nematisit 94.8 573.3 45.2 45.4 2.88 748.3 -2.64 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D.  

SEYHAN Kontrol 98.2 538.6 42.1 48.6 2.77 727.3  

95 Nematisit 100.0 608.0 40.3 49.7 2.74 872.6 19.97 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D.  

 

Birinci yıl yürütülen denemelerde Taşçı Lokasyonuna ait sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2’de görüldüğü üzere Taşçı Lokasyonunda incelenen çeşitlerde bitki boyu değerleri 

kontrole göre ilaçlı parsellerde çeşitlerin tamamında artmış ancak bu istatistiksel olarak 

önemsiz çıkmıştır. Çıkıştan sonra metrekarede bitki sayıları değişkenlik göstermiş, nematisit 

uygulamalarında kontrole göre Panda ve Genç 99 çeşitlerinde artmış, Adana 99 ve Ceyhan 99 

çeşitlerinde düşmüş, Seyhan 95 çeşitinde ise sabit kalmıştır. 1000 Tane ağırlıkları nematisit 

uygulamalarında kontrole göre Genç 99 çeşitinde azalmış, diğer çeşitlerde artmıştır ve bunlar 
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önemli çıkmamıştır. Başakta tane sayısı ilaçlı parsellerde Genç 99 çeşiti hariç diğer çeşitlerin 

hepsinde artmıştır. Genç 99 çeşitinde önemli bir düşüş olmuştur, buda ekimden sonra 

metrekaredeki bitki sayısının bu çeşitte ilaçlı parsellerde kontrole göre çok fazla olmasından 

kaynaklanmaktadır. Çeşitlerde başak ağırlıkları kontrole göre ilaçlı parsellerde Adana 99, 

Ceyhan 99 ve Panda çeşitlerinde artmış, bu artış Adana 99 çeşitinde önemli olmuştur, Seyhan 

95 ve Genç 99 çeşitlerinde ise önemsiz düşüşler olmuştur. Tane verimleri ilaçlı parsellerin 

hepsinde artmış, bu artışlar en fazla Genç 99 çeşitinde % 32.49 olmuş ve bu önemli çıkmıştır, 

diğer çeşitlerdeki artışlar önemsiz bulunmuş olmakla birlikte Seyhan 95 çeşitinde % 28.83, 

Ceyhan 99 çeşitinde % 22.67, Panda çeşitinde % 16.48 ve Adana 99 çeşitinde % 7.14 verim 

artışları saptanmıştır. 

 
Çizelge 2. Birinci Yıl Yürütülen Denemede Taşçı Lokasyonunda Bitki Paraziti Nematodların Değişik 

Buğday Çeşitlerine Olan Etkisi 

ÇEŞİTLER Uygulama Bitki 

Boyu 

m2'de 

bit- ki 

sayısı 

1000 

Tane Ağ. 

Başakta 

Tane sa. 

Başak 

Ağırlığı 

Dane 

Derimi 

Verim ar. 

% 

ADANA Kontrol 93.0 472.0 44.4 44.4 2.98 B 638.0  

99 Nematisit 96.6 434.6 46.1 51.7 4.10 A 683.6 7.14 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 0.6848 Ö.D.  

CEYHAN Kontrol 96.8 472.0 40.8 47.7 3.06 613.6  

99 Nematisit 98.0 405.6 44.9 48.2 3.61 752.6 22.67 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D.  

GENÇ Kontrol 88.3 240.0 50.4 51.6 A 4.36 445.0 B  

99 Nematisit 98.4 317.3 45.6 40.7 B 3.48 589.6 A 32.49 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. 7.189 Ö.D. 131.7  

PANDA Kontrol 85.5 389.3 45.5 47.7 3.14 576.3  

 Nematisit 91.6 445.3 53.7 53.7 3.38 671.0 16.48 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D.  

SEYHAN Kontrol 80.5 472.0 37.0 50.5 3.09 489.0  

95 Nematisit 87.8 472.0 37.4 51.4 3.06 630.6 28.83 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D.  

 

 

Birinci yıl Hacıali Lokasyonunda elde edilen sonuçlar Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 3’de 

görüldüğü gibi Hacıali lokasyonunda incelenen çeşitlerde bitki boyları nematod populasyonu 

düşürülmüş parsellerde Seyhan 95, Genç 99 ve Panda çeşitlerinde artmış, Adana 99 ve Ceyhan 

99 çeşitlerinde azalmakla beraber, farklar önemli çıkmamıştır. Çıkıştan sonra metrekaredeki 

bitki sayıları ilaçlı parsellerde kontrole göre Adana 99 ve Panda çeşitlerinde artmış, Ceyhan 99, 

Genç 99 ve Seyhan 95 çeşitlerinde azalmıştır. 1000 Tane ağırlıkları nematisit uygulaması ile 

Adana 99 ve Seyhan 95 çeşitlerinde artmış, bu artış Adana 99’da önemli olmuştur. Ceyhan 99, 
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Genç 99 ve Panda’da 1000 tane ağırlıklarında azalma olmuştur. Başakta tane sayısı ilaçlı 

parsellerde Panda çeşitinde azalma olmuş, diğer çeşitlerde ise artış olmuştur. Başak ağırlığı 

ilaçlama ile seyhan 95 ve Adana 99 çeşitlerinde önemli seviyede, Genç 99’da ise önemsiz 

seviyede artış göstermiştir. Panda ve Ceyhan 99’da başak ağırlıkları ilaçlama ile azalmıştır. 

Dane verimi ilaçlama ile tüm çeşitlerde artmış, bu artışlarda Panda’daki verim artışı istatistiki 

olarak önemli olmuş diğerlerinde ise önemsiz bulunmuştur. En yüksek verim artışı % 29.06 ile 

Genç 99 çeşitinde bulunmuş, bunu sırasıyla Ceyhan 99 % 23.50, Panda % 23.07, Seyhan 95 % 

10.20 ve Adana 99 % 6.84 verim artışları izlemiştir. 

 
Çizelge 3.  Birinci Yıl Yürütülen Denemede Hacıali Lokasyonunda Bitki Paraziti Nematodların 

Değişik Buğday Çeşitlerine Olan Etkisi 

ÇEŞİTLER Uygulama Bitki 

Boyu 

m2'de 

bit- ki 

sayısı 

1000 

Tane Ağ. 

Başakta 

Tane sa. 

Başak 

Ağırlığı 

Dane 

Derimi 

Verim 

ar. % 

ADANA Kontrol 99.8 360.0 48.2 B 38.1 2.50 B 564.0  

99 Nematisit 97.1 390.3 49.5 A 44.2 2.78 A 602.6 6.84 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. 0.5773 Ö.D. 0.2721 Ö.D.  

CEYHAN Kontrol 98.5 416.0 48.0 45.2 2.87 513.0  

99 Nematisit 93.0 396.0 43.9 46.5 2.67 633.6 23.50 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D.  

GENÇ Kontrol 92.0 306.6 57.7 42.8 3.24 424.6  

99 Nematisit 95.1 248.6 54.5 49.1 3.53 548.0 29.06 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D.  

PANDA Kontrol 84.8 296.0 B 48.9 55.0 3.15 403.0 B  

 Nematisit 89.6 361.6 A 47.9 49.1 2.68 496.0 A 23.07 

LSD (%5) Ö.D. 56.45 Ö.D. Ö.D. Ö.D. 75.18  

SEYHAN Kontrol 87.9 488.0 43.3 42.2 2.43 B 493.0  

95 Nematisit 92.1 424.3 46.3 51.6 3.05 A 543.3 10.20 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 0.4842 Ö.D.  

 

İkinci yıl Taşçı lokasyonunda 11 çeşit ile deneme kurulmuştur. İkinci yıl Taşçı loksayonunda 

elde edilen verim ve verim unsurların ait sonuçlar Çizelge 4’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.  İkinci Yıl Yürütülen Denemede Taşçı Lokasyonunda Bitki Paraziti Nematodların Değişik 

Buğday Çeşidi Üzerine Etkileri 

ÇEŞİTLER Uygulama Bitki 

Boyu 

m2'de 

bit- ki 

sayısı 

1000 

Tane Ağ. 

Başakta 

Tane sa. 

Başak 

Ağırlığı 

Tane 

Derimi 

Verim 

ar. % 

ADANA Kontrol 96.2 582.0 39.9 50.8 2.07 539.2  

99 Nematisit 95.1 584.5 41.0 49.1 2.00 545.2 1.11 

LSD (%5) Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D  

CEYHAN Kontrol 100.5 546.0 B 38.8 50.7 1.99 517.0  

99 Nematisit 99.1 594.0 A 40.6 49.0 1.93 509.8 -1.39 

LSD (%5) Ö.D 10.39 Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D  

DOĞAN- Kontrol 92.6 638.0 36.7 42.2 B 1.54 B 402.5  

  KENT-I Nematisit 90.4 602.0 35.9 50.5 A 1.81 A 436.2 8.37 

LSD (%5) Ö.D Ö.D Ö.D 6.763 0.2566 Ö.D  

GENÇ Kontrol 98.2 602.0 34.5 45.0 1.57 264.7  

88 Nematisit 96.6 666.0 36.9 50.7 1.87 283.5 7.10 

LSD (%5) Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D  

GENÇ Kontrol 102.3 552.0 36.8 42.2 1.55 440.2  

99 Nematisit 99.1 580.0 40.0 43.2 1.72 472.5 7.33 

LSD (%5) Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D  

GOLİA Kontrol 67.6 716.0 32.1 38.4 1.20 284.2 B  

 Nematisit 71.3 664.0 33.3 45.2 1.36 324.0 A 14.00 

LSD (%5) Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 35.18  

LİRASA Kontrol 100.3 616.0 41.1 43.0 1.75 414.2  

 Nematisit 95.3 593.5 40.1 44.3 1.76 445.2 7.48 

LSD (%5) Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D  

ÖZDE- Kontrol 94.1 652.0 31.3 45.8 1.43 392.7  

MİRBEY Nematisit 87.4 694.0 30.5 52.9 1.59 423.0 7.71 

LSD (%5) Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D  

PANDA Kontrol 90.3 492.0 39.8 39.8 1.57 453.2  

 Nematisit 89.5 536.0 40.3 41.5 1.65 513.5 13.30 

LSD (%5) Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D  

SEYHAN Kontrol 94.0 A 599.0 31.0 51.8 1.68 409.0  

95 Nematisit 87.7 B 604.0 30.9 51.0 1.62 411.5 0.61 

LSD (%5) 1.019 Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D  

YÜREĞİR Kontrol 98.0 A 613.5 36.6 A 50.5 1.85 304.2  

89 Nematisit 94.0 B 509.0 38.7 B 53.4 2.06 349.0 14.72 

LSD (%5) 3.641 Ö.D 1.420 Ö.D Ö.D Ö.D  

 

Çizelge 4’de görüldüğü gibi çeşitlere göre kontrol ve ilaçlı parsellerde bitki boyu değerlerindeki 

farklılıklar sadece Seyhan 95 ve Yüreğir 89 çeşitlerinde önemli bulunmuş diğerlerinde önemsiz 
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çıkmıştır. Bitki boyları Golia çeşiti hariç diğer tüm çeşitlerde ilaçlı parsellerde düşmüştür. Bu 

durum nematisitin bitki boyu üzerine toksikolojik etkisinden kaynaklanmış olabilir. 

Metrekarede bitki sayıları ilaçlı parsellerde kontrola göre çeşitlerin 7’sinde artmış, 4’ünde ise 

azalmıştır. Sadece Ceyhan 99 çeşitinde görülen artış istatistiki olarak önemli olmuş, diğer 

çeşitlerdeki farklılıklar önemsiz olmuştur. 

1000 Tane ağırlıkları yönünden 7 çeşitte ilaçlama ile bu değer artmış, 4 çeşitte ise düşmüştür. 

Yüreğir 89 çeşitinde görülen 1000 tane ağırlık artışı önemli olmuş, diğer çeşitlerdeki farklılıklar 

önemsiz çıkmıştır. Nematod populasyonu düşürülmesi ile çeşitlerde 1000 tane ağırlığında bir 

artış eğilimi görülmüştür. 

Başakta tane sayıları 8 çeşitte nematod populasyonu düşürülmesi ile artmış, 3 çeşitte ise 

azalmıştır. Bu farklılıklar genelde istatistiki olarak önemsiz olmuş, sadece Doğankent I 

çeşitindeki artış önemli çıkmıştır.  

Başak ağırlığı bakımından değerler nematod populasyonu düşürülmesi ile 8 çeşitte artış 

gösterirken 3 çeşitte düşüş göstermiştir. Farklılıklar istatistiki olarak genelde önemsiz olmakla 

birlikte Doğankent I çeşitindeki artış önemli çıkmıştır. Nematod populasyonun düşürülmesinin 

başak ağırlığını arttırdığı söylenebilir. 

Tane verimi nematod populasyonu düşürülmesi ile 11 çeşitten 10’unda artış göstermiş, bu 

artışlar Yüreğir 89 çeşitinde % 14.72’ye kadar çıkmıştır. Ceyhan 99 çeşitinde ilaçlı parsellerde 

dane verimi kontrola göre (% -1.39) bir miktar düşük çıkmış olup bu istatistiki olarak önemli 

olmamıştır. Dane verimindeki artışlar genelde önemsiz olmuş, yalnızca Golia çeşitindeki % 

14’lük verim artışı önemli bulunmuştur. 

 

TARTIŞMA  

Her iki üretim sezonunda da ilaçlı parsellerde nematod populasyonunu düşürebilmek için 

kontak etkili ilaç kullanılmıştır. Buna bağlı olarakta ilk ilaçlamadan sonra nematod youğunluğu 

her iki sezondada yeterince düşürülememiş ve ikinci ilaçlamaya gereksinim duyulmuştur. Her 

iki sezondada bitki çıkışından sonra yapılan bu ikinci ilaçlamaya bağlı olarak bitkilerde 

nematisitten olumsuz etkilenmiştir, bazı bitkilerin yapraklarında sararmalar gözlenmiştir ve 1-

2 hafta içinde bu belirtiler ortadan kalkmıştır. Bu nedenle bitkilerin agronomik özelliklerine bu 

durumda etki etmiş olabilir. Denemede endoparazit nematodlara karşı daha etkili olduğu bilinen 

sisitemik etkili ilaçlar olası bir tehlike gözönüne alınarak seçilmemiş, kontak etkili bir nematisit 

uygulanmıştır. Aynı zamanda buğday alanlarında nematodlara karşı o dönemde ruhsat almış 
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sistemik etkili bir nematisitte olmadığı için sistemik etkili nematisitlerin buğday bitkisinde nasıl 

bir etkide bulunacağı da tam olarak bilinmediğinden kontak etkili bir nematisit seçilmiştir. 

Taşçı lokasyonunda kist nematodlarının populasyon yoğunluğu ilaçlı parsellerde istenilen 

ölçüde düşürülememiştir buna bağlı olarakta özellikle sezon sonunda elde edilen kist sayıları 

ve sonuç populasyonu kontrol parsellerine oranla düşük olmakla birlikte yüksek olmuştur. 

Bundan dolayıda özellikle Taşçı lokasyonunda ilaçlı parsellerdeki verim değerlerine H. avenae’ 

nin belli oranda etkili olduğu söylenebilir. Nitekim Kaushal ve Singh (1990) Hindistan’da iki 

farklı alanda (Delhi ve Utah bölgeleri) yaptıkları çalışmada H. avenae’ nin HD 2329 buğday 

çeşidine olan etkilerini araştırmışlar, gerek 5 larva/g toprak gerekse 10 larva/g toprak 

yoğunluğundaki populasyonun bu buğday çeşidinde zararlı olabildiğini bildirmişlerdir. Yine 

Zancada MC ve Althöfer MV (1990)’de İspanya’da yaptıkları çalışmada Talento buğday 

çeşidinde H. avenae’nin kontrollü koşullarda iki farklı yoğunluğunun (15 kist/saksı ve 25 

kist/saksı) bitki gelişiminde zararlanmalara neden olduğunu ve verimde önemli kayıplara neden 

olduğunu bildirmişlerdir. Her iki sezonda da kontrol parsellerinde gerek sezon boyunca 

nematod populasyonu yoğunluğu gerekse yıl sonundaki sonuç populasyonuna bağlı olarak elde 

edilen nematodların doğal üreme güçlerinin ilaçlı parsellerden yüksek çıkması nematod 

populasyonu açısından buğday verimine etkinin karşılaştırılabilmesine olanak sağlamıştır.  

Nematodların buğday verimine olan etkisi üzerine bölgemizde kıraç alanlarda yürütülen 

çalışmalardan, bitki paraziti nematodların farklı populasyon yoğunluklarında buğday veriminde 

değişik oranlarda azalmaya neden olduğu ortaya çıkarılmıştır. Doğu Akdeniz Bölgesi buğday 

alanlarında yaygın bulunan P. thornei, G. brevidens ve Paratylenchus sp.’nin kıraç arazi 

koşullarında ve saksılarda buğday veriminde % 18-57 oranında verim kayıpları meydana 

getirdiği tespit edilmiştir (Gözel, 1996; Elekçioğlu ve Gözel, 1997, 1998). Meksika’da 100 g 

toprakta 42 P. thornei’ nin buğday veriminde azalmaya neden olduğu da Van Gundy SD ve 

ark., (1974) tarafından bildirilmektedir. Doyle ve ark. (1987), Avustralya’da yaptıkları 

çalışmada P. thornei ile bulaşık alanları methyl-bromide ile fumige ettiklerinde ve nematod 

populasyonunu sıfıra düşürdüklerinde Timgalen buğday çeşidinde % 78 oranında ürün artışı 

olduğunu bildirmişlerdir. Nicol ve ark. (1999) Güney Avustralya’da yaptıkları çalışmada P. 

thornei populasyonu ile bu türe karşı duyarlı buğday çeşitlerinde verimde % 27 oranında azalma 

olduğunu bildirmişlerdir. Özellikle nematodların başlangıç populasyonu ile verimlerdeki 

azalma oranları arasında önemli bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra dayanıklı 

çeşitlerde ise başlangıç populasyonu ile verim arasında benzer bir ilişki olmadığını da 

bildirmişlerdir. Orion ve Shlevin (1989) İsrail’de buğdayda zararlı olan H. avenae ve P. 
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mediterraneus’ a karşı yaptıkları tohum ilaçlamasının etkisini araştırdıkları denemede H. 

avenae populasyonunda % 10-20 arasında, P. mediterraneus populasyonunda ise % 20-35 

arasında azalma olduğunu ve buğday veriminde de % 38-48 oranında artış elde edildiğini 

bildirmişlerdir. Değişik araştırmacıların çeşitli ülkelerde yaptıkları bu araştırmalarda yapılan 

bu çalışmanın sonuçlarına benzerlik göstermektedir. Tarla şartlarında araştırmacıların buğday 

alanlarında bulunan nematod populasyonlarını değişik yöntem ve ilaç uygulamaları ile 

düşürerek ilaçlı parseller ve uygulama yapılmayan doğal nematod populasyonunun bulunduğu 

alanlardaki verim değerlerini karşılaştırarak doğal nematod populasyonlarının verime olan 

etkilerini ortaya koymaya çalıştıkları görülmektedir. Özellikle Doyle ve ark., (1987)’nın 

Avustralya’da nematod populasyonlarını ilaçlı alanlarda sıfıra düşürerek yaptıkları doğa 

çalışmalarında verim artışının % 78’lere kadar çıkmasına dikkat edilmelidir. Tarafımızdan 

yürütülen bu çalışmadada daha önce değinildiği gibi eğer ilaçlı parsellerdeki nematod 

populasyonu sıfırlanabilseydi özellikle deneme alanları içerisinde H. avenae populasyonunun 

çok yüksek olarak bulunduğu Taşçı lokasyonunda verim artışının daha yüksek olması güçlü bir 

olasılıktır. 

Her iki sezonda da kullanılan buğday çeşitlerinin tamamında bitki paraziti nematodların üreyip 

geliştiği belirlenmiştir. Elde edilen yoğunluklar açısındanda çeşitler arasında önemli bir 

farklılık olmadığı her iki sezondada gözlenmiştir. Buna bağlı olarakta buğday çeşitlerinin bu 

alanlarda bulunan bitki paraziti nematodlardan etkilendikleri elde edilen sonuçlara bağlı olarak 

söylenebilir. Her ne kadar özellikle birinci yıl deneme alanlarında elde edilen doğal üreme 

güçleri kontrol parselerinde de 1’in altında çıksada sezon boyunca yapılan örneklemelerde bu 

alanlarda özellikle P. thornei’ nin literatürden bilinen ekonomik zarar verebilecek populasyon 

yoğunluğu düzeyinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Yine bu türün biyolojisi gereği 

topraktaki populasyonunun düşük olduğu dönemlerde özellikle endoparazit olması nedeniyle 

buğday bitkisinin köklerinde bulunan diğer dönemlerinin de yoğunluğu düşünülerek bitkinin 

gelişmesine ve buğday verimine etkili olabileceğide gözardı edilmemelidir. Nitekim değişik 

araştırıcıların nematodların buğday verimine etkilerini araştırdıkları çalışmalarda yukarda 

verilen sonuçlarındanda anlaşılacağı gibi değişik nematod türlerinin ve yoğunluklarının farklı 

oranlarda verimde azalmaya neden olduğu da görülmektedir.   

 

SONUÇ 

1998-1999 ve 1999-2000 yılları üretim sezonunda tarla koşullarında yürütülen bu çalışmada ilk 

yıl 5 çeşit (Adana 99, Ceyhan 99, Genç 99, Panda, Seyhan 95) ile Çukurova Tarımsal Araştırma 
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Enstitüsü Müdürlüğü arazilerinde üç lokasyonda (Doğankent, Taşçı, Hacıali), ikinci yıl 11 çeşit 

(Adana 99, Ceyhan 99, Doğankent I, Genç 88, Genç 99, Golia, Lirasa, Özdemirbey, Panda, 

Seyhan 95, Yüreğir 89) ile en yüksek nematod populasyonunun bulunduğu Taşçı lokasyonunda 

denemeler yürütülmüştür. Denemelerde her çeşitte etkili maddesi cadosafos olan nematisit 

uygulanarak nematod populasyonu düşürülmüş parseller ve kontrol parsellerinde bitki boyu, 

çıkıştan sonra m2’de bitki sayısı, 1000 tane ağırlığı, başakta tane sayısı, başak ağırlığı ve tane 

verimi özellikleri incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

1. Bitki Boyu (cm): I. yıl bitki boyu değerleri Taşçı Lokasyonunda tüm çeşitlerde ilaçlı 

parsellerde kontrol parsellerine göre artış göstermiş, Doğankent ve Hacıali Lokasyonlarında ise 

belirgin bir durum ortaya çıkmamıştır. Özellikle Taşçı Lokasyonunda rastlanan H. avenae 

türünün buğdayda bitki boyu üzerinde olumsuz etkisi olduğu söylenebilir. II. yıl için bitki 

boyları Golia çeşiti hariç diğer tüm çeşitlerde nematod populasyonu düşürülmesi ile düşmüştür. 

Bu durum nematisitin bitki boyu üzerine toksikolojik etkisinden kaynaklanmış olabilir. Çünkü 

bitkiler çıktıktan sonra yapılan ikinci nematisit uygulamasının ardından bitkilerde bir miktar 

sararma olmuş ve bu durum 15 gün sonra yok olmuştur. 

2. Çıkıştan sonra m2'de bitki sayısı (Adet): I. yılda çıkıştan sonra m2’de bitki sayıları 

Doğankent Lokasyonunda tüm çeşitlerde nematod populasyonu düşürülmesi artmış, diğer 

lokasyonlarda ise değişkenlik göstermiştir. Ancak çoğunluk olarak ilaçlama ile m2’de bitki 

sayıları artış göstermiştir. II. yılda metrekarede bitki sayıları nematod populasyonu düşürülmesi 

ile kontrola göre çeşitlerin 7’sinde artmış, 4’ünde ise azalmıştır. Sadece Ceyhan 99 çeşitinde 

görülen artış istatistiki olarak önemli olmuş, diğer çeşitlerdeki farklılıklar önemsiz olmuştur. 

Nematod populasyonu düşürülmesi ile çıkıştan sonra m2’de bitki sayıları artan çeşit sayısı daha 

fazladır. 

3. 1000 tane ağırlığı (gr): I. yılda 1000 Tane ağırlıkları ilaçlı parsellerde kontrole göre 

Doğankent Lokasyonunda 2 çeşitte artmış, 3 çeşitte azalmış, Taşçı Lokasyonunda 4 çeşitte 

artmış, 1 çeşitte azalmış, Hacıali Lokasyonunda 2 çeşitte artmış, 3 çeşitte azalmıştır. Bu 

sonuçlardan nematod populasyonu düşürülmesinin 1000 tane ağırlığı üzerine etkili olmadığı 

belirlenmiştir. II: yılda 1000 Tane ağırlıkları yönünden 7 çeşitte ilaçlama ile bu değer artmış, 4 

çeşitte ise düşmüştür. Nematod populasyonu düşürülmesinin çeşitlerde 1000 tane ağırlığı 

üzerine I. yıl belirgin bir etkisi olmamış, ancak II. yıl bir artış eğilimi görülmüştür. 

4. Başakta tane sayısı (Adet): I. yıl başakta tane sayılarında nematod populasyonu düşürülmesi 

ile Doğankent Lokasyonunda çeşitlerin hepsinde, Taşçı ve Hacıali Lokasyonlarında ise 5 

çeşitten 3’ünde artış olmuştur. II. yıl 8 çeşitte başakta tane sayıları nematod populasyonu 
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düşürülmesi ile artmış, 3 çeşitte ise azalmıştır. Bu farklılıklar genelde istatistiki olarak önemsiz 

olmuş, sadece Doğankent I çeşitindeki artış önemli çıkmıştır. Her iki yılda da yapılan 

çalışmalarda nematod populasyonu düşürülmesi ile çeşitlerin çoğunluğunda başakta tane 

sayılarının arttığı görülmüştür. 

5. Başak ağırlığı (gr): I. yıl başak ağırlığı değerleri ilaçlı parsellerde kontrol parsellerine göre 

bazılarında artmış, bazılarında ise düşüş göstermiştir, burada belirgin bir durum ortaya 

çıkmamıştır. II. yıl ise başak ağırlığı bakımından değerler nematod populasyonu düşürülmesi 

ile 8 çeşitte artış gösterirken 3 çeşitte düşüş göstermiştir. Farklılıklar istatistiki olarak genelde 

önemsiz olmakla birlikte Doğankent I çeşitindeki artış önemli çıkmıştır. Nematod populasyonu 

düşürülmesinin başak ağırlığını arttırdığı söylenebilir. 

6. Tane verimi (kg/da):  I. yıl tane verimleri ilaçlı parsellerde kontrole göre Doğankent 

Lokasyonunda Panda çeşitindeki % -2.64’lük düşüş hariç diğerlerinde artmıştır. Bu verim 

artışları % 32.49’a kadar çıkmıştır. II. yılda ise tane verimi 11 çeşitten 10’unda artış göstermiş, 

bu artışlar Yüreğir 89 çeşitinde % 14.72’ye kadar çıkmıştır. Ceyhan 99 çeşitinde nematod 

populasyonu düşürülmesi ile dane verimi kontrola göre (% -1.39) bir miktar düşük çıkmış olup 

bu istatistiki olarak önemli olmamıştır. Dane verimindeki artışlar genelde önemsiz olmuş, 

yalnızca Golia çeşitindeki % 14’lük verim artışı önemli bulunmuştur. 

Tavsiyeler  

Nematisitler doğrudan toprağa uygulanması nedeni ile geniş alanlarda kullanılması durumunda 

özellikle taban suyu ve çevre kirlenmesi açısından önemli sorunlar doğurabilir. Aynı zamanda 

buğday gibi geniş alanlarda üretim yapılan kültür bitkilerinde nematisit kullanılmasının 

günümüz koşullarında ekonomik olmadığıda bilinmektedir. Bu nedenlerle nematodlarla 

mücadele açısından bulaşık alanlarda en geçerli uygulanabilir yöntem olarak dayanıklı buğday 

çeşitleri ile ekim nöbeti önerilmektedir. Bu amaçla tescilli olan ve bölge koşullarında kültürü 

yapılan buğday çeşitlerinin o alanda bulunan nematod türlerine karşı reaksiyonlarının 

araştırılması gerekir. Bunun yanı sıra buğdayla ekim nöbetine girebilecek ürünlerin 

yetiştirilmesi sonucu nematod populasyonlarının düşürülmesi ile zarar verebilecek yoğunluğun 

altında tutulması uygun olabilir. Özellikle buğdayın hasat edilmesinden sonra yaz aylarında 

toprağın birkaç kez işlenerek nematod populasyonunun düşürülmesi ve bir sonraki sezonda 

özellikle başlangıç populasyonun düşük olmasıda uygulanabilir bir yöntem olabilir.  
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ÖZET 

İnsanlar sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duydukları hayvansal proteinlerin önemli bir kısmını 

kanatlı hayvanlardan karşılamaktadır. Ardahan ili zengin çayır, mera ve su kaynakları sayesinde 

hayvancılıkta önemli seviyelerdedir. İl genelinde yaklaşık 400.000 sığır, 263.000 kanatlı 

hayvan ve yaklaşık 13.000 adet işletme bulunmakta olup, kayıtlı kanatlı hayvan işletmesi 

bulunmamaktadır.  Ardahan ilinde başlıca yetiştirilen kanatlı hayvanlar arasında tavuk, kaz, 

hindi ve ördek bulunmaktadır. Kanatlı üretimi geleneksel tarzda ve aile tipi işletmeler şeklinde 

yapılmaktadır. Kanatlı hayvanların büyük bir çoğunluğu sığır işletmelerinde ve sığırlarla 

birlikte barındırılmaktadır. Barınaklarda bulunan gübrelerin mikrobiyel parçalanması 

sonucunda açığa çıkan bazı gazlar (amonyak, hidrojen sülfür, karbondioksit ve metan) kümes 

hayvanları ve sığırlarda özellikle solunum yolları ve mukozalarda ciddi tahrişler yaparak, 

genellikle kronik bazende akut zehirlenmelere ve ölümlere neden olabilmektedir. Bu tür 

zehirlenmeler işletmelerin ekonomik olarak zarara uğramasına neden olmaktadır. İşletmelerde 

ortaya çıkan bu tip gazlar hayvanların yanında hayvan bakıcılarının da sağlığını tehdit 

edebilmektedir. Bu nedenle barınak gazlarının oluşumunun engellenmesi hayvan ve insan 

sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. İşletmeleri bu tip zehirlenmelere karşı korumak 

için bir takım önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir. Bunlar arasında, işletmelerin düzenli 

aralıklarla temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması, nem oranının düşürülmesi, zeminin 

kuru tutulması, barınakların yeterince havalandırılması ve barınaklarda kapasitenin üzerinde 

hayvan bulundurulmaması önerilmektedir. Sığır ve kanatlıların birlikte barındırılmasının diğer 

sakıncaları da bulunmaktadır. Kanatlılar sığırlara bazı hastalıkları (avian tüberküloz gibi) 

bulaştırabilirler. Kanatlılar yemlik ve sulukları hastalık etkenleri ile kontamine ederek hastalık 

etkenlerinin sığırlara bulaşmasına neden olabilir. Ayrıca zeminde bulunan gübreleri ortama 

yayarak temizliği olumsuz yönde etkilemeleri diğer sakıncalar arasında sayılabilir. Kanatlı 

hayvanların sığır işletmelerinde bakım ve beslenmesi, yumurtlama ve kuluçka dönemlerinin 
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takibi daha güçtür. Sığırlar kanatlılarda sakat kalma veya ölümle sonuçlanabilecek ezilmelere 

sebep olabilirler. Bu nedenlerden dolayı üreticiler karma yetiştiriciliğin olumsuz etkileri 

konusunda bilgilendirilmelidir. Bölgedeki yetiştiriciler kanatlılar için ayrı bir yerde basit yapıda 

da olsa bir kümes inşaa etmeleri konusunda teşvik edilmelidirler. Hayvan türlerinin ayrı 

yerlerde barındırılması karma yetiştiriciliğin hem sığır, hem de kanatlı hayvan sağlığı üzerine 

olan olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına neden olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ardahan, sığır, kanatlı, barınak gazları 
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DOWNSIDES OF POULTRY ANIMALS KEPT IN THE SAME PLACE WITH 

CATTLE IN ARDAHAN PROVINCE AND SOME SUGGESTIONS TO PREVENT 

POISONING DUE TO THE GASES IN BARNS 

 

 

ABSTRACT 

Individuals meet a major portion of their protein needs to sustain a healthy life from poultry 

animals. Ardahan has a thriving animal-related economy, with its rich meadows, pastures, and 

water sources. There are approximately 400.000 cattle, 263.000 poultry animals and 13.000 

businesses throughout the province. However, there is not a single poultry business registered. 

In the province, most of the poultry types are chicken, goose, turkey and ducks. Poultry 

breeding is conducted traditionally in family farms. Most of the poultry is kept together with 

the cattle in livestock barns. Some gasses (Ammonia, hydrogen sulfide, carbon dioxide, and 

methane) released from the manure as a result of microbial fragmentation induce respiratory 

and mucosa irritation in poultry and cattle causing chronic or acute poisoning and death. These 

poisoning cases harm the businesses economically. The stated gasses in these farms also affect 

the health of animal keepers. To prevent these gasses is of utmost importance to keep humans 

and animals healthy. Some suggestions of measures are made to protect businesses from the 

harms of such poisonings. Periodically cleaning and disinfecting the farms, minimizing 

humidity, keeping the floors dry, adequately ventilating the barn, and not keeping the shelters 

overpopulated are among these measures. There are some other downsides to keep the poultry 

animals and cattle in the same place. Poultry can transmit some diseases (e.g., avian 

tuberculosis) to the cattle. The poultry can contaminate the mangers and waterers with disease 

agents and cattle can get infected. Moreover, the poultry animals splaying the manure all over 

the shed will simply decrease the cleanliness of the place. It becomes harder to maintain and 

feed, to keep track of the egg-laying and nesting when the poultry animals are housed together 

with cattle. Furthermore, cattle can trample the poultry animals, resulting in injuries or death. 

For these reasons, the keepers should be informed of the downsides of keeping the poultry 

together with the cattle. The business owners in the area should be encouraged to build a 

different shelter for the poultry animals even for a very basic one. Keeping both animal types 

separated will hamper the harmful results of mixed sheltering both on poultry animals and the 

cattle. 

Keywords: Ardahan, cattle, poultry, barn gasses 
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GİRİŞ 

Sağlıklı bir yaşam için beslenmenin yeri ve önemi çok büyüktür. Beslenme ile vücut yapı 

taşlarının sentezi ve enerji elde etmede kullanılan maddeler temin edilir.  Alınan besinler 

içierisinde hayvansal kaynaklı proteinlerin bulunması çok önemlidir. İnsanlar, hayvansal 

proteine olan ihtiyaçlarını et, süt ve yumurtadan karşılarlar. Bu ürünlerin yeterli miktarda ve 

sağlıklı olarak elde edilmesi yaşam için gereklidir. Bu durum hayvan yetiştiriciliği ile doğrudan 

ilişkilidir. Ardahan ili önemli bir hayvancılık merkezidir. İl genelinde nüfusun büyük bir 

çoğunluğu hayvancılık ile uğraşmaktadır. Hayvancılığın yaygın olarak sürdürülmesinde 

bölgede bulunan çayır, mera ve su kaynakları büyük bir öneme sahiptir (Eştürk Ö ve Ağazade 

S, 2019). Çünkü hayvanlar yılın yaklaşık yarısını bu meralarda beslenerek geçirirler. İl 

genelinde bakım ve beslenmesi yapılan başlıca büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar 

arasında sığır, koyun, keçi, tavuk, kaz, hindi ve ördek bulunmaktadır. Bölgede yaşayan insanlar 

hayvansal protein ihtiyaçlarının önemli bir kısmını kanatlı hayvanlardan karşılar. Bu nedenle 

kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölgede insan beslenmesi açısında önemli bir yere sahiptir. Bu 

derlemenin amacı, kaz varlığı bakımından Türkiye’de ikinci sırada yer alan Ardahan ilinde 

kanatlı hayvan barınaklarının durumu, karma yetiştiriciliğin sakıncaları ve kötü barınak 

koşullarında ortaya çıkacak gazların vereceği ekonomik zararlar (kilo kaybı, yumurta veriminde 

azalma ve ölüm) hakkında bilgi vermek ve bu duruma karşı üreticilerin gereken önlemleri 

almasını sağlamaktır. Verilecek bilgiler ile insan ve hayvan sağlığının korunması, hayvansal 

üretim ve verimin artması, üreticilerin ekonomik durumunun yükselmesine faydalı olmak 

hedeflenmektedir. Ayrıca sunular bilgiler ile bölge ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı 

yapmak amaçlanmaktadır.  

TÜRKİYEDE KANATLI VARLIĞI 

Türkiye’de yetiştirilen kanatlı hayvan türleri arasında tavuk, hindi, kaz ve ördek bulunmaktadır. 

Özellikle kaz yetiştiriciliği bakımından Ardahan ili çok önemli bir yere sahiptir. 2018 Yılı 

TÜİK verilerine göre Türkiye’deki toplam kaz varlığının yaklaşık % 7’si Ardahan ilinde 

bulunmakta, Kars ve Muş illeri ile birlikte, Türkiye’deki toplam kaz varlığının yaklaşık %40’ını 

oluşturmaktadır (Kırmızıbayrak T, 2020). Ardahan’da kaz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla 

göre artış göstererek, Türkiye geneli kaz varlığının %8.6’ sına ulaşmıştır. Ardahan, Kars ve 

Muş illerinde bulunan toplam kaz sayısı, Türkiye kaz varlığının %44’ünü geçmiştir (TÜİK, 

2020). Çizelge 1’de Türkiye’de kümes hayvanı sayıları verilmiştir. 
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Çizelge 1. Türkiye’de Türlere Göre Kanatlı Varlığı 

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 (Erişim, 18.11.2020) 

 

ARDAHANDA KANATLI VARLIĞI ve YETİŞTİRİCİLİĞİ  

Ardahanda en fazla yetiştirilen kanatlı türlerinin başınca tavuk gelmekte, bunu sırasıyla kaz ve 

hindi izlemektedir. Çizelge 2’de Ardahan’da  beş yıllık kanatlı hayvan sayısı verilmiştir. 

Çizelge 2. Ardahan’da kanatlı hayvan sayısı 

Yıllar Tavuk Kaz Hindi 
Ördek ve Beç 

Tavuğu 
Genel Toplam 

2015 135655 66640 11155 2207 215657 

2016 149451 114311 17220 4659 285641 

2017 119743 73651 12297 4874 210565 

2018 115217 75626 9764 4807 205414 

2019 142282 100429 14216 6309 263236 
      https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr (Erişim Tarihi: 03.12.2020). 

Türlerine göre kümes hayvanları sayısı 

  Yumurta tavuğu   Et tavuğu    Hindi      Kaz   Ördek 

       (adet)      (adet)    (adet) (adet)   (adet) 

1991  50 826 656  88 379 548  3 132 676  1 599 831  1 112 015 

1992  52 224 952  100 305 100  3 332 794  1 752 495  1 154 743 

1993  58 179 047  120 080 935  3 340 241  1 687 596  1 171 961 

1994  57 842 034  125 842 269  3 441 995  1 719 833  1 186 891 

1995  57 324 654  71 689 773  3 291 000  1 745 163  1 199 925 

1996  53 883 070  99 073 900  3 063 540  1 641 915  1 093 860 

1997  61 401 783  104 870 702  5 327 501  1 794 610  1 828 792 

1998  69 722 271  167 275 380  3 805 345  1 771 327  1 339 468 

1999  71 885 207  167 862 730  3 762 516  1 670 916  1 294 824 

2000  64 709 040  193 459 280  3 681 558  1 496 604  1 104 176 

2001  55 675 750  161 899 442  3 254 018  1 397 560   913 748 

2002  57 139 257  188 637 066  3 092 408  1 400 136   832 091 

2003  60 399 520  217 133 076  3 994 093  1 336 775   810 910 

2004  58 774 172  238 101 895  3 902 346  1 250 634   770 436 

2005  60 275 674  257 221 440  3 697 103  1 066 581   656 409 

2006  58 698 485  286 121 360  3 226 941   830 081   525 250 

2007  64 286 383  205 082 159  2 675 407  1 022 711   481 829 

2008  63 364 818  180 915 558  3 230 318  1 062 887   470 158 

2009  66 500 461  163 468 942  2 755 349   944 731   412 723 

2010  70 933 660  163 984 725  2 942 170   715 555   396 851 

2011  78 956 861  158 916 608  2 563 330   679 516   382 223 

2012  84 677 290  169 034 283  2 760 859   676 179   356 730 

2013  88 720 709  177 432 745  2 925 473   755 286   367 821 

2014  93 751 470  199 976 150  2 990 305   911 990   399 820 

2015  98 597 340  213 658 294  2 827 731   850 694   398 387 

2016  108 689 236  220 322 081  3 182 751   933 353   413 841 

2017  121 556 027  221 245 322  3 872 460   978 384   491 561 

2018  124 054 810  229 506 689  4 043 332  1 080 190   532 841 

2019  120 725 299  221 841 860  4 541 102  1 157 049   519 575 

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr
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Çizelge 2’den anlaşılacağı gibi, 2019 yılı verilerine göre kanatlı hayvan sayısında diğer yıllara 

göre belirgin bir artış görülmektedir. Yörede kanatlı yetiştiriciliğinin yapılmasında çayır, mera 

ve doğal su kaynakları varlığının önemi büyüktür. İlde çayır, mera, tarla ve diğer arazilerin 

toplamı 496.700 hektar olup, bunun 285.678 hektar alan ile yaklaşık % 57,5’ini çayır ve mera 

oluşturmaktadır (Eştürk Ö ve Ağazade S, 2019). Yeterli çayır, mera ve doğal su kaynakları 

sayesinde kanatlı hayvan üretimi (özellikle kaz) olumlu yönde etkilenmektedir (Kırmızıbayrak 

T, 2001; Kırmızıbayrak T, 2002; Alkan S ve Eren E, 2019). 

Kanatlı hayvan türleri içinde özellikle kazlar, selülozu sindirerek çayır otlarından 

faydalanabilir. Bu durum kaz üretimini daha ekonomik hale getirmektedir. Ardahan’da kanatlı 

yetiştiriciliği yapan ticari nitelikte işletme bulunmamaktadır. Üretim, geleneksel yöntemlerle 

yapılmaktadır (Kırmızıbayrak T, 2020). Yetiştirilme amacını genellikle hane halkının protein 

ihtiyacının bir kısmını karşılaması ile ek ekonomik gelir elde etmek oluşturur (Tilki M ve ark., 

2011). İlde kanatlı hayvanlar yılın yarısını çayır ve merada otlayarak geçirirler. Geceleri ise 

büyükbaş hayvan işletmelerine konurlar. Kış ayları yaklaştığında (genellikle Kasım ve Aralık) 

damızlık olarak ayrılanlar hariç, geri kalan hayvanlar kesilirler. Damızlık hayvanların büyük 

bir çoğunluğu kış boyunca sığır işletmelerinde ve sığırlar ile birlikte barındırılırken, çok az bir 

kısmı tahtadan yapılmış basit bir barınakta tutulurlar. Kış süresince tane yemler (arpa, gibi) ve 

ekmek kırıntıları verilerek beslenirler.  

Önemli bir hayvancılık üretim merkezi olan Ardahan’da, 2020 verilerine göre süt üretimi ve 

besi amacıyla yetiştirilen 393.859 adet sığır ve 98.222 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 

Hayvan sayıları sabit olmayıp, sürekli olarak değiklik göstermektedir. İlde toplam kanatlı 

hayvan sayısı 2019 verilerine göre 263.236 adettir. İlde büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletme 

sayısı ise yaklaşık 13.000 adettir (Anonim, 2020; TÜİK, 2020). Ardahan ilinde kayıt altına 

alınmış ve modern tarzda kanatlı hayvan işletmesi bulunmamaktadır. Kanatlı hayvanlar sığır 

işletmelerinde sığırlarla birlikte barındırılmaktadırlar. Bu hayvan türlerin bir arada 

bulundurulması bir takım sakıncaları da beraberinde getirmektedir. 

KARMA YETİŞTİRİCİLİĞİN OLUMSUZ ETKİLERİ VE BAZI ZARARLI BARINAK 

GAZLARI 

Ardahan ilinin temel geçim kaynağı hayvancılığa dayanmaktadır. Hayvancılığın yaygın olarak 

yapılmasında yörenin sahip olduğu çayır, mera ve su kaynaklarının önemi büyüktür. Yörede 

meraya dayalı bir beslenme programının uygulanması sığır ve kanatlı yetiştiriciliğini daha 

ekonomik hale getirmektedir. Bu durum ilde hayvancılığın sürdürülmesinde çok önemli bir rol 
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oynamaktadır. İlde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının yanında, kanatlı (özellikle 

de kaz Türkiye sıralamasına girmiştir) hayvan sayısı da önemli seviyelerdedir.  

Yörede, yetiştirilen kanatlı hayvanların büyük bir çoğunluğu sığırlarla birlikte barındırılırlar. 

Nadiren ayrı bir barınakta tutulurlar. Bunun sebepleri arasında, uzun süren ve soğuk geçen kış 

mevsimi nedeniyle kanatlı kümeslerini uygun ısıda tutma güçlüğü ve ayrı bir işletme kurmanın 

getireceği maliyet sayılabilir. Bu durumun başka bir sebebi de kanatlı yetiştiriciliğinin, 

büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yanında ek bir faaliyet olarak yürütülmesidir. 

Sağlıklı bir hayvan yetiştiriciliği için barınak şartları büyük bir role sahiptir. Bu diğer hayvan 

türlerinde olduğu gibi, kümes hayvanları için de geçerlidir. Kötü barınak şartlarında bulunan 

kümes hayvanlarında yumurta ve et verimi düşer, hastalıklara dayanıklılık azalır. Hayvanlar 

hastalıklara daha kolay yakalanıp ölebilirler. Bu durum işletmenin ekonomik anlamda zarar 

görmesi ile sonuçlanır  (Reece F et al., 1980; Kılıç İ ve Demirarslan O, 2019). Organizma 

tarafından sindirilemeyen veya metabolizma sonucunda açığa çıkan organik atıklar, dışkı ve 

idrar olarak dış ortama çıkarılır. Dış ortama çıkan dışkı ve idrar miktarını, hayvanın türü, yaşı, 

ağırlığı, fizyolojik durumu, yemleme şekli, yemin fiziksel özelliği gibi birçok faktör 

belirlemektedir (Baydan E ve Yıldız G, 2000; Karaman S, 2006). Çizelge 3’de bazı hayvan 

türlerine ait hayvansal atık miktarları verilmiştir. 

Çizelge 3. Bazı Hayvan Türlerinin Atık Miktarı (Karaman S, 2006) 

 

 

Çizelge 3’de görüldüğü gibi bir erişkin sığır günlük ortalama 45 kg dışkı ve idrar 

çıkarabilmektedir. Bu durum özellikle, kalabalık, havalandırılması yetersiz olan ve temizliği 

düzenli yapılmayan işletmelerde sindirim kaynaklı gazlara bağlı olarak görülebilecek 

zehirlenme riskini artırmaktadır. 

Yeteri kadar havaladırma yapılmayan barınaklarda ortaya çıkan çeşitli gazlar ortamda bulunan 

hayvanlara zarar verebilmektedir. Barınaklarda dışkı ve idrar tahliyesinin yetersizliği veya 

temizliğin yetersiz olması gibi durumlarda organik atıklar bakteriler tarafından parçalanarak 

birçok zehirli gazlar ortaya çıkar. Bu gazların barınaklardaki yoğunluğu temizlenmeyen dışkı, 

Hayvan 

Türü 

Canlı Ağırlık 

(kg) 

Gübre+İdrar 

(%) 

Gübre+İdrar 

(Günlük, kg) 

Sığır 500 9 45 

At 400 8 32 

Koyun 50 7 3,5 

Tavuk 1,8 10 0,18 
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idrarın temas süresi ve bakteri yoğunluğuna bağlıdır. Ortaya çıkan gaz miktarı ve çeşiti farklılık 

gösterir. Ortaya çıkan gazlar genellikle amonyak, hidrojen sülfür, karbondioksit ve metandır 

(Baydan E ve Yıldız G, 2000). Ortamda bulunan hayvanlarda bu gazların yoğunluğu ve temas 

süresine bağlı olarak verim düşüklüğü, zehirlenme belirtileri ve ölümler görülebilmektedir. 

Aşağıda barınaklarda en fazla ortaya çıkan gazlar ve zararları hakkında kısa bilgiler 

sunulmuştur. 

AMONYAK 

Kendine özel kokusu olan, renksiz, havadan daha hafif ve irkiltici bir gazdır (Doğan A, 2016). 

Amonyak gazı havadan daha hafif olmasına rağmen, nemli bir ortamda suyla birleşerek 

amonyum hidroksit halinde sıvılaşıp havadan daha ağır buharlar oluşturabilir (Yılmaz A, 2019). 

Bu şekilde amonyak gazının zemine yakın alanda daha fazla birikmesi özellikle kanatlı 

hayvanlar için yüksek zehirlenme riski oluşturur. Doğada amonyağın birçok kaynakları vardır. 

Bunlar arasında, endüstri, tekstil, boya, soğutucu gaz, plastik, temizleyici, ilaç ve gübre üretim 

alanları gelmektedir. Özellikle tarımsal verimi artırmak amacıyla kullanılan gübreler 

(amonyum nitrat gibi), yemlere protein kaynağı olarak katılan üre ve kötü barınak şartlarında 

açığa çıkan amonyak hayvanlar için başlıca zehirlenme kaynağıdır. Ruminantların yemlerine 

katılan üre, sindirim sisteminde bakteriyel aktivite sonucu amonyağa dönüşür. Bu nedenle üre 

zehirlenmesi büyük oranda dolaylı yoldan amonyak zehirlenmesi olarak da düşünülebilir (Şanlı 

Y, 1992; Doğan A, 2016; Yılmaz A, 2019). 

Barınak ortamında açığa çıkan amonyak gazının en büyük kaynağını hayvansal atıklar (dışkı 

ve idrar) oluşturur.  Bilindiği üzere pürin metabolizmasının hayvanlarda son ürünü üredir. Dış 

ortama idrarla çıkan üre, bakteriyel (dışkıda buluna salmonella vb) aktivite sonrasında suyunda 

varlığında dekarboksilasyona uğrayarak amonyağa dönüşür. Oluşan amonyak, özellikle göz, 

burun ve solunum yolları için oldukça irkilticidir. Ortamda bulunan hayvanlarda konsantrasyon 

ve solunma süresine bağlı olarak akut veya kronik zehirlenmeler yapabilmektedir (Doğan A, 

2016). Bu nedenle hayvan barınaklarının (ahır, kümes ve ağıl) yeterince havalandırılması ve 

dışkı-idrar atıklarının zamanında uzaklaştırılması, amonyak gazı zehirlenmesine karşı 

korunmada büyük önem arz etmektedir. 

Solunum yolu ile alınan amonyak, mukoza sıvılarındaki hidoksil grubuyla kolayca reaksiyona 

girerek irkiltici bir baz olan amonyum hidroksite dönüşür. Hem doğrudan hem de bu baz 

aracılığıyla dokularda yangı ve irritasyon yapar. Solunum yolu mukozalarında hiperemi ve 

sekresyon artışına sebep olduğu gibi, retina üzerine olan etkisi nedeniyle körlüğe de sebep 

olabilir. Akcğerlerden emilip kana geçerek alkaloz oluşturur. Merkezi sinir sisteminde Gamma 
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Aminobütirik Asit (GABA) miktarını düşürmesi (GABA sentezine giren glutamik asiti 

glutamine çevirerek sentezi engeller) sonucu uyarılara ve çırpınmalara sebep olur. Soluyan 

hayvanlarda akciğer kılcal damar geçirgenliğini artırması sonucu akciğer ödemi ve solunum 

güçlüğü ortaya çıkar. Amonyak hücrelerde sitrik asit döngüsünü bozması sonucu hücre 

ölümüne de neden olmaktadır. Vücuttaki amonyağın bir kısmı karaciğerde metabolize edilerek 

aminoasit ve üre sentezinde kullanılırken, diğer bir kısmı doğrudan gaz halinde akciğerlerle 

atılır. Üre ve diğer metabolitleri (Amonyum klorür gibi) ise idrarla atılmaktadır (Şanlı Y, 1992; 

Doğan A, 2016).  

İnsan havadaki 10-15 ppm yoğunluktaki amonyağı göz yaşarması yaptığı için fark edebilir. 

Konsantrasyon 25-35 ppm olduğunda konjuktivada (gözlerde) yangıya neden olur. Havadaki 

50 ppm yoğunluktaki amonyak kanatlılarda solunum sistemi bozukluklarına, 20ppm 

yoğunlukları ise verim düşüşü yapar (Şanlı Y, 1992; Doğan A, 2016). 

Klinik belirtiler ortamdaki amonyak miktarı ve maruziyet süresine bağlı olarak değişiklik 

gösterir. Görülen başlıca belirtiler burun, gözyaşı akıntısı, mukozalarda ödem, öksürük, aksırık, 

solunum güçlüğü ve nihayet ölümdür. Kronik zehirlenmelerde zayıflama ve yumurta veriminde 

düşme özellikle dikkati çeker  (Şanlı Y, 1992; Doğan A, 2016). 

Hastalığın tanısı barınaklarda keskin kokunun hissedilmesi ile konulabilse de, bir süre sonra 

koku reseptörlerinin duyarlılığının düşebileceği göz önüne alınmalıdır. Otopsi de, akciğerlerde 

kanamalar ve ödemlere rastlanır. Ancak bu tanıda yeterli değildir. Kesin teşhis laboratuvarda 

kan ve idarda amonyak düzeyi ölçülerek yapılır. Ayrıca barınakta amonyak yoğunluğu 

sensörler yardımıyla ölçülebilir (Doğan A, 2016). 

Sağaltım için ilk yapılacak işlem amonyak kaynağının uzaklaştırılması ve barınakların 

havalandırılmasıdır. Yangı ve irritasyondan etkilenen gözler bol su ya da serum fizyolojik ile 

yıkanır. Kortikosteroidli pomadlar sürülür. Sistemik infeksiyonlara karşı antibiyotikler verilir. 

Deri %3’lük asit borik ile yıkanabilir.  Konvülziyonlara karşı ksilazin, diazepam, pentobarbital 

verilebilir (Şanlı Y, 1992; Kaya S ve Baydan E, 1995; Doğan A, 2016). 

Amonyağın kümes içerisinde birikim mikrarına bağlı olarak gelişme hızını azalttığı ve yemden 

yararlanmayı düşürdüğü bildirilmiştir (Reece F et al., 1980). Bu olumsuz etkisi özellikle 

yetersiz havalandırmanın olduğu kış mevsiminde daha fazla görüldüğü, bundan korunmak için 

kümes içerisine borular döşenerek vakum sistemleri aracılığıyla iç ortamda birikmiş olan 

amonyağın uzaklaştırılabileceği bildirilmektedir (Atılgan A ve ark., 2010).   
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HİDROJEN SÜLFÜR 

Hidrojen sülfür gazı havadan daha ağır ve çürük yumurta kokusunda olan yanıcı bir gazdır. Bu 

gaz organik maddeden kaynaklanır ve amonyak, metan ve karbondioksit ile birlikte sindirim 

sisteminde oluşur. Ayrıca kimya ve boya endüstrisinde de açığa çıkar. Oldukça etkili olan bu 

gaz, orta yoğunluklarda bile insanlarda ani ölümlere neden olabilmektedir. Gaz mukozaları 

tahriş eder. Temas ettiği solunum, deri ve sindirim sistemi mukozalarından emilerek dolaşıma 

geçer ve metabolitleri halinde idrarla, kendisi ise akciğerlerle atılırlar. İnsanlar havadaki 2 ppm 

yoğunluğundaki gazları kokusundan algılayabilirler (Kaya S ve Baydan E, 1995). 

Hidrojen sülfür sülfat taşıyan gübrelerin parçalanması sonucunda oluşan en tehlikeli gazdır. 

Burun koku reseptörleri bu gaza maruz kaldığında duyarsızlaşabilmekte ve solunum sistemini 

etkilemesi sonucu ani ölümlere neden olabilmektedir (Kılıç İ ve Arıcı İ, 2013). Hidrojen sülfür, 

zararlı etkilerini iki şekilde gösterir. Bunardan birisi, mukoza zarlarında yangı ve tahriş 

yapmalarıdır. İrritasyon sonucu akciğer ödemi ve solunum güçlüğü meydana getirir. Diğer etki 

mekanizması ise hücresel solunumda görev yapan sitokrom oksidaz enziminin aktivitesini 

engelleyerek (enzimlerin metal kısımlarını bağlar) elektron taşıma sistemini bozmasıdır. Bunun 

sonucu hücre ölümlerine sebep olur. Hidrojen sülfür ile meydana gelen zehirlenme olgularında 

kanın rengi koyu, dokuların ise oksijen yetmezliği nedeniyle yeşilimsi mor renk olur (Kaya S 

ve Baydan E, 1995). 

Zehire maruz kalmış canlılarda mukozalarda yanma, burun ve gözyaşı akıntısı, akciğer ödemine 

bağlı solunum güçlüğü, siyanoz, hipoksik çırpınmalar ve ölüm görülür. Otopside kan koyu 

renkte olup pıhtılaşmaz. Akciğerde ödem, kanamalar, karaciğer ve böbrekte dejeneratif 

bozukluklara rastlanabilir. Tanıda karkaslarda çürük yumurta kokusunun algılanması önemli 

bir bulgudur. Tedavide öncelikle hayvanlar hidrojen sülfür kaynağından uzaklaştırılır ve klinik 

belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır (Kaya S ve Baydan E, 1995). 

KARBONDİOKSİT 

Karbondioksit, renksiz, kokusuz ve havadan daha ağır olan bir gazdır. Karbondioksit ahır 

ortamında oldukça fazla miktarda açığa çıkan önemli gazlardan biridir.  Özellikle kış aylarında 

ve yeterince havalandırılmayan işletmelerde barındırlan hayvanlar ve bakıcılarda 

zehirlenmelere neden olabilmektedir (Kılıç İ ve Arıcı İ, 2013). Barınaklarda ortaya çıkan 

kabrondioksitin kaynağını insanlar ve hayvanların solunum havası (karbonhidrat ve 

aminoasitlerin dekarboksilasyonu) ve organik atıkların anerobik ortamda mikrobiyel 

parçalanması oluşturur. Mikrobiyel aktivite sonucunda genellikle metan gazı ile birlikte açığa 

çıkar (Kılıç İ, 2011). Çevrede karbondioksit karbon içeren maddelerin yanması sonucunda da 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 335 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

açığa çıkar. Havadan daha ağır olması zemine yakın yerlere daha fazla birikmesine neden olur. 

Özellikle iyi havalandırılmayan barınaklarda havadaki yoğunluğu artar ve bunun sonucunda 

zehirlenmelere yol açabilir. Zehirlenmenin şiddeti alınan karbondioksitin yoğunluğu ve 

solunma süresi ile yakından ilişkilidir. Solunum havası ile alınan karbondioksit, hemoglobin ile 

bağlanarak oksijenin taşınmasını engeller. Solunum yetmezliği yapar. Kana geçen 

karbondioksit karbonik anhidraz enzimi aracılığıyla su ile birleşerek karbonik asit meydana 

getirir. Bu asidoz yapar. Alınan karbondioksitin bir kısmı doğrudan değişmeden akciğerler ile 

atılırken bir kısmı da bikarbonat mtaboliti şeklinde böbeklerle atılır (Doğan A, 2016). 

Kanda biriken karbondioksit solunum merkezini uyararak solunum hacmini ve sayısının artırır. 

Zehirlenme gösteren hayvanlarda, karbondioksit yoğunluğuna göre değişik klinik belirtiler 

ortaya çıkar. Solunum sayısında artma, kalp atımında artma, dokularda siyanoz, çırpınma hali, 

narkoz hali, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik koma ve ölüm görülebilir. 

Zehirlenmenin tanısı anamnez, klinik bulgular ve kan karbondioksit miktarının ölçülmesi ile 

konabilir. Tedavide hayvanlar açık alana çıkarılır ve barınaklar yeteri derecede havalandırılır. 

Oksijen tedavisi ve diğer destekleyici tedaviler yapılabilir (Doğan A, 2016). 

METAN 

Metan hayvan barınaklarında açığa çıkan önemli bir gazdır. Barınaklarda açığa çıkan metan 

gazının önemli bir kısmı sığırların rumeninde oluşmaktadır. Rumende bitkilerin selüloz yapıları 

mikroorganizmalar tarafından parçalandğında metan gazı meydana gelir. Bu gaz ağız ve 

rektumdan barınak ortamına salınır. Sindirim sisteminde oluşacak metan miktarını alınan 

besinin kalitesi ve miktarı belirler. Mevcut veriler ışığında sığırlar enerjilerinin yaklaşık % 5-

9’unu metan üretimi için harcadığı tahmin edilmektedir (Crutzen P et al., 1986). Metan gazının 

diğer bir kaynağı ise gübrelerdir. Gübrelerin anerobik ortamda mikroorganizmalar tarafından 

parçalanmasıyla karbonsioksit gazı ile birlikte metan da açığa çıkar. Ayrıca metan 

fermentasyon sonrası slaj yemlerinde de oluşabilmektedir (Kılıç İ, 2011). 

Metan gazı suda çözünmemesi nedeniyle üretimini takiben hızla ortama yayılır. Bu gaz, aynı 

zamanda karbondioksit gazı ile birlikte biyogaz olarak adlandırılmaktadır (biyogazın en önemli 

bileşenidir). Yapılan araştırmalar barınaklarda metan gazının en fazla yem yeme esnası ve 

sonrasında arttığı, gece ise genel bir azalma gösterdiğini ortaya koymuştur. Üretilen metan gazı 

ayrıca küresel ısınmanın da önemli sebepleri arasındadır (karbondioksitte bu anlamda 

önemlidir). Bu nedenle metan gazı çevresel problemler de doğurur. Anerobik, sıvı ortam, 

yüksek ısı ve nemin metan üretimini hızlandırdığı bildirilmektedir. Bu gazın oluşumunun 

sınırlandırılması çevre ve sağlık açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla barınaklarda 
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gübrelerin metan oluşmasına imkan vermeden hızla uzaklaştırılması, barınakların kuru ve 

nemsiz olmasına dikkat edilmesi çok önemlidir (Kılıç İ, 2011). Diğer bir mücadele şekli de 

ruminantlarda metan oluşumunun sınırlandırılmasıdır. Bu yöntem hem maliyetli hem de zordur. 

Metan oluşumunu sınırlandırmak için başvurulacak tedbirler kaba/kesif yem oranının 

düşürülmesi, bitkisel yağların, metan inhibitörlerinin (bromklorometan), probiyotiklerin ve 

organik asitlerin rasyona katılması şeklinde sıralanabilir. Rumen metan üretiminin 

sınırlandırılması hem hayvanlarda verim artışına hem de çevreye olan olumsuz etkilerinin 

azalmasına katkı yapar (Kaya A ve ark., 2012). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İnsan nüfusunun her geçen gün artması nedeniyle doğal olarak hayvansal proteine olan 

gereksinim de artmaktadır. Hayvansal proteinlerin önemli bir kısmı ruminant ve kanatlı 

hayvanlardan karşılanmaktadır. Bu nedenle kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin sürdürülmesi insan 

beslenmesinde büyük öneme sahiptir. Kanatlılardan et ve yumurta veriminin arzu edilen 

düzeyde olması ancak kanatlı hayvan sağlığının korunması ile mümkündür. 

Ardahan ilinde diğer hayvan türlerinde olduğu gibi kanatlı yetirtiriciliği (özellikle kaz) önemli 

seviyededir. İlde çeşitli nedenlerle (ekonomik, sosyal, kültürel, mevsimsel vb) kanatlı 

yetiştiriciliği geleneksel aile işletmeleri şeklinde yürütülmektedir. Damızlık olarak beslenen 

kanatlı türlerinin büyük bir çoğunluğu sığır işletmelerinde sığırlarla birlikte barındırılmaktadır. 

Karma yetiştiricilikte gazlara bağlı zehirlenme ve mikrobik hastalıkların görülme riskinde artış 

olasılığının daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle karma yetiştiriciliğin olumsuz 

etkilerinden korunmak için bazı öneriler aşağıda sunulmuştur. 

1. İnsanlar havada belirli yoğunluktaki amonyağı irritan ve yangı doğurduğu için 

hissedebilirler (genellikle 1 ppm ve üzeri). Barınakta gaz hissedilmezse bile kanatlılar için 

zehirleyici düzeyde olabileceği düşünülmeli ve gereken temizlik ve havalandırma yapılarak 

gaz birikimi engellenmelidir. 

2. Zehirlenmelerde bazı zamanlar ana klinik belirtiler tam tespit edilemeyebilir (burun ve 

gözyaşı akıntısı, gözlerde kızarıklık, öksürük, aksırık, solunum güçlüğü ve ölüm). 

Zayıflama ve yumurta veriminde azalma görülmesi durumunda da amonyak gibi gazlara 

bağlı kronik zehirlenmeler akla gelmelidir. 

3. Hastalık belirtisi (özellikle kış aylarında ve kapalı ortamda) gösteren kanatlılarda amonyak 

zehirlenmesinin de olabileceği düşünülmelidir. Veteriner hekime barınak şartları ile ilgili 

detaylı bilgiler verilmelidir. 
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4. Barınağın düzenli aralıklarla temizliği yapılmalıdır. Dışkı ve idrar zamanında 

uzaklaştırılarak gaz oluşumu için müsait ortam oluşturulmamalıdır. 

5. Barınaklar yeterince havalandırılmalı ve nem ortamının oluşmasına izin verilmemelidir. 

Nemli bir ortamda amonyak gazı zemine yakın alanda birikerek kanatlılar üzerine daha 

fazla zehirleyici etki yapabileceği unutulmamalıdır. 

6. Kanatlılar ile sığırların birlikte barındırılması durumunda bir hayvandan diğerine hastalığın 

aktarılmasında da rol oynayabilecekleri unutulmamalıdır. 

7. Kanatlı hayvanların sığırlar tarafından ezilmesi sonucu yaralanma veya ölme durumuna 

karşı gereken önlem alınmalıdır. 

8. Kanatlı hayvanların, sığır yemlik ve sularına çıkarak yemleri dağıtacağı, dışkı ve idrarla 

karıştırarak ortamı bakteriyel yönden kontamine edeceği unutulmamalıdır. 

9. Kanatlıların barınak zemininde yer alan dışkı ve idrarı etrafa yayarak zemin temizliğini 

olumsuz yönde etkileyeceği göz önüne alınmalıdır. 

10. Barınaklarda biriken gazlar sadece kanatlılarda değil, sığırlarda da zehirlenmelere neden 

olabilir. Sığırlarda verim düşüklüğü, zayıflama, mukozalarda ve solunum yollarından 

hastalık belirtilerinin görülmesi durumunda bunun bir sebebinin de barınak gazları 

olabileceği düşünülmeli ve barınak havalandırılmalıdır.  

Kanatlılardan elde edilen verimin arzu edilen seviyede olmasında rol oynayan faktörlerin 

başında barınak şartları gelir. Barınak ortamında mikrobiyel parçalanma sonucunda açığı çıkan 

gazlar, kanatlılarda et ve yumurta verimini düşürür. Ayrıca hayvan ve hayvan bakım ve 

beslenmesinden sorumlu kişilerin sağlığına da zarar verebilir. Bu nedenle, barınak gazlarının 

ortaya çıkmaması için bir takım önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Bu önlemler 

arasında barınakların düzenli aralıklarla temizlenmesi, havalandırılması, dezenfekte edilmesi, 

kapasiteden fazla hayvan bulundurulmaması, zemin sıvı miktarının azaltılması,  pH düzeyinin 

yükseltilmesi sayılabilir. Bu önlemlerin barınaklarda düzenli olarak uygulanması gaz oluşumu 

minimuma indirebileceği düşünülmektedir. Sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik için sadece gaz 

kaynaklı zehirlenmeler değil, diğer hastalıkların (avian tüberküloz gibi) da yayılmasının 

önlenmesi şarttır. Bu açılardan karma besiciliğin olumsuz yönlerinin daha fazla olduğu 

düşünülmektedir.  

Kanatlı ve ruminantların aynı ortamda barındırılmasında zararlı gazların daha çok oluşabileceği 

ileri sürülebilir. Oluşan bu barınak gazlarının sağlık açısından önemi konusunda yetiştiricilere 

eğitimler verilmelidir. Verimli bir yetiştiricilik için kanatlı ve sığırların aynı ortamda 

bulundurulmasından vazgeçilmesi ve kanatlıların barındırılması amacıyla ayrı kümeslerin inşaa 
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edilmesi gerektiği konusunda yetiştiriciler bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Böylece 

karma ve kötü barınak şartlarından kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçilerek, hayvan 

yetiştiriciliğin yörede daha karlı hale gelmesi sağlanabilir. Bu durumun bölgenin ekonomik 

anlamda kalkınmasına önemli oranda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Hayvancılık sektörü, ülke ekonomileri için vazgeçilmez bir unsur olup, sektörün, piyasa 

şartları, gelir düzeyinin diğer sektörlere oranla daha düşük olması ve yem bitkileri üretimi 

bakımından doğal koşullara bağlı olması gibi yapısal farklılıklarından dolayı devletin 

müdahalesine gereksinim duymaktadır. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada, 2000’li yıllardan 

itibaren uygulanan hayvancılık desteklemelerin hayvansal üretime etkileri ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Yapılan analizlerde gerek hayvan sayısındaki gerekse süt üretimindeki artış da 

verilen hayvancılık destekleri arasında istatistiki açıdan önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, hayvancılık destekleme politikalarında işletmelerin modenizasyonu ve 

örgütlenmesi teşvik edilerek, üretilen ürünlerde pazar ve fiyat garantisinin sağlanması, üretim-

sanayi entegrasyonun artırılması ile üreticilerin sosyo-ekonomik ve bölgesel farklılıkları 

dikkate alınarak desteklemelerin sürekli, yeterli ve zamanında yapılması üretimi ve verimliliği 

artıracaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hayvancılık sektörü, destekleme, etkinlik, Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 342 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

A EVALUATION ON IMPACTS OF SUPPORT POLICY IN LIVESTOCK 

SECTOR IN TURKEY 

 

 

 

ABSTRACT 

The livestock sector is an indispensable element for the country's economies, and the sector 

needs the intervention of the state due to its structural differences such as market conditions, 

lower income compared to other sectors and depending on natural conditions in terms of forage 

crop production. In this study, in this context, the effects of animal husbandry supports applied 

since the 2000s on animal production have been tried to be revealed. In the analysis, it was 

determined that there is a statistically significant relationship between the increase in the 

number of animals and the increase in milk production, as well as the livestock support 

provided. As a result, by encouraging the modernization and organization of the enterprises in 

the livestock support policies, ensuring market and price guarantee in the products produced, 

increasing the production-industry integration and the continuous, sufficient and timely support 

by taking into account the socio-economic and regional differences of the producers will 

increase production and efficiency. 

Keywords: The livestock sector, supporting, efficiency, Turkey 
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GİRİŞ 

Hayvancılık sektörü, nüfusun beslenmesi, kırsal kalkınmaya katkısı, Milli gelire ve istihdama 

katkısı, sanayiye hammadde sağlaması, ekonomiye kaynak aktarması, ihracat gelirlerini 

artırması ve bu bağlamda sanayileşme arasında sıkı bir ilişkisinin olması nedeniyle Dünya 

genelinde stratejik bir sektördür.   

Destekleme politikaları, hayvancılık sektöründe devlet müdahalesinin etkili yöntemlerinden 

biri olup verilen desteklemelerin sektörün alt yapı sorunlarını azaltması ve üretimi ve verimliliği 

artırması beklenmektedir. Türkiye’deki hayvancılık sektörü, liberal ekonomiye geçiş olarak 

bilinen 1980’li yıllar hariç sürekli desteklenmektedir (Demir Ayvazoğlu ve Aydın, 2020). 

Ancak Türkiye’de uygulanan tarım ve hayvancılık politikaları kapsamında yapılan 

desteklemelerde bitkisel üretim önemli bir pay alırken, hayvancılığa sağlanan destekler 

özellikle 2010 yılına kadar çok düzeylerde kalmıştır.  

1980’li yıllarda uygulanan hayvancılık politikaları ile hayvancılık sektörü gerek kalite gerekse 

üretim miktarı açısından olumsuz etkilemiş ve üretici aleyhine bir tablo oluşmuştur (Demir ve 

Yavuz, 2010). Bu nedenle 1987 yılında, önemli ölçüde hayvancılık sektörünü ilgilendiren 

“Tarım Paketi” ile damızlık hayvan ithali, karma yemde sübvansiyon ödemesi, süt teşvik primi 

ödemesi başlatılmıştır (Ören ve Bahadır 2005). 1990 yılında yürürlüğe giren et teşvik pirim 

uygulaması ise 1995 yılına kadar devam etmiştir.  

Avrupa Birliği ile Ocak 1996 yılından itibaren yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşması ve 

2000 yılların başında ise Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü 

ile yapılan anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle verilen desteklemelerde 

kısıtlamaya gidilmiştir (Demir ve Yavuz, 2010). Özellikle Dünya bankası ile 2000 yılında 

yapılan anlaşma ile fiyat, gübre ve kredi gibi destekler büyük ölçüde kaldırılarak Doğrudan 

Gelir Desteği ödemeleri başlamış bu da hayvancılık sektöründe önemli bir darboğaza neden 

olmuştur. Nitekim TUİK (2020) verilerine göre 1996 yılından itibaren 2010 yılına kadar sığır 

varlığında düzenli olarak bir azalma meydana gelmiş ve Türkiye canlı hayvan ile kırmızı et 

ithalatına başlamıştır. Hayvan varlığında yaşanan azalmalarda 2001, 2008 yıllarında yaşanan 

ekonomik kriz ve 2008'de süt tozu ithalatının de etkisi büyük olup, 1995 yılında yaklaşık 55 

milyon baş olan toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı 2009 yılında 37 milyon 688 bin 

başa kadar gerilemiştir. 

2000 yılında, “Hayvancılığın Desteklenmesi Kararnamesi” ile yem bitkisi üretimine, suni 

tohumlamaya, damızlık hayvan, suni tohumlama ile soy kütüğü kayıtlarının tutulmasına 
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yönelik verilen destekler, 2004-2005 yıllarında erkek sığırlar için kg başına 5 TL et teşvik 

pirimi ödemesi ve 2006 yılında yeniden düzenlenen 10811 sayılı karara göre, hayvancılık 

faaliyetlerinde, mevcut destekleme araçlarına ek olarak, pazarlama destekleri, hayvancılık 

işletmelerinin modernizasyonu destekleri ile çevresel önlemlere yönelik tedbirler uygulamaya 

konulmuş olsa da, bu destek miktarları üreticilerin sorunlarını karşılayacak düzeyde olmamış 

ve üretimden çekilmeler meydana gelmiştir (Demir, 2009) 

2010 yılında Resmî Gazetede yayımlanan 2010/158 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi 

Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile hayvancılık destekleme politikaları yeniden 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda, hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve 

kayıt altına alınması amacıyla, anaç sığır, anaç manda, damızlık anaç koyun ve keçi, tiftik 

keçisi, ipekböceği, arı, su ürünleri yetiştiricileri başta olmak üzere suni tohumlamadan doğan 

buzağılara, yem bitkileri üretimine, çiğ süt üreticilerine, tazminatlı hayvan hastalıklarına, 

hastalıktan ari işletmelere, hayvan genetik kaynaklarının korunmasına yönelik çok yönlü 

desteklemeler uygulamaya konulmuştur. 2015 yılında da hayvancılık ile ilgili kararlar, 

08.04.2015 tarih ve 29435 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015 Yılı 

Tarımsal Desteklemelerine İlişkin Kararı (BKK) ile düzenlenmiş ve verilen destek kalemleri 

artırılmıştır. Ayrıca 25.12.2018 tarih 502 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Güneydoğu 

Anadolu (GAP), Doğu Anadolu (DAP), Doğu Karadeniz (DOKAP) ve Konya Ovası (KOP) 

kapsamındaki 41 ilde, 2019-2023 yılları arasında 10-50 baş arası kurulu büyükbaş ve 100-200 

baş arası kurulu küçükbaş hayvan işletmelerine damızlık erkek materyal (boğa, koç ve teke), 

yeni ahır/ağıl yapımı ve ahır/ağıl tadilatları ve makine alet-ekipman alımları konularında %50 

hibe desteği ile hayvancılık işletmeleri modernize edilmek amaçlanmıştır. 

Türkiye’de 2000 yılında hayvancılık desteklerinin tüm tarımsal desteklemeler içindeki payı 

%0,5 iken, 2004 yılında 249 milyon 755 bin TL olan hayvancılık desteği ile tarımsal 

desteklemeler içerisindeki payı %8’e, 2006 yılında 678.983.000 TL ile tarımsal destekleme 

içindeki payı %14,73, 2008 yılında 1.330.322 bin TL ile %22,60’a, 2019 yılında ise %30’lara 

çıkmıştır (TOB, 2020).  

Türkiye’de özellikle 2010 yılından itibaren uygulanan hayvancılık politikaları ile hayvan ıslahı, 

kaba yem üretimi, süt üretiminin ve verimliliği, işletme ölçeklerinin büyümesi ve işletmelerinin 

modernizasyonu, hayvan sağlığı ve refahı, çiftçi ve hayvan kayıt sisteminin oluşturulması gibi 

çeşitli destek kalemleri ile üretim desteklenmiştir. Bu çalışmanın amacı, 2004-2019 yılları 
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arasında, Türkiye’de verilen hayvancılık desteklerinin hayvansal üretime etkilerini ortaya 

koymaktır. 

MATERYAL VE METOT 

Çalışmanın materyalini, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) 

ait veriler oluşturmuştur. Ayrıca konu ile ilgili daha önce yapılmış literatürlerden 

faydanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS (16) paket programından faydalanılmış 

olup üretim miktarı ile destekleme miktarı arasındaki ilişki basit regresyon analizi ile 

hesaplanmıştır.  

BULGULAR  

Şekil 1’de Türkiye’de 2004-2019 yılları arasında verilen hayvancılık destek miktarı ile toplam 

hayvan sayısındaki (Büyükbaş + küçükbaş) değişim gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. incelendiğinde verilen hayvancılık destekleri ile toplam sığır varlığı arasındaki korelasyon (R) 

0,950, değişkenler arasındaki ilişki (p=0,000; p<0,01) anlamlı bulunmuştur. 

 

Yapılan regresyon analizinde oluşturulan modelin tahmini sonucu, Y= 37.534.065 + 5,886Destek 

olup, model istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (F= 128,922, p=0,000). Yapılan analizde, 

modelin determinasyon katsayısı ise (R2) 0,902 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, hayvan 

sayısındaki değişimin %90,2’si verilen hayvancılık destekleri ile açıklanmaktadır. 

Şekil 2’de Türkiye’de 2004-2019 yılları arasında üreticiye ödenen süt teşvik primi ile süt 

üretimi arasındaki ilişki verilmiştir.  
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Şekil 2 incelendiğinde ödenen süt teşvik primi ile süt üretimi arasındaki korelasyon (R) 0,937, 

değişkenler arasındaki ilişki (p=0,000; p<0,01) anlamlı bulunmuştur. Yapılan regresyon 

analizinde oluşturulan modelin tahmini sonucu, Y= 8.054,096 + 16,656Destek olup, model 

istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (F= 86,060, p=0,000). Yapılan analizde, modelin 

determinasyon katsayısı ise (R2) 0,878 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, süt üretimindeki 

artışın %87,8’si ödenen süt teşvik primi ile açıklanmaktadır. 

TARTIŞMA 

Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan kişilerin gelir seviyesi, sanayi ve hizmetler sektöründe 

çalışanlara göre çok düşük düzeylerde kalması nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

tarafından üretimin devamlılığının sağlanması için desteklenmektedir. Nitekim gelir düzeyi 

düşük olan üreticiler üretimden çekilerek diğer sektörlere geçiş yapmaları, makro düzeyde 

sosyo-ekonomik sorunlara yol açmaktadır (Buğrahan, 2019). Tarım ve hayvancılık sektörünün 

diğer sektörlere göre gelir düzeyinin düşük olmasında, talebin gelir esnekliğinin düşük olması 

etkilidir. Nitekim Engel Kanuna göre tüketicilerin geliri artıkça tarım ve hayvansal ürünlere 

olan talebi gelirlerine oranla nispi olarak azalırken, diğer sektörlere ayırdığı pay o oranda 

artmaktadır. Bitkisel ve hayvansal ürünlerde talebin gelir esnekliğinin yanı sıra arz esnekliğinin 

düşük olması, piyasa koşullarının istikrarsız olması ve oligopson bir yapıda olması, bu 

sektörlerin devlet müdahalesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda dünyada birçok ülke değişen 

oranlarda ve miktarlarda da olsa piyasalarda üretim ve fiyat istikrarı sağlamak için pazar fiyatı 

desteği, ucuz ve/veya karşılıksız girdi temini, ihracat desteği ve ithalat engeli gibi çeşitli 

politikalarla üreticilerin gelir düzeyi yükseltilmeye çalışılmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği’nde 

2000 yılların başından itibaren kademeli olarak verilen destek miktarını düşürmekle beraber 
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üreticiler ağırlıklı olarak pazar - fiyat garantisi sağlanarak desteklenmektedir. Avrupa 

Birliği’nde et ve süt ürünleri ortak piyasa düzenine dahil olup, bu ürünlerde pazar garantisi söz 

konusudur (Ören ve Bahadır 2005; Kamacı, 2006). Amerika’da ise en fazla desteklenen 

hayvansal ürün süt olup, süt üreticisine sağlanan desteklerde daha çok fiyat destekleri ile üretici 

birliklerine sağlanan desteklerden oluşmaktadır. Ayrıca Amerika’da girdi kullanımına dayalı 

ödemelerde yapılmaktadır (Ören ve Bahadır 2005) 

Destekleme politikaları, hayvancılık sektöründe devlet müdahalesinin en etkin yöntemlerinden 

biri olup verilen desteklemelerin sektörün alt yapı sorunlarını azaltması ve üretimi artırması 

beklenmektedir. Oysa Türkiye’de hayvancılığı geliştirmek için uygulanan destekleme 

politikaları, yıllar itibariyle farklılıklar göstermekle beraber, her dönem farklı yöntemler 

kullanılmıştır. Türkiye 2000’li yıllardan önce daha çok geleneksel destekleme politikaları olan 

pazar fiyatı, kredi desteği, temel girdi desteği gibi üreticilerin gelirini yükselten politikalar 

kullanmıştır (Demir, 2009). Fakat ülkede yaşanan sorunlar, destekleme politikalarından 

beklenen işlevlerin yerine getirilememesi ve uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler ile 

birlikte 2000’li yıllardan sonra destekleme politikalarında yapısal bir değişikliğe gidilmiş 

olmasına rağmen verilen hayvancılık desteklerinin, bitkisel üretime kıyasla süreklilik arz 

etmemesi ve destek miktarlarının yetersiz olması ve destekleme politikalarının uygulanması 

için yeterli alt yapının bulunmaması nedeniyle hayvancılıkta istenen üretim hedeflerine 

ulaşılamamış ve üretim-sanayi entegrasyonu tam olarak sağlanamamıştır (Sayın 2001; Demir 

2009; Demir Ayvazoğlu ve Aydın, 2020) 

Gerek verilen desteklerinin yetersizliği gerekse üretilen hayvansal ürünler için pazar-fiyat 

garantisinin sağlanamaması ve bu bağlamda gerçekleşen fiyat istikrarsızlığı üreticilerin dönem 

dönem üretimden çekilmelerine neden olmuş ve ülke ithalat yapmak durumundan kalmıştır. 

2010 yılından itibaren gerek artan canlı hayvan ve karkas et ithalatı kadar verilen destek 

miktarındaki artış üretimi olumlu etkilemiştir (Demir Ayvazoğlu ve Aydın, 2020). Özellikle 

2010-2020 yıllarını kapsayan dönemde hayvan ıslahı, kaba yem üretiminin artırılması, et ve süt 

verimliliğin artırılması, işletmelerin ihtisaslaşması ve hayvancılık işletmelerinin 

modernizasyonu, hayvan sağlığı ve refahı, çiftçi kayıt sistemi ve hayvan kimlik sisteminin 

teşviki, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile kırsal kalkınmaya yönelik 

desteklemeler yapılmıştır.  

Son dönemlerde kırsal kalkınmanın ön planda tutulmaktadır. Nitekim Türkiye’nin özellikle 

doğu ve güneydoğu bölgelerinde hayvan varlığının yanı sıra kırsal kesimde istihdam edilen kişi 
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sayısı fazla olmasına rağmen, bu bölgelerde altyapı ve pazarlama kanallarının yetersiz olması, 

eğitim ve işletme ölçeği itibariyle meydana gelen gelişmelerin ve yapısal değişikliklerin yavaş 

oluşması, bölgeler arasındaki ekonomik gelişme farklılığını olumsuz etkilediği gibi üreticilerin 

piyasa koşullarına uygun üretim yapmalarını engellemektedir (Buğrahan, 2019). Bu bağlamda 

uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarında bu bölgelerde yaşayan üreticinin refah düzeyi 

artırarak, üretimde kalmalarını sağlayacak kırsal kalkınma programları ile üretim-sanayi 

entegrasyonun oluşturulması önem arz etmektir.  

Sonuç olarak yapılan çalışmada hayvancılığa verilen destek miktarı arttıkça hayvan sayısında 

ve sanayiye giden hayvansal ürün miktarının arttığı belirlenmiştir. Hayvancılık destekleme 

politikalarında işletmelerinin modenizasyonu ve örgütlenmesi teşvik edilerek, üretilen 

ürünlerde pazar ve fiyat garantisinin sağlanması, üretim-sanayi entegrasyonun artırılması ve 

üreticilerin sosyo-ekonomik ve bölgesel farklılıkları dikkate alınarak desteklemelerin sürekli, 

yeterli ve zamanında yapılması üretimi ve verimliliği artıracağı muhakkaktır.  
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ÖZET 

Kuzukulağı (Rumex acetosa L.), Polygonaceae familyasına ait çok yıllık bir bitkidir. 

Kuzukulağı yaprakları çiğ veya pişmiş olarak tüketilir. Kuzukulağının kuliner kullanım alanı 

geniş olup, özellikle salatalara, çorbalara ve soslara eklenmektedir. Geleneksel olarak tıbbi bitki 

olarak kullanılan kuzukulağı, vitaminler, mineraller, flavonoidler ve antioksidan kapasiteye 

sahip polifenoller gibi birçok besin maddesi içermektedir. Kuzukulağının yüksek oksalik asit 

içeriği ekşi tada neden olmaktadır. Kuzukulağı çabuk bozulan bir bitkidir ve hasattan sonra kısa 

sürede tüketilmelidir. Kuzukulağının kurutulması, tüketim süresini uzatarak bu bitkinin insan 

beslenmesine daha fazla dâhil olmasına yardımcı olabilir. Mikrodalga kurutma, geleneksel 

kurutmaya göre işlem basitliği, düşük bakım maliyetleri ve yüksek kurutma hızı gibi birçok 

avantaj sunar. Bu çalışmada, kuzukulağı yapraklarının mikrodalga tekniği ile kurutulması 

işlemi matematiksel modellerle açıklanmış ve kurutulmuş yaprakların rehidrasyon yeteneği 

değerlendirilmiştir. Kuzukulağı yaprakları, 180 W, 360 W, 600 W ve 900 W güç seviyeleri 

kullanılarak bir mikrodalga fırında (2450 MHz) kurutulmuştur. Kurutma süresi, güce bağlı 

olarak 270 ila 705 s arasında değişmiştir. Kurutma eğrilerini tanımlamak için üç matematiksel 

model (Newton, Page ve Logistic) kullanılmıştır. Uyum iyiliği parametrelerine (χ2 ve R2) dayalı 

olarak, Lojistik modeli 180, 360 ve 900 W'ta deneysel verilere en iyi uyumu sağlarken, 600 

W'ta Page modeli en iyi uyumu vermiştir. Rehidrasyon yeteneği, 0.24 ila 0.30 arasında 

değişmiş, ancak mikrodalga güç seviyeleri arasında anlamlı bir fark (p> 0.05) bulunmamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Rumex acetosa, mikrodalga kurutma, matematiksel modelleme, 

rehidrasyon yeteneği 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 351 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

MICROWAVE DRYING OF GARDEN SORREL (Rumex acetosa) LEAVES: 

MATHEMATICAL MODELING AND REHYDRATION ASPECTS 

 

 

ABSTRACT 

Garden sorrel or simply sorrel (Rumex acetosa L.) is a perennial plant in the family 

Polygonaceae. The leaves of sorrel are consumed as raw or cooked. Sorrel has many culinary 

uses, and added especially to salads, soups, and sauces. Traditionally used as a medicinal plant, 

sorrel contains many nutrients including vitamins, minerals, flavonoids and polyphenols with 

antioxidant capacity. The high oxalic acid content of sorrel gives rise to acidulous taste. Sorrel 

is a perishable plant, and must be consumed soon after harvest.  Drying sorrel may extend the 

consumption period, and help this plant be incorporated more into human nutrition. Microwave 

drying offers many advantages over conventional drying such as process simplicity, low 

maintenance costs, and rapid drying rates. In this study, microwave drying of sorrel leaves was 

investigated by describing the process with mathematical models and assessing the rehydration 

ability of dried leaves. Sorrel leaves were dried in a microwave oven (2450 MHz) using power 

levels of 180 W, 360 W, 600 W, and 900 W. The drying time ranged from 270 to 705 s 

depending on the power. Three mathematical models, Newton, Page, and Logistic models, were 

used to describe the drying curves. Based on goodness-of-fit parameters (χ2 and R2), Logistic 

model provided best fit to the experimental data at 180, 360, and 900 W, while Page model was 

the best model at 600 W. The rehydration ability, which ranged from 0.24 to 0.30, did not show 

a significant difference (p>0.05) between microwave power levels. 

Keywords: Rumex acetosa, microwave drying, mathematical modeling, rehydration ability 
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GİRİŞ 

Kurutma, suyun uzaklaştırılması ile gıdaların raf ömrünü uzatmak amacı ile kullanılan gıda 

muhafaza yöntemlerinden biridir. Kurutulan gıdaların nem seviyesi mikroorganizma gelişimini 

engelleyecek düzeye düşürülmektedir. Kurutma ile su aktivitesi düşürülen gıdalarda hem 

mikrobiyal aktivite hem de raf ömrü süresince fiziksel ve kimyasal değişimlerin en aza 

indirilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca; kurutma diğer birçok muhafaza yöntemine nazaran 

daha ucuz ve daha basit bir yöntem olup, gerek işçilik ve ekipman ve gerekse ürünlerin 

taşınması ve depolanması açısından daha az masraflıdır (Cemeroğlu, 2004).  Bunun yanı sıra, 

kurutma yöntemi yeni organoleptik özelliklere sahip gıdaların geliştirilmesinde ve 

üretilmesinde rol oynamaktadır. Böylelikle, kurutma teknolojisinden faydalanarak gıda 

sektöründe daha geniş bir ürün yelpazesi ve yeni pazarların oluşturulması mümkündür.  

En çok bilinen ve geleneksel olarak kullanılan kurutma yöntemi, gıdaların güneş altında 

bekletilmesidir. Güneşte kurutmanın maliyeti oldukça düşüktür, ancak gıdanın güneşte 

kurutulması sırasında çevre kirliliği, hava kirliliği, böceklenme, tozlanma vs. gibi birtakım 

sorunlar meydana gelebilir (Cemeroğlu, 2004). Ayrıca, güneşte kurutma oldukça yavaş 

olduğundan zaman açısından tasarruf sağlamaz. Bu yüzden, zaman içinde gerekli hijyen 

koşullarının rahatlıkla sağlanabildiği ve daha kısa sürede kurutma işleminin gerçekleştirildiği 

tepsili kurutucu, tünel tipi kurutucu, vakum kurutucu, döner tamburlu kurutucu, püskürtmeli 

kurutucu, liyofilizatör vs. gibi çok sayıda ekipman geliştirilmiştir (Geankoplis, 2015).  

Kurutma prosesi için umut vadeden yöntemlerden biri de mikrodalga teknolojisidir.  

Mikrodalga 300 MHz ve 300 GHz arasında frekansa sahip elektromanyetik dalgalardır (Regier 

ve ark., 2017). Mikrodalga ısıtma çeşitli endüstriyel ve evsel uygulamalarda sıklıkla 

kullanılmaktadır (Meda ve ark., 2017). Mikrodalga ısıtmanın popülerliğini destekleyen 

faktörler arasında, insanların hızlı yaşam tarzına çok iyi uyarlanmış olması, kullanım kolaylığı, 

düşük bakım ve hızlı ısıtma sayılabilir (Meda ve ark., 2017). Mikrodalga cihazı, bir mikrodalga 

kaynağı (çoğu durumda magnetron), bir dalga kılavuzu ve bir aplikatörden oluşmaktadır 

(Regier ve ark., 2017). Kurutma işlemlerinde mikrodalga fırınlarla ısıtma, özellikle gıdanın su 

bakımından zengin olan kısımları ısıtıldığından eşsiz  bir avantaja sahiptir (Gaukel ve ark., 

2017).  

Kuzukulağı (Rumex acetosa L.), Kuzukulağıgiller (Polygonaceae) familyasına ait çok yıllık bir 

bitkidir (Bello ve ark., 2019). Yaprakları çiğ veya pişmiş olarak tüketilir. Kuzukulağının kuliner 

kullanım alanı geniş olup, özellikle salatalara, çorbalara ve soslara eklenmektedir. Geleneksel 

olarak tıbbi bitki olarak kullanılan kuzukulağı, vitaminler, mineraller, flavonoidler ve 
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antioksidan kapasiteye sahip polifenoller gibi birçok besin maddesi içermektedir. 

Kuzukulağının yüksek oksalik asit içeriği ekşi tada neden olmaktadır (Korpelainen ve 

Pietiläinen, 2020). Kuzukulağı çabuk bozulan bir bitkidir ve hasattan sonra kısa sürede 

tüketilmelidir. Kuzukulağının kurutulması, tüketim süresini uzatarak bu bitkinin insan 

beslenmesine daha fazla dâhil olmasına yardımcı olabilir.  

Bu çalışmada, besin değeri yüksek bitkisel gıdalardan olan kuzukulağı yapraklarını mikrodalga 

tekniği ile kurutarak kuruma parametrelerinin belirlenmesi, kuruma eğrilerinin matematiksel 

modellerle açıklanması ve kurutulmuş kuzukulağı yapraklarının rehidrasyon yeteneğinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Kuzukulağı örnekleri 

Taze kuzukulağı yerel bir marketten satın alınmıştır. Aynı gün içinde deneylerde kullanılmak 

üzere laboratuvara getirilmiştir. Bir nem tayin cihazı (MOC63u, Shimadzu, Japonya) 

kullanılarak, kuzukulağı yapraklarının nem ve kuru madde miktarı belirlenmiştir. 

Kurutma İşlemi 

Kuzukulağı yaprakları sap kısımlarından ayrılarak cam bir petri kabı içine tek sıra halinde 

yerleştirilmiştir. Kurutma laboratuvar tipi bir mikrodalga (2450 MHz) fırında (HMT84M651, 

Bosch, Stuttgart, Almanya) 180 W, 360 W, 600 W ve 900 W güç seviyelerinde yapılmıştır. 

Kurutma esnasında 15 s aralıklarla örneklerin tartımı yapılmış ve sabit tartıma ulaşılana dek 

kurutma işlemi devam etmiştir.  

Matematiksel Modeller 

Kurutma kinetiğinin incelenmesi için kuruma süresine bağlı olarak nem oranını (1) tahmin eden 

üç farklı model (Newton, Page ve Logistic) kullanılmıştır (Soysal ve ark., 2006):  

𝑀𝑅 =  
𝑀−𝑀𝑒

𝑀0−𝑀𝑒
                                                                                                                                  (1) 

Eşitlik (1)’de MR, nem oranını; M, t anındaki nem miktarını (kg H2O/kg kuru madde); M0 

başlangıç nem miktarını; Me, denge nem miktarını (0 kabul edilir) göstermektedir. 

Newton, Page ve Logistic Model eşitlikleri sırasıyla Eşitlik (2), (3) ve (4)’te verilmiştir. 

𝑀𝑅 = 𝑒−𝑘𝑡                                                                                                                                  (2) 

𝑀𝑅 = 𝑒(−𝑘𝑡𝑛)                                                                                                                             (3) 

𝑀𝑅 =
𝑏

1+𝑎 𝑒𝑘𝑡                                                                                                                              (4) 

Bu eşitliklerde k, n, a ve b model parametrelerini ifade etmektedir. 
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Model parametreleri, MINITAB 17 (State College, PA) istatistik programında doğrusal 

olmayan regresyon ile belirlenmiştir. Kurutma eğrisini en iyi açıklayan modelin seçimi, uyum 

iyiliği parametrelerine (χ2 ve R2) dayalı olarak yapılmıştır.  

Rehidrasyon yeteneğinin ölçümü 

Kurutulmuş bitki yaprakları 25°C’deki saf su içinde rehidre edilmiştir. Yaklaşık 2 g kuru örnek, 

250 mL’lik bir beher içinde 100 mL suya eklenmiştir. 20 saat bekletildikten sonra, örnek bir 

süzgeç yardımı ile süzülmüş ve kağıt havlu ile örnek yüzeyindeki fazla nem alınmıştır (Salarikia 

ve ark., 2017). Örneklerin kuru madde içerikleri bir nem tayin cihazı kullanılarak belirlenmiştir. 

Rehidrasyon yeteneği, Lewicki (1998)’in vermiş olduğu rehidrasyon modeli kullanılarak 

hesaplanmıştır. Bu modelde, materyallerin rehidrasyon yeteneğini ortaya koymak için iki eşitlik 

kullanılmaktadır. Birinci eşitlik Le Loch-Bonazzi ve ark. (1992) tarafından önerilen birinci 

eşitlik “su absorpsiyon kapasitesi”ni vermektedir (5): 

𝑊𝐴𝐶 =
𝑀𝑟(100−𝑠𝑟)−𝑀𝑑(100−𝑠𝑑)

𝑀𝑜(100−𝑠𝑜)−𝑀𝑑(100−𝑠𝑑)
                                                                                                   (5) 

Burada WAC (water absorption capacity) su absorpsiyon kapasitesini; Mr ve sr sırasıyla rehidre 

edilmiş örneğin kütlesi ve kuru madde miktarını (% olarak); Md ve sd kurutulmuş örneğin kütlesi 

ve kuru madde miktarını (% olarak); Mo ve so ise kurutulmamış örneğin kütlesi ve kuru madde 

miktarını (% olarak) ifade etmektedir. 

İkinci eşitlik (6) ise yine Lewicki (1998) tarafından önerilmiş olup, materyallerin çözünen 

maddeleri tutma yeteneğini ortaya koymaktadır.  

𝐷𝐻𝐶 =
𝑀𝑟∙𝑠𝑟

𝑀𝑑∙𝑆𝑑
                                                                                                                                 (6) 

Burada DHC (dry matter holding capacity) kuru madde tutma kapasitesidir. 

Buna göre ürünün rehidrasyon yeteneği (RA, rehydration ability)  WAC ile DHC’nin çarpımına 

eşittir (7) (Lewicki, 1998): 

𝑅𝐴 = 𝑊𝐴𝐶 ∙ 𝐷𝐻𝐶                                                                                                                        (7) 

RA indeksi 0 ila 1 arasında bir değer almaktadır. 

İstatistiksel analiz 

Çalışma 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Elde edilen veriler, İstatistik programı Minitab 

17’de Genel Doğrusal Model kullanılarak, %95 güven aralığında Tukey yöntemi ile analiz 

edilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kuzukulağı yapraklarının farklı mikrodalga güçleri kullanılarak kurutulması için gerekli olan 

süreler ve matematiksel modellerin deneysel verilere ne kadar uyum sağladığını gösteren uyum 

iyiliği parametreleri Çizelge 1’de verilmiştir. Buna göre, kurutma süresi 270 ila 705 s arasında 

değişmekte olup, beklenildiği üzere mikrodalga gücü arttıkça kurutma süresinde genel bir 

azalma gözlenmiştir. Uyum iyiliği parametrelerinden χ2 en düşük ve R2 en yüksek (1’e yakın) 

olan değerleri veren model, deneysel verilere uyum açısından en iyi model olarak seçilmiştir. 

Bu durumda, 180, 360 ve 900 W’da Logistic modeli, 600 W’da ise Page modeli en iyi modeldir. 

Burada dikkati çeken bir nokta da aslında üç modelin de verilere oldukça iyi uyum sağlamaları 

ve özellikle Logistik ve Page modellerinin birbirine çok yakın uyum iyiliği parametre değerleri 

vermesidir. Reyhan, yaban kerevizi, nane, güveyotu, maydanoz ve rokanın mikrodalga-

konvektif kurutma tekniği ile kurutulduğu Śledź ve ark. (2013)’nın çalışmasında, kurutma 

kinetiği farklı matematiksel modeller kullanarak incelenmiş ve 300 W-40°C’de deneysel 

verilere en iyi uyumu gösteren modelin Logistic model olduğu belirtilmiştir. Eştürk (2012) ise 

mikrodalga-konvektif kurutma uygulaması ile dereotu yapraklarının kurutulmasını incelediği 

çalışmada, Page modelinin kuruma eğrilerini yeterli derecede tanımlayabildiğini bildirmiştir. 

Çizelge 1. Kuzukulağı yapraklarının kuruma süreleri ve matematiksel modellerin uyum iyiliği 

parametreleri 

Mikrodalga gücü (W) Kuruma süresi (s) Model 

Model uyum iyiliği 

parametreleri 

χ2 R2 

180 705 

Newton 0.000412 0.9932 

Page 0.000420 0.9931 

Logistic 0.000352 0.9941 

360 705 

Newton 0.000673 0.9855 

Page 0.000455 0.9902 

Logistic 0.000429 0.9910 

600 435 

Newton 0.000459 0.9925 

Page 0.000131 0.9982 

Logistic 0.000137 0.9982 

900 270 

Newton 0.003084 0.9671 

Page 0.000152 0.9987 

Logistic 0.000151 0.9988 

 

Kuzukulağının mikrodalga tekniği ile kurutulmasında kullanılan modellerin parametreleri 

Çizelge 2’de görülmektedir. Buna göre Newton modeli tek parametreli (k), Page modeli iki 

parametreli (k ve n) ve Logistic modeli üç parametreli (b, a, k) olup, parametre sayısı en çok 

olan model en iyi model olarak seçilmiştir. Aslında, bir modelin parametre sayısı arttıkça 
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verilere uyum kabiliyetinin artması beklenmektedir (van Boekel, 2009). Ancak, çok parametreli 

bir modelin de ampirik olmasına bağlı olarak parametreleri anlamsızlaşmaktadır. 

 

Çizelge 2. Kuzukulağı yapraklarının kurutulmasında kullanılan modellerin parametreleri 

Mikrodalga gücü (W) Model Model parametreleri 

180 

Newton k: 0.0101 
  

Page k: 0.0106 n: 0.9905 
 

Logistic b: 3.7747 a: 2.9740 k: 0.0112 

360 

Newton k: 0.0193 
  

Page k: 0.0077 n: 1.2215 
 

Logistic b: 1.6622 a: 0.6855 k: 0.0301 

600 

Newton k: 0.0279 
  

Page k: 0.0104 n: 1.2639 
 

Logistic b: 1.7291 a: 0.7183 k: 0.0439 

900 

Newton k: 0.0347 
  

Page k: 0.0014 n: 1.9303 
 

Logistic b: 1.0998 a: 0.0917 k: 0.1013 

 

Şekil 1’de, kuzukulağı yaprakları için seçilen en iyi modellerin farklı mikrodalga güçlerinde 

elde edilen kurutma verilerine uyumu görülmektedir. Bu grafiklere göre, seçilen modeller 

deneysel verilere oldukça iyi uyum sağlamıştır ve kurutma oranlarının tahmin edilmesinde 

kullanışlı birer araç olabilir. Grafiklerdeki eğrilere bakıldığında mikrodalga gücü arttıkça, 

kuruma oranlarının çok daha hızlı bir şekilde düşerek sabitlenme durumuna geldikleri 

görülmektedir. 
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Şekil 1. Kuzukulağı yaprakları için farklı mikrodalga güçlerinde elde edilen kurutma verilerine seçilen 

modellerin uyumu 

 

Mikrodalga tekniği ile kurutulan kuzukulağı yapraklarının rehidrasyon yetenekleri Çizelge 3’de 

verilmiştir. Buna göre rehidrasyon yeteneği 0.24 ila 0.30 arasında değişmesine karşın, 

mikrodalga güçleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Ancak, mükemmel 

bir rehidrasyon yeteneği 1 ile ifade edildiğinden, kurutulmuş örneklerin rehidrasyon 

yeteneklerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Sarimeseli (2011)’in yaptığı çalışmada; 

kişniş yapraklarının mikrodalga tekniği ile kurutulması sonucu rehidrasyon kapasitelerinin 180-

900 W aralığında 0.401 ila 0.291 değerleri arasında değiştiği bildirilmiştir. 

Çizelge 3. Kurutulan kuzukulağı yapraklarının rehidrasyon yetenekleri 

Mikrodalga gücü (W) Rehidrasyon yeteneği (RA)* 

180 0.26 ± 0.02A 

360 0.29 ± 0.01A 

600 0.30 ± 0.05A 

900 0.24 ± 0.02A 
*Aynı harfi taşımayan değerler, birbirinden anlamlı olarak farklıdır (p<0.05). 
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SONUÇ 

Kuzukulağı yaprakları mikrodalga tekniği kullanılarak çok hızlı bir şekilde kurutulmuştur. 

Genel olarak Lojistik modeli, kurutma verilerine diğer iki modelden daha iyi uyum sağlamıştır. 

Rehidrasyon yeteneği düşük olmasına rağmen, mikrodalga güç seviyeleri arasında anlamlı bir 

fark (p> 0.05) bulunmamıştır. Bu çalışma, mikrodalga tekniğinin kuzukulağı yapraklarının hızlı 

ve etkin bir şekilde kurutulması için uygun bir yöntem olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın 

devamı olarak, mikrodalga tekniği ile kurutma işleminin kuzukulağının kalite parametreleri 

üzerine etkileri araştırılması hedeflenmektedir. 
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ÖZET 

Etlik piliçlerde gelişmeyi teşvik etmek, hayvan sağlını korumak ve yemden yararlanımı 

iyileştirmek amacıyla kullanılan yem katkı maddeleri son yıllarda büyük bir değişim 

göstermektedir. Antibiyotiklerin tüketicilerin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin anlaşılması 

ve yem katkı maddesi olarak kullanımının yasaklanması bu değişim üzerinde etkili olmuştur. 

Bu aşamadan sonra etlik piliç yemlerinde kullanılması düşünülen farklı maddeler üzerinde 

(probiyotik, enzim, organik asitler vb.) araştırmalar hız kazanmıştır. Bu alternatif ürünler içinde 

esansiyel yağlar, özellikle turunçgil meyvelerin kabuk esansiyel yağları, diğerlerine göre daha 

ilgi çekmektedir. Turunçgil kabuğu esansiyel yağlarının içerdiği aktif bileşenlerin etlik 

piliçlerde gelişmeyi teşvik edici, bağırsak mikroflorası ve morfolojisini iyileştirici özellikleri 

öne çıkmaktadır. Bu derlemede turunçgil kabuğu esansiyel yağlarının etlik piliçlerin 

beslenmesinde alternatif katkı maddesi olarak kullanımı yönelik çalışmalar incelenmiştir.  

Anahtar Sözcük: Etlik piliç, besleme, turunçgiller 
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THE USE OF CITRUS FRUITS IN THE FEEDING OF BROILERS 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Feed additives that used in broilers to promote growth, protect animal health and improve feed 

utilization have shown a great change in recent years. Understanding the negative effects of 

antibiotics on the health of consumers and banning their use as feed additives have had an 

impact on this change. After this stage, the researches on different substances (probiotics, 

enzymes, organic acids etc.) that are considered to be used in broiler feed have been accelarated. 

Among these alternative products, the essential oils, especially citrus peel essential oils, attract 

more attention than other ones. The active ingredients in citrus peel essential oils have stepped 

forward in their ability to stimulate growth and improve intestinal microflora and morphology 

in broilers. In this review, studies on the use of citrus peel essential oils as an alternative additive 

in feeding broilers were examined. 

Keywords: Broiler, feeding, citrus 
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Giriş 

Etlik piliç yetiştiriciliğinde yem giderleri işletme giderlerinin yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. 

Yemlerin etkin bir şekilde sindirilmesi, işletmenin karlılığını doğrudan etkileyen bir faktördür. 

Bu amaca yönelik karma yemlere yem katkı maddeleri katılmaktadır. Yem katkı maddeleri etlik 

piliçlerde performans artırıcı, hayvan sağlığını koruyucu, bağırsak mikroflorası ve morfolojisini 

iyileştirici olarak kullanılmaktadır. Etlik piliçlerde yem katkı maddesi olarak kullanılan 

antibiyotiklerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve artan tüketici hassasiyetleri 

alternatif yem katkı maddesi arayışlarını tetiklemiştir. Bu amaçla organik asit (Bozkurt ve ark., 

2009; Krishan,and Narang, 2014; Grashorn, 2010; Wenk, 2003),  prebiyotik (Bozkurt ve ark., 

2009; Krishan and Narang, 2014; Grashorn, 2010; Wenk, 2003) probiyotik (Krishan and 

Narang, 2014; Grashorn, 2010; Wenk, 2003) ve esansiyel yağların (Krishan and Narang, 2014; 

Grashorn, 2010; Wenk, 2003), etlik piliçlerde performans arttırıcı ve sağlık koruyucu olarak 

kullanımına yönelik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bu ve benzeri araştırmalar farklı 

bitkilerden elde edilen esansiyel yağların, etlik piliç üretiminde antibiyotiklerin yerine ikame 

edilebilecek güvenli ve etkili bir yem katkı maddesi olarak görülmesinin önünü açmıştır. Geniş 

bir coğrafyada yetiştiriciliğinin yapılması ve farklı sektörlerde kullanıldıktan sonra posa ve 

kabuk gibi atık ürünlerinin hayvan yemi olarak değerlendirilebileceği düşüncesi, turunçgil 

esansiyel yağları ile yapılan çalışmaları ilgi odağı haline getirmiştir.  

Turunçgillerin anavatanı Çin, Güneydoğu Asya ve Hindistan olarak bilinse de, subtropik 

iklimin görüldüğü ülkelerde de yetiştiriciliği yapılmaktadır. Turunçgiller; portakal, mandalina, 

limon, altıntop, turunç gibi ekonomik değeri yüksek çeşitleri içeren, subtropik iklim isteği olan 

bir bitki topluluğudur. Dünyada 9,2 milyon hektarlık alanda yapılan turunçgil üretimi 

yapılmaktadır. Türkiye turunçgil üretiminde %3,3 pay ile dünyada 7. sıradadır. Ülkemizde 2019 

yılında 4,3 milyon ton turunçgil üretimi yapılmıştır (TÜİK, 2020). Dünyada ve ülkemizde 

meyve suyu endüstrisi için iyi bir kaynak olan turunçgillerin suyunun alınmasından sonra kalan 

posa, hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Ancak meyve suyu endüstrisinde gelişen yeni 

teknolojiler ve separatörler ile kabuk esansiyel yağı hassas bir şekilde ayrı ve saf olarak elde 

edilebilmektedir. (Sevim ve ark., 2020). Dünyada üretilen esansiyel yağların 1/3 ‘nü portakal 

kabuğu esansiyel yağı oluşturmaktadır ( Wang ve ark., 2019). 

Esansiyel yağ ve flavonoidler portakal (Citrus sinensis), limon (Citrus limon) ve bergamot 

(Citrus bergamia) gibi turunçgillerin kabuk kısmında yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Bu 

kısımlar limonen ve γ-Terpinene gibi uçucu yağları oldukça yüksek miktarda içermektedir 

Portakal, limon ve bergamot kabuk yağının en önemli bileşeni olan limonenindir (Erhan ve ark, 
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2017; Bölükbaşı ve ark, 2010). Turunçgil kabuk esansiyel yağ içerikleri Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

Çizelge 1. Turunçgil Kabuk Esansiyel Yağ kompozisyonları 
Limon Kabuk Esansiyel yağı Portakal Kabuk Esansiyel Yağı Bergamot Kabuk Esansiyel Yağı 

Bileşikler  % Bileşikler  % Bileşikler  % 

Limonen 47 Limonen 94 Limonen 37 

γ-Terpinene 17 γ-Terpinene 0.21 γ-Terpinene 6.9 

beta –pinene 4.7 1-beta –pinene 0.57 1-beta –pinene 6.2 

Alpha pinene 1.8 Alpha pinene 0.45 Alpha pinene 1.3 

 

Turunçgiller A vitamini (karotinoidler ve kriptoksantin), B vitamini (tiamin, riboflavin, niasin, 

pirodoksin), C vitamini ve mineraller (Ca, Fe, Mg, K) bakımından zengindirler. Turunçgil 

meyveleri, sindirim sistemini uyarıcı, iştah açıcı, anti-mikrobiyal, antioksidan, bağışıklık 

uyarıcı, anti-obezite ve kolesterol düşürücü özellikler dahil olmak üzere çok sayıda yararlı 

etkilere sahiptir. Birçok ülkede yetiştiriciliğin yapılması, endüstriyel bir ürün olması, kabuk 

yağlarının kolay tedarik edilmesi, atık maddenin ekonomiye kazandırılması, hayvan ve insan 

sağlığı üzerinde olumlu etki yapması etlik piliçlerin beslenmesinde kullanılacak alternatif katkı 

maddesi olarak değerlendirilmektedir. Bu özelliklere sahip turunçgiller kabuk yağlarının etlik 

piliç üretimindeki oluşturacağı etkiler yeterince araştırılmamıştır. Bu sebeple, bu derlemede 

turunçgil kabuk yağları ile ilgili çalışmalar konu edinilmiştir. 

Turunçgil kabuğu esansiyel yağlarının performans üzerine etkileri 

Etlik piliç yetiştiriciliğinde işletmelerin sürdürülebilirliği için yem maliyeti önemli bir 

unsurdur. Yetiştiricilik açısından yemden yararlanma etkinliğinin artırılması, daha yüksek canlı 

ağırlık ve karkas kalitesinin iyileştirilmesi konuları öne çıkmaktadır (Griggs ve Jacob, 2005). 

Etlik piliç rasyonlarına ilave edilen turunçgil kabuk yağlarının bahsi geçen hususlara olan 

etkisini belirlemek amacıyla birçok çalışma yürütülmüştür.  Aydın ve ark., (2018) etik piliç 

rasyonlarına farklı (0, 50, 100, 150 mg/kg) portakal kabuk yağı ilavesinin canlı ağırlığı 

artırdığını, yemden yararlanma oranı iyileştirdiğini bildirmişlerdir. Erhan ve Bölükbaşı, (2017) 

turunçgil kabuk yağlarının yem tüketimi azalttığı, yemden yararlanmayı arttırdığını ifade 

etmişlerdir. Alçicek ve ark. (2003) yaptıkları çalışmada turunçgil kabuk yağlarının bulunduğu 

esansiyel yağ karışımının etlik piliçlerde canlı ağırlık ve yemden yaralanmayı arttırdığını 

rasyona 48 mg/kg seviyesinden fazla esansiyel yağ karışımının ilavesinin yararlı bir etki 

oluşturmayacağını belirtmişlerdir. Etlik piliçlerle yapılan diğer bir çalışmada (Ebrahimi ve ark., 

2014), denemenin ilk 21 gününde bazal rasyona 1250 mg/kg, tüm deneme dönemi boyunca (42 

gün) 1000 ve 1250 mg/kg turunçgil kabuk yağı ilavesinin yem değerlendirme katsayısını önemli 
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derecede düşürdüğü, denemenin ilk 21 gününde 1000 mg/kg turunçgil kabuk yağı ilavesinin ise 

deneme sonu canlı ağırlığını önemli derecede düşürdüğü bildirilmiştir 

Turunçgil kabuğu esansiyel yağlarının bağırsak gelişimi ve bağırsak sağlığı üzerine 

etkileri 

Etlik piliçlerde performans, yemlerin sindirilmesine ve emilimine bağlıdır. Yoğun yetiştiriciliğe 

bağlı olarak hayvanların yaşadığı stress bağırsak sağlığını etkilemektedir. Bu sebeple bağırsak 

sağlığı etkilemeye yönelik rasyon hazırlamak, kanatlı hayvan endüstrisinde hızla artmaktadır. 

İyileştirilmiş bağırsak sağlığı, yemden azami yararlanmaya ve optimum büyüme oranlarına 

erişebilmek için önemlidir. Bağırsak mukozası konakçı ile hayvan arasında bir bariyer işlevi 

görür. Bağırsak mukozasının fonksiyonları üzerinde belirleyici olan etmenlerden en önemlisi 

bağırsak bölümlerindeki epitel hücreleri, mukus tabakası, mikrobiyota ve bağışıklık hücreleri 

arasındaki dinamik dengedir. Bu dengenin besleme ile yönetilmek istenilmesi güncel bir 

konudur ve araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda çeşitli 

bulgular bildirilmiştir. Erhan ve Bölükbaşı, (2017) etlik piliç rasyonlarına 1, 2 ve 3 ml/kg 

oranında turunçgil kabuk yağı ilave ettikleri çalışma sonucunda turunçgil kabuğu yağlarının 

bağırsak mikro florası ve jejunum morfolojik özellikleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu 

ifade etmişlerdir. 3 ml/kg portakal kabuğu yağı ilavesinin diğer gruplara göre jejunumda laktik 

asit bakteri sayısını ve villus miktarını arttırdığını bildirmişlerdir. Başka bir araştırmada 

Hosseini ve ark. (2013), limon esansiyel yağının duedoneum, jejenum ve ileum uzunluk ve 

ağırlığını etkilemediğini belirtmişlerdir. 

Sonuç 

Dünyada ve ülkemizde üretim bakımından önemli yere sahip olan turunçgillerin çeşitli 

endüstriyel kullanımı (meyve suyu, reçel vb) sonucu oluşan atıklarının kanatlı hayvan 

beslemede kullanımına yönelik araştırmalar antibiyotiklerin katkı maddesi olarak 

yasaklanmasından sonra hız kazanmıştır. Turunçgil esansiyel yağlarının etlik piliçlerde 

performans ve bağırsak gelişimi ve sağlığı üzerine olumlu etkileri görülmekle beraber tezat 

bildirişler de bulunmaktadır. Bu sebeple etlik piliçlerin beslenmesinde kullanılmalarına dair 

bilgiler hala yetersizdir. Özellikle etki tarzlarının yanı sıra rasyona ilave düzeyleri ve yem 

içerikleri ile etkileşimini belirlemek için daha kapsamlı araştırmalara gereksinim 

duyulmaktadır. 
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ÖZET 

Kiraz, dünyada geniş bir yayılım göstermesine rağmen, ekonomik olarak yetiştirilebileceği 

alanlar sınırlıdır. Kiraz üretimi yıllara ve iklim şartlarına göre değişmektedir. Türkiye’nin iklimi 

kiraz yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir. Solucan gübresinin yüksek oranda organik madde 

içerdiği ve bazı bitki türleri gelişimi artırdığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda solucan gübresinin, 

toprak özelliklerini iyileştirici etkisi ve uygulandığı bitkilere besin maddeleri sağlama 

özelliğinden faydalanılarak kurulacak yeni bahçeler için kaliteli fidan elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümüne ait deneme 

alanında yapılan çalışmada kiraz fidanlarında solucan gübresi (vermikompost) uygulamasının 

büyüme ve gelişme üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada ülkemizde yaygın olarak 

yetiştirilen ve ihraç edilen 0900 Ziraat kiraz çeşidi fidanları kullanılmıştır. Fidanlara % 2,5, % 

5, % 10, % 20 oranlarında vermikompost uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; ortalama 

yaprak alanı en fazla 33.80 cm2 ile %5’lik vermikompost uygulamasından elde edilmiştir. En 

fazla ortalama bitki gövde yaş ağırlığı 88.80 g ile %10’luk vermikompost uygulamasından 

bulunmuştur. Ortalama gövde kuru ağırlığı en fazla 46.47 g ile %10’luk vermikompost 

uygulamasından elde edilmiştir. Ortalama sürgün boyu en fazla 10.64 cm ile %10’luk 

vermikompost uygulamasından tespit edilmiştir. Ortalama kök uzunluğu en fazla 40.80 cm ile 

%10’luk vermikompost uygulamasından elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kiraz fidanı 

üretiminde %10’luk vermikompost uygulaması tavsiye edilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: 0900 Ziraat, kiraz fidanı, solucan gübresi, büyüme ve gelişme 
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EFFECTS OF WORM MANURE ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF 0900 

ZİRAAT SWEET CHERRY CULTIVAR (Prunus avium L.) SAPLING 

 

 

ABSTRACT 

Although sweet cherry has a wide spread in the world, the areas where it can be grown 

economically are limited. Sweet cherry production varies according to the years and climatic 

conditions.Turkey's climate is quite favorable for sweet cherry cultivation. It has been 

determined that worm castings contain high amounts of organic matter and increase the growth 

of some plant species. In this context, it is aimed to obtain quality seedlings for new gardens to 

be established by benefiting from the effect of worm fertilizer to improve soil properties and to 

provide nutrients to the plants where it is applied. The effects of vermicompost application on 

growth and development of sweet cherry seedlings were investigated in the study conducted in 

the experimental area of the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Selçuk 

University. In the research, seedlings of 0900 Ziraat sweet cherry variety widely grown and 

exported in our country were used. 2.5%, 5%, 10%, 20% vermicompost was applied to the 

seedlings. According to the results of the study; Average leaf area was obtained from maximum 

33.80 cm2 and 5% vermicompost application. The highest mean plant body weight was found 

from 88.80 g and 10% vermicompost application. Average body dry weight was obtained from 

the application of vermicompost of 10% with maximum 46.47 g. Average shoot length was 

determined from the vermicompost application of 10% with maximum 10.64 cm. The average 

root length was obtained from a maximum of 40.80 cm and 10% vermicompost application. 

According to the findings, 10% vermicompost application can be recommended in sweet cherry 

sapling production. 

 

Keywords: 0900 Ziraat, sweet cherry sapling, vermicompost, growth and development 
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GİRİŞ 

Kiraz (Prunus avium L.), Rosales takımının, Rosaceae (Gülgiller) familyasının Prunoideae alt 

familyasından, Prunus cinsine ait olup bu cinsin teşkil ettiği türlere ve yenilebilir meyvelerine 

denilmektedir (Özbek, 1978). Webster ve Looney (1996)'e göre, kiraz ve vişneler Hazar Denizi 

ve Karadeniz arasında ortaya çıkmış olup, Akdeniz tipi iklim ya da ılıman iklimde en iyi 

gelişmeyi göstermektedirler. Kiraz, ılıman iklim meyve türleri içerisinde meyvelerini en erken 

olgunlaştıran türlerden biridir. Kirazın gösterişli, sevilerek yenilen bir meyve olması ve dış 

pazarlarda aranması, özellikle son yıllarda üretimine yönelik çabaların yoğunlaşmasına sebep 

olmuştur (Tamdoğan, 2006). Kiraz, dünyada geniş bir yayılım göstermesine rağmen, ekonomik 

olarak yetiştirilebileceği alanlar sınırlıdır. Kiraz üretimi yıllara ve iklim şartlarına göre 

değişmektedir. Türkiye’nin iklimi kiraz yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir. Buna bağlı 

olarak Türkiye kiraz yetiştiriciliğinde dünyada ilk sırada bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye en 

önemli kiraz ihracatı yapan ülkelerdendir (Demirtaş ve Sarısu, 2011). Meyvecilik, ülkemizde 

yaygın olarak yapılan bitkisel üretim faaliyetlerden biridir. Meyvecilik, meyve fidanının elde 

edilmesi ile başlamaktadır. Meyve fidanlarının elde edilmesiyle ilgili işlemlerin yapıldığı tüm 

faaliyetlere ise “fidancılık” denilmektedir. Kazançlı ve ekonomik bir meyvecilik için meyve 

bahçelerinde kullanılacak fidanların sağlıklı ve standart olmaları büyük önem taşımaktadır 

(Ağaoğlu ve ark., 2010).  

Yoğun olarak kullanılan kimyasal gübre ve ilaç kalıntılarının toprakta ve bitkilerde birikerek 

ve sızan sular ile yer altı kaynaklarına karışarak insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiği ve 

kalıntıların mutajen, teratojen ve kanserojen etkilerinin ortaya çıktığı belirlenmiştir (Bailer-

Anderson ve Anderson, 2000). Bazı özel solucan türlerinin hayvansal ve bitkisel atıklar ile 

beslenmeleri ve bu organik materyali vücutlarından geçirerek yüksek değerli bir gübre haline 

dönüştürmeleri sürecine ”vermikompostlama” ve meydana gelen son ürüne ise  “Biohumus” 

veya “ Vermikompost” ismi verilmektedir (Karaçal ve Tüfenkçi, 2010). ’Vermikest’’ ya da 

kısaca ‘’kest’’ olarak da isimlendirilen vermikompost, kompostlama işleminin solucanlara 

yaptırıldığı ve organik materyalin zengin bir toprak düzenleyicisi ve gübre haline dönüştüğü 

solucan dışkısıdır. Bu dışkı granül bir yapıya sahip olmakla beraber koyu renkli, kokusuz ve 

homojen yapıdadır (Doube ve Brown, 1998). Vermikompost yavaş salınımlı bir gübre özelliği 

taşır. Solucanlar besin olarak bünyelerine aldıkları organik materyalleri içerisindeki önemli 

bitki besin elementlerini (N, P, K, Mg vs.) daha yüksek çözünürlükte olacak şekilde bırakırlar. 

Hem daha kolay çözünebilen hem de yavaş salınımlı olan bu materyal uzun süre bitkilerin 

faydalanabileceği türden bir besin kaynağı özelliği taşır (Buchanan ve ark., 1988). Organik 
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madde; toprak verimliliği ve sürdürülebilir tarım açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. 

Ülkemiz topraklarının tamamına yakınında organik madde içeriği yetersizliğinden dolayı 

toprağın zenginliğinin artırılması bakımından organik gübreler son derece önemli bir role 

sahiptir (Yetgin, 2010). Solucan gübresi, toprak özelliklerini iyileştirici etkisi ve uygulandığı 

bitkilere besin maddeleri sağlama özelliği ile bütün bitkilere rahatlıkla uygulanmaktadır. 

Ülkemiz şartlarında solucan gübresiyle ilgili bilimsel çalışmalar henüz istenilen düzeylere 

ulaşmamıştır. Bu nedenle solucan gübresi ile ilgili çalışmalar artırılmalıdır. Aynı zamanda 

çevresel bir sorun olan şehir atıklarının bir yerde biriktirilip hem koku hem de katı madde olarak 

çevreyi kirletmesi yerine, bunlardan solucan kompostu yapılarak çift yönlü avantaj 

sağlanmalıdır. Hepimizin bildiği gibi bu atıklar üst üste birikerek bazen gaz sıkışması nedeniyle 

patlayabilmekte, yakıldığı zaman da havayı kirletmektedir. Ülkemiz topraklarının organik 

madde düzeylerinin yetersizliği bilinmekle birlikte mevcut atıkların değerlendirilerek 

topraklara yeniden dönüşümü sağlanmalıdır. Tabiatın korunmasının temel amaç olması 

gerektiği dikkate alındığında solucan gübresi önemli bir rol üstlenmekte ve organik tarımın 

geleceğinde de ciddi katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir (Demir ve ark., 2010). Bitki 

besleme ve toprak düzenleyicisi olarak kullanılan vermikompost bitki besin elementleri, 

mikroorganizma, organik madde, humik ve fulvik asitçe zengin bir gübre olarak 

tanımlanmaktadır (Özkan ve ark., 2016). Bitki büyüme ortamına %10-40 oranındaki 

vermikompost ilavelerinin bitki büyümesinde en fazla fayda sağladığını ifade etmiştir. Oksin, 

sitokinin ve giberellin benzeri bileşiklerin solucanlar tarafından salgılandığı rapor edilmiştir 

(Tomati ve ark. 1988). Solucan gübresi, simbiyotik bakteri (Rhizobium) ve asimbiyotik 

mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan bakteri (Azotobakter) ve mikoriza mantarlarını 

içerir (Anonim, 2009). Bu özellikleri ile toprağın canlı yapısına hareketlilik kazandırırlar. 

Gelişmiş ülkelerde son yıllarda organik şekilde üretilmiş ürünlere olan talep çok hızlı bir şekilde 

artmaktadır. Organik yetiştiricilikte sentetik gübre kullanımına izin verilmediği için klasik 

yetiştiriciliğe göre verim bir miktar düşük olmaktadır. Bu üretim şekli özellikleri gereği, 

biyogübre (mikrobiyal gübre) kullanımı dünyada yaygınlaşmaktadır (Köse ve Pırlak, 2002). 

Yukarıda açıklandığı üzere solucan gübresinin bitki büyüme ve gelişmeye etkisi vardır. Bu 

çalışmada, bu etkiyi ortaya koymak amacıyla hızlı gelişime ihtiyacı olan kiraz fidanlarında 

farklı dozlarda sıvı solucan gübresi uygulanmıştır. 
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MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu araştırma 2019-2020 yıllarında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümünde yürütülmüştür. Araştırmada kuş kirazı üzerine aşılı 0900 Ziraat kiraz çeşidi 

fidanları kullanılmıştır. Fidanlar torf, toprak ve perlit karışımı (1:1:1) bulunan 20 litrelik 

saksılara dikilmiştir. Dikim işlemi yapılmadan bitkilere kök budaması yapılmış ve denemede 

kullanılan fidanların tepeleri 25 -30 cm’den kesilmiştir. Fidanlar sürdükten sonra ayda 1 kez 

olmak üzere sürgün büyümesi durana kadar solucan gübresi uygulanmıştır. Fidanlar saksılarda 

normal fidanlık şartlarındaki gibi sulama ve gübrelemesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

bitkilerin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal analizler yapılmıştır. 

Denemede 5 uygulama, her uygulamada 10 tekerrür olmak üzere 50 adet fidan kullanılmıştır. 

Deneme uygulamaları kontrol (gübresiz), % 2,5, % 5, % 10, % 20 oranlarında solucan 

gübresidir. Solucan gübresi ticari formulasyonu belirtilen oranlarda seyreltilerek uygulanmıştır.  

Denemede morfolojik olarak yaprak alanı, bitki yaş ve kuru ağırlığı, kök yaş ve kuru ağırlığı, 

kök uzunluğu, sürgün boyu, sürgün çapı, sürgün yaprak sayısı, ana kök sayısı, kalem çapı, 

kalem boyu ölçümleri yapılmıştır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Vermikompost uygulamalarının yaprak alanına etkileri Çizelge 1’de verilmiştir. Sonuçlara 

göre, uygulamaların yaprak alanı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Vermikompost uygulamaları arasında en yüksek sonuçlar vermikompost %5  (33.80 cm2), 

vermikompost %10  (33.07 cm2 )  ve vermikompost %2,5 uygulamasında (32.26 cm2  ) tespit 

edilmiştir. En düşük yaprak alanı ortalamasına sahip uygulamalar ise 30.41 cm2 ile kontrol 

grubu ve 30.73 cm2 ile vermikompost %20 uygulaması olmuştur. 

Çizelge 1. Kiraz fidanlarında vermikompost uygulamalarının yaprak alanına etkisi 
Uygulamalar Yaprak alanı (cm2) 

KONTROL 30.41 b 

Vermikompost %2,5 32.26 a 

Vermikompost %5,0 33.80 a 

Vermikompost %10 33.07 a 

Vermikompost %20 30.73 b 

a, b : Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 
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Arancon ve ark. (2002) yaptıkları bir çalışmada patates, biber, domates ve çilek 

yetiştiriciliğinde gübre olarak vermikompost kullanmış ve sonuçta domates ve biberde 

uygulamaların yaprak alanını önemli oranda artırarak kimyasal gübre uygulamasına yakın 

sonuçların elde edildiğini bildirmişlerdir. 

Vermikompost uygulamalarının fidanlarda gövde yaş ve kuru ağırlığı ile kök yaş ve kuru 

ağırlığına etkisi Çizelge 2.’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre,  vermikompost 

uygulamalarının gövde yaş ağırlığına etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Vermikompost uygulamaları içerisinden en yüksek sonuç vermikompost %10 uygulamasında 

bulunmuştur (88.80 gr). Gövde yaş ağırlığına etkisi incelendiğinde en düşük sonuç ise 72.00 gr 

ile kontrol uygulamasından tespit edilmiştir.  Vermikompost uygulamalarının gövde kuru 

ağırlığı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Uygulanan vermikompost dozları 

içerisinde en yüksek gövde kuru ağırlığı vermikompost %10 (46.47 gr) ve vermikompost %5 

(44.02 gr) uygulamalarından elde edilmiştir. Gövde kuru ağırlığına etkisi incelendiğinde en 

düşük sonuç ise kontrol uygulamasından (34.14 gr) elde edilmiştir. 

Çizelge 2. Kiraz fidanlarında vermikompost uygulamalarının gövde yaş ve kuru ağırlığı ile kök yaş ve 

kuru ağırlığına etkisi 

Uygulamalar 
Gövde yaş ağırlık 

(gr) 

Gövde kuru ağırlık 

(gr) 

Kök yaş ağırlık 

(gr) 

Kök kuru ağırlık 

(gr) 

KONTROL 72.00 e 34.14 d 117.20 d 49.76 d 

Vermikompost %2,5 80.40 c 39.71 b 142.00 b 53.16 c 

Vermikompost %5,0 
84.20 b 

44.02 a 142.00 b 63.44 b 

Vermikompost %10 88.80 a 46.47 a 146.50 a 69.19 a 

Vermikompost %20 76.30 d 36.50 c 133.40 c 51.21 c 

a, e : Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 

Araştırmadaki sonuçlara göre, vermikompost uygulamalarının kök yaş ağırlığına etkisi 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Kök yaş ağırlığına etkisi incelendiğinde elde edilen 

sonuçlara göre en yüksek değer vermikompost %10 uygulamasından (146.50 gr) elde edilirken 

en düşük değer ise kontrol uygulamasından (117.20 gr) elde edilmiştir. Vermikompost 

uygulamaları kök kuru ağırlığı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuş ve 

vermikompost uygulamaları içerisinde en yüksek kök kuru ağırlığı vermikompost %10 
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uygulamasından (69.19 gr) elde edilmiştir. Kök kuru ağırlığına ait en düşük sonuç ise kontrol 

uygulamasında belirlenmiştir (49.76 gr) . 

Kale ve Bano (1986) tarafından yazlık çeltikte yapılan çalışmada, vermikompost uygulamasının 

kimyasal gübre uygulamasına göre bitkinin vejetatif gelişmesini olumlu yönde artırdığı 

belirlenmiştir. Küçükyumuk ve ark (2014) tarafından yapılan çalışmada mikoriza ve 

vermikompost uygulamalarının biber bitkisinde yaş ve kuru ağırlık ile besin elementi içerikleri 

üzerine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Flores, (2014) asma çeliklerinde ahır gübresi kompostu, vermikompost ve vermikompost 

çayının 777 klon anacı üzerine aşılı Pinot Noir asmasının, kök büyüme ve gelişimine olan 

etkisini incelemiştir. Uygulama sonucuna göre ahır gübresi kompostu ve vermikompost çayı 

arasında önemli bir fark olduğunu bildirmiştir. Ahır gübresi ve vermikompost çayında asma 

köklerinin % 15 daha fazla geliştiğini bildirmiştir. Karademir (2019), marul yetiştiriciliğinde 

vermikompost uygulamalarının verim ve kaliteye etkilerini incelemiştir. Çalışmada toprağa 

yüzde 2.5-20 oranlarında ilave edilen vermikompostun marulda bitki boyu, bitki yaş ve kuru 

ağırlığı, yaprak sayısı ve klorofil içeriklerinde kontrol uygulamasına göre artışlar sağlamıştır. 

Vermikompost ve kum karışımlarının turp bitkisi gelişimi üzerindeki etkisinin araştırıldığı 

çalışmada, vermikompostun uygulama miktarıyla hasat ağırlığının doğrusal orantılı olarak 

arttığı saptanmıştır. Bu şekilde %100 vermikompost uygulanan topraklardan, % 10 

vermikompost karışımı uygulananlara oranla 10 kat daha fazla ürün alınabileceği ortaya 

çıkarılmıştır (Buckerfield ve ark., 1998). 

Vermikompost uygulamalarının fidanlarda kök uzunluğu ve ana kök sayısı üzerine etkileri 

Çizelge 3’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kiraz fidanlarında vermikompost 

uygulamalarının kök uzunluğu üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Vermikompost uygulamaları içerisinde en yüksek kök uzunluğu vermikompost %10 

uygulamasından (40.80 cm) elde edilirken, en düşük kök uzunluğu ise kontrol uygulamasından 

(34.30 cm) elde edilmiştir. 

Vermikompost uygulamalarının fidanlarda ana kök sayısı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. Vermikompost uygulamaları içerisinde en yüksek ana kök sayısı vermikompost 

%10 uygulamasında (9.30 adet) tespit edilirken, en düşük ana kök sayısı ise kontrol ve 

vermikompost %20 uygulamalarından sırasıyla 6.60 adet ve 7.10 adet olarak tespit edilmiştir. 
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Çizelge 3.Kiraz fidanlarında vermikompost uygulamalarının kök uzunluğuna ve ana kök sayısı üzerine 

etkisi 

Uygulamalar Kök uzunluğu (cm) Ana kök sayısı 

KONTROL 34.30 e 6.60 d 

Vermikompost %2,5 37.10 c 7.30 c 

Vermikompost %5,0 38.50 b 8.50 b 

Vermikompost %10 40.80 a 9.30 a 

Vermikompost %20 36.10 d 7.10 d 

a, e : Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 

Mikoriza bitki besin maddesi ve su alımını hızlandırdığını ve köklerin ömrünü arttırmak 

suretiyle fide gelişmesini ve yaşama gücünü arttırdığını (Harley ve Smith,1983; Malajczuk ve 

ark., 1992), Dinç ve ark. (1978) ise mikorizanın kaliteli fide elde edilmesini sağladığı 

dolayısıyla verime olumlu etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Kumar ve Gupta (2018) yapmış 

oldukları çalışmada vermikompost ve kimyasal gübrenin turpun verim ve kalitesi üzerine 

etkisini araştırmışlardır ve en yüksek kök uzunluğu vermikompost uygulamasından elde 

edilmiştir. Vermikompost yavaş salınımlı bir gübre özelliği taşır. Solucanlar besin olarak 

bünyelerine aldıkları organik materyalleri içerisindeki önemli bitki besin elementleri (N, P, K, 

Mg vs.) daha yüksek çözünürlükte olacak şekilde bırakırlar. Hem daha kolay çözünebilen hem 

de yavaş salınımlı olan bu materyal uzun süre bitkilerin faydalanabileceği türden bir besin 

kaynağı özelliği taşır (Buchanan ve ark., 1988). Vermikomposttan ekstrakte edilen humik 

maddeler bitki gelişimi üzerine etki etki eden hormon gibi maddelere sahiptir (Atiyeh ve ark., 

2002; Arancon ve ark., 2006). Yourtchi ve ark. (2013) tarafından patates bitkisi kullanılarak 

yapılan bir araştırmada, patates bitkisine artan dozlarda solucan gübresi uygulanılarak bitkinin 

verim ve verim unsurları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Uygulama sonucunda en yüksek 

yumru sayısının 12 ton/da solucan gübresi uygulamasından elde edildiği saptanmıştır.  

Vermikompost uygulamalarının fidanlarda sürgün boyu, sürgün çapı ve sürgün yaprak sayısı 

üzerine etkileri Çizelge 4’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, vermikompost 

uygulamalarının sürgün boyu üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Vermikompost uygulamaları içerisinde en yüksek sürgün boyu vermikompost %10 (10.64 cm) 

ve vermikompost %5 (10.39 cm) uygulamalarından tespit edilirken, en düşük sürgün boyu 

vermikompost %2,5 uygulamasından (8.60 cm) tespit edilmiştir.  
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Vermikompost uygulamalarının sürgün çapı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. Vermikompost uygulamaları içerisinde en yüksek sürgün çapı değerleri 

vermikompost %10 (4.12 mm), vermikompost %5 (4.09 mm), vermikompost %2,5 (3.95 mm) 

ve vermikompost %20 (3.94 mm) uygulamalarından elde edilirken, en düşük sonuç ise kontrol 

uygulamasından (3.74 mm) elde edilmiştir.  

Vermikompost uygulamalarının sürgün yaprak sayısı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. Vermikompost uygulamaları içerisinde en yüksek sürgün yaprak sayısı 

vermikompost %10 (8.86 adet), vermikompost %5 (8.28 adet) ve vermikompost %2,5 (7.96 

adet) uygulamalarında tespit edilmiştir. Vermikompost uygulamaları içerisinde en düşük sonuç 

vermikompost %20 (7.77 adet) ve kontrol (7.66 adet) uygulamalarından elde edilmiştir.  

 

Çizelge 4. Kiraz fidanlarında vermikompost uygulamaların sürgün boyu, sürgün çapı ve sürgün yaprak 

sayısı üzerine etkisi 

Uygulamalar 

Sürgün boyu 

(cm) 

Sürgün çapı (mm) Sürgün yaprak sayısı 

KONTROL 8,85 b  3,74 b  7,66 b  

Vermikompost %2,5 8,67 c 3,95 a  7,96 a 

Vermikompost %5,0 10.39 a  4,09 a  8,28 a  

Vermikompost %10 10,64 a 4,12 a  8,86 a 

Vermikompost %20 9,16 b 3,94 a  7,77 b 

a, c : Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 

Açıkbaş, (2016) 5 BB Amerikan asma anacı üzerine aşılanan Trakya İlkeren fidanlarında 

vermikompostun vejetatif gelişme ve bitki besin elementi içeriklerine olan etkilerini 

gözlemlemiştir. Aynı miktarda torf, toprak, perlit karışımı içeren ortama % 0 (kontrol), % 10, 

% 20, % 30 ve % 40 oranlarında vermikompost uygulanmıştır. Araştırma sonucunda en iyi 

etkinin kontrol ortamı (hacimce 1:1:1 oranlarında toprak + torf + perlit karışımı) ile birlikte % 

20 vermikompostun kullanıldığı ortamda çıkmış olup, vejetatif aksamda olumlu etkiler 

meydana getirdiği ve mineral maddeyi arttırdığını bildirmiştir. Domates ve lahanada kompost 

ve vermikompostun verim, bitki gelişimi ve toprak sağlığına etkisi araştırılmış, 
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vermikompostun, toprağı besin maddesi, hümik ve fülvik asit yönünden zenginleştirdiği tespit 

edilmiştir (Goswami ve ark. 2017).  

Vermikompostun farklı dozlarının (0, 250, 500, 750, 1000 kg/da) pazıda verim ve kalite üzerine 

etkisinin araştırıldığı bir çalışmada 1000 kg/da uygulaması yaprak sayısını, 750 kg/da 

uygulaması en geniş yaprak enini vermiştir (Aksu ve ark. 2017). Karademir (2019) marul 

yetiştiriciliğinde vermikompost uygulamalarının verim ve kaliteye etkilerini incelemiştir. 

Çalışmada toprağa yüzde 2.5-20 oranlarında ilave edilen vermikompostun marulda bitki boyu, 

bitki yaş ve kuru ağırlığı, yaprak sayısı ve klorofil içeriklerinde kontrol uygulamasına göre 

artışlar sağlamıştır. Bellitürk ve ark (2017), yaptığı çalışmada normal olarak zeytin fidanı 

üretiminde kullanılan üretim materyaline organik gübre olarak vermikompostun farklı dozlarda 

(% 0, 5, 10, 20, 40) ve kimyasal gübre olarak yöredeki çiftçiler tarafından yaygın olarak 

kullanılan kimyasal gübre sadece tek dozda (% 100 üretim materyali + kimyasal gübre) 

kullanılarak zeytin fidanı yetiştirilmiştir. Üretim materyallerinde bazı mikrobiyolojik ve 

kimyasal analizler ile fiziksel gelişim faktörleri (fidan boyu, sürgün uzunluğu, gövde çapı, kök 

sayısı, yaş-kuru kök ve gövde ağırlığı) yapılmıştır. Proje sonuçları doğrultusunda, genel olarak 

vermikompostun zeytin fidanı yetiştiriciliğinde rahatlıkla üretim materyali içerisinde 

kullanılabileceğini söyleyebiliriz. 

Vermikompost uygulamalarının fidanlarda kalem çapına ve kalem boyuna etkisi Çizelge 5’de 

verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, vermikompost uygulamalarının kalem çapı üzerine 

etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Vermikompost uygulamaları içerisinde en yüksek 

değerler vermikompost %10 (10.07 mm) ve vermikompost %5 (9.75 mm) uygulamalarında 

tespit edilirken, en düşük değerler ise kontrol (8.31 mm), vermikompost %20 (8.32 mm) ve 

vermikompost %2,5 (8.72 mm) uygulamalarında tespit edilmiştir. 

Vermikompost uygulamalarının kalem boyuna etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Elde edilen sonuçlara göre, vermikompost uygulamaları içerisinde en yüksek kalem boyu 

vermikompost %10 (33.18 cm), vermikompost %5 (32.47 cm) ve vermikompost %2,5 (31.55 

cm) uygulamalarından tespit edilmiştir. En düşük kalem boyu ise kontrol (28.49 cm) ve 

vermikompost %20 (29.71 cm) uygulamalarından elde edilmiştir. 
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Çizelge 5. Kiraz fidanlarında vermikompost uygulamalarının kalem çapına ve kalem boyuna etkisi 

a, b : Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 

 

Abafita ve ark. (2014), %0, % 10, % 20, %40 olmak üzere 4 farklı vermikompost dozunun 

domateste (Solanum lycopersicum L.) morfolojik özelliklere ve toprağın kimyasal özelliklerine 

etkisini araştırmışlardır. En yüksek verim %20 Vk ve %30 Vk dozlarından sağlanmıştır. Yaş 

ve kuru ağırlık, bitki boyu, verim en fazla %20 vermikompost uygulamasından elde edilmiştir. 

Topraktaki P ve K miktarları, pH vermikompost dozunun artmasıyla artış göstermiştir. Adiloğlu 

ve ark. (2015) tarafından yapılan bir araştırmada artan miktarlarda solucan gübresi 

uygulamasının salata (Lactuca sativa L. var. crispa) bitkisinin verimi üzerine olan etkisi 

incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, artan solucan gübresi uygulaması ile birlikte salata 

bitkisinin verim, yaş ağırlığı, bitki çapı, bitkideki yaprak sayısı, yaprak uzunluğu ve genişliği 

üzerinde önemli artışlar saptanmıştır. Şahin ve Atay (2018) ‘ın yaptığı çalışmada “Organik 

Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, organik tarımda girdilerin 

ve kullanılan materyallerin organik olması gerektiği vurgulanmıştır. Meyve bahçesinin ilk tesis 

aşamasında kullanılan en önemli materyali fidanlar oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle 

ülkemizin önemli organik ürünü olan kayısıda, kayısı fidanlarının organik ve kaliteli olarak 

üretilmesine yönelik koşulların belirlenmesi için bu çalışma yürütülmüştür. Çalışmada, 

Malatya’da yetiştiriciliği en yaygın çeşit olan Hacı Haliloğlu kayısı çeşidi kullanılmış olup, YÇ 

(yeşil gübre + çiftlik gübresi), YO (yeşil gübre + organik gübre), YOH (yeşil gübre + organik 

gübre + humik asit), YOHÇ (yeşil gübre +organik gübre + humik asit + çiftlik gübresi) ve 

Konvansiyonel olmak üzere 5 farklı fidan yetiştirme ortamı yer almıştır. Çalışma sonunda, fidan 

boyu ve çapı, kök uzunluğu, sürgün sayısı, kuru kök ve gövde ağırlığı kriterlerinde uygulamalar 

etkisi istatistiksel olarak önemsiz çıkmıştır. Vermikompostun içerisindeki bitki besin 

elementlerinin % 97’si (özellikle N, P ve K) bitki tarafından doğrudan alınabilir formdadır. 

Uygulamalar Kalem çapı (mm) Kalem boyu(cm) 

KONTROL 8,306 b 28,490 b 

Vermikompost %2,5 8,723b 31,550 a 

Vermikompost %5,0 9,748 a  32,470 a  

Vermikompost %10 10,072 a  33,180 a 

Vermikompost %20 8,318 b 29,710 b 
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Buna bağlı olarak vermikompostta, zengin üst topraktan kullanılabilir formdaki azot miktarının 

5 kat, potasyum miktarının 7 kat (Barley 1961).Güneri ve ark. (2016), artan düzeylerde ve 

birlikte uygulanan fosfor ve potasyumun kamkat bitkisinin fidan gelişimi, meyve özellikleri, 

verim ve beslenme  düzeylerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında, istatistiksel olarak önemli 

bulunmamakla birlikte fosfor uygulamalarının anaç çapı artışı sağladığını belirtmişlerdir. 

 

SONUÇ 

Yürüttüğümüz çalışmada 0900 Ziraat kiraz çeşidinde sıvı solucan gübresi uygulamasının bitki 

büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin incelenmesi sonucunda istatistiki olarak önemli farklar 

gözlemlenmiştir. Fidanlardan elde edilen sonuçlara göre 0900 Ziraat çeşidinde büyüme ve 

gelişmeyi arttırmak üzere %10’luk solucan gübresi uygulaması tavsiye edilebilir. Solucan 

gübresi, toprak özelliklerini iyileştirici etkisi ve uygulandığı bitkilere besin maddeleri sağlama 

özelliği ile bütün bitkilere rahatlıkla uygulanmaktadır. Ülkemiz şartlarında solucan gübresiyle 

ilgili bilimsel çalışmalar henüz istenilen düzeylere ulaşmamıştır. Bu nedenle solucan gübresi 

ile ilgili çalışmalar artırılmalıdır (Demir ve ark., 2010). Yapılacak çalışmalarda kiraz 

fidanlarının farklı bitki besin maddeleri sağlama özelliği bulunan gübrelerle kıyaslanarak 

kapsamlı bir şekilde incelenmelidir. 
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FARKLI EKİM SIKLIKLARININ ORGANİK KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN 

BUĞDAYIN BAŞAK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 
 

Arzu Mutlu (Orcid No: 0000-0001-8992-8371) 

Harran University Akcakale Vocational School 

 

 

Özet 

Bu çalışma, tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak 

2016-2017 ve 2017-2018 yetiştirme sezonlarında Harran Üniversitesinde Akçakale Meslek 

Yüksek Okulu deneme alanında yürütülmüştür. Çalışmada, beş farklı ekim sıklığının (400, 500, 

600, 700 ve 800 tohum/m²) makarnalık buğday çeşidi (Burgos) üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Araştırma, sulu ve organik koşullarda beş farklı ekim sıklığının makarnalık buğday çeşidinin 

m2’de başak sayısı, başak uzunluğu ve başakta tane sayısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Materyal olarak Burgos makarnalık buğday çeşidi ve ahır gübresi kullanılmıştır. 

Artan ekim sıklığı uygulamasının metrekarede başak sayısını önemli oranda artırırken, başak 

uzunluğu ve başakta tane sayısı değerlerini önemli oranda azalttığı tespit edilmiştir. Denemenin 

ikinci yılına göre daha sıcak geçen ilk yılında elde edilen değerler azalırken, ikinci yılında 

artmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, yoğunluk, organik, ekim sıklığı, başak 
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THE EFFECT OF DIFFERENT SEEDING DENSITES ON THE SPIKE 

CHARACTERISTICS OF WHEAT CULTIVATED IN ORGANIC CONDITIONS 

 

 

ABSTRACT 

This study was carried out in experimental field of Akçakale Vocational School in Harran 

University in randomized split blocks design with four replications in 2016-2017 and 207-2018 

growing season. In this study, effects of five different sowing densities (400,500,600,700 and 

800 seed/m2) on cultivar of durum wheat (Burgos) were investigated. The aim of the reseach 

was to determine the effects of the application of five different sowing densities (400, 500, 600, 

700 and 800 seed/m²) on durum wheat cultivar in irrigated and the experimental area where 

organic agriculture conditions for the number of spikes per m2, spike length and grain number 

per spike. Burgos durum wheat cultivar and farmyard manure were used as materials in the 

research. It has been determined that while increasing the sowing densities increases the number 

of spikes per square meter, the spike length and the number of grains per spike significantly 

decrease. Since the first year of the study was warmer and more drought than the second year, 

while the yield and yield components decreased. 

 

Keywords: wheat, organic, density, sowing, spike 
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GİRİŞ 

Buğday, insan beslenmesinde kullanılan tahıllar arasında dünyada ekiliş alanı (220.1 milyon 

ha) bakımından ilk sırada, üretim miktarı (735.2 milyon ton) bakımından ise mısırın ardından 

ikinci sırada yer almaktadır (FAO, 2018). Ülkemizde ise son verilere göre 19 milyon ton üretim 

miktarı ve 7.6 milyon ha’lık ekim alanı ile tarla bitkileri içerisinde ilk sırada yer almaktadır 

(Tüik, 2019). Tanesinin insan gıdası ve hayvan yemi olarak uygun besleme değeri taşıması, 

insan beslenmesi yönünden dengeli aminoasitleri içermesi, taşıma, saklama ve işlenmesindeki 

kolaylıklar ve geniş adaptasyon sınırları nedeniyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de birçok 

ülkenin temel kalori kaynağı durumundadır (Kün, 1996; Shewry, 2009). Ülkemizde tarım 

alanlarının yaklaşık üçte birini kaplayan ve ülke nüfusunun beşte birinin geçim kaynağı olan 

buğday üretiminin tamamı tüketilmektedir. Küresel ısınmadan dolayı ileriki yıllarda su 

eksikliği kaçınılmaz ve çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle topraktaki 

su ve besin maddelerinin etkin kullanımı son derece önemlidir. Ayrıca yapılan agronomik 

uygulamalara göre bitkinin verim ve verim unsurları değişiklik göstermektedir. Artan ekim 

sıklığı ile verim ve verim unsurları arasında quadratik bir ilişki görülmekte olup belirli bir 

noktaya kadar ekim sıklığının artması bitkilerin fotosentez etkinliğini, besin elementi ve su 

kullanım etkinliğini artırmakta ve bitki gelişimini olumlu yönde etkilemektedir (Dahlke ve ark., 

1993; Balkan ve Gençtan, 2008). Yine Beres ve ark. (2007) ekim sıklığının birim alanda 

optimum bitki sayısı elde ederek ilkbaharda erken kapatma sağlama ve yabancı otları kontrol 

etmede önemli bir uygulama olduğunu bildirmişlerdir. Weiner ve ark. (2001) yüksek ekim 

sıklığının yabancı ot biyomasını azaltması nedeniyle verim artışı sağladığını belirtmişlerdir. 

Hobbs ve Sayre (2001)’de yüksek ekim sıklıklarının birim alanda bitki yoğunluğunu artırdığı 

için bitkilerin yanındaki diğer bitkilerle ışık için rekabet ederek saplarının zayıflamasına neden 

olduğu bildirilmektedir. Yapılan çalışmalarda ekim sıklığının özellikle sulu ve kıraç koşullarda 

verim ve verim unsurları üzerinde önemli etki yaptığı ve önemli bir agronomik faktör olduğu 

belirtilmiştir (Öztürk, 1996; Geleta vd., 2002; Wajid, 2004). Ekim sıklığının genotip ve çevresel 

faktörlerdeki farklılığa bağlı olarak değiştiği ve optimum verim için iklim, toprak ve çevreye 

bağlı olarak optimum ekim sıklığının uygulanması gerektiği bildirilmiştir (Chen vd., 2008; 

Thomason vd., 2010). Gelecek nesillerin beslenmesinde de önemli rol oynayacak olan buğday 

üretimi hızlı bir şekilde sulanabilir alanların artırılmasına, suyun etkin şekilde kullanımına, kuru 

ve sulu tarımda ekim sıklığı gibi optimum agronomik uygulamaların yapılmasına bağlıdır. Bu 

nedenle bu çalışmadaki amacımız en uygun ekim sıklığını belirlemektir. 
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Dalkılıç ve ark., ekim sıklığı çalışmalarında 600 tane/m2 ye kadar olan artış tane verimini 

önemli derecede artırmış, ancak bundan sonra artan ekim sıklığının tane veriminde önemli bir 

artış sağlamadığını bildirmişlerdir. 

Sümer (2008), Aydın’da sulu koşullarda üç farklı ekim sıklığı (300, 500 ve 700 tohum/m²) 

uygulamasının üç farklı ekmeklik buğday çeşidinin (Gönen–98, Cumhuriyet–75 ve Golia) 

verim, verim unsurları ve kalite değerlerine etkisini belirlemek amacıyla bir çalışma 

yürütmüştür. Ayrıca artan ekim sıklığının başakta tane sayısı ve ağırlığı değerlerini azaltırken 

metrekarede başak sayısını artırdığını ve en uygun ekim sıklığı olarak 500 tohum/m² 

uygulamasının belirlendiğini bildirmiştir. 

Kılıç ve Gürsoy (2010), Diyarbakır’da sulu koşullarda Aydın 93 ve Fırat 93 buğday çeşitlerinin 

verim ve verim unsurları üzerine altı farklı ekim sıklığı (50, 150, 250, 350, 450 ve 550 

tohum/m²) uygulamasının etkilerini araştırmışlardır. Artan ekim sıklığının bayrak yaprak 

klororofil içeriği, hasat indeksi ve başakta tane sayısı değerlerinde azalmaya sebep olurken, 

metrekarede başak sayısı değerlerinde artışa sebep olduğunu bildirmişler,  

Li vd. (2016), Çin’de sulu koşullarda yaptıkları araştırmada dört ekim sıklığı (75, 225, 375 ve 

525 tohum/m²) uygulamasının iki kışlık buğday çeşidinin (Wennong6 ve Jimai20) verim ve 

verim unsurlarına etkisini araştırdıkları çalışmada, başakta tane sayısının azaldığını 

bildirmişlerdir.  

MATERYAL ve METOD 

Araştırmada materyal olarak Burgos çeşidi ve ahır gübresi kullanılmıştır. Ahır gübresinin 

özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Denemede beş farklı ekim sıklığı (400, 500, 600,700 ve 800 

tohum m-2 ) uygulaması yapılmıştır. Denemeler 2016-2017 ve 2017-2018 yıllarında Harran 

Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksek Okulu organik deneme alanında yürütülmüştür. İklim 

özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Yıllık ortalama sıcaklık denemenin yürütüldüğü 2016-2017 

yetiştirme sezonunda ortalama sıcaklık 16.8 °C ile uzun yıllar ortalaması olan 14.5 °C nin 

üzerinde, 2017- 2018 yetiştirme sezonunda ortalama sıcaklık14.4 ile uzun yıllar ortalaması olan 

14.5 °C nin altında kalmıştır. Uzun yıllar iklim verileri incelendiğinde toplam yağış miktarı 

302.35 mm dir. 2016-2017 yetiştirme yılında yıllık toplam yağış 287.1 mm ile uzun yıllar 

toplam yağış miktarının altında kalmıştır. 2017-2018 yetişme yılında ise toplam yağış miktarı 

339.6 mm ile uzun yıllar toplam yağış miktarının üzerinde gerçekleşmiştir. Denemeler tesadüf 

blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Denemelerin ekimi her iki yılda da kasım ayının ikinci haftasında 20 cm sıra arası bırakılarak, 

6 m uzunluk ve 1.2 m genişlik olmak üzere toplam 7.2 m² lik parsellere el markörü ile 
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yapılmıştır. Metrekarede başak sayısı Bell ve Fisher (1994)’e göre; başak uzunluğu ve başakta 

tane sayısı Yürür ve ark. (1981)’a göre yapılmıştır. İstatistik analizler JMP paket programı 

(JMP, 2016: JMP Users Guide. Version 13.0.0, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. ) 

kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmanın yapıldığı 2016-2017 ve 2017-2018 yılları buğday yetişme mevsimine ait sıcaklık, 

yağış değerleri ve uzun yıllar sıcaklık ve yağış değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Deneme alanının önemli iklimsel değerleri 
 2016-2017, 2017-2018 Uzun Yıllar 

 Ort. sıcaklık (°C) Toplam yağış (kg/m2) Ort. sıcaklık 

(°C) 

Toplam yağış (kg/m2) 

Aylar 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18   

Ekim 22,9 19,5 9,0 7,2 19,8 18,51 

Kasım 12,8 13,2 10,6 7,0 12,2 41,47 

Aralık 9.5 5.1 79.9 11.0 7,2 60.35 

Ocak 8.1 4.9 16.6 76.8 5,7 43.48 

Şubat 10.3 6.5 3.0 67.8 7,4 35.00 

Mart 15.4 12.7 48.8 12,0 11,4 38.50 

Nisan 19.4 16.6 85.8 38,2 16.6 34.46 

Mayıs 23.4 22.7 33.4 112,8 22.5 27.18 

Haziran 29.1 28.3 0.0 6,8 28.2 3.40 

Ortalama 16.8 14.4 287.1 339,6 14.5 302.35 
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Çizelge 2. Ahır ve organik sıvı gübrenin bazı kimyasal özellikleri (Anonim, 2016) 

Ahır Gübresi 

 

İçerdiği Maddeler  

Toplam organik madde (%) 40.12 

Organik azot (%) 1.00 

Ph (%) 7.23 

Toplam hümik –fulvik (%) 28.23 

K (%) 2.04 

P (%) 2.43 

Mg (%) 1.13 

Fe (%) 0.24 

Zn (ppm) 129.08 

Mn (ppm) 90.67 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

M2 de Başak Sayısı 

Araştırmadaki bütün parametrelerde birleştirilmiş yılların istatistik analizi yapılmıştır. 

Birleştirilmiş analizde, yıl ve uygulamalar arasında istatistiksel olarak önemli farklar (P≤0.01) 

elde edilmiştir. Başakta tane sayısı yönünden Yıl*Uygulamada (P≤0.05)istatistiksel fark 

görülmüştür.  Çizelge 3 ve Çizelge 4 incelendiğinde M2deki başak sayısının tohum miktarı 

arttıkça arttığı görülmektedir. Ancak bu artış 600 /m2 ye kadar devam etmiş bundan sonraki 

artış miktarı çok az olmuştur. Ekim sıklığı artışı belli bir noktadan sonra bitkinin performansına 

olumsuz etki yapmaktadır (Öztürk ve Akten, 1998). Bu nedenledir ki, 600 tohum/m2den sonraki 

uygulamalar aynı grupta yer almıştır. Araştırma sonuçlarımız, ekim sıklığı artıkça fertil başak 

sayısının (m2’ deki bitki sayısının) arttığını bildiren Özer (1997), Dokuyucu ve ark. (1997), Pala 

(2016) ve Kısa (2018)’in elde ettiği sonuçlarla uyumludur.  
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Çizelge 3. 2017-2018 yılları M2 de Başak Sayısı Değerleri 

 

Çizelge 4. 2016-2017, 2017-2018 Yetiştirme Sezonlarında Farklı Ekim Sıklığı 

Uygulamalarında Ortalama M2de Başak Sayısı, Başak Uzunluğu, Başakta Tane Sayısı LSD 

Değerleri 

Uygulamalar 

(tohum/m2) 
M2 de başak sayısı 

(adet/m2 
Başak uzunluğu     

(cm) 
Başakta tane sayısı 

(adet/başak) 
400 519.67 e 7.73 a 47.27 a 

500 565.83 d 6.91 b 45.42 b 

600 611.83a 6.43 c 43.50 c 

700 607.33 b 6.36 c 43.15 c 

800 602.83 c 5.35 c 42.71 d 

CV 0.370 3.490 1.181 

LSD Yıl LSD :3,601* 
Uyg LSD : 2,61* 
Yıl*uyg LSD:3,59*  
  

Yıl LSD: 0,22* 
Uyg LSD: 0,27* 
  

Yıl LSD:  044* 
Uyg LSD:  0,633* 
Yıl*Uyg LSD: 0,844** 

*: p≤ 0.01 önemli **: p≤ 0.05 önemli 

Başakta Tane Sayısı 

Ekim sıklıkları yönünden en yüksek başakta tane sayısı 47.7 adet/başak ile 400 adet/m2 ekim 

sıklığında olduğu görülmektedir. Ekim sıklığı arttıkça başakta tane sayısı azalmaktadır. En 

düşük tane sayısı 42.71 adet ile 800 tohum/m2de görülmektedir (Çizelge 3). 600 ve 700 

tohum/m2 uygulamaları aynı grupta yer almaktadır. Arısoy ve ark. (2005) ekim sıklığı artıkça 

0
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başakta tane sayısının azaldığını bildirmektedir. Bizim çalışmamızda da 600 tohum/m2 ekim 

sıklığından sonra başakta tane sayısında bir azalma görülmektedir ancak bu azalma istatistiki 

yönden önemsiz olmuştur. Pala (2016) ekim sıklığı artıkça, başakta tane sayısının azaldığını 

belirlemiştir. Başakta tane oluşumu, döllenme dönemindeki iklim koşulları ile yakından 

ilişkilidir. Ekim sıklığı arttıkça m2deki başak sayısı artmakta ancak oluşan başaklarda tane 

sayısı azalmaktadır. Çünkü, birim alandaki bitki sayısının artmasıyla birlikte bitkiler arası 

rekabet meydana gelmekte, bitki başına düşen su ve besin maddesi azalmaktadır. Buna bağlı 

olarak başaklardaki tane sayısı azalmaktadır. Araştırma sonuçlarımız bazı araştırıcıların 

sonuçlarıyla uyum içerisindedir. olmakta ve bu durumda elde edilen tane verimde azalma 

meydana gelmektedir (Haile vd.,2013; Dahlke ve ark., 1993; Balkan ve Gençtan, 2008; Hobbs 

ve Sayre 2001; Dalkılıç ve ark., Kılıç ve Gürsoy 2010). 

Başak Uzunluğu 

Başak uzunluğu iki yılın ortalama verilerine göre 7.73 cm (400 tohum/m2) ile 6.35 cm (600 

tohum/m2) arasında değişmektedir. Çalışmamızda, ekim sıklığı artışına paralel olarak başak 

uzunluğunda azalış belirlenmiştir. Ancak bu azalış 600 tohum/m2 ye kadar devam etmekte 

bundan sonraki uygulamalar aynı grupta yer almaktadır. Araştırma sonuçlarımız, ekim sıklığı 

artıkça başak uzunluğunun azaldığını bildiren Ahmad vd. (2000), Chaudhry ve Hussain (2001), 

Dinç (2010)’ Chen vd., 2008; Thomason vd., 2010’un çalışma sonuçlarıyla uyum içerisindedir. 

Sonuç 

Ülkemizde nüfusun dengeli beslenmesini sağlamak ve yakın gelecekte karşılaşılması muhtemel 

gıda krizlerini önlemenin yollarından biri de buğday ekim alanlarında birim alandan alınan 

verimde artış sağlamaktır. Bunun en önemli araçlarından biri yüksek verimli, kaliteli, yeni 

çeşitlerin ıslahı iken diğeri de optimum yetiştirme tekniklerinin tam olarak uygulanmasıdır. 

Optimum yetiştirme tekniklerinden birisi de uygun ekim sıklığının belirlenmesidir. Bu sayede 

belirli bir noktaya kadar ekim sıklığının artması bitkilerin besin elementi ve su kullanım 

etkinliğini artırmaktadır. Buğday bitkisinde ekim sıklığının belirli bir dereceye kadar artması 

m2’de başak sayısının artmasına, başak uzunluğunun azalmasına, başakta tane sayısının 

azalmasına ancak başakta tane ağırlığının artmasına ve verimin artmasına neden olacaktır. 

Ayrıca organik olarak yetiştirilen buğday, hem topraklarımızın geleceğini hem de 

insanlarımızın sağlığını korumamız açısından oldukça önemlidir. 
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ÖZET 

Kuraklık, bitkilerde büyüme ve gelişmeyi sınırlandıran önemli bir faktördür. Kuraklık stresinin 

uzun sürmesi veya yeterince su alımının gerçekleşmemesi, bitkilerde büyüme ve gelişmeyi 

olumsuz yönde etkilemekte, hatta bitkilerin ölümüne bile yol açabilmektedir. Su stresine maruz 

kalan bitkilerde, fizyolojik ve morfolojik bazı değişimler meydana gelir. Kuraklığın yaşandığı 

dönemlerde, bitkiler özellikle stomaları kontrol ederek su kaybını azaltmaya çalışırlar. Su 

stresinde bitkilerde yaprak sayısı ve boyutlarının azalması, yapraklarda tüylülüğün artması, kök 

gelişiminin toprak üstü aksamına göre daha fazla olması gibi morfolojik değişimler yanında; 

enzim miktarı, enzim aktivitesi, hormon düzeyi ve kuru madde içeriği gibi fizyolojik 

özelliklerde de önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bitkiler, sahip oldukları özellikler 

ve su stresinin yaşandığı dönemde bünyelerinde meydana gelen farklı fizyolojik ve morfolojik 

değişiklikler nedeniyle, kuraklıktan farklı şekillerde etkilenmektedirler.  Kuraklıktan daha az 

etkilenmenin yolları kuraktan kaçma, kuraklıktan sakınma ve kurak şartlara toleransdır. 

Bitkilerin kuraklıktan daha az etkilenmelerini sağlayan birçok özellikleri vardır ve bunların 

bazıları bitki ıslahı metotlarıyla kültür bitkilerine aktarılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık stresi, kuraklıktan kaçma, kuraklıktan sakınma, kuraklığa, 

tolerans  
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DROUGHT PLANT RELATIONS 

 

 

 

ABSTRACT 

Drought is an important factor restricting growth and development in plants. Prolonged drought 

stress or not enough water intake negatively affects growth and development in plants, it can 

even lead the death of plants. In plants exposed to water stress, some physiological and 

morphological changes occur. During periods of drought, plants try to reduce water loss, 

especially by stomatal control. In crop plants exposed to drought,  the number and size of the 

leaves decrease, the hairiness of the leaves increases, the root develops more than the above-

ground part. Also, important changes are occurring in physiological properties such as enzyme 

quantity, enzyme activity, hormone level and dry matter content. Plants are affected by drought 

in different ways due to their characteristics and different physiological and morphological 

changes occurring in their bodies during the period of water stress. The ways to be less affected 

by drought are drought escape, drought avoidance and drought tolerance. Plants have many 

features that make them less affected by drought, and some of these can be transferred to 

cultivated plants by plant breeding methods. 

Keywords: Drought stress, drought escape, drought avoidance, drought tolerance 
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GİRİŞ 

Kuraklık, herhangi bir yerde ve zamanda ortaya çıkabilen ve önemli ekonomik, sosyal ve 

çevresel etkileri olan doğal bir iklim olayıdır. Kuraklık sona erdikten yıllar sonra bile etkisini 

devam ettirebilmektedir. Kuraklığın etkileri genellikle ilk olarak tarımda görülür ve tarım 

sektöründe kuraklığın anlamı, diğer sektörlerden daha farklıdır. Çünkü bitkiler için yıl 

içerisinde yağan toplam yağıştan çok, büyüme dönemlerinde bitki kök bölgesinde var olan su 

daha önemlidir. Tarımsal üretimde görülen kuraklık, bitkinin büyüme ve gelişmesi üzerinde 

olduğu gibi, ürünün nitelik ve niceliği üzerinde de önemli ve olumsuz bir etki yapmaktadır.  

Bitkiler birçok stres faktörlerinden olumsuz etkilenmekte olup, söz konusu stres faktörleri 

arasında ilk sırada kuraklık gelmektedir. Bitkilerin çıkış ve gelişme dönemlerinde ihtiyaç 

duydukları suyun, toprakta yeterli miktarda bulunmaması, kuraklık olarak adlandırılmaktadır. 

Bitkilerin çoğu yaş ağırlıklarının %85-90’ı kadar su içerirler. Transpirasyonla yitirilen su 

miktarının, köklerle alınan su miktarından fazla olması durumunda, bitkilerde kuraklık stresi 

meydana gelir (Mussell and Staples, 1979). 

Kuraklığın veya su noksanlığının bitki üzerine etkileri; kuraklığın süresine, şiddetine, kuraklığa 

maruz kalan bitkinin genotopine, gelişme dönemine ve diğer stres faktörleriyle etkileşimlerine 

bağlı olarak değişmektedir. Kuraklık, bir taraftan bitkilerde bazı morfolojik ve fizyolojik 

değişimlere yol açarak, bitkinin bulunduğu ortama adapte olmasını sağlarken, diğer taraftan da 

büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyerek verim ve kaliteyi düşürmektedir.  

Küresel iklim değişikliği nedeniyle yıl içerisinde düzensiz dağılım gösteren yağışlardan 

kaynaklanan kuraklığın etkisinin, gelecekte daha da artması beklenmektedir (Lakew et al., 

2011). Bu nedenle, su noksanlığından kaynaklanan kuraklık stresinin bitkiler üzerindeki 

etkilerinin bilinmesi, gelecekte konuyla ilgili yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler 

açısından önemlidir. Bilindiği gibi içinden geçtiğimiz dönemde ülkemizin büyük bir 

bölümünde ciddi bir kuraklık yaşanmaktadır. Bu bildiri kuraklıkla ilgili çalışmalar yapan veya 

yapacak olan araştırmacılara katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 
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KURAKLIĞA BAĞLI OLARAK BİTKİLERDE MEYDANA GELEN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

Morfolojik Değişiklikler 

Kuraklık stresine maruz kalan bitkilerin toprak altı ve toprak üzerinde organlarında bir takım 

değişiklikler meydana gelir. Kurak şartlar altında, genellikle yapraklarda transpirasyonla 

kaybedilen su miktarını azaltmaya yönelik morfolojik değişiklikler görülürken, köklerde ise 

topraktaki suyu daha yüksek bir kuvvetle emmeye yönelik değişimler ortaya çıkmaktadır. 

Böyle durumlarda, bitkilerde kök gelişimi toprak üstü aksamına göre daha fazla olmaktadır 

(Şekil 1). Bu durum, suyun ağırlıklı olarak toprak altı organlarının büyümesinde kullanılması 

ve genel olarak kök büyümesine göre, sürgün büyümesinin daha fazla azalmasından 

kaynaklanır (Turner and Begg, 1978).  

Kurak şartlar altında kloroplastların iç yapılarının değişmesi nedeniyle klorofil miktarının ve 

işlevlerinin azalması, fotosentezin olumsuz şekilde etkilenmesine neden olur (Havaux et al., 

1988). Bunun sonucunda da bitki büyüme ve gelişimi azalır ve yaprak boyutları küçülür.  

Kuraklıktan daha az etkilenmek için bazı bitkilerde yaprakların üzeri sık tüylerle kaplanır. Bu 

tüyler, alttaki hücrelerin sıcaklığını 1-2 derece düşürerek, transpirasyon hızını azaltır. Ayrıca 

yaprak üzerinde mumsu bir tabaka oluşur. Bu kütikula tabakası, güneş ışınlarını yansıtarak 

başta yapraklar olmak üzere bitki dokularında sıcaklığın aşırı yükselmesini engel olur ve 

böylece transpirasyon hızı yavaşlar (Göksoy ve Turan, 1991). Bütün bunlara ilave olarak kurak 

şartlarda fotosentez hızı düştüğünden bitki gelişimi olumsuz etkilenir. 

Şekil 1. Su stresi sonucu biriken Absisik asit (ABA) batı ayrığı (Agropyron smithii) bitkisinde 

toprak üstü organlarında gelişmeyi durdururken kök sisteminin derine doğru uzamasına neden 

olur (solda). Su stresine maruz kalmayan bitkide ise, toprak üstü ve toprak altı organlarındaki 

gelişme (sağda) dengeli şekilde gerçekleşmektedir (Fitter and Hay, 1981). 

Bitkilerde su noksanlığına responslardan biri de, yaprakların dökülmesi, yaprak (Constable and 

Hearn, 1978) veya kardeşlerin (Begg and Turner, 1976) boyutları ve sayılarının azalmasıdır. 

Bitkilerde kuraklığa bağlı olarak yaprak sayısının azalması, yaprakların yaşlanması ve yaprak 

yüzeylerinde ışık absorbesini azaltacak oluşumların (tüy, mumluluk vs.) meydana gelmesi, 

absorbe edilen ışık miktarını azaltarak fotosentez seviyesini düşürmektedir (Mussel and 

Staples, 1979).  
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Fizyolojik Değişiklikler 

Ozmotik Düzenleme 

Kuraklık stresi yaşayan bitkiler, turgorlarını koruyabilmek için, hücreleri içinde bazı organik 

çözeltileri biriktirmek suretiyle ozmotik potansiyellerini düzenlemeye çalışırlar. Kuraklık stresi 

altında çözelti artışının başlıca kaynağı, çözünebilir karbonhidratlardır. Böyle durumlarda 

hücrelerde, özellikle glikoz, sakkaroz gibi çözünür şekerler ve malat birikmesi görülür. Bunlar 

dışında potasyum (K), şeker alkolleri ve bazı organik asitler de ozmotik düzenleyici olarak 

birikmektedir (Çırak ve Esendal 2006; Kutlu, 2010). 

Ozmotik düzenlemenin derecesi üzerine bitkilerin yaşı, özellikle de generatif gelişim dönemi 

etkili olmaktadır. Çiçeklenme öncesinde bitkide yavaş gelişen ozmotik düzenleme, 

çiçeklenmeden sonra hızlanmaktadır (Çırak ve Esendal 2006; Kutlu, 2010). 

Kuraklığa dayanıklılık mekanizmalarının önemli bir bileşeni olan prolin amino asidi ve benzer 

özellikteki birçok bileşik, ozmotik dengenin sürdürülebilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Söz 

konusu maddeler bir taraftan turgor basıncını artırarak stomaların açılmasını ve bu sayede 

fotosentezin devamını sağlarken, diğer taraftan da subselular bileşenlerin yapısal 

bütünlüklerinin korunması ve serbest radikallerin uzaklaştırılmasına katkı vererek kuraklık 

stresinin etkilerini azaltmaktadırlar (Chimenti et al., 2002; Kalefetoğlu, 2006; Wu and Xia, 

2006).  

Stoma Hareketleri 

Kuraklık, bitkide stoma hareketleri üzerinde de etkili olmaktadır. Kuraklık stresi altında 

bitkilerde stomaların kapanmasını kontrol eden iki mekanizma vardır. Bunlar, hormonal ve iyon 

kontrolü mekanizmalarıdır. Kuraklığa maruz kalan bitkilerde stoma hücrelerinde absisik asit 

(ABA) miktarı artar.  Bunun sonucu olarak da suda çözünmeyen nişasta oluşur ve K iyonu 

azalır. Böylece ozmotik basıncı azalan stoma hücreleri, turgorunu kaybederek kapanır. Bu 

durum, hormonal kontrol mekanizması olarak kabul edilmektedir (Kutlu, 2010). 

Diğer taraftan stomalar CO2 konsantrasyonundaki değişikliklere karşı da duyarlıdır. 

Yapraklardaki CO2 konsantrasyonunun atmosferdekinden biraz daha yüksek olması, ışık 

altında bile bitkilerde stomaların kapanmasına neden olur. Yüksek sıcaklık ve kuraklık stresi 

altında bitkilerde fotosentez hızı yavaşlar, CO2 birikir ve ortamın pH’sı düşer. Bunun 

sonucunda da ortam asidik hale gelir ve stomalar kapanır (Kacar  ve  ark., 2013). 
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Stoma hücrelerindeki K iyonu miktarı da, stoma hareketlerini belirleyen önemli faktörlerden 

biridir. Bitki turgor durumunda iken stoma hücrelerine bitişik hücrelerden K iyonları alınır. 

Böylece ozmotik basınç artar ve stomalar açılır. Bitkide turgor sona erdiğinde ise stoma 

hücrelerindeki K iyonları tekrar bitişik hücrelere geçer ve bu şekilde ozmotik basıncı azalan 

stoma hücreleri turgorunu kaybederek kapanır. Bu durum, iyon kontrol mekanizması olarak 

kabul edilmektedir (Lang et al., 1994).  

Stomaların açılıp kapanmasını sağlayan yapraktaki su miktarı, yaprağın pozisyonu (Turner, 

1974), yaşı (Frank et al., 1973), büyüme şartları (Beadle et al., 1978) ve bitkinin stres öyküsüne 

(Thomas et al., 1976) bağlı olarak değişir. Bununla birlikte aynı koşullarda stomaların kapalı 

kaldığı su içeriği de, bitki türlerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin sorgum bitkisinin 

stomaları mısır bitkisine göre hem tarla hem de konrollü şartlarda daha düşük nem içeriğinde 

kapanmaktadır (Beadle et al., 1973; Turner, 1974).    

Protein Metabolizmasındaki Bozukluk 

Kuraklık stresi ile bitkinin protein metabolizmasında da bir bozulma görülür ve bunun 

neticesinde protein sentezi azalır. Bitki bünyesinde yeterince su bulunmaması durumunda, 

proteinlerin parçalanması sonucu dokularda amino asitler birikir ve enzim kayıpları meydana 

gelir. Diğer taraftan, bitki dokularında ABA miktarı da artar ve en önemlisi toksik bir bileşik 

olan amonyak (NH3) ortaya çıkar. Amonyak, bitkide metabolik dengenin bozulması yanında, 

suyun yukarı doğru taşınmasına da mani olur (Kutlu, 2010). Bütün bunlar, kurak koşullarda 

bitkilerde görülen olumsuzlukların sadece su kaybından değil, aynı zamanda protein kaybından 

da kaynaklandığı göstermektedir. 

Protein metabolizmasındaki bozukluk, öncelikle nükleik asit (NA) metabolizmasındaki 

bozukluğa bağlıdır. Kuraklık stresiyle artan RNase enzim aktivitesi, nükleik asit 

parçalanmasına neden olduğu gibi, ribozomları tutan messenger RNA’yı da tahrip ederek 

poliribozom içeriğini düşürür. Nükleik asit metabolizmasındaki bu gibi bozuklukların sonucu 

olarak protein sentezi azalır (Çırak ve Esendal, 2006). 

Su noksanlığı nedeniyle oluşan protein kayıpları, RuBPCase enziminin parçalanmasıyla başlar. 

Bu enzim, yaprakların başlıca çözünür proteini olup, karbondioksit fiksasyonunda anahtar rol 

oynar (Lang et al., 1994). Kuraklık stresi altında pek çok bitkide nükleik asit sentezinin azaldığı 

belirlenmiştir (Çırak ve Esendal, 2006). 
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Nitrat İndirgenme Aktivitesi 

Bitkiler topraktan azotu amonyum (NH4+) ve nitrat (NO3-) formlarında alırlar ve bunları 

bünyelerinde indirgeyerek amin (RNH2) formuna dönüştürürler. Daha sonra indirgenmiş azot 

yağ asitleriyle birleşerek, aminoasitleri oluşturur. Aminoasitlerin  birleşmesiyle de proteinler 

meydana gelir. Kuraklık stresiyle, nitrat halindeki azotun bitkiler için yarayışlı forma 

dönüştürülmesi engellenir. Nitrat indirgenme aktivitesinin azalması, nitratı indirgeyen enzim 

aktivitesinin yavaşlaması sonucu meydana gelir (Kutlu, 2010).  

Hormonal Denge Değişimi 

Kuraklık stresi altındaki bitkilerde hormonal dengelerde de bazı değişiklikler meydana gelir. 

Hormonlardan ABA, stomaların kapanmasını sağlar, ayrıca protein, RNA ve DNA’nın çeşitli 

aşamalarda sentezlenmesini önler. Etilen, olgunlaşma üzerine etkili bir hormondur. Bu iki 

hormon gelişmeyi önledikleri gibi, yaprakların yaşlanmasına da sebep olurlar (Kacar ve ark., 

2013).  

Kuraklık stresinin yaşandığı durumlarda, söz konusu iki hormonun seviyesi yükselir ve bitkide 

yaşlanma hızlanır. Örneğin, su stresi yaşayan bitkilerde stresin derecesine bağlı olarak 

yapraklarda ABA miktarı 40 kata kadar artarken, kök ve diğer organlarda bu artış daha düşük 

oranlarda gerçekleşmektedir (Kacar ve ark., 2013).  

Sitokininler ise, yaprakların yaşlanmasını önleyen hormonlardır. Gibberellik asit (GA) büyüme 

ve olgunlaşma üzerine etkili olup, stomaların geç kapanmasında rol oynar. İndol asetik asit 

(IAA) hücre uzamasında etkilidir, ayrıca yeni RNA ve protein sentezini de teşvik etmektedir. 

Kuraklık stresi altında sitokininler, gibberellin ve indol asetik asit miktarları azalmaktadır 

(Kutlu, 2010). Benzer şekilde su stresinin yaşandığı durumlarda bitkilerde, ksilem iletim 

demetlerinde nitrat taşınmasının azalmasından (Shaner and Boyer, 1976) dolayı, yapraklardaki 

nitrat redüktaz enzim aktivitesinin de azaldığı saptanmıştır (Kacar ve ark., 2013).  

Fotosentezin Azalması 

Fotosentez yeteneği, bitkideki toplam yaprak alanı ve her yaprağın fotosentez aktivitesi ile 

belirlenir. Kuraklık stresine bağlı olarak bitkilerde, hem toplam yaprak alanı, hem de fotosentez 

aktivitesi azaldığından fotosentezle üretilen madde miktarı da düşmektedir. Daha önceden de 

ifade edildiği gibi, kuraklık durumunda fotosentezdeki ilk azalma, stomaların kapanması ve 

karbondioksit absorbsiyonunun yavaşlamasıyla ortaya çıkar. Bitki, su kaybını önlemek 
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amacıyla stomalarını kapattığında fotosentez için gerekli karbondioksitin alımı da önlenmiş 

olur. Ayrıca kuraklık stresi durumunda, hücreler arası boşluk direnci de artarak buralarda 

karbondioksit birikimine engel olunur. Yaprakların bu iki farklı tepkisi, fotosenteze karşı 

yaprak direnci olarak adlandırılır (Kutlu, 2010). Kuraklık stresi altında fotosentez, stoma 

dışındaki faktörler tarafından da etkilenmektedir (Mussell and Staples, 1979). 

Fotosentez hızındaki düşüş, su kaybı ile biyo-kimyasal reaksiyonlar sonucu RuBPCase enzimi 

azalmasıyla ve dolayısıyla CO2 fiksasyonunun sekteye uğratmasıyla da açıklanabilir (Begg and 

Turner, 1976). 

Kuraklığın etkisiyle transpirasyon hızı yavaşlayan yapraklar önemli derecede ısınma 

gösterirler. Yüksek sıcaklıklarda yaprağın zarar görmemesi için gelen ısı yükü dağıtılmalıdır. 

Isı yükü, uzun dalga boylu ışınların yayılması, yaprağı çevreleyen havaya ısı kaybı ve 

transprasyon sonucu oluşan buharlaşmaya bağlı soğuma ile dağıtılır (Kacar ve ark., 2013).  

BİTKİLERDE KURAĞA DAYANIKLILIK MEKANİZMALARI 

Bitkilerin kuraklıktan daha az etkilenmenin yolları kuraktan kaçma, kuraklıktan sakınma ve 

kurak şartlara toleransdır (Blum, 2011). Bunlar içerisinde en yaygın ve en etkili olanı, 

kuraklıktan sakınma ile kuraklığa toleranstır. Genetik mühendisliği alanındaki çalışmalar, 

bunların dışında farklı mekanizmaların da olabileceğini göstermiştir (Lawlor, 2013). 

Kuraktan Kaçma 

Bitkilerin kurak şartlar gelmeden veya geçtikten sonra suyun mevcut olduğu dönemde 

olgunlaşabilmesi ve yaşam döngüsünü tamamlamasıdır (Yue et al., 2006). Debaeke and 

Aboudrare (2004), erken çiçeklenmenin terminal kuraklık stresi üzerinde etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Olgunlaşmanın erken olması da, kuraklık stresinden bir kaçış olarak kabul 

edilmektedir (Rosales-Serna et al., 2004). 

Kuraktan Sakınma 

Kuraklığa tolerans mekanizmaları içerisinde en yaygın ve etkili olanı kuraktan sakınmadır. 

Kuraktan sakınma bitkinin su kaybını azaltması ve topraktan su alımını artırması şeklinde 

gerçekleşmektedir (Fang and Xiong, 2015). Bitkilerin kök uzunluğu, kök sayısı ve köklerin 

dallanmasının teşvik edilmesiyle, topraktan su alımının artırılması mümkündür (Mir et al., 

2012). Hücrenin karbonhidrat içeriğini artırma, yaprak kıvrılması, yaprak mumluluğu, stoma 
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iletkenliği ve kütikula kalınlığı gibi karakterler de bitkinin su kaybını azaltmakta son derece 

önemlidir (Saygılı, 2019).  

Kurağa Tolerans 

Kurağa toleransta en önemli husus, bitkinin kurak periyotta yüksek su içeriği potansiyelini 

sürdürebilmesidir (Levitt, 1972). Toprağın su içeriğinin giderek azaldığı ve/veya 

buharlaşmanın arttığı dönemde, bitkinin yüksek su içeriğini sürdürebilmesi olarak ifade 

edilebilen bu durum, bitkilerde su kaybının sınırlandırılması veya su temininin sağlaması 

şeklinde gerçekleşir (Mussel  and  Staples, 1980). 

Kuraklık stresinin olduğu durumlarda bitkilerin su içeriğini muhafaza etmesi ve kuraklığa 

dayanması daha çok, kök sisteminin derinlerde olmasıyla ilgilidir. Daha öncede ifade edildiği 

gibi, bitkiler kuraklık stresine maruz kaldıklarında kök / toprak üstü oranı artmaktadır (Begg 

and Turner, 1976).  

Bitkinin kurak şartları tolere edebilmesi, stres şartlarında hücre içerisindeki metabolik olayları 

düzenlemesiyle de yakından ilgilidir. Kuraklık şartlarına tolerans ozmotik ayarlama, 

antioksidan kapasitesi ve prolin gibi hücresel maddelerin artırılmasıyla sağlanabilmektedir 

(Lawlor, 2013). Kültür bitkilerinde kurak şartlarda verimini koruyan genotipler, toleranslı 

olarak kabul edilmektedir (Teulat et al., 2003).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bitkiler açısından stres faktörleri içerisinde ilk sırada yer alan kuraklık, bazı morfolojik ve 

fizyolojik değişimlere neden olarak, bitkilerin büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu olumsuz etki bitkiye, gelişme dönemine, kuraklığın süresine, şiddetine ve 

diğer stres faktörleriyle etkileşimlerine bağlı olarak değişmektedir. Kuraklık stresi, bitkilerde 

özellikle çiçek organlarının oluşumu, çiçeklenme, döllenme ve tane dolum dönemlerinde 

görüldüğünde en fazla zarar yapmaktadır. 

İklim değişiklikleri sonucu gelecek yıllarda tüm dünyada kuraklığın etkisinin daha da artacağı 

beklendiğinden, kuru tarım bölgelerinde ekonomik üretim yapabilmenin yolu, bu şartlara uyum 

sağlayabilen çeşitler geliştirmek ve kullanmaktan geçmektedir. Kurak bölgelere uygun 

genotiplerin geliştirilmesi ve yetiştirilmesi, suyun sınırlı olduğu ekolojilerde ürünlerin 

performans ve veriminin artırılması yanında, toprak ve su kaynaklarının korunması açısından 

da son derece önemlidir.  
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KARS İLİ MEZBAHALARINDA KESİLEN SIĞIRLARDA FASCİOLOSİS’İN 

YAYGINLIĞI VE MEVSİMSEL DAĞILIMI  
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ÖZET 

Bu çalışma, Kars il merkez, ilçe ve çevre köylerden mezbahanelere kesim için getirilen 

sığırlarda fasciolosisin yaygınlığı ve mevsimsel dağılımının araştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Bu amaçla il merkezinde hizmet veren Kars belediye mezbahası ve özel bir mezbahada bir yıl 

boyunca kesimi yapılan 1344 sığır üzerinde çalışma yürütülmüştür. Çalışmada çoğunluğu 

melez, yerli ırktan oluşan, yaşları 2-7 arasında değişen ve organ muayenesinde fasciolosisin 

varlığı tespit edilen sığırların karaciğerleri kullanılmıştır. Düzenli aralıklarla mezbahalardan 

temin edilen bu karaciğerlerde, karaciğer ve safra kanalları Fasciola spp. yönünden 

incelenmiştir. Çalışma süresince karaciğer safra kanalları muayene edilen 1344 sığırın 55’inde 

(% 4.1) Fasciola hepatica tespit edilmiştir. Dişi hayvanlarda (% 6.9) bu enfeksiyonun görülme 

oranının erkek hayvanlara (% 0.2) göre daha yüksek olduğu tespit edilirken (p<0.01),  olguların 

yaşla birlikte arttığı ve 2-3 yaş aralığındaki sığırlarda belirlenemezken, 4-5 yaşlı sığırlarda % 

4.8, 6-7 yaşlı sığırlarda % 16.0 olduğu gözlenmiştir (p<0.01). Enfeksiyona, sonbahar aylarında 

(% 70.9) daha sık rastlanırken, kış aylarında daha az sıklıkta (% 9.1) gözlendiği tespit edilmiştir 

(p<0.01). Fasciolosisin, Kars ilinde kesilen sığırlarda göz ardı edilmemesi gereken bir sorun 

olduğu, gerek hayvan sağlığına gerekse ekonomiye olan olumsuz etkilerinin olduğu ve bu 

etkilerin azaltılması için yetiştiricilerin konu ile ilgili bilgilendirilerek, gerekli tedbirlerin 

alınması gerektiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, karaciğer, sığır, Kars  
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PREVALENCE AND SEASONAL DISTRIBUTION OF FASCIOLOSIS IN CATTLE 

SLAUGHTERED IN KARS PROVINCE SLAUGHTERHOUSES 
 

 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to investigate the prevalence and seasonal distribution of fasciolosis 

in cattle brought to slaughterhouses from Kars city center, district and surrounding villages. For 

this purpose, the study was conducted on 1344 cattle slaughtered for a year in Kars municipal 

slaughterhouse and a private slaughterhouse serving in the city center. In the study, the livers 

of cattle, most of whom were crossbred and native breeds, aged between 2-7 years, and whose 

organ examination was found to have fasciolosis, were used. In these livers, which were 

regularly procured from slaughterhouses, the liver and bile ducts were examined in terms of 

Fasciola spp. We visit the slaughterhouses at regular intervals (one time in a week) and the liver 

bile ducts were examined in terms of Fasciola spp. The majority of the cattle were hybrid and 

native cattle aged between 2-7 years according to the owners' declaration. Fasciola hepatica 

was found in 55 (4.1%) of 1344 cattle whose liver bile ducts were examined during the study. 

It was determined that the incidence of this infection in female animals (6.9%) was higher than 

in male animals (0.2%) (p <0.01), while the cases increased with age and could not be 

determined in cattle between 2-3 years old, 4.8% in cattle aged 4-5 years. It was observed to be 

16.0% in cattle aged unde 7 (p <0.01). Infection was more common in autumn months (70.9%), 

while it was observed less frequently (9.1%) in winter months (p <0.01). 

Keywords: Fasciola hepatica, liver, cattle, Kars 
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GİRİŞ 

Sığır yetiştiriciliği, hayvansal gıda üretiminde önemli bir yere sahiptir. Paraziter hastalıklar, 

sığır yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan önemli hastalıklardan biridir. Paraziter 

hastalıklar içinde de fasciolosisin önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir (Balkaya ve ark.,  

2010). Fasciola etkenleri koyun, keçi ve sığırlar başta olmak üzere rastlantısal olarak da 

insanları enfekte edebilmektedir. Etkenler, karaciğer ve safra kanallarına yerleşen zoonotik 

karakterli trematodlardır (Toparlak ve ark., 2002; Acıöz, 2019). Fasciolosis başta karaciğer 

imhası olmak üzere et, süt, yapağı ve döl verimi kayıplarına sebep olabilmektedir (Gıcık ve 

ark.,  2002).  

Parazit enfestayonu sonucunda karaciğer ve safra yollarında hasar ortaya çıkmaktadır. Parazitin 

karaciğerde travmatik etkisi, kapsulada delinme, parankimada ise fibrotik ve sert bir doku 

oluşturur. Safra yollarında ise hemoraji, tromboz, safra akımında aksaklıklar oluşturur. Etken, 

travmatik ve hemorajik hepatitis, karaciğer sirozu, anemi, hipoalbuminemi, eozinofili, 

iştahsızlık, durgunluk, halsizlik ve çene altı ödem gibi hastalıklar ve klinik belirtiler ortaya 

çıkarır (Akyol, 2001; Acıöz, 2019). 

Fasciolosisle oluşan doku hasarı sonucunda protein, karbonhidrat ve mineral madde 

metabolizmasında bozulma oluşmaktadır. Buna bağlı olarak da ketozis gibi metabolik 

hastalıklar oluşabildiği bildirilmektedir. Ayrıca, Ostertagia ve Babesia benzeri hastalıklara karşı 

direncinin azaldığı belirtilmiştir (Saygı, 1998; Roberts et al., 2000; Kaplan ve ark., 2009). 

Dünyada sığır faciolosis yaygınlığını gösteren birçok çalışma vardır. İtalya’da %11.1 (Cringoli 

et al., 2002), Pakistan’da%10.5 (Arkam et al.,2001), Hindistan’da %6.81(Upadhyay et 

al.,2001)oranlarında olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiştir.  

Türkiye’de sığırlarda fasciolosisin yaygınlığının %0.5-66 arasında değiştiği belirtilmiştir 

(Celep ve ark., ;1994 Yıldırım ve ark.,  2000).  Yapılan çalışmalarda Samsun’da %25.5 (Celep 

ve ark. 1994), Afyon' da %4.6 (Sevimli ve ark., 2005), Trakya'da %0.48 (Gargılı ve ark., 1999), 

Elazığ' da %1.6 (Kaplan ve ark., 2001 ), Nevşehir' de %2.02 (Şen ve ark., 2011), Erzurum'da 

%21 (Balkaya ve ark., 2010), Van'da %54 (Toparlak ve ark.,1989), Malatya'da %4.42 (Kara ve 

ark.,2009)  oranında sığır fasciolosis yaygınlığı bildirmişlerdir. Şimşek ve ark. 2006 yılında 

Elazığ’da, Yavuz ve ark. Kayseri' de 2007 yılında ELISA metoduyla sırası ile %60.5 ve %69.2 

oranlarında fasciolosis yaygınlığı belirlemiştir. Kars ilinde; Kurtpınar 1957 yılında sığırlarda 

nekropsi bulgularına göre %85, Umur ve ark., 1993 yılında mezbahada kesilen  sığırlarda 

%24,65, Gıcık ve ark. 2001 yılında koyunlarda %44,4, Akça ve ark. ise 2014 yılında sığırlarda 

%66,6 oranında fasciolosis seropzotifliği belirlemişlerdir.  
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Fasciolosiste kesin tanı, dışkı muayenesinde etkenin yumurtalarının ve nekropside larvalarının 

görülmesi ile konulmaktadır. Parazitin patojenitesi, ilk önce etkenlerin karaciğerde göçü ve 

erişkin parazitlerin safra yollarında hareketi ile mukozayı tahrip etmesi sonucunda portal 

kanallarda fibroz doku artışı ve safra yollarında kalsifikasyon meydana gelir. İnvazyonlarda 

oluşan nekroz odakları Clostridium novyi’nin üremesi için uygun ortam oluşturarak hastalık  

oluşturmasına sebep olabilir (Roberts et al.,  2000; Toparlak ve ark., 2002). 

Bu çalışma, Kars yöresinde kesilen sığırlarda, karaciğer faciolosisin yaygınlığının belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmada, il merkezinde hizmet veren Kars belediye mezbahası ve özel bir mezbahada bir yıl 

boyunca kesimi yapılan 1344 sığır üzerinde çalışma yürütülmüştür.  Çalışma süresince düzenli 

aralıklarla Kars ilindeki mezbahalara gidilerek, yaşları 2-7 arasında değişen, çoğunluğu melez 

ve yerli ırktan oluşan sığırların karaciğer ve safra kanalları Fasciola spp. yönünden 

makroskobik olarak incelenmiştir. 

BULGULAR 

Çalışma süresince karaciğer safra kanalları muayene edilen 1344 sığırın 55’inde (% 4.1) 

Fasciola spp. tespit edilmiştir. Dişi hayvanlarda (%6.9) bu enfeksiyonun görülme oranının 

erkek hayvanlara (%0.2) göre daha yüksek olduğu tespit edilirken (p<0.01)( Çizelge I),  

olguların yaşla birlikte arttığı ve 2-3 yaş aralığındaki sığırlarda belirlenemezken, 4-5 yaşlı 

sığırlarda %4.8, 6-7 yaşlı sığırlarda %16.0 olduğu gözlenmiştir (p<0.01)( Çizelge II). 

Enfeksiyona, sonbahar aylarında (%70.9) daha sık rastlanırken, kış aylarında daha az sıklıkta 

(%9.1) gözlendiği tespit edilmiştir (p<0.01)( Çizelge III). 

Çizelge I: Sığırların yaş aralığına göre Fasciolosis dağılımı. 

Yaş Fasciolosis 

Var 

Fasciolosis 

yok 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

2-3 0 0,0 562 100,0 562 41,8 

4-5 30 4,8 596 95,2 626 46,6 

6-7 25 16,0 131 84,0 156 11,6 

Toplam 55 4,1 1289 95,9 1344 100,0 
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Çizelge II: Sığırların cinsiyete göre Fasciolosis dağılımı. 

Cinsiyet Fasciolosis 

var 

Fasciolosis 

yok 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Dişi 54 6,9 728 93,1 782 58,2 

Erkek 1 0,2 561 99,8 562 41,8 

Toplam 55 4,1 1289 95,9 1344 100,0 

 

Çizelge III: Sığırların mevsime bağlı olarak Fasciolosis dağılımı. 

Mevsimler  Frekans (N) Yüzde (%) 

Kış 5 9,1 

İlkbahar 8 14,5 

Yaz 3 5,5 

Sonbahar 39 70,9 

Toplam 55 100,0 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Türkiye’de fasciolosis yaygınlığı üzerine nekropsi, dışkı muayenesi ve serolojik yöntemlerle 

birçok araştırma mevcuttur. Dışkıda parazitin yumurtaların görülmesi, larvanın karaciğerde 

göçlerini tamamlamaları ve safra kanallarında olgunlaşmaları ile mümkündür. Yumurtaların 

dışkı muayenesinde görülebilmesi için etkenin vücuda girişinden sonra 10-12 haftalık bir süre 

geçmesi gerekmektedir. Alınan etken miktarı ve konakçı immunitesine bağlı olarak bazı 

durumlarda karaciğerde parazit olgun hale gelemeyebilir. Bununla beraber az miktarda 

parazitin oluşturduğu enfeksiyonlarda yumurtaların tespiti ancak tekrarlanan dışkı 

muayeneleriyle mümkün olabilir. Dışkıda yumurta saçılımı gün içinde ve farklı günler arasında 

düzensizlik gösterdiği bildirilmektedir. Teşhis amacıyla kullanılan ELISA metodu, pratik 

olması ve parazitin erken dönemlerde teşhis edilmesine imkân sağlayabilmektedir. Serolojik 

yöntemlerde; çapraz reaksiyonlar,  parazitlerin farklı dönemlerde olması ve antiparaziter ilaç 

kullanımı gibi etkenlerin testtin sonucunu etkilediği belirtilmektedir. Bunların dışında 
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nekropside veya mezbahanede etkenlerin görülmesiyle kesin teşhis konulmaktadır. Yukarıda 

bahsedilen faktörler dolayısıyla bu üç yöntemle yapılan teşhislerin sonuçların farklı olduğu 

görülmektedir (Şimşek ve ark., 2006; Şimşek ve ark., 2007; Yavuz ve ark., 2007; Şen ve 

ark.,2011; Acıöz 2019). 

Türkiye’de sığır fasciolosisinin varlığı ve görülme oranları; Van Et ve Balık Kurumu’nda 

kesilen 85.122 sığırda %20.6 oranında  (Taşçı,1990),  Adana Et ve Balık Kurumunda kesilen 

23.040 büyük baş hayvanın %13.6 oranında (Özyer,1990) görüldüğü belirtilmektedir. Benzeri 

birçok farklı yıllarda ve bölgelerde yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. İklim ve coğrafya 

olarak benzer özellikte olan Erzurum ilinde 2008- 2009 yılları arasında 2088 sığırda  % 21 sığır 

fasiolosis tespit etmiştir. Kaplan ve ark. 2009 yılında Elazığ’da Tarım il Müdürlüğü kayıtlarını 

esas alarak ortaya koydukları çalışmada ile 137583 sığırda  %1.5 fasciolosis saptanmıştır. 

Çalışmamızda ise 1344 sığırda % 4.1 oranında sığır fasiolosisi tespit edilmiştir. Benzerliklere 

rağmen sonuçlar arasındaki farkın, çalışmaya dahil edilen hayvanların yaşlarından 

kaynaklandığını düşünmektedir. 

Çalışmanın araştırma materyali sığırlarda, yaş ve cinsiyet arasında bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmamızda dişi hayvanlarda %6.9 oranında fasiolosis tespit edilirken, erkek 

hayvanlarda etkenin görülme oranının %0.2  (p<0.01) olduğu belirlendi. Cinsiyete göre 

çalışmamız değerlendirildiğinde; Şen ve ark. çalışmalarında erkek sığırlarda %4.8, dişi 

sığırlarda %3.4 olarak ve Kayseri’de Acıöz’ün çalışmasında erkek sığırlarda %0,3 dişi 

sığırlarda %4.2 olarak belirlemişlerdir. Aliyu ve ark. erkeklerde %14,9, dişilerde %23.6 olarak, 

Atanaw ve ark. erkeklerde %42.74, dişilerde ise %43.35 oranlarında tespit etmişlerdir. Dişi 

sığırların erkeklere göre işletmelerde ve meralarda daha uzun bir zaman kalmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmamızda dişi sığırlarda faciolosis oranı erkek sığırlardan 

fazla saptanmış ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç diğer çalışma 

sonuçlarıyla uyumludur.  

Çalışmamızda olguların yaşla birlikte arttığı 4-5 yaşlı sığırlarda % 4.8 oran bulunurken, 6-7 

yaşlı sığırlarda %16.0 olduğu gözlenmiştir (p<0.01).  Yıldırım ve ark. 3 yaş üstü sığırlarda 

fasciolosisi %3.2 oranla,  çalışma grubunda enfeksiyonun en fazla tespit edildiği yaş grubu 

olarak saptamışlardır. Benzer bir çalışmada Acıöz 1-3 yaş arasında %0.2 ve 3 yaş 

üzerindekilerde %3.3 oran olarak belirtmektedirler.  Kara ve ark. 1-5 yaş grubunda %2.57; 5 

yaş üstü hayvanlarda %19.76 F. hepatica oranını tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamız 

yukarıdaki çalışmalar ile uyumludur. Fasciolosis enfeksiyonu 3 yaş üzeri hayvanlarda daha 
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fazla görünmüş olup, yaş grupları arasındaki fark önemli bulunmuştur. Bu durumun, yaşla 

birlikte etkene maruz kalma ihtimalinin artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Enfeksiyonun mevsime göre dağlımı incelendiğinde sonbahar aylarında %70.9 oranla en 

yüksek olarak tespit edilmiştir.  Parazitin mevsimsel ilişkisi incelendiğinde; Acıöz’ün 

Isparta’da yaptığı çalışmada, Ekim ayında  %3.7 oranı ile en fazla ve Şubat ayında %1.2 oranı 

en az olarak tespit etmiştir. Yine benzer şekilde Oryan ve ark. yaptıkları çalışmada; Fasciola 

sp. oranını en fazla sonbahar ve kış aylarında en az ise yaz aylarında belirlemişlerdir. Bu 

bulgular çalışmamızla uyum göstermektedir ve bu sonuçların parazitin biyolojisi, ara konağın 

varlığı ve antiparaziter ilaç kullanımıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. 

Antihelmintik ilaçların uygun zamanda kullanılmaması, ortak meraların kullanılması, mera 

hayvancılığının yoğun olarak yapılması, bu meralarda ara konak mücadelesinin yapılmaması 

ve hayvan hareketlerinin çok olmasından dolayı Kars’ta fasciolosis hayvancılıkta problem 

olarak devam etmektedir. Bunlardan dolayı Fasciolosisin, sığırlarda göz ardı edilmemesi 

gereken bir sorun olduğu, gerek hayvan sağlığına gerekse ekonomiye olan olumsuz etkilerinin 

olduğu ve bu etkilerin azaltılması için yetiştiricilerin konu ile ilgili bilgilendirilerek, gerekli 

tedbirlerin alınması gerektiği anlaşılmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada metomil ve indoksakarb içeren bazı preparatların farelerde mikronükleus testi ile 

genotoksik etkileri araştırıldı. Metomil ve indoksakarb organik karbamatlı 

insektisitlerdendirler. Tarım alanında pestlere karşı kullanılırlar. Çalışmada ağırlıkları 20-30 g 

arasında değişen, 8 haftalık erkek, Mus musculus cinsi swiss albino ırkı toplam 40 adet fare 

kullanıldı. Fareler 121  ̊C’ de otoklove edilebilen, polikarbon malzemeden yapılmış kafeslerde 

barındırıldı. Hayvanlar kafeslere 10’lu gruplar halinde yerleştirildi. Fareler 20 ± 2  C̊ sıcaklık, 

% 50 bağıl neme sahip, sabah 8’den akşam 8’e kadar olan 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık ışık 

periyotlu laboratuvar koşullarında barındırıldı. Hayvanlar ad libitum olarak standart diyetle 

beslendi. Uygulanacak maddelerin dozu distile suda çözülerek oral yol ile verildi. Kontrol 

grubuna (Grup 1) içme suyu olarak distile su verildi. Pozitif kontrol grubuna (Grup 2) i.p. yolla 

2 mg/kg tek dozda Mitomisin C enjekte edildi. (Ötenaziden 48 saat önce). (Grup 3)’e 3 mg/kg 

kadar metomil içme suyuyla 14 gün süreyle verildi. (Grup 4)’e ise içme suyuyla 15 mg/kg dozda 

indoksakarb 14 gün süreyle uygulandı. Hayvanlar 14 gün sonra dislokasyonla ötenazi edildi. 

Kemik ilikleri çıkarıldı. Boyanarak mikroskopta incelenebilecek preparatlar haline getirildi. 

Her hayvandan hazırlanan bir preparattan 1000 adet hücre olmak üzere bir gruptan toplam 10 

000 adet hücre sayıldı. Hücrelerde polikromatid eritrosit (PCE) ve mikronükleuslu polikromatid 

eritrosit (MNPCE) oranları tespit edildi. Araştırma sonucunda MNPCE sayılarının grup 

ortalaması kontrol grubunda 3.6; grup 2’de 66; grup 3’de 24.9 ve grup 4’de 12.8 olarak tespit 

edildi. Grup 2,3,4 kontrol grubu ile kıyaslandığında istatiksel olarak aralarındaki farklar önemli 

bulunmuştur (p<0,001). Sonuçlara göre Metomil ve İndoksakarbın farelere uygulanan dozlarda 

genotoksik etkili olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Pestisit, metomil, indoksakarb, genotoksite, mikronükleus.  
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INVESTIGATION OF THE GENOTOXIC EFFECTS OF SOME PREPARATES 

CONTAINING METOMIL AND INDOXACARB ON MICE BONE MARROW 

CELLS BY MICRONUCLEUS METHOD 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, genotoxic effects of some preparations containing metomil and indoxacarb were 

investigated by micronucleus test in mice. Methomyl and indoxacarb put them among the 

organic carbamate insecticides. Used against pests in agriculture. In this study weights ranging 

from 20-30 g, 8 weeks, male, albino genus Mus musculus, a total of 40 mice were used. Mouse 

121 C. The autoclave, which can be housed in cages made of polycarbonate material. Animals 

are housed in a group of 10 cages. Mice, 20 ± 2 ° C temperature, 50% relative humidity, with 

8 in the morning until eight in the evening the 12 hour light, 12 hours dark light periods were 

housed under laboratory conditions. Animals were fed a standard diet ad libitum. The dose of 

the substance to be applied dissolved in distilled water was given by oral route. Control group 

(Group 1) was given distilled water as drinking water. Positive control group (Group 2) i.p. was 

injected Mitomisin C in a single dose 2 mg / kg. (48 hours before euthanasia ) (Group 3) 3 mg 

/ kg dose methomyl, drinking water was given for 14 days. And (Group 4) with the drinking 

water of 15 mg / kg was administered for 14 days indoxacarb. After 14 days the animals were 

euthanized with dislocation. Bone marrow was removed. Staining was made into preparations 

which can be examined under microscope. Preparations prepared from each animal cells, 

including a group from the 1000 total of 10 000 cells were counted. PCE and MNPCE rates in 

cells was determined. As a result the number of research groups MNPCE average was found to 

be 3.6 in the control group; 66 in group 2; 24,9 in group 3 and 12.8 in group 4. When the group 

2,3,4 compared with the control group, the differences between them were found statistically 

significant (p<0.001). According to the results, it can be said that Metomil and Indoxacarb are 

genotoxic at the doses administered in mice. 

Keywords: Pesticide, methomyl, indoxacarb, genotoxicity, micronucleus. 
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GİRİŞ 

Pestisitler vazgeçilmez kimyasal mücadele araçlarıdırlar. Kısaca pest (haşarat) adı verilen 

zararlı canlıları öldürmek için kullanılan madde anlamına gelir. Pestisitler oldukça geniş bir ilaç 

grubunu oluşturur ve kullanım alanlarına göre insektisitler, herbisitler, fungisitler, molusisitler, 

akarasitler ve rodentisitler vb kullanıldıkları zararlılara göre isimlendirilirler (Yarsan, 2007).  

İnsektisitler; Pestisitlerin bir alt dalı olup başta zirai alanlarda zararlı haşereler ile mücadele 

amaçlı olarak kullanılan ilaçların genel adıdır. Karbamat insektisitler; yaygın kullanım alanı 

bulmaktadırlar. Pestisitler; esas hedefleri için seçici etkili değildirler; diğer birçok 

olumsuzlukları vardır. Uygulama kurallarına uyulmaması ve sürekli kullanılmaları sonucu; 

besin zincirine girerek, çevrenin dengesinin bozulmasına neden olurlar. İnsan ve hayvanlarda 

zehirleyici olabilirler (Kaya ve ark., 1998; Vural, 2005; Doğan, 2012). 

Özellikle bazı pestisit türlerine uzun süre maruz kalınması durumunda insan ve hayvanlarda 

mutajenik, karsinojenik ve teratojenik gibi özel toksik etkiler meydana gelebilmektedir. Ayrıca 

insan ve hayvan sağlığı açısından çok önemli olan lipit peroksidasyona, kas ve sinirlerde 

dejenerasyona, çeşitli doku ve organlarda hasar ve tamiri zor bozukluklara neden 

olabilmektedirler (Yarsan ve ark., 1999). DNA molekülünde hasar oluşturabilirler. Bu 

hasarların bir kısmı hücrede özel mekanizmalar ile onarılabilir. Fakat bazen bu onarım 

mekanizmalarının çalışmasını kontrol eden genlerdeki mutasyon, yaş, hastalıklar, beslenme, ısı 

gibi şartların etkisiyle onarılamayabilir. Bunun sonucu olarak da o hücrenin genlerindeki 

mutasyon artık kalıcı hale gelir (Lindholm et al., 1991; Elhajouji ve ark., 1997; Galloway et al., 

1998;  Umegaki et al., 2000; Tawn et al., 2001; İpek ve ark. 2003; Bonassi ve ark. 2004).  

Genotoksiteye neden olabilirler. Genotoksiteyi belirlemek için farklı yöntemler kullanılır. 

Bunlardan bazıları Mikronükleus (MN) Testi, Kardeş Kromatid Değişimi (SCE) Testi, 

Kromozom Aberasyonu (CA) Testi, Ames Testi ve Comet Testleridir. Çalışmamızda 

genotoksitenin belirlenmesinde MN Testi kullanılmıştır (Fenech, 2002).  

Mikronükleus Testi, kemik iliği, insan periferik kan lenfositleri ve yanak mukoza hücrelerinde 

kimyasal ajanların genotoksik etkilerini belirlemek amacıyla oldukça yaygın kullanılmaktadır. 

Bu test basit ve az zaman almaktadır. Aynı zamanda DNA harabiyeti konusunda güvenilir bilgi 

de vermektedir. Bu özellikleri tekniği önemli hale getirmiştir (Fenech, 2000; Thomas et al., 

2009; Wu et al., 2009).  

Çalışmanın amacı; pestisit olarak yaygın kullanılan insektisitlerden Metomil ve İndoksakarb’ın 

genotoksik etkilerinin olup olmadığının araştırılmasıdır. 
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Çalışma İn vivo olarak yapıldı. Metomil ve indoksakarb uygulanan farelerin kemik iliğinden 

elde edilen eritrositlerde MN tespit edilerek genotoksitenin olup olmadığı belirlenmeye 

çalışıldı. 

Mikronükleus: MN, DNA hasarının bir göstergesidir. Organizmanın çeşitli mutajenik, 

klastojenik ve karsinojenik ajanlara maruz kalması sonucu DNA harabiyetine bağlı olarak 

oluşur. MN bir nükleoplazma ile sarılarak sitoplazma içerisinde ana nükleusun yanında yer alır 

(Fenech M, 2000; Fenech, 2002). 

Metomil: Karbamat grubu, kolinesteraz enzim inhibitörü bir insektisittir. Sistemik insektisit ve 

akarisit özelliğindeki bu pestisitin aynı zamanda kontak ve mide zehri etkisi de vardır. Tarımda 

sıklıkla kullanılır. Aynı zamanda kümes ve ahırlarda sinek kontrolünde kullanıldığı da 

bilinmektedir (Tomlin, 2006). Topraktaki yarılanma ömrü oldukça kısadır. (4-8 gün) (Öncüer 

ve ark., 2008).   

İndoksakarb: indoksakarb; organofosfatlar, karbamatlar ve pretreoidlere karşı direnç 

kazanmış böcekler için ilk ticari pirazolin tip insektisit olmakla birlikte, bu pestisitin çevre için 

güvenli, hedefte olmayan organizmalar için düşük zehirlilik, yüksek böcek öldürücü aktivite 

gibi özellikleri olduğu iddia edilmektedir (Çubuk ve Aydın, 2018). Etki mekanizması 

diğerlerinden biraz farklıdır. Böcek sinir sistemindeki sodyum kanallarını bloke ederek sodyum 

iyonlarının girişini engeller. Böceğin felç olması, beslenmesinin durması ve sonunda ölüme 

dayalı bir etki mekanizmasına sahiptir (McCann SF et al., 2001; Lee ve ark. 2005).  

Mitomisin C (MMC): Antitümöral etkilidir. MMC tümör hücrelerindeki DNA'ya bağlanır ve 

DNA çift sarmalının iki kolu arasında çapraz bağlar oluşturur. Böylelikle DNA’nın 

replikasyonunu önleyerek antitümöral etki gösterdiği düşünülmektedir (Fattah et al., 2003; 

Arbag et al., 2005). 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada ağırlıkları 20-30 g arasında değişen, 8 haftalık erkek, Mus musculus cinsi swiss 

albino ırkı 40 adet fare kullanıldı. Fareler 121  ̊C’ de otoklov edilebilen, polikarbon malzemeden 

yapılmış kafeslerde barındırıldı. Hayvanlar kafeslere 10’lu gruplar halinde yerleştirildi. Fareler 

20 ± 2  ̊C sıcaklık, % 50 bağıl neme sahip, 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık ışık periyotlu 

laboratuvar koşullarında barındırıldı. Hayvanlar ad libitum olarak standart diyetle beslendi. 

Uygulanacak maddelerin dozu distile suda çözülerek oral yol ile verildi. Negatif kontrol 

grubuna (Grup 1) içme suyu olarak distile su verildi. Pozitif kontrol grubuna (Grup 2) 

inraperitoneal (i.p.) yolla 2 mg/kg tek dozda MMC enjekte edildi (ötenaziden 48 saat önce). 
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(Grup 3)’e 3 mg/kg metomil ve (Grup 4)’e 15 mg/kg indoksakarb içme suyuyla 14 gün boyunca 

verildi. Hayvanlar 14 gün sonra dislokasyonla ötenazi edildi. Kemik ilikleri çıkarıldı. 

Boyanarak mikroskopta incelenebilecek preparat haline getirildi. Her hayvandan hazırlanan bir 

preparattan 1000 adet hücre olmak üzere bir gruptan toplam 10 000 adet hücre sayıldı. 

Hücrelerde polikromatid eritrosit (PCE) ve mikronükleuslu polikromatid eritrosit (MNPCE) 

oranları tespit edildi.  

Mikronükleus Testi Yapılışı  

Femur kemiği iki ucundan kesilerek, enjektör yardımıyla kemik iliği çekildi ve içerisinde 3 ml 

dana serumu bulunan santrifüj tüpüne aktarıldı. Tüpler santrifüj edildi ve süpernatantları atıldı. 

Tüpte kalan kısmın üzerine bir damla dana serumu konularak süspanse edildi. Bundan alınan 

bir damla örnek, temiz lam üzerine yayıldı. Yayma işlemi tamamlandıktan sonra lamlar havada 

kurutuldu ve metil alkolde 10 dakika fikse edildi. Fikse edilmiş preparatlar ilk önce % 0,25’lik 

May Grunwald boyası ile 5 dakika boyanarak saf su ile yıkandı. Daha sonra % 0,125’lik May 

Grunwald boyası ile 5 dakika tekrar boyanarak saf suda yıkandı. En son % 20’lik Giemsa boyası 

ile 30 dakika boyanıp, yıkandı ve kurumaya bırakıldı. 

Preparatlar Olympus CX21 marka ışık mikroskobunda 1000 büyütmede, her preparattan 

rastgele 1000 adet PCE sayıldı. Bunların içerisinde MNPCE sayıları belirlenerek, yüzdeleri 

çıkartıldı. 

Araştırma sonuçları SPSS 16 programı kullanılarak, Duncan-Tucey Testi uygulanarak gruplar 

arasındaki farklar istatistiki yönden belirlendi (Aksu, 2012). 

 

BULGULAR 

Deneye alınan hayvanlar her gün 12 saatte bir gözlendi. Hayvanların deney süresince hiç 

birinde zehirlenme belirtileri ve ölüm görülmedi. Deney hayvanları planlanan şekilde ötenazi 

edilerek kemik iliğinden preparatlar hazırlandı. Her doz grubundan elde edilen preparatlardan 

rastgele toplam 1000 PCE sayıldı. Bu 1000 PCE içerisinde gözlemlenen MNPCE sayıları tespit 

edilerek Şekil 1 de, mikroskobik görüntüsü Şekil 2 de gösterildi. 
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Şekil 1. 10.000 PCE üzerinden bakılan MNPCE değerleri. 

 

 

Şekil 2. Yapılan çalışmada pozitif kontrol grubunda görünen bir MNPCE ve PCE (200 x) 

 

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan maddelerin dozları, verilen süreleri ve MNPCE sayılarının standart 

dağılımları. 

Gruplar 
Verilen 

doz 

Verilen 

süre 

10000 PCE’de 

görülen 

MNPCE 

Grup ortalaması 

ve standart 

dağılım (n=10) 

1. Negatif Kontrol (Distile su) Ad libitum 14 gün 36 3.6±0.52 

2. Pozitif Kontrol (MMC) 2 mg/kg Tek doz 660 66±5.58* 

3. Metomil 3 mg/kg  14 gün 249 24.9±2.42* 

4. İndoksakarb 15 mg/kg 14 gün 128 12.8±1.93* 
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Çizelge 1 de araştırma sonucuna bakıldığında, MNPCE sayılarının grup ortalaması kontrol 

grubunda 3.6; grup 2’de 66; grup 3’de 24.9 ve grup 4’de 12.8 olarak tespit edildi. Grup 2,3,4 

kontrol grubu ile kıyaslandığında istatiksel olarak aralarındaki farklar önemli bulunmuştur 

(p<0,001). Sonuçlara göre Metomil ve İndoksakarbın farelere uygulanan dozlarda genotoksik 

etkili olduğu söylenebilir.  

Negatif kontrol grubuna kıyaslandığında, Metomil ve İndoksakarb verilen farelerde MN 

sayısındaki artış bu iki ilacın genotoksik etki oluşturma potansiyelini göstermektedir. 

Pozitif kontrol grubuna kıyaslandığında, Metomil ve İndoksakarb verilen farelerde daha düşük 

sayıda MN oluşumu görülmektedir.  

İlaçların verilen dozlarda MMC kadar genotoksik olduğunu göstermektedir.  

Verilen iki ilacın genotoksik etkileri de kendi aralarında farklılık göstermekte ve Metomil’in 

daha genotoksik olduğu görülmektedir. 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada farelerin kemik iliği hücrelerinde metomil ve indoksakarbın genotoksik etkileri 

fare kemik iliği hücrelerinde MN Testi ile araştırıldı.  

Pestler bütün dünyada yaygın olarak bulunan canlılar olup, tarım ürünlerine önemli ölçüde zarar 

verirler. Test amacıyla kullanılan metomil ve indoksakarb insektisit mücadelesinde yaygın 

kullanılan ilaçlardır. Yaygın kullanılmalarının nedeni tarım ürünlerinin zararlı etkenler olarak 

adlandırılan pestlerden korunmasıdır. Ancak bu yöntemler o kadar masum değillerdir. Ciddi 

anlamda olumsuz etkileri de vardır. Pestisitler hedef olmayan canlıları ya doğrudan ya da dolayı 

olarak etkilemektedir. Etkiler ilaçların türüne, dozuna ve hayvanlara göre farklılık arz eder, 

alınan miktarlara bağlı olarak akut veya kronik tipte etkiler oluşturur. Pestisit ve diğer çevre 

kirleticilerin bu etkileri arasında hiç kuşkusuz gen toksitesi büyük önem arz etmektedir. 

Genotoksite insan ve hayvan sağlığı açısından tüm dünyada üzerinde durulan ve önem arz eden 

konuların başında gelmektedir. Bu nedenle genotoksite alanında çok sayıda çalışmanın 

yapıldığı görülmektedir. 

Aksu (2012), yüksek ısıda üretilen gıdalarda ortaya çıkan akrilamid’in genotoksitesinin olup 

olmadığını belirlemek için fare kemik iliğinde SCE, CA, MN testleri kullanmıştır. Araştırma 

sonucunda akrilamid’in in vivo ve in vitro klastojenik etkisinin olduğunu saptamış, gen 

toksisitesi doğrulanmıştır. Bu toksisiteyi polifenolik bileşilerin önleyebildiği de aynı çalışmada 

gösterilmiştir. 
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Cicchetti ve arkadaşları (1999),  organik klorlu grubundan olan dieldrin molekülünün in vivo 

çalışmasıyla fare kemik iliğinde MN testiyle genotoksitesine bakmış, dieldrin’in 60 mg/kg ve 

90 mg/kg subletal ve letal dozları i.p. olarak farelere uygulamışlar. Subletal doz canlının en az 

48 saat yaşayabileceği şekilde hesaplanırken, letal doz canlının en az 24 saat yaşayabileceği 

şekilde ayarlanmıştır. Bu saatler sonrası dieldrin’in letal ve subletal dozları dislokasyondan 24 

ve 48 saat önce verilmiş. Süreler sonunda kemik ilikleri çıkartılarak MN sayısı araştırılmıştır. 

Kontrol grubuyla kıyaslandığında subletal doz ve letal doz istatistiksel anlamda bir artış 

göstermiştir (p<0,05; p<0,01). 

Kevekordes ve arkadaşlarının (1996), yılında yaptıkları bir çalışmada karbamat grubu 

pestisitlerden aldicarb’ın genotoksik etkisine in vivo olarak erkek ve dişi fare kemik iliğinde 

MN testiyle bakılmış. Şaşırtıcı bir şekilde PCE/MNPCE oranı erkek farelerle kıyaslı dişi 

farelerde daha yüksek görülmüştür. Bu farklılığın sebebi; dişilerin aldikarb’ın genotoksik 

etkilerine karşı daha hassas olduğu ortaya çıkarmıştır. Bu durum muhtemel olarak hormon 

farklılıkları ya da hormonların neden olduğu fizyolojik farklılıklardan kaynaklanma ihtimalini 

taşımaktadır. Dolayısıyla pestisitlerin bu tür toksik etkilerine karşı gösterilen farklı duyarlılık 

durumlarına dikkat çekilmelidir. Özellikle mutasyon açısından ilgili durumun geniş bir şekilde 

ele alınarak değerlendirilmesi gerekir.  

Yapılan diğer bir çalışmada Portekiz’de 33 çiftçinin MN, SCE ve CA testleri kullanılarak 

lenfositlerindeki sitogenetik hasar belirlenmeye çalışılmıştır. Kontrol grubu olarak aynı bölgede 

yaşayan ancak pestisitlere maruz kalmayan kişiler seçilmiştir. Test sonucuna göre çiftçilerin 

MN ve SCE sıklığının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksek çıktığı saptanmıştır 

(p<0.005), CA sonuçlarında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır (Costa et al., 2006). Bu durum 

MN Testinin CA Testinden daha duyarlı olabileceğini kesin olmamak şartıyla ortaya koyması 

açısından dikkat çekmektedir. 

Sailaja ve arkadaşlarının (2006), yılında yaptığı bir çalışmada; pestisit üretiminde çalışan 54 

işçi ile pestisit maruziyeti olmayan 54 kişi pestisitlerin genotoksik etkilerini araştırmak için CA 

ve MN analizleri yapılmış ve pestisit üretiminde çalışan işçilerde her iki test yönteminde de 

istatistiksel açıdan bir artış gözlenmiştir (p<0.005). Bu araştırma sonuçları her iki testte 

pestisitlerin genotoksik etkilere neden olabileceği fikrini doğrulamaktadır.   

Sivrikaya’nın (2006), çalışmasında Aralık 2003 ve Ocak 2004 tarihleri arasında Değirmendere 

havzasında pestisit kalıntılarının su ve toprakta yaptığı kirlilik araştırılmıştır. Bu bölgenin 

seçilme nedeni bölgedeki suyun içme suyu kaynağı olarak kullanılması ve bölge insanının genel 

olarak ziraatle uğraşıyor olmasıdır. Bölgede kullanılan 22 farklı pestisit türü çalışmaya konu 
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edilmiştir. Su, toprak, sebze ve meyve örnekleri alınarak bakılmış, çalışma sonucunda alınan 

numunelerde pestisit kalıntılarına rastlanılmış, ancak bu değerlerin sağlık açısından izin verilen 

maksimal değerlerin altında olduğu saptanmıştır.  

Göksu deltasında organofosfat ve karbamat grubu dahil olmak üzere karışık pestisitlerin yaygın 

olarak kullanıldığı sahada, sigara içen ve sigara içmeyen kişilerin ağız epitelyum hücrelerinde 

MN bakılmış. MN sayısı kontrol grubuna göre kıyaslanmış ve sigara içen ve içmeyen toplam 

32 şer kişilik grupta istatistiksel olarak önemli bir artış saptamıştır (p<0,01). Benzer şekilde 

binükleus görülen hücre sayısında da artış gözlemlenmiştir (Ergene ve ark., 2007). Bu anlamda 

sigara içmenin MN sayısında artış üzerinde bir etkisinin olduğunu göstermesi açısından 

önemlidir. 

 

SONUÇ 

Bu çalışma boyunca hiçbir hayvanda ölüm gözlenmedi ve sıvı tüketimleri beklenen miktarlarda 

olduğu günlük ölçümlerle saptandı. Karbamat zehirlenmelerinde görülen klinik olaylara 

rastlanmadı, farelerin rutin davranışlarını sergilediği gözlemlendi. Bu bulgular verilen dozların 

hayvanlarda herhangi bir zehirlenmeye neden olmadan da genotoksik etkiler doğurabileceğini 

gösterdi.   

Metomil 3 mg/kg, İndoksacarb 15 mg/kg dozda içme suyuyla farelere 14 gün süreyle 

verildiğinde genotoksik etkilere neden olduğu ileri sürülebilir. 

Genotoksitenin çevre ve canlı sağlığı açısından önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle elde 

edilen sonuçların ilaçlamalarda dikkate alınması gerektiği önem arz etmektedir. Kullanılan 

dozlar akut zehirlenmeye neden olmamakta fakat kalıntılarının genotoksite açısından anlamlı 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Metomil ve indoksakarb tarım ürünlerinin zararlı etkenler olarak bilinen pestlerden korunması 

için yaygın olarak kullanılan insektisitlerdendir. Kullanımları esnasında hedef olmayan 

organizmalar üzerinde genotoksik etkiler oluşturabilmektedir. Bu nedenle; kullanımlarına özen 

gösterilmeli, hedef olmayan organizmalarda kontaminasyonlarından kaçınılmalıdır. Kişiler 

bilinçlendirilmeli, profesyonel kişilerden yardım alınarak uygulanmalıdır. Uygulanmaları 

esnasında gereken özen gösterilmediği takdirde toprak, su, hava ve besin kirlenmesine yol 

açarak ekolojik dengenin bozulmasına neden olabileceği göz ardı edilmemelidir (Yiğit et al., 

2008; Doğan, 2012; Filazi ve Küçükosmanoğlu, 2016). 

Pestisit kalıntılarının, çevrede parçalanma yarı ömürlerinin belirlenmesi ve olumsuz etkilerinin 

araştırılması büyük önem arz eder. Bu etkilerden biri de kuşkusuz gen toksitesidir.    
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ÖZET 

Su, tüm canlılar için yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli doğal kaynaktır. İnsan nüfusun  

hızla artışına bağlı olarak kişi başı temiz suya ulaşım talebi küresel su krizlerini de gündeme 

getirmiştir. Küresel boyut da ekolojik dengenin bozulması kaliteli suyu bulma ve temin etmede 

problemler oluşturmaktadır. Suyun kalitesinin bozulmasında  sanayi atıkları ve tarımda 

bilinçsiz kimyasal materyal  kullanılması başlarda gelmektedir. Ülkemizin doğal su 

kaynaklarının %73’ü tarım sektöründe, %11’i sanayide ve %6’sı da konutlarda 

kullanılmaktadır. Tarımda kullanılan suyun yaklaşık %53’ünü yüzey su kaynakları, %38’ini ise 

yeraltı suyu oluşturmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 280 milyon hektar bir alanda tarım 

yapılmaktadır. Bu alanların ise sadece 5,6 milyon hektarında sulu tarım yapılmaktadır. Su 

kullanımı gelişmişliğin bir göstergesi olup, az gelişmiş ülkelerde tarımda su kullanım daha çok 

ilkel metotlarla ve bilinçsizce yapılarak su israfına neden olmaktadır. Tarım ve sanayice 

gelişmiş ülkelerde ise tarım sektöründe kullanılan sular bitki ihtiyacı düşünülerek damlama ve 

yağmurlama sistemleri kullanımı ile su israfının önüne geçilmektedir. Ülkemizde tarımda daha 

çok sulama; %82 oranın da salma sulama, %17 oranında yağmurlama sulama ve %1 oranında 

da damla sulama yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle son 30 yılda su rezervi yönünden 

öneme sahip havzalara düşen yağış miktarı %25 oranında azalmış olup, iklim değişiklikleri ile 

de bu oranın ilerki yıllarda daha da artacağı beklenmektedir. Su kıtlığı  veya yetersizliği tarımsal 

üretimde rekolte ve kaliteyi önemli derecede etkilemesi sonucunda var olan beslenme 

yetersizliğini daha da artıracaktır. Suyun yetersiz olduğu yerlerde yaşayan insanlar için o bölge 

ve havzalarda göçe yol açabilecektir. Bugün göçün ortaya çıkardığı sorunlar ülkeleri ve şehirleri 

maliyeti çok yüksek çözülmesi nerdeyse imkansız hale getiren sorunlar yumağına 

dönüştürmektedir.  Suyun canlıların hayatta kalmasını sağlayan ana faktör olması onun israf 

edilmeden kullanılmasını gerektirir. Bunun yolu ise insanların bilinçlendirilmesi ve suyu doğru 
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kullanım metotlarının koşulsuz uygulanmasından geçmektedir. Bitkinin su tüketim verim 

etkinlik değerleri doğrultusunda su kullanımının teşvik edilmesi ve havzalara uygun 

yetiştiricilik modellerinin ortaya konulması gerekir. 

AnahtarKelimeler: Su, önemi, su tüketimi, tarım 
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THE SECTORAL USE INDEX OF WATER RESOURCES IN TURKEY AND THE 

IMPORTANCE OF SUSTAINABILITY IN AGRICULTURAL ACTIVITIES 

 

 

ABSTRACT 

Water is the most important natural resource that ensures the continuity of life for all living 

things. Due to the rapid increase in the human population, the per capita access to clean water 

demand has brought global water crises to the agenda. Disruption of the ecological balance in 

the global dimension creates problems in finding and supplying quality water. Industrial wastes 

and unconscious use of chemical materials in agriculture come first in the deterioration of water 

quality. 73% of our country's natural water resources are used in the agricultural sector, 11% in 

industry and 6% in residences. Approximately 53% of the water used in agriculture is surface 

water resources and 38% is groundwater. Agriculture is carried out on an area of approximately 

280 million hectares in our country. Irrigated agriculture is carried out in only 5.6 million 

hectares of these areas. Water use is an indicator of development, and in less developed 

countries, water use in agriculture is mostly done by primitive methods and unconsciously, 

causing water waste. In countries that are developed in agriculture and industry, water wastage 

is prevented by using drip and sprinkler systems, considering the need for plants in the 

agricultural sector. More irrigation in agriculture in our country; Flood irrigation is used at 82%, 

sprinkler irrigation at 17% and drip irrigation at 1%. Especially in the last 30 years, the amount 

of rainfall in basins, which are important in terms of water reserves, has decreased by 25%, and 

it is expected that this rate will increase in the coming years with climate changes. Water 

scarcity or insufficiency will further increase the existing nutritional deficiencies as a result of 

significant effects on yield and quality in agricultural production. For people living in places 

with insufficient water, it may cause migration in that region and basins. Today, the problems 

caused by migration turn countries and cities into a collection of problems that make it very 

costly and almost impossible to solve. The fact that water is the main factor in the survival of 

living things requires it to be used without wasting. The way to achieve this is to raise the 

awareness of people and to apply unconditional water usage methods. It is necessary to 

encourage the use of water in line with the water consumption efficiency and efficiency values 

of the plant and to introduce suitable breeding models for basins. 

 

Keywords: Water, importance, water consumption, agriculture 
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GİRİŞ 

Su, tüm canlılar için yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli doğal kaynaktır. İnsan 

nüfusunun artışına bağlı olarak son yıllarda meydana gelen su talebi; küresel su krizlerini 

gündeme getirmiştir. Bu kriz küresel ölçekte; ekolojik dengenin bozulmasından dolayı kaliteli 

suyu bulma ve temin etme noktasında çeşitli sorunlar meydana getirmektedir. Su kaynakları; 

sektörel kullanım bazında da miktar ve kalite bakımından ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.[1] 

2. DÜNYADA TATLI SUYUN SEKTÖRLERE GÖRE KULLANIMI  

 

Dünya tatlı suyun; %71’ini tarımda, %18’ini sanayide ve %11’inide evsel kullanımda 

kullanmaktadır.[2] Küresel bazlı olarak, su kullanımı en çok tarım sektöründedir. Genellikle az 

gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde bu oran %80’lerin üzerine çıkmakta olup, gelişmiş 

ülkelerde ise yaklaşık kullanım %16 civarındadır.[3] 2010 yılında dünyada 290 milyon ha 

alanda sulu ziraat yapıldı. 2025 yılında ise sulu ziraat yapılan alanların 330 milyon ha alana 

ulaşması beklenmektedir.[4] Sulu tarım yapılan alanların artışı, tarımda su ihtiyacının 

artacağının doğal bir göstergesi olacaktır. 

Küresel ölçekte tatlı suyu tarımdan sonra en fazla tüketen sektör; Endüstriyel üretim yapan 

sanayidir. Bu sektörde kullanılan su çoğunlukla yeraltı suyu ve akarsulardan oluşmaktadır. Bu 

su kaynakları gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde bilinçsiz bir şekilde kullanılması sonucunda 

çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Su kaynakları bir yandan ülkelerin 

gelişmişliği üzerine önemli katkılar sağlarken, diğer yandan da bilinçsiz değerlendirmelerle 

sorunlar oluşturabilir. Dünya geneline bakıldığı zaman endüstriyel üretim yapan sanayideki su 

ihtiyacı %18 olmasına rağmen bu ihtiyaç, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde %10 

seviyelerinde iken gelişmiş ve gelir düzeyi yüksek olan ülkelerde %60 düzeyindedir.[5]  

Dünya nüfusunun hızla artışı, şehirlerin yüklerini ve aynı zamanda su gibi çok önemli doğal 

kaynağa güvenli bir şekilde ulaşımı üzerinde baskısını arttırmaktadır. Bugün küresel ölçekte 

nüfus artışı baskısı ile sanayi ürünleri ve tarımsal ürünlere olan taleplerdeki artış, doğal üretim 

havzalarını tehdit etmektedir. Bunun sonucu olarak temiz suya ulaşım günden güne 

zorlaşmaktadır. Tüm ülkeler bazında imalat sanayi, tarımsal üretim ve yoğun nüfusun evsel 

Tarım Sektörü

Sanayi

Evsel Tüketim



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 431 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

olarak kullandığı su kirletilmiş olarak doğal kaynakları bozmaktadır. Gelecekte, bu tahribat ve 

yok oluş durumu giderek azalmakta olan su kaynaklarımız ile daha büyük problemleri de 

beraberinde getirmesi söz konusudur. Dünya geneline bakıldığı zaman evsel tüketim amaçlı 

kullanılan su, kişi başına düşen su tüketimi üzerinden değerlendirilmekte olup gelişmiş 

ülkelerde kişi başı günlük su tüketimi yaklaşık 500-800 m³ iken, gelişmekte olan ülkelerde bu 

miktar 5000-8000 m³ civarındadır.[6] 

3. ÜLKEMİZDE TATLI SUYUN SEKTÖRLERE GÖRE TÜKETİMİ ve TARIMDA 

KULLANIMI 

 

Ülkemiz tatlı suyun %73’ünü tarımda, %16’sını sanayide ve %11’ini ise evsel kullanımda 

tüketmektedir.[7] Ülkemizde tatlı su kaynaklarını en yüksek oranda tüketen tarım sektörü, %73 

oranında tükettiği bu suyun yarısından fazlasını yüzey su kaynaklarından, diğer kalan  kısmını 

ise yeraltı sularından sağlamakta olup 28 milyon ha tarım alanımızın sadece 5.6 milyon ha 

alanında bu suyu kullanmaktadır.[8] Sulu ziraatın yapıldığı bu 5.6 milyon ha alanın %82’sinde 

salma sulama metodu, %17’sinde yağmurlama ve ancak %1’inde damla sulama yöntemi 

kullanılmaktadır.[9] Bu durum, tarım sektörünün fazla su tüketim oranına sahip olmasındaki 

göstergelerden birisidir. Bu oranı düşürmek için tarımda su tasarruflu sulama sistemlerini 

kullanılması gerekmekte ve üreticilerin daha özenli olması icap etmektedir. Tarımda su tüketim 

oranını düşürmek yetiştirilen ürün deseni ile de yakından ilgilidir. Örneğin; şeker pancarı, mısır, 

ayçiçeği, pamuk, patates gibi vejetasyon süresi boyunca su tüketimi fazla olan bitkilerinde su 

sıkıntısı olan havzalarda yoğun yetiştirilmemesi gerekmektedir. Günümüzde Konya Kapalı 

Havzası, Çukurova, Gediz ve Büyük Menderes havzaları gibi su sıkıntısı yaşanan bu alanlarda, 

vejetasyonu boyunca su tüketimi fazla olan bitkilerin yetiştirildiği görülmektedir. Bu durum, 

suya bağlı yaşam alanlarının yok olmasına ve uzun vadede bitkisel üretime zarar verir. 
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TÜRKİYE’DE SU HAVZALARI ve POTANSİYELLERİ 

Ülkemiz topoğrafik yapıya bağlı olarak 26 hidrolojik su havzasına ayrılmıştır. Bu Havzalar 

Tablo 4a’da gösterilmiştir. Bu havzaların toplam yıllık ortalama akışları 186 milyar m³ ’tür. Bu 

su havzalarının her birinin yıllık yağış miktarı aynı olmadığından, verimleri ve su potansiyelleri 

de farklılık arz etmektedir. 

Tablo 4a. Türkiye’deki 26 topoğrafik su havzası ve su potansiyelleri[10]  

Havza Adı Su Potansiyeli ( Milyar m³ ) 

1 Meriç-Ergene 1,33 

2 Marmara 8,33 

3 Susurluk 5,43 

4 Kuzey Ege 2,09 

5 Gediz 1,95 

6 Küçük Menderes 1,119 

7 Büyük Menderes 3,03 

8 Batı Akdeniz 8,93 

9 Antalya 11,06 

10 Burdur Gölü 0,50 

11 Akarçay 0,49 

12 Sakarya 6,40 

13 Batı Karadeniz 9,993 

14 Yeşilırmak 5,80 

15 Kızılırmak 6,48 

16 Konya 4,52 

17 Doğu Akdeniz 11,07 

18 Seyhan 8,01 

19 Asi 1,17 

20 Ceyhan 7,18 

21 Fırat 31,61 

22 Doğu Karadeniz 14,90 

23 Çoruh 6,30 

24 Aras 4,63 

25 Van 2,39 

26 Dicle 21,33 

Toplam  186,05 

 

Tablo 4a.’da görüldüğü üzere Fırat Havzası 31.61 milyar m³ ile en fazla su verimine sahipken, 

Dicle Havzası ise 21.33 milyar m³ ile ikinci sırayı almaktadır. Bu iki havza ise  (Fırat ve Dicle 

havzaları) toplam ülke su potansiyelinin yaklaşık %28.5’ini oluşturmaktadır. Yine aynı şekilde 

tablo 4a.’dan anlaşılacağı üzere;  Akarçay Havzası 0.49 milyar m³ ile ve Burdur Gölü 

Havzası’da 0.50 milyar m³ ile su potansiyeli en düşük havzalar olmakla birlikte toplam ülke su 

potansiyelinin yaklaşık %0,53’ni oluşturmaktadır. 
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KURAKLIĞIN TARIMSAL ÜRETİME ETKİSİ 

Kuraklık, yağışların olması gerektiği seviyeden daha alt seviyelere düştüğünde ortaya çıkan, 

mevcut arazi rezervlerini ve üretim sistemine ciddi zararlar veren doğal bir olaydır. Bu nedenle 

herhangi bir zamanda meydana gelebilir. Doğal afetler içerisinde de pek çok araştırmacıya göre 

en önemli doğal afettir.[11] Boyutu; topraktaki nem açığından, süresinden ve etkilenen alanın 

büyüklüğünden anlaşılır. Kuraklığın egemen olmadığı zaman zaman görüldüğü bölgelerde su 

kıtlığı ve yağış yetersizliğinden dolayı meydana gelen kuraklık problemini çözmek ve bu 

alanları tarıma kazandırmak için sulama faaliyetlerinin geliştirilmesine ya da kuru tarım metodu 

uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu durumda su, tarımsal üretimde 

vazgeçilmez bir unsur olmasından ziyade noksanlığında; dolaylı ya da dolaysız birçok alan 

etkilenmektedir. Genel olarak tarımsal üretime etkisi; 

 Ürün miktarında azalmaya 

 Toprak verimliliğinde azalmaya 

 Tarımsal üretim alanlarında azalmaya 

 Bitkisel üretimde kalite kaybına 

 Gıda fiyatlarında artışa vb. etkilere sebep olmaktadır. 

TARIMDA SU KULLANIMI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Tarımsal üretimin devamı için rezervi kısıtlı olan suyun dikkatli kullanılması gerekmekte olup 

sürdürülebilirlik, alınacak önlemler ile sağlanabilir. Bu önlemler; damla sulama sistemlerinin 

kullanımının yaygınlaşması ve geliştirilmesi, havzalardaki su miktarına göre yetiştirilecek ürün 

çeşitleri önerilerinin dikkate alınması, sulama şebekelerinde açık kanal-kanalet sistemleri 

yerine borulu sistemlerin yapılması[12] Günün uygun saatlerinde sulamanın yapılmasının 

sağlanması, yetiştirilen ürünün vejetasyonu boyunca tükettiği su miktarına göre sulamanın 

yapılması, etkin su kullanımı açısından üreticilerin bilgilendirilmesi, tarımsal üretim yapılan 

yörelerin iklim koşullarına bağlı üretim metotlarının uygulanması alınacak başlıca önlemlerden 

birkaçıdır. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Tarımsal üretim yapılan alanlarda ürün desenini belirleyen temel faktörlerin başında sıcaklık 

değerleri ve suyun yeterliliğidir. Küresel iklim değişimi üzerine insanlığı felakete 

götürmektedir. Son 50 yıldır atmosfer karbon salınımı dolayısıyla kuşatılmakta ve sonucunda 

küresel düzeyde sıcaklık artışı olmaktadır. Atmosfere karbon salınımını engellemek için çok 

cılız çalışmalar yapılmakta ancak yetersiz kalınmaktadır. İklimsel olayların kontrolü tüm 

devletlerin tümünün alacağı önlemlerle kontrol edilebilir. Küresel sıcaklık artışı su 

kaynaklarının kurumasına, gelecek yağışların yetersizliğine, bitki örtüsünün oluşmamasına ve 

var olanların yavaş yavaş yok olmasına yol açacak önemli felaketlerdir. Bu felaketin etkisinin 

azaltılması hem küresel hem de her bir birey olarak su gibi diğer tüm doğal kaynaklarımızı 

bilinçli olarak temiz ve israf etmeden bilim ve aklın gereğince kullanılması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Tüm tarımsal üretim alanlarında sürdürülebilirliği sağlamada doğru metotlar 

uygulayarak ve daha fazla bilinç oluşturulması gerekmektedir. Dünyada ve Ülkemizde tarım 

sektöründe kullanılan su bitkinin ihtiyacı olan kadar ve temiz olarak verilmesi konusunda arge 

ve eğitim çalışmalarına önem verilmelidir. Suyun sadece bizler için önemli olmadığı da 

unutulmamalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışma 2019 - 2020 yıllarında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

araştırma ve uygulama serasında yürütülmüştür. Çalışmada kuraklık stresinin armut 

yetiştiriciliğinde yoğun olarak kullanılan BA29, QuinceA, OHxF87, Fox11 anaçları ve bu 

anaçlar üzerinde aşılı Deveci çeşidinin morfolojik ve fizyolojik özellikleri üzerine etkilerinin 

belirlemesi amaçlanmıştır. Belirlenen morfolojik özelliklerde kuraklık indeksleri ve hasar 

indeksleri belirlemiş ve tüm özelliklere ait puanlar verilmiş ve bitkiler kuraklık stresine tolerans 

durumları bakımından karşılaştırılmıştır. Kontrol ve kuraklık olmak üzere 2 farklı düzeyde su 

uygulaması yapılmıştır. Stres uygulamalarına haziran ayı başlarında başlanmış, ilk kuraklık 

belirtisi (yapraklarda solma) aşamasına kadar sulamayı keserek kuraklık stresine maruz 

bırakılıp daha sonra iyileşme uygulaması için bir hafta boyunca tekrar sulanmıştır. Deneme 

ardışık olarak iki kez tekrarlanmıştır. Sonuçlar kuraklık stresinin sürgün uzunluğunu, yaprak 

alanını, özgün yaprak ağırlığını (ÖYA) ve sürgün yaş ve kuru ağırlıklarını önemli derecede 

azalttığını göstermiştir. Sürgün uzunluğu stres tolerans indeksi (SUSTI) değerleri %77 

(OHxF87) ve %138 (BA29) arasında; yaş ağırlık stres tolerans indeksi (YASTI) en az % 80 ile 

Quince-A/Deveci ’de ve en yüksek %111 ile BA29’de; kuru ağırlık stres tolerans indeksi 

(KASTI) %85 (Quince-A/Deveci) ile %108 (BA29) arasında tespit edilmiştir. ÖYA, taze ve 

kuru ağırlıklar, YASTI ve KASTI iyileşme uygulamasından sonra iyileşme göstermiş ancak 

kontrolden düşük olarak belirlenmiştir. Kuraklık uygulamasının tüm anaç ve bu anaçlar üzerine 

aşılı Deveci çeşidinde stoma iletkenliğini ve yaprak oransal su içeriğini azalttığı ve membran 

geçirgenliğini arttırdığı ve iyileşme uygulamasının genel olarak tüm fizyolojik özelliklerde 

iyileşme sağladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: kuraklık; armut, anaç, susti, yasti, kasti 
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DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL REACTIONS 

OF PEARS IN DROUGHT STRESS 

 

 

ABSTRACT 

This study was conducted in the research and application greenhouse of Selcuk University 

Faculty of Agriculture, Department of Horticulture in 2019-2020.The aim of this study was to 

determine the effects of drought stress on BA29, QuinceA, OHxF87, Fox11 rootstocks and the 

morphological and physiological characteristics of Deveci cultivar grafted on these rootstocks, 

which are used extensively in pear cultivation. Drought indices and damage indices were 

determined in the determined morphological features and scores were given for all features and 

plants were compared in terms of tolerance to drought stress.Two different levels of water were 

applied as control and drought.Stress applications were initiated in early June, ceased irrigation 

until the first sign of drought (fading of leaves), exposed to drought stress, and then irrigated 

again for a week for recovery.The trial was repeated twice consecutively.The results showed 

that drought stress significantly reduced shoot length, leaf area, specific leaf weight (SLW), and 

shoot wet and dry weights.Shoot length stress tolerance index (SLSTI) values were between 

77% (OHxF87) and 138% (BA29); wet weight stress tolerance index (WWSTI) at Quince-A / 

Deveci with at least 80% and the highest in BA29 with 111%; Dry weight stress tolerance index 

(DWSTI) was determined between 85% (Quince-A / Deveci) and 108 % (BA29. SLW, fresh 

and dry weights improved after WWSTI and DWSTI healing application, but were determined 

to be lower than control. It has been determined that the drought application reduces the 

stomatal conductance and leaf proportional water content, increases the membrane 

permeability, and the healing application generally provides improvement in all physiological 

characteristics in the Deveci variety grafted on all rootstocks and these rootstocks. 

Keywords: drought; DWSTI, pear, rootstock, slstı, wwstı. 
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GİRİŞ  

Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşen iklim değişiklikleri, mevcut su 

kaynaklarının azalması, kuraklığa maruz kalan tarım alanlarının gün geçtikçe artmasına neden 

olmaktadır. Bu durum, kurak ve yarı kurak bölgelere adapte olabilecek kuraklığa toleranslı 

tarımsal bitkilere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Günümüzde sıcaklık artışına bağlı olarak 

etkisi daha da yoğun hissedilen ve küresel iklim değişikliklerinin sonuçlarından biri olan 

kuraklık, kullanılabilir su miktarını azaltarak özellikle tarım alanlarını etkilemekte ve tarımsal 

ürünlerde önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Sulamanın önemi ise her geçen gün biraz 

daha artmakta; buna karşın, dünyanın birçok bölgesinde, tarımsal amaçla kullanılan su 

kaynakları da giderek azalmaktadır. Artan dünya nüfusunun su kullanımı ve endüstriyel 

gereksinimleri de bu azalmayı hızlandırmaktadır. Suyun, bitki büyüme ve gelişimindeki önemli 

rolü göz önüne alındığında, kuraklığın bitkilerde verim azalmasının en önemli nedeni olduğu 

görülmektedir. Yapılan bilimsel tahminlere göre kuraklık, gelecekte şiddeti artacak olan 

tehditler arasındadır. Bu nedenle, günümüzün ve geleceğin önemli problemlerinden biri olan 

kuraklığa karşı, kuraklıkla mücadele stratejileri ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya 

konulmaktadır. Bu açıdan meyve türlerimizde kurağa toleranslı anaç ve/veya çeşitlerin 

belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Kuraklık, toprağın su içeriği ile bitki gelişiminde gözle 

görülür azalmaya neden olacak kadar uzun süren yağışsız dönemi ifade eder ve toprağın su 

tutma kapasitesi ile bitkiler tarafından gerçekleştirilen evapo-transpirasyon hızına bağlı olarak 

ortaya çıkar (Kalefetoğlu ve Ekmekçi, 2005). Gelecekte kuraklık şiddetinin, süresinin ve 

sıklığının artacağı ve hatta karasal alanların yaklaşık %16’sını kaplayan kurak ve yarı kurak 

alanların (21-22 milyon km²) 21. yüzyılın sonuna kadar iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir 

(Eriyagama et al., 2009; Deeba et al., 2012; Kapluhan, 2013). Coğrafik yapısından dolayı 

düzensiz bir yağış rejimine sahip olan Türkiye, belirli dönemlerde kuraklık riskiyle karşı 

karşıya kalmaktadır (Kapluhan, 2013). Kuraklığın bitki gelişiminde diğer stres faktörlerine göre 

daha büyük etkilere neden olduğu ve bu etkilerin bitkinin genotipi ve gelişim evresi ile 

kuraklığın şiddeti ve süresine bağlı olduğu bildirilmiştir (Da silva et al., 2012). Kuraklığın; bitki 

büyüme ve gelişmesini (Ashraf and Iram, 2005; Kashiwagi et al., 2006; Hu et al., 2010; Ji et 

al., 2012; Orange and Ebadi, 2012) ve fotosentetik aktiviteyi (Ekmekçi et al., 2005; Liu et al., 

2005; Praxedes et al., 2006; Galmés et al., 2007; Kalefetoğlu Macar and Ekmekçi, 2008; Hozain 

et al., 2012; Da silva et al., 2012), olumsuz yönde etkilediğini bildiren pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Kuraklık stresi altında bitki performansında önemli role sahip olan fotosentezde 

(Pinheiro and Chaves, 2011) ilk ortaya çıkan cevap stoma kapanmasına bağlı olarak fotosentez 
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aktivitesinin azalmasıdır (Mahajan and Tuteja, 2005). Fotosentez aktivitesinin azalmasında 

stoma kapanması ile birlikte fotosentetik enzim aktivitesinin azalması gibi birçok mekanizma 

birlikte rol oynamaktadır (Aranjuelo et al., 2010). CO2 alımının sınırlanması sonucu ışığın 

yakalanması ile bu enerjinin kullanımı arasındaki dengenin bozulmasına bağlı olarak, 

fotosistem II (PSII) aşırı uyarılmakta ve bu durum hem fotosentez oranının azalmasına hem de 

absorbe edilen enerjinin fluoresans, ısı veya başka bir moleküle aktarılması şeklinde 

yayılmasına neden olmaktadır (Faraloni et al et al., 2011). Kuraklık stresinin fotosentetik 

aktiviteyi olumsuz etkilemesinin bir diğer nedeni ise osmotik stresin tetiklenmesidir. Stres 

koşullarına bağlı olarak foto sistemlerin, özellikle de PSII’nin aşırı uyarılması fotosentetik 

fonksiyonların bozulmasına ve reaktif oksijen türlerinin (ROT) oluşmasına neden olmaktadır 

(Sperdouli and Moustakas, 2012). Moleküler O2’nin H2O oluşturmak için enerji veya elektron 

transferinin gerçekleştirdiği indirgenme reaksiyonlarının ara ürünleri olan ve stres koşullarında 

ROT’ların [singlet oksijen (1O2), süperoksit molekülü (O2
.-), hidrojen peroksit (H2O2) ve 

hidroksil radikali (OH-), perhidroksil radikali (HO2
.)] sentezlenme miktarı artmaktadır 

(Breusegem et al., 2001; Apel and Hirt, 2004). Lipid peroksidasyonun yanı sıra; proteinlerde 

bozulma, enzim inhibisyonu, klorofil parçalanması, DNA ile RNA’da hasarlar ve hücre ölümü 

gibi olumsuz etkilere sebep olan ROT’ları (Mittler, 2002) ortamdan uzaklaştırmak için bitkiler; 

süperoksit dismutaz (SOD), askorbat peroksidaz (APX), glutatyon redüktaz (GR), katalaz 

(CAT), peroksidaz (POD) gibi enzimatik ve askorbik asit (AsA), glutatyon (GSH), antosiyanin 

ve karotenoid gibi düşük moleküler ağırlıklı enzimatik olmayan antioksidanlardan oluşan 

savunma sistemleri geliştirerek (Johnson et al. 2003; Marok et al., 2013); hücrelerini oksidatif 

hasara karşı koruyabilmektedirler. Çeşitli bitkilerde, kuraklığa karşı dayanıklılığın 

kazanılmasında antioksidan savunma sistemlerinin devreye girmesinin önemli role sahip 

olduğu pek çok çalışma ile ortaya konulmuştur (Pinheiro et al., 2004; Türkan et al., 2005; 

Khanna-Chopra and Selote, 2007; Ozkur et al., 2009; Pompelli et al., 2010; Terzi et al., 2010; 

Hojati et al., 2011; Marok et al., 2013). Kuraklık stresi ile başa çıkabilmek için bitkiler 

antioksidan savunma sistemlerinin yanı sıra birbiri yerine geçebilen farklı tipteki iyonları ve 

molekülleri (osmolitler) sentezler ve biriktirirler (De Ronde et al., 2004; Efeoğlu et al., 2009). 

Toksik olmayan ve metabolizmaya zarar vermeyen çözünebilir osmolitler [şekerler (sukroz, 

heksoz, rafinoz vb.), siklik polyoller (pinnitol, D-ononitol, sorbitol) ve amino asitler 

(glisinbetain ve prolin)], küçük nötral bileşikler olup sitoplazmada molar konsantrasyonda 

birikirler (Valliyodan and Nguyen, 2006; Kantar et al., 2011). Çözünebilir osmolitlerin osmotik 

düzenlemede, protein ile hücre yapısının stabilizasyonunda ve ROT’ların detoksifikasyonunda 
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görev aldıkları bildirilmektedir (Bartels and Sunkar, 2005; Mahajan and Tuteju, 2005; Cuin and 

Shabala, 2007). Armut, Dünya’da ılıman iklim kuşağında en çok yetiştirilen meyve türleri 

arasında yer almaktadır. Armut üretiminde dünyada Çin, İtalya, ABD söz sahibi iken ülkemiz 

son verilere göre armut üretim alanı 26,000 Hektar iken üretim miktarı 503.004 ton ile dünya 

sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. (FAO-2017) Ülkemizde en çok üretim Bursa, Antalya 

ve Konya’da yapılmaktadır. Armut bitkisi diğer bitkilere göre sıcaklığa ve kuraklığa karşı daha 

az hassasiyet göstermektedir. Armut üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerimiz başta 

olmak üzere zaman içerisinde yer altı su kaynakları azalmakta göller kurumakta ve her geçen 

gün bu durum ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecek nesillerimiz ve yaşanabilir 

bir dünya için daha az su kullanarak ve kullandığımız suyu en verimli olarak hangi anaç ve 

çeşitlerde kullanılmasını belirlemek amacı ile bu şekilde bir çalışma yapılmıştır.  

Materyal ve Yöntem 

Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait serada 

yürütülecektir. Araştırmada bitkisel materyal olarak armutta anaç olarak kullanılabilen 

QuinceA, BA29, OHxF87 ve FOX11 anaçları ve üzerine aşılı Deveci armut çeşidinin 1 yaşlı 

fidanları kullanılmıştır. Denemede belirtilen anaç ve aşılı fidanlar 2020 yılının mart ayının son 

haftasında %50 yanmış çiftlik gübresi ve %50 ham bahçe toprağı ile karışım yapılarak homojen 

olarak 13 lt’lik saksılara dolduruldu ve fidanlar dikilmiştir. Fidanlarda büyüme başladıktan 

sonra yıllık sürgün uzunluğu yaklaşık 10-15 cm uzunluğuna ulaştıktan sonra haziran ayının ilk 

haftasında kurak uygulamasına başlanmıştır. Fidanlara başlangıçta %100 kontrol ve %0 

kuraklık olmak üzere 2 farklı düzeyde su uygulaması yapılmıştır. Bitkilerde ilk kuraklık belirtisi 

(yapraklarda solma) aşamasına kadar sulama yapılmamıştır. İlk kuraklık belirtisinden sonra 

bitkiler tekrardan sulamaya başlayarak iyileşme uygulaması (yaklaşık 10-15 gün) yapılarak 

canlılığının devam etmesi sağlanmıştır. Denemede kuraklık uygulaması süresince ve yeniden 

sulama aşamasında bitkilerde morfolojik ve fizyolojik analizler yapılmıştır. Deneme, kuraklık 

uygulaması ve ardından yeniden sulama ile bitkilerin iyileşmesi üzerine planlanmıştır. 

Denemede morfolojik olarak bitki boyu, yıllık sürgün uzunluğu, yaprak alanı, bitki yaş ve kuru 

ağırlığı, ağırlığı ölçümleri ve stres endeksleri yapılmıştır. Denemede ayrıca fizyolojik olarak 

stoma iletkenliği (gaz değişimi), Membran geçirgenliği ve yaprak nispi su içeriği ve ölçümleri 

yapılmıştır.  
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Morfolojik ölçümler 

Sürgün uzunluğu 

Kontrol ve uygulama grubundaki bitkilerin yıllık sürgünlerin uzunlukları (cm sürgün-1) 

ölçülecektir. Ayrıca elde edilen bu verilere göre sürgün uzunluğu stres tolerans indeksi (SUSTI) 

Ahmad ve ark. (2009)’larına göre hesaplanacaktır.  

SUSTI = (Strese maruz kalan bit. sürgün uzunluğu/Kontrol bit. sürgün uzunluğu) ×100 

Yaş ve kuru ağırlık ölçümleri  

Çöğürlere ait bitkilerin toprak üstü aksamı 3 tekrarlı (n=3) olacak şekilde tartılarak çöğürlerin 

yaş ağırlıkları (gr bitki-1), yaş ağırlığı belirlenen bitkilerin, 80°C‟lik etüvde 48 saat kurutulup 

yeniden tartılmasıyla kuru ağırlıkları (gr bitki-1) belirlenecektir. Elde edilen bu verilere göre, 

yaş ağırlık stres tolerans indeksi (YASTI) ve kuru ağırlık stres tolerans indeksi (KASTI) Ahmad 

ve ark. (2009)’larına göre hesaplanacaktır.  

YASTI = (Strese maruz kalan bitkilerin yaş ağırlığı/Kontrol bitkilerinin yaş ağırlığı) × 100 

KASTI = (Strese maruz kalan bitkilerin kuru ağırlığı/Kontrol bitkilerinin kuru ağırlığı) ×100 

Özgün yaprak ağırlığı  

Yaprak kuru ağırlığı ile yaprak alanının oranı hesaplanacaktır Zokaee-Khosroshahı ve ark. 

(2014). 

Yaprak alanı 

Bitkilerden alınacak olgunlaşmış yapraklar Winfolia yaprak alan ölçer ile ölçülecektir. 

Fizyolojik ölçümler 

Stoma iletkenliği 

Bitkiden rastgele gelişmesini tamamlamış yaprakların orta kısmından “Leaf Porometer” cihazı 

ile ölçülecektir. Bu ölçümler vejetasyon süresince ayda bir kez yapılacaktır (Kuşçu 2006). 

Yaprak nispi su içeriği 

Vejetasyon döneminde her ay bitkilerden alınacak 2 yaprak tartılarak yaş ağırlığı belirlenecek 

sonra saf su dolu petri kaplarında hava almayacak şekilde bekletilecek ve tartılarak turgor 

durumundaki ağırlıkları alınacaktır. Sonra yaprak 80°C’de etüvde 48 saat tutularak kuru ağırlığı 

tartılacak ve aşağıdaki formüle göre nispi su içeriği hesaplanacaktır (Kaya ve ark. 2003). 

YNSİ % = [(YA – KA) / (TA – KA)] x 100   (YNSİ= Yaprak Nispi Su İçeriği, YA= Yaş Ağırlık, 

KA= Kuru Ağırlık, TA= Turgor Durumundaki Ağırlık) 

Membran geçirgenliği 

Membran geçirgenliği için her biri 1 cm2 büyüklüğünde 3 yaprak diski alınacak ve cam tüpler 

içerisinde 3 kez saf sudan geçirilecektir. Bu işlemin ardından 10 ml su eklenip kapalı viallerde 
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24 saat 25°C’de çalkalayıcıda çalkalanacaktır. Hemen ardından EC ölçülecek (C1), aynı 

örnekler 20 dk 120°C’de otoklavda bekletildikten sonra 25°C’ye kadar soğumaları beklenecek 

ve sonra yine EC ölçümü yapılacaktır (C2). Membran geçirgenliği aşağıdaki formülle 

belirlenecektir (Lutts ve ark. 1996). Membran geçirgenliği  = ( C1 / C2) X 100 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kuraklık ve iyileşme sürecinin morfolojik değişimleri üzerine etkisi 

Yıllık sürgün uzunluğu ve stres tolerans indeksi (SUSTİ)(%) 

Armut anaç ve aşılı fidanlarında yapılan kuraklık uygulamasının sürgün uzunluğu üzerine 

etkilerini gösterir bulgular Çizelge 3.1’de verilmiştir. Bu veriler incelendiğinde, genelde 

kuraklık stresi uygulamasının kontrole göre birinci yıl %12.19, ikinci yıl %11.21 

oranındasürgün uzunluğunu azalttığı ve bu azalmanın istatistikî (p<0.05) olarak önemli olduğu 

belirlenmiştir. Birinci yılında, kuraklık uygulamasının kendi kontrollerine göre Ba29 anacı 

hariç tüm anaç ve aşılı fidanlarda sürgün uzunluğundaki azalış istatistiksel olarak (p<0.05) 

önemli bulunmuştur. Anaç ve aşılı fidanlarda, kuraklık stresi uygulamasının kendi kontrollerine 

göre sürgün uzunluğunda en fazla azalış belirlendiği genotip Fox11 (%32,49) olurken, bunu 

OHxF87/Deveci (%21,99), Fox11/Deveci (%17,85), OHxF87 (%7,48), QuinceA/Deveci 

(%4,03), QuinceA (%3,45), ve Ba29/Deveci (%3,14)takip etmiştir. Kuraklık şartlarında anaç 

ve aşılı fidanlarda tolerans durumlarını belirlemek amacıyla yapılan sürgün uzunluğu stres 

tolerans indeksi (SUSTİ, %) hesaplamalarında dagenotipler arasında önemli farklılıkların 

olduğu tespit edilmiştir. Tolerans indeksi değerinin yüksek olması toleransın fazla olmasını, 

düşük olması ise strese toleransın azalmasını göstermektedir. SUSTİ değerleri en yüksekten en 

düşüğe doğru sırasıyla Ba29, Ba29/Deveci, QuinceA, QuinceA/Deveci, OHxF87, 

Fox11/Deveci, OHxF87/Deveci ve Fox11’de belirlenmiştir. İkinci yılda da kurak uygulaması 

tüm genotiplerde sürgün uzunluğunun önemli derecede azalmasına neden olmuştur. 

QuinceA/Deveci hariç tüm anaç ve aşılı fidanlarda stres şartlarında kendi kontrollerine göre 

sürgün uzunluğundaki azalışın istatistikî olarak (p<0.05) önemli olduğu belirlenmiştir. Yıllık 

sürgün uzunluğunda kuraklığa bağlı olarak meydana gelen azalma en fazla OhxF87/Deveci’de 

(%23,51) saptanmıştır. Bunu QuinceA (%17,75), OHxF87 (%13,58), Fox11 (%9,76), 

Fox11/Deveci (%9,07), Ba29/Deveci (%7,35) ve Ba29 (%3,78) izlemiştir. Kuraklık şartlarında 

yıllık sürgün uzunluğunun kontrole göre en düşük azalış gösterdiği genotip ise % 2.54 ile 

QuinceA/Deveci olmuştur. Yıllık sürgün uzunluğunda meydana gelen bu etkilenme durumuna 

göre kuraklık şartlarında sürgün uzunluğu en az etkilenen genotiplerin SUSTİ değerleri de 

yüksek olmuş ve en yüksekten en düşüğe doğru QuinceA/Deveci, Ba29, Ba29/Deveci, 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 443 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

Fox11/Deveci, Fox11, OHxF87, QuinceA, ve OhxF87/Deveci olarak sıralanmıştır. Kurak 

uygulamasından sonra bitkilerin sulama ile yeniden büyümeye başlamayabilme durumlarını 

incelemek amacıyla iyileşme uygulaması yapılmıştır. Denemede kullanılan tüm anaç ve aşılı 

fidan genotipleri kuraklık sonrası 10 gün süresince iyileşme uygulaması sonrasında yeniden 

sürgün büyümesi gözlenmiş tüm anaç ve aşılı fidanlarda sürgün uzunluğundaki artış istatistiksel 

olarak (p<0.05) önemli bulunmuştur. Birinci yıl iyileşme sonunda en fazla artış %30,63 ile 

Fox11 çeşidinde bulunurken, QuinceA/Deveci ’de en düşük artış %2.82 olarak bulunmuştur. 

İkinci yıl iyileşme sonunda en fazla artış %19.51 ile Ba29 çeşidinde bulunurken 

QuinceA/Deveci’ de en düşük artış %9,72 olarak bulunmuştur. 

Çizelge 3.1. Kuraklık uygulamasının yıllık sürgün uzunluğu ve sürgün uzunluğu stres tolerans indeksi 

(SUSTİ) üzerine etkisi. 

Anaçlar ve  

Çeşit-anaç 

kombinasyonları 

Yıllık sürgün uzunluğu (cm) 

Birinci yıl 

Kontrol Kuraklık  

 
Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 
SUSTİ% 

BA 29 18,23d 24,97bc 17,67c 20,32bcd 96,88a 

QUİNCE A 24,88a 27,94a 24,02a 27,35a 96,55a 

OHF 87 18,27d 20,27d 16,90c 19,07d 92,59a 

FOX 11 22,37bc 25,50b 15,10d 21,77b 67,51c 

BA 29 / DEVECİ 14,08f 15,64e 13,64e 15,20e 96,87a 

QUİNCE A / DEVECİ 21,28c 23,58c 20,43b 21,02bc 95,98a 

OHF 87 / DEVECİ 22,67b 24,79bc 17,68c 19,53cd 78,01b 

FOX 11 / DEVECİ 16,70e 19,33d 13,72e 15,31e 82,35b 

ORTALAMA 19,81 22,75 17,39 19,94 88,34 

 İkinci yıl 

 
Kontrol Kuraklık  

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 
SUSTİ% 

BA 29 20,75c 26,43b 19,97b 24,81a 96,24a 

QUİNCE A 26,57a 30,47a 21,85a 24,73a 82,24bc 

OHF 87 18,36e 22,67c 15,87d 18,80c 86,49abc 

FOX 11 19,30de 21,93c 17,42c 21,33b 90,27ab 

BA 29 / DEVECİ 14,40g 17,58d 13,34f 16,02d 92,71ab 

QUİNCE A / DEVECİ 22,71b 25,18b 22,13a 24,52a 97,47a 

OHF 87 / DEVECİ 20,45cd 21,51c 15,64de 17,49cd 76,53c 

FOX 11 / DEVECİ 15,84f 17,03d 14,40ef 16,45d 91,15ab 

ORTALAMA 19,80 22,85 17,58 20,52 89,14 

* Sütunlarda farklı harflerle gösterilen değerlerin istatistikî açıdan (p<0.05) önemlidir. 
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Yaprak alanı(cm2) 

Çizelge 3.2’de verilen sonuçlara göre genelde kuraklık stresi uygulamasının kontrole göre 

birinci yıl (%0,18), ikinci yıl (%1,87) oranında yaprak alanı arttırdığı ve artmanın istatistiki 

(p<0.05) olarak önemli olmadığı belirlenmiştir. Birinci yılında stres uygulamasının kendi 

kontrollerine göre tüm anaç ve aşılı fidanlarda yaprak alanındaki artış ve azalış istatistiksel 

olarak (p<0.05) önemli bulunmuştur. Anaç ve aşılı fidanlarda, kuraklık stresi uygulamasının 

kendi kontrolüne göre yaprak alanında en fazla artış belirlendiği genotip Fox11 (%17,86) 

olurken bunu QuinceA/Deveci (%12,43), Ba29/Deveci (%9,68) ve Ba29 (%7,47) takip etmiştir. 

Anaç ve aşılı fidanlarda, kuraklık stresi uygulamasının kendi kontrolüne göre yaprak alanında 

en fazla azalış belirlendiği genotip OHxF/Deveci (%25,51) olurken, bunu Fox11/Deveci 

(%13,46), OHxF87  (%12,26) ve QuinceA (%1,30) takip etmiştir. İyileşme uygulaması 

sonrasında tüm anaç ve aşılı fidanlarda artış gözlenmiş artış istatistiksel olarak (p<0.05) önemli 

bulunmuştur. Birinci yıl iyileşme sonunda en fazla artış %11,76 ile Fox11/Deveci çeşidinde 

bulunurken, Ba29’da en düşük artış %0,83 olarak bulunmuştur. İkinci yılda kurak uygulaması 

tüm genotiplerde yaprak alanının önemli derecede azalma ve artışlara neden olmuştur. Tüm 

anaç ve aşılı fidanlarda stres şartlarında kendi kontrollerine göre yaprak alanındaki artış ve 

azalış istatistiksel olarak (p<0.05) önemli bulunmuştur. Yaprak alanında kuraklığa bağlı olarak 

meydana gelen artış en fazla Ba29’te (%18,44) saptanmıştır. Bunu Ba29/Deveci (%14,49), 

OHxF/Deveci (%9,40), OHxF87 (%9,04) ve Quince (%6,67) izlenmiştir. Yaprak alanında 

kuraklığa bağlı olarak meydana gelen azalma en fazla Fox11/Deveci ’de (%23,70) saptanmıştır. 

Bunu QuinceA/Deveci (%13,48), ve Fox11 (%4,08) izlemiştir. İyileşme uygulaması sonrasında 

tüm anaç ve aşılı fidanlarda artış gözlenmiş artış istatistiksel olarak (p<0.05) önemli 

bulunmuştur. Birinci yıl iyileşme sonunda en fazla artış %12,42 ile OHxF87/Deveci çeşidinde 

bulunurken, Ba29’da en düşük artış %1,92 olarak bulunmuştur. 
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Çizelge 3.2. Kuraklık uygulamasının yaprak alanına etkisi. 

Anaçlar ve  

Çeşit-anaç kombinasyonları 

Yaprak alanı (cm2) 

Birinci yıl 

Kontrol Kuraklık  

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

BA 29 15,21b 19,36a 16,34a 16,48b 

QUİNCE A 16,51a 19,63a 16,29a 17,62a 

OHF 87 7,52d 8,70c 6,60c 7,22de 

FOX 11 5,36e 6,50d 6,32cd 6,55e 

BA 29 / DEVECİ 9,66c 10,73b 10,60b 11,30c 

QUİNCE A / DEVECİ 9,51c 10,86b 10,69b 11,53c 

OHF 87 / DEVECİ 7,54d 8,53c 5,62d 5,74f 

FOX 11 / DEVECİ 7,50d 8,42c 6,49c 7,36d 

ORTALAMA 9,85 11,59 9,87 10,48 

 İkinci yıl 

 Kontrol Kuraklık 

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

BA 29 13,31b 14,65b 15,76b 16,07b 

QUİNCE A 17,65a 18,75a 18,83a 19,36a 

OHF 87 6,42ef 7,37ef 7,00d 7,61d 

FOX 11 5,85f 6,57f 5,61e 6,33de 

BA 29 / DEVECİ 8,58d 9,32d 9,83c 10,30c 

QUİNCE A / DEVECİ 10,78c 11,46c 9,32c 10,47c 

OHF 87 / DEVECİ 6,38ef 7,09ef 5,78de 6,60de 

FOX 11 / DEVECİ 7,33e 7,75e 5,59e 6,25e 

ORTALAMA 9,54 10,37 9,71 10,37 

* Sütunlarda farklı harflerle gösterilen değerlerin istatistikî açıdan (p<0.05) önemlidir. 

 

Özgün yaprak ağırlığı(mg/cm2) 

Özgün yaprak ağırlığı üzerine kuraklık stresi ve yeniden sulamanın (iyileşme) etkileri Çizelge 

3.3’te verilmiştir. Elde edilen verilere göre genelde kuraklık stresi uygulaması kontrole göre, 

birinci yıl %12,82 ve ikinci yıl %14,40 oranında özgün yaprak ağırlığını azaltmış ve bu 

istatistikî olarak (p<0.05) önemli bulunmuştur. Birinci yılında, kuraklık uygulamasının kendi 

kontrollerine göre tüm anaç ve aşılı fidanlarda özgün yaprak ağırlığının azalışı istatistiksel 

olarak (p<0.05) önemli olarak belirlenmiştir. Anaç ve aşılı fidanlarda, kuraklık stresi 

uygulamasının kendi kontrolüne göre özgün yaprak ağırlığında en fazla azalışın belirlendiği 

genotip OHxF/Deveci (%31,80) olmuştur. Bunu Ba29/Deveci (%22,57), OHxF (%9,4), 

QuinceA/Deveci (%7,84), Fox11/Deveci (%5,48), QuinceA (%4,34), Fox11 (%1,57) ve Ba29 

(%0,46) takip etmiştir. İyileştirme uygulamasından sonra, kuraklık stresli anaç ve aşılı 

fidanlardaki özgün yaprak ağırlığı stresli bitkilerin seviyesinden daha fazla yükselmiştir. 
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Kuraklık stresli tüm anaç ve aşılı fidanlarda iyileşme değerlerine bağlı olarak meydana gelen 

artış en fazla OHxF87/Deveci’de (%35,15) saptanmıştır. Bunu Ba29/Deveci (%23,25), 

OHxF87 (%22,67), Ba29 (%10,31.), Fox11 (%8,51), QuinceA/Deveci (%7,97), Fox11/Deveci 

(%2,08) ve QuinceA (%0,84) ) takip etmiştir. İkinci yılında, kuraklık uygulaması tüm anaç ve 

aşılı fidanlarda özgün yaprak ağırlığının kontrole göre azalışına neden olmuştur. Azalış 

değerlerine göre en yüksekten en düşüğe doğru OHxF/Deveci (%26,59), QuinceA/Deveci 

(%26,36), OhxF87 (%26,23), Ba29 (%14,10), QuinceA (%13,61), Fox11/Deveci (%9,89), 

Ba29/Deveci (%6,19) ve Fox11 (%5,20) olarak sıralanmıştır. İyileştirme uygulamasından 

sonra, kuraklık stresli anaç ve aşılı fidanlardaki özgün yaprak ağırlığı stresli bitkilerin 

seviyesinden daha fazla yükselmiştir. Kuraklık stresli tüm anaç ve aşılı fidanlarda iyileşme 

değerlerine bağlı olarak meydana gelen artış en fazla OHxF87’de (%29,17) saptanmıştır. Buna 

göre en yüksekten en düşüğe doğru QuinceA/Deveci (%22,09), Ba29/Deveci (%13,22), Ba29 

(%11,79), OHxF87/Deveci (%10,91), Fox11 (%9,41), QuinceA (%3,41) ve Fox11/Deveci 

(%3,24) olarak sıralanmıştır. 

 

Çizelge 3.3. Kuraklık ve iyileşme uygulamalarının özgün yaprak ağırlığına etkisi. 

Anaçlar ve  

Çeşit-anaç kombinasyonları 

Özgün yaprak ağırlığı (mg/cm2) 

Birinci yıl 

Kontrol Kuraklık  

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

BA 29 8,48f 10,38e 8,44e5 9,41e4 

QUİNCE A 8,84f 9,35f 8,46e1 8,53e8 

OHF 87 11,46e 14,51d 10,33d6 13,36d3 

FOX 11 13,72d 16,68c 13,50c4 14,76c5 

BA 29 / DEVECİ 16,30c 17,32c 12,62c7 16,45b2 

QUİNCE A / DEVECİ 14,24d 17,63bc 13,12c3 14,26c6 

OHF 87 / DEVECİ 21,54a 22,55a 14,69b8 22,65a1 

FOX 11 / DEVECİ 17,43b 18,36b 16,48a2 16,83b7 

ORTALAMA 14,00 15,85 12,21 14,53 

 İkinci yıl 

 Kontrol Kuraklık 

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

BA 29 9,61f 11,71e 8,25d5 9,36d4 

QUİNCE A 8,88f 10,39f 7,67d2 7,94e7 

OHF 87 12,49e 13,44d 9,22d8 13,01c1 

FOX 11 14,43d 16,44c 13,68b3 15,11b6 

BA 29 / DEVECİ 16,14c 17,90b 15,14ab6 17,45a3 

QUİNCE A / DEVECİ 15,35cd 16,34c 11,31c7 14,51b2 

OHF 87 / DEVECİ 20,61a 22,53a 15,13ab4 16,98a5 

FOX 11 / DEVECİ 17,72b 18,66b 15,96a1 16,50a8 

ORTALAMA 14,40 15,93 12,05 13,86 

* Sütunlarda farklı harflerle gösterilen değerlerin istatistikî açıdan (p<0.05) önemlidir. 
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Yaş ağırlığı ve yaş ağırlığı stres tolerans indeksi (YASTİ)(%) 

Kuraklık stresi ve iyileşme sonunda yaş ağırlığındaki azalış istatistiksel açısından 

önemli(p<0.05)bulunmuştur. Kuraklık stresi kontrole göre birinci yıl %5,59 ve ikinci yıl %5,73 

oranında sürgün yaş ağırlığında azalışa neden olmuştur. İyileşme sonucunda ise yaş 

ağırlığındaki azalış kontrole göre birinci yıl %108,76 ve ikinci yıl %104,45 olarak 

belirlenmiştir. Birinci yılında genotiplerde yaş ağırlıkların kontrole göre kuraklık stresinde 

azalışı %1,56 ile %10,13 arasında elde edilmiştir. Ba29/Deveci ’de %10,13 ile en fazla azalış 

bulunurken, Fox11/Deveci ’de %1,56 ile en düşük azalış bulunmuştur. İyileşme sonunda en 

fazla azalış %24,40 ile Fox11/Deveci çeşidinde bulunmuştur. Bunu sırasıyla OHxF87 

(%20,82), OHxF87/Deveci (%19,77),  QuinceA/Deveci (14,27) ve Fox11 (%5,44) olarak 

bulunmuştur. İyileşme sonunda en fazla artış ise QuinceA (%13,36) çeşidinde bulunmuş, 

sırasıyla Ba29/Deveci (%8,42) ve Ba29 (%5,06) ile artış görülmüştür. Kuraklık şartlarında anaç 

ve aşılı fidanlarının tolerans durumlarını belirlemek amacıyla yapılan sürgün yaş ağırlığı stres 

tolerans indeksi (YASTİ) hesaplamalarında da genotipler arasında önemli farklılıkların olduğu 

tespit edilmiştir.  YASTİ değerleri en yüksekten en düşüğe doğru sırasıyla Fox11/Deveci, 

OHxF87/Deveci, OHxF87, Fox11, Ba29, QuinceA/Deveci, QuinceA ve Ba29/Deveci ’de 

belirlenmiştir. İkinci yılında genotiplerde yaş ağırlıkların kontrole göre kuraklık stresinde 

azalışı %2,15 ile %11,46 arasında elde edilmiştir. Ba29/Deveci ’de (%11,46) en fazla azalış 

bulunurken, Fox11’de (%2,15) en düşük azalış bulunmuştur. İyileşme sonunda en fazla azalış 

%21,09 ile OHxF87/Deveci çeşidinde bulunmuştur. Bunu sırasıyla Fox11/Deveci (%11,25), 

Fox11 (%9,81), OHxF87 (%9,53) ve QuinceA/Deveci (%0,19) olarak bulunmuştur. İyileşme 

sonunda en fazla artış ise QuinceA (%14,09) çeşidinde bulunmuş, sırasıyla Ba29/Deveci 

(%13,19) ve Ba29 (%1,95) ile artış görülmüştür. Kuraklık sonunda YASTİ değerlerine göre en 

yüksekten en düşüğe doğru Fox11, Fox11/Deveci, OHxF87/Deveci, QuinceA, OHxF87, 

QuinceA/Deveci, Ba29 ve Ba29/Deveci şeklinde sıralanmıştır (Çizelge3.4). 
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Çizelge 3.4. Kuraklık ve iyileşme uygulamalarının yaş ağırlığı ve yaş ağırlığı stres tolerans 

indeksine (YASTİ) etkisi. 

Anaçlar ve  

Çeşit-anaç kombinasyonları 

Gövde yaş ağırlık (gr)  

Birinci yıl  

Kontrol Kuraklık  
 

 

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

 

YASTİ 

BA 29 21,57f 23,64e 20,34f 21,42f 94,31ab 

QUİNCE A 30,85e 29,74d 27,98e 32,29e 90,73ab 

OHF 87 8,71g 7,26f 8,51g 7,04g 97,72ab 

FOX 11 10,17g 8,57f 9,63g 9,13h 94,80ab 

BA 29 / DEVECİ 69,87d 68,12b 62,79d 68,57a 89,88b 

QUİNCE A / DEVECİ 78,88b 65,06c 72,37c 63,35c 91,74ab 

OHF 87 / DEVECİ 81,36a 75,91a 79,86a 66,67b 98,16a 

FOX 11 / DEVECİ 76,63c 66,68b 75,44b 60,64d 98,44a 

ORTALAMA 47,26 43,12 44,61 41,14 94,48 

 İkinci yıl  

 Kontrol Kuraklık  

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

 

YASTİ 

BA 29 21,19f 19,90d 19,55f 22,52d 92,38ab 

QUİNCE A 32,24e 33,68c 30,80e 35,86c 95,55a 

OHF 87 8,76h 7,24e 8,24h 7,52f 94,00ab 

FOX 11 10,87g 9,10e 10,63g 9,68e 97,89a 

BA 29 / DEVECİ 70,24d 61,76b 62,19d 63,43b 88,54b 

QUİNCE A / DEVECİ 74,65c 67,82a 69,31c 69,17a 92,84ab 

OHF 87 / DEVECİ 84,96a 69,90a 82,31a 67,97a 96,88a 

FOX 11 / DEVECİ 79,47b 61,62b 77,43b 69,60a 97,43a 

ORTALAMA 47,80 41,38 45,06 43,22 94,44 

* Sütunlarda farklı harflerle gösterilen değerlerin istatistikî açıdan (p<0.05) önemlidir. 

 

Kuru ağırlığı ve kuru ağırlığı stres tolerans indeksi (KASTİ)(%) 

Kuraklık stresi ve iyileşme sonunda kuru ağırlığındaki azalış istatistiksel açısından önemli 

(p<0.05) bulunmuştur. Kuraklık stresi kuru ağırlıkta genelde birinci yıl %5,5 ve ikinci yıl %7,25 

oranında azalışa neden olmuştur (Çizelge 3.5.). İyileşme sonucunda genelde kuru ağırlığındaki 

azalış birinci yıl%3,48 ve ikinci yıl %7,47oranında meydana gelmiştir. Genotiplerde kuraklık 

stresinde kuru ağırlıkların azalışı%0,41 ile %9,40 arasında belirlenmiştir.Ba29/Deveci ’de 

%0,41 ile en düşük azalış bulunurken, Fox11/Deveci ’de %9,40 ile en fazla azalış bulunmuştur. 

İyileşme sonunda en fazla azalış %26,36 ile QuinceA/Deveci çeşidinde bulunmuştur. Bunu 

sırasıyla OHxF87 (%21,74), Fox11/Deveci (%13,44), Fox11 (%13,43), OHxF87/Deveci 

(%9,76) ve Ba29 (%2,27) olarak bulunmuştur. İyileşme sonunda en fazla artış % 12,53 ile 

QuinceA çeşidinde bulunurken Ba29/Deveci’de en düşük artış %0,31 olarak bulunmuştur. 

Kuraklık sonunda kuru ağırlığı stres tolerans indeksi (KASTİ) değerleri en yüksekten en düşüğe 

doğru Ba29/Deveci, OHxF87/Deveci, Ba29, OHxF87, Fox11, QuinceA/Deveci, QuinceA ve 

Fox11/Deveci şeklinde belirlenmiştir. İkinci yılda ise kuraklık stresinde kontrole göre kuru 
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ağırlıkları azalışı %3,55 ile %12,79 arasında tespit edilmiştir. En fazla azalış QuinceA’da 

(%12,79) bulunurken, en düşük azalış OHxF87/Deveci’de (%3,55) bulunmuştur. İyileşme 

sonunda en fazla azalış %20,90 ile Fox11/Deveci çeşidinde, en düşük azalış ise %3,23 ile 

Fox11’de bulunmuştur. İyileşme sonunda en fazla azalış %37,11 ile OHxF87/Deveci çeşidinde 

bulunmuştur. Bunu sırasıyla OHxF87 (%20,28), Fox11/Deveci (%18,41), Fox11 (%16,60) ve 

QuinceA/Deveci (%9,90) olarak bulunmuştur. İyileşme sonunda en fazla artış % 15,20 ile 

QuinceA çeşidinde bulunurken sırasıyla Ba29 (%3,14) ve Ba29/Deveci’de en düşük artış %1,33 

olarak bulunmuştur. Kuraklık sonunda KASTİ değerleri en yüksekten en düşüğe doğru Fox11, 

Fox11/Deveci, OHxF87/Deveci, Quince, OHxF87, QuinceA/Deveci, Ba29, ve Ba29/Deveci 

şeklinde belirlenmiştir (Çizelge 4.6.). 

Çizelge 3.5. Kuraklık ve iyileşme uygulamalarının kuru ağırlığı ve kuru ağırlığı stres 

tolerans indeksine (KASTİ) etkisi. 

Anaçlar ve  

Çeşit-anaç 

kombinasyonları 

Gövde kuru ağırlık (gr)  

Birinci yıl  

Kontrol Kuraklık   

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

 

KASTİ 

BA 29 15,82f 16,02c 15,27f 14,93d 96,58ab 

QUİNCE A 21,81e 18,79c 19,95e 22,81c 91,46cd 

OHF 87 7,67g 6,11d 7,39g 6,07e 96,33ab 

FOX 11 8,45g 6,64d 8,07g 7,11e 95,50abc 

BA 29 / DEVECİ 39,75c 41,84a 39,59c 39,71a 99,59a 

QUİNCE A / DEVECİ 48,42a 41,74a 44,55a 35,25a 92,00bcd 

OHF 87 / DEVECİ 41,82b 35,66b 41,28b 37,61a 98,71a 

FOX 11 / DEVECİ 37,25d 33,40b 33,75d 29,75b 90,62d 

ORTALAMA 27,62 25,03 26,23 24,16 95,10 

 İkinci yıl  

 Kontrol Kuraklık  

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

 

KASTİ 

BA 29 16,10e 16,39d 14,72 15,20d 92,38ab 

QUİNCE A 23,75d 22,26c 20,71c 24,42c 95,54ab 

OHF 87 7,72f 6,17e 7,43e 6,17e 94,00ab 

FOX 11 8,89f 7,43e 8,38e 7,19e 97,89a 

BA 29 / DEVECİ 40,77c 36,53b 37,74b 38,25a 88,54b 

QUİNCE A / DEVECİ 47,01a 40,11a 42,24a 38,43a 92,85ab 

OHF 87 / DEVECİ 44,59b 39,31a 43,01a 31,37b 96,88a 

FOX 11 / DEVECİ 39,53c 40,13a 37,58b 31,74b 95,743a 

ORTALAMA 28,54 26,04 26,48 24,10 94,44 

* Sütunlarda farklı harflerle gösterilen değerlerin istatistikî açıdan (p<0.05) önemlidir. 

 

Puanlama ile kuraklık ve iyileşme sürecinde anaçlar aşılı fidanların morfolojik 
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parametreleri 

Kuraklıkta morfolojik parametreleri en az etkilenen genotipe en düşük puan (1 puan) ve 

yeniden sulamada ise en fazla iyileşmiş genotipe en düşük puan (1 puan) verilmiştir. Elde edilen 

puanlama Çizelge 3.6’de verilmiştir. Bulunan puanlamaya göre birinci yılda anaç ve aşılı 

fidanlarda genotipleri, kuraklığa tolerans bakımından OHxF87, OHxF87/Deveci, 

QuinceA/Deveci, Fox11/Deveci, Ba29, Ba29/Deveci, Fox11 ve QuinceA olarak sıralanırken, 

ikinci yılda ise OHxF87/Deveci, Fox11/Deveci, OHxF87, Fox11, QuinceA/Deveci, 

Ba29/Deveci, Ba29 ve QuinceA şeklinde bulunmuştur. 

Çizelge 3.6. Kuraklık ve iyileşme sürecinde anaç ve aşılı fidanların morfolojik parametrelerine ait 

puanları. 

Morfolojik 

Parametreleri 

Uygulama Morfolojik parametreleri ait puanlar 
Birinci yıl 

BA 
29 

QUİNCE 
A 

OHF 
87 

FOX 
11 

BA 29 
/ 
Deveci 

QUİNCE 
A  / Deveci 

OHF 
87 / 
Deveci 

FOX 
11 / 
Deveci 

Sürgün 
uzunluğu 

Kuraklık 1 3 5 8 2 4 7 6 

Yaş ağırlığı 5 7 3 4 8 6 2 1 
Kuru ağırlığı 3 7 4 5 1 6 2 8 
Yaprak alanı 1 6 7 3 4 5 2 8 
Özgün yaprak 
ağırlığı 

5 1 6 4 7 3 8 2 

Sürgün 
uzunluğu 

İyileşme 7 6 5 8 3 1 2 4 

Yaş ağırlığı 6 8 2 5 7 4 3 1 
Kuru ağırlığı 6 8 2 4 7 1 5 3 
Yaprak alanı 8 3 2 6 5 4 7 1 
Özgün yaprak 
ağırlığı 

4 8 3 5 2 6 1 7 

Toplam  46 57 39 52 46 40 39 41 

 İkinci yıl 

Sürgün 
uzunluğu 

Kuraklık 2 7 6 5 3 1 8 4 

Yaş ağırlığı 8 4 5 1 6 7 3 2 
Kuru ağırlığı 6 8 2 4 5 7 1 3 
Yaprak alanı 1 2 4 7 3 6 8 5 
Özgün yaprak 
ağırlığı 

5 2 8 3 6 7 4 1 

Sürgün 
uzunluğu 

İyileşme 8 3 5 7 6 1 2 4 

Yaş ağırlığı 7 8 4 3 6 5 1 2 
Kuru ağırlığı 7 8 2 4 6 5 1 3 
Yaprak alanı 8 7 5 2 6 3 1 4 
Özgün yaprak 
ağırlığı 

4 7 1 6 3 2 5 8 

Toplam  56 56 42 42 50 44 34 36 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 451 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

Kuraklık ve iyileşme sürecinin anaç ve aşılı fidanların fizyolojik değişimleri üzerine etkisi 

Membran geçirgenliği (%) 

Membran geçirgenliği üzerine kuraklık stresi ve yeniden sulamanın (iyileşme) etkileri Çizelge 

3.7’da verilmiştir. Elde edilen verilere göre genelde kuraklık stresi uygulaması kontrole göre, 

birinci yıl %15,46 ve ikinci yıl %23,60 oranında membran geçirgenliğinin artışına sebep olmuş 

ve bu istatistikî olarak (p<0.05) önemli bulunmuştur. Birinci yılında, tüm anaç ve aşılı fidanların 

genotiplerinde kuraklık uygulamasının membran geçirgenliğine etkisi istatistiksel olarak 

(p<0.05) önemli belirlenmiştir. Anaç ve aşılı fidanların genotiplerinde, kuraklık stresi 

uygulamasının kendi kontrolüne göre membran geçirgenliğinde en fazla artışın belirlendiği 

genotip Ba29/Deveci (%29,40) olmuştur. Bunu Ba29 (%19,38), Fox11/Deveci (%18,17), 

QuinceA/Deveci (%16,63), Fox11 (%13,36), QuinceA (%11,46), OHxF87 (%8,75) ve 

OHxF87/Deveci (%7,93) takip etmiştir. Yeniden sulama sonunda membran geçirgenliğinde 

Fox11 (%13,89) hariç diğer genotiplerde azalışlar bulunmuştur. En fazla azalış gösteren Ba29 

çeşidi (%27,96) olurken, bunu OHxF87 (%23,85), QuinceA (%21,37), QuinceA/Deveci 

(%20,92), Ba29/Deveci (%20,67), OHxF87/Deveci (%17,64) ve Fox11/Deveci (%14,39) takip 

etmiştir. İkinci yılında, kuraklık uygulamasının kendi kontrollerine göre tüm anaç ve aşılı 

fidanlarıngenotiplerinde membran geçirgenliğinin artışı istatistiksel olarak (p<0.05) önemli 

olarak belirlenmiştir. Anaç ve aşılı fidanlarıngenotiplerinde, kuraklık stresi uygulamasının 

kendi kontrolüne göre membran geçirgenliğinde en fazla artışın belirlendiği genotip Ba29 

(%50,92) olmuştur. Bunu Fox11 (%39,37), Ba29/Deveci (%31,40), QuinceA/Deveci (%28,22), 

Fox11/Deveci (%18,33), OHxF87/Deveci (%11,30), QuinceA (%10,00) ve OHxF87 (%2,26) 

takip etmiştir. Yeniden sulama sonunda tüm anaç ve aşılı fidan genotipleride membran 

geçirgenliğinde azalışlar bulunmuş ve en fazla azalış gösteren Ba29 (%43,17) olmuş. Bunu 

Ba29/Deveci (%41,41), QuinceA/Deveci (%36,75), OHxF87 (%27,80), QuinceA (%24,18), 

Fox11/Deveci (%13,28), Fox11 (%12,13) ve OHxF87/Deveci (%11,38) takip etmiştir. 
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Çizelge 3.7. Kuraklık ve iyileşme uygulamalarının membran geçirgenliğine (%) etkisi. 

Anaçlar ve  

Çeşit-anaç 

kombinasyonları 

Membran geçirgenliği (%) 

Birinci yıl 

Kontrol Kuraklık  

 
Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

BA 29 21,48a 22,45b 25,64a 20,04b 

QUİNCE A 20,27a 28,41a 22,60b 18,62bc 

OHF 87 19,77ab 16,79c 21,50bc 17,36cd 

FOX 11 16,72bc 20,80b 18,96cde 22,02a 

BA 29 / DEVECİ 15,91c 13,70de 20,59bcd 17,06cd 

QUİNCE A / DEVECİ 16,68bc 14,68cde 19,46cde 16,09de 

OHF 87 / DEVECİ 15,59c 13,38e 16,82e 14,30e 

FOX 11 / DEVECİ 15,22c 15,71cd 17,98de 15,72de 

ORTALAMA 17,71 18,24 20,44 17,65 

 İkinci yıl 

 Kontrol Kuraklık 

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

BA 29 17,57bc 18,81ab 26,52a 18,52abc 

QUİNCE A 21,47a 20,65a 23,62b 19,02ab 

OHF 87 16,88bcd 19,41ab 17,26d 13,51f 

FOX 11 15,98d 16,34c 22,28b 19,87a 

BA 29 / DEVECİ 15,67d 13,17d 20,59c 14,56ef 

QUİNCE A / DEVECİ 18,23b 17,71bc 23,38b 17,09cd 

OHF 87 / DEVECİ 16,02cd 13,57d 17,83d 16,00de 

FOX 11 / DEVECİ 16,87bcd 18,16bc 19,96c 17,62bc 

ORTALAMA 17,34 17,23 21,43 17,02 
* Sütunlarda farklı harflerle gösterilen değerlerin istatistikî açıdan (p<0.05) önemlidir. 

 

Yaprak nisbi su içeriği (YNSİ)(%) 

Yaprak oransal su içeriği üzerine kuraklık stresi ve yeniden sulamanın (iyileşme) etkileri 

Çizelge 3.8’da verilmiştir. Bulunan verilere göre genelde kuraklık stresi uygulaması kontrole 

göre birinci yıl %24,94 ve ikinci yıl %21,40 oranında YNSİ’nin azalışına yol açmış ve bu 

istatistikî olarak (p<0.05) önemli bulunmuştur. Birinci yılında,  kuraklık uygulamasının 

YNSİ’ne etkisi tüm genotiplerde istatistiksel olarak (p<0.05) önemli olarak belirlenmiştir. 

Kuraklık stresi uygulamasının YNSİ’de en fazla azalışa neden olduğu genotip Fox11 (%36,15) 

olurken, bunu QuinceA (%36,13), OHxF87 (%33,62), Ba29 (%26,58), Ba29/Deveci (%26,49), 

QuinceA/Deveci (%22,73), Fox11/Deveci (%10,59) ve OHxF87/Deveci (%8,62) takip etmiştir. 
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Yeniden sulama sonunda Fox11/Deveci (%16,77)  hariç tüm anaç ve aşılı fidan genotiplerinde 

YNSİ artışlar bulunmuştur. En fazla artış gösteren Fox11 çeşidi (%31,54) olurken, bunu Ba29 

(%25,90),  Ba29/Deveci (%22,55), QuinceA (%17,11), OHxF87 (%16,39), OHxF87/Deveci 

(%13,46) ve QuinceA/Deveci (%10,09) takip etmiştir. İkinci yılında, kuraklık uygulamasının 

YNSİ’ne tüm genotiplerinde istatistiksel olarak (p<0.05) önemli belirlenmiştir. Kuraklık 

uygulamasının YNSİ’de en fazla azalışa neden olduğu genotip Ba29 (%48,20) olurken, bunu 

QuinceA (%43,84), OHxF87/Deveci (%25,97), Ba29/Deveci (%23,88), Fox11 (%16,67), 

QuinceA/Deveci (%16,40)ve OHxF87 (%13,83) takip etmiştir. YNSİ’de sadece Fox11/Deveci 

çeşiti (%39,99) artış belirlenmiştir. Yeniden sulama sonunda YNSİ’de tüm genotiplerde artışlar 

bulunmuş ve en fazla artış gösteren QuinceA (%50,81), olurken, bunu QuinceA/Deveci 

(%47,80), Ba29 (%47,55), OHxF87/Deveci (%35,50), Ba29/Deveci (%21,45), Fox11/Deveci 

(%18,49), OHxF87 (%16,62) ve Fox11 (%7,30) takip etmiştir. 

Çizelge 3.8. Kuraklık ve iyileşme uygulamalarının YNSİ (%) etkisi. 

Anaçlar ve  

Çeşit-anaç kombinasyonları 

Yaprak nisbi su içeriği (%) 

Birinci yıl 

Kontrol Kuraklık  

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

BA 29 42,42d 55,20d 31,15d 42,03d 

QUİNCE A 40,54d 40,91f 25,89e 31,24e 

OHF 87 75,60a 60,90b 50,18a 60,02a 

FOX 11 52,07c 50,83e 33,25d 48,57c 

BA 29 / DEVECİ 56,57b 57,67c 41,58c 53,69b 

QUİNCE A / DEVECİ 57,39b 57,37cd 44,34b 49,32c 

OHF 87 / DEVECİ 56,20b 67,33a 51,36a 59,35a 

FOX 11 / DEVECİ 56,17b 59,35bc 50,22a 43,01d 

ORTALAMA 54,62 56,19 41,00 48,40 

 İkinci yıl 

 Kontrol Kuraklık 

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

BA 29 53,33bc 49,38de 27,63e 52,67e 

QUİNCE A 49,09de 50,16d 27,57e 56,04cd 

OHF 87 51,56cd 47,95e 44,43bc 53,28e 

FOX 11 51,81c 56,92b 43,17bc 46,57f 

BA 29 / DEVECİ 55,87b 52,64c 42,53c 54,14de 

QUİNCE A / DEVECİ 47,25e 59,00a 39,50d 75,67a 

OHF 87 / DEVECİ 60,80a 53,09c 45,01b 69,79b 

FOX 11 / DEVECİ 33,84f 50,14d 47,37a 58,12c 

ORTALAMA 50,44 52,41 39,65 58,29 

* Sütunlarda farklı harflerle gösterilen değerlerin istatistikî açıdan (p<0.05) önemlidir. 
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Stoma iletkenliği (mmolm-2s-1) 

Stoma iletkenliği üzerine kuraklık stresi ve yeniden sulamanın (iyileşme) etkileri Çizelge 3.9’de 

verilmiştir. Bulunan verilere göre genelde kuraklık stresi uygulaması stoma iletkenliğini 

istatistikî olarak (p<0.05) önemli seviyede etkilemiş ve kontrole göre birinci yıl %14,08 ve 

ikinci yıl %22,49 oranında azalış belirlenmiştir. Ayrıca, tüm genotiplerde kuraklık uygulaması 

ile stoma iletkenliğinde belirlenen azalış istatistiksel olarak (p<0.05) önemli olmuştur. Stoma 

iletkenliğinde en fazla azalışın belirlendiği genotip Fox11/Deveci (%30,66) olurken, bunu 

Fox11 (%20,21), Ba29 (%14,91), QuinceA (%12,28), QuinceA/Deveci (%9,14), 

OHxF87/Deveci (%8,60), OHxF (%3,29) ve Ba29/Deveci (%2,83) takip etmiştir. Yeniden 

sulama sonunda strese göre stoma iletkenliğinde artış sadece Fox11 (%6,98)çeşidinde meydana 

gelmiş. Diğer tüm genotiplerde azalış meydana gelmiş ve en fazla azalış gösteren 

QuinceA/Deveci genotipi (%311,57) olurken, bunu Ba29/Deveci (%220,30), OHxF87/Deveci 

(%87,30), Fox11/Deveci (%77,16), Ba29 (%64,69), QuinceA (%24,11) ve OHxF87 (%4,83) 

takip etmiştir.İkinci yılında da stoma iletkenliğinin tüm anaç ve aşılı fidanların genotiplerinde 

kuraklık uygulamasından istatistiksel olarak (p<0.05) önemli seviyede etkilendiği 

belirlenmiştir. Stoma iletkenliğinin kuraklık stresi ile en fazla azaldığı genotip Fox11 (%60,86) 

olurken, bunu OHxF87 (%46,67), Fox11/Deveci (%31,68), Ba29/Deveci (%14,91), QuinceA 

(%9,03), QuinceA/Deveci (%2,29), Ba29 (%2,08) ve OHxF87/Deveci (%1,79) takip etmiştir. 

Yeniden sulama sonunda strese göre stoma iletkenliğinde artışlar meydana gelmiş ve en fazla 

artış gösteren OHxF87/Deveci (%57,33), genotipi olurken, bunu Fox11/Deveci (%45,78), 

OHxF87 (%36,36), Fox11 (%17,08), QuinceA (%14,27) takip etmiştir. Stoma iletkenliğinde en 

fazla azalış QuinceA/Deveci (%419,75) olurken, bunu Ba29/Deveci (%320,34) ve Ba29 

(%13,40) takip etmiştir. 
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Çizelge 3.9. Kuraklık ve iyileşme uygulamalarının stoma iletkenliğine etkileri. 

Anaçlar ve  

Çeşit-anaç 

kombinasyonları 

Stoma iletkenliği (mmol m-2s-1) 

Birinci yıl 

Kontrol Kuraklık  

 
Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

BA 29 595,93a 664,50a 507,07a 307,90ab 

QUİNCE A 475,97b 378,70c 417,53b 336,43a 

OHF 87 265,60d 361,67c 256,87ef 245,03bc 

FOX 11 290,50d 667,07a 231,80f 249,20bc 

BA 29 / DEVECİ 355,13c 633,47a 345,07cd 107,73ef 

QUİNCE A / DEVECİ 317,07cd 269,57d 288,10e 70,00f 

OHF 87 / DEVECİ 319,53cd 544,23b 292,07de 155,93de 

FOX 11 / DEVECİ 527,97b 690,63a 366,07bc 206,63cd 

ORTALAMA 393,46 526,23 338,07 209,86 

 İkinci yıl 

 Kontrol Kuraklık 

 Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

Kuraklık 

sonrası 

İyileştirme 

sonrası 

BA 29 355,80bc 664,50a 348,40bc 307,23bc 

QUİNCE A 317,07cd 381,70c 288,43cd 336,43b 

OHF 87 292,40cd 361,67c 155,93f 245,03c 

FOX 11 527,97a 668,73a 206,63ef 249,20c 

BA 29 / DEVECİ 595,93a 636,80a 507,07a 120,63d 

QUİNCE A / DEVECİ 427,30b 269,23d 417,53b 80,33d 

OHF 87 / DEVECİ 256,87d 544,23b 252,27de 591,20a 

FOX 11 / DEVECİ 290,50cd 690,30a 198,47ef 366,07b 

ORTALAMA 382,98 527,15 296,84 287,02 
* Sütunlarda farklı harflerle gösterilen değerlerin istatistikî açıdan (p<0.05) önemlidir. 

 

Kuraklık ve iyileşme sürecinde anaç ve aşılı fidanların fizyolojik parametreleri ile ilgili 

Puanlama 

Kuraklıkta fizyolojik parametreleri en az etkilenen genotipe en düşük puan (1 puan) ve 

yeniden sulamada ise enfazla iyileşme gösteren genotipe en düşük puan (1 puan) verilmiştir. 

Elde edilen puanlama Çizelge 3.10’de verilmiştir. Bulunan puanlamaya göre birinci yılda 

kuraklığa tolerans sırasıOHxF87, OHxF87/Deveci, Ba29, QuinceA, Ba29/Deveci, Fox11, 

QuinceA/Deveci ve Fox11/Deveci olarak bulunurken, ikinci yılda OHxF87/Deveci, 

Fox11/Deveci, QuinceA, OHxF87, QuinceA/Deveci, Fox11, Ba29 ve Ba29/Deveci, şeklinde 

bulunmuştur. 
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Çizelge 3.10.Kuraklık ve iyileşme sürecinde anaç ve aşılı fidanların morfolojik parametrelerine ait 

puanları. 

Fizyolojik 

Parametreleri 

Uygulama Fizyolojik parametreleri ait puanlar 
Birinci yıl 

BA 
29 

QUİNCE 
A 

OHF 
87 

FOX 
11 

BA 29 
/ 
Deveci 

QUİNCE 
A  / Deveci 

OHF 
87 / 
Deveci 

FOX 
11 / 
Deveci 

Stoma 
iletkenliği 

Kuraklık 6 5 2 7 1 4 3 8 

Yaprak Nisbi 
su içeriği  

5 7 6 8 4 3 1 2 

Membran 
geçirgenliği 

7 3 2 4 8 5 1 6 

Stoma 
iletkenliği 

İyileşme 4 3 2 1 7 8 6 5 

Yaprak Nisbi 
su içeriği  

2 4 5 1 3 7 6 8 

Membran 
geçirgenliği 

1 3 2 8 5 4 6 7 

Toplam  25 25 19 29 28 31 23 36 

 İkinci yıl 

Stoma 
iletkenliği 

Kuraklık 

 

2 4 7 8 5 3 1 6 

Yaprak Nisbi 
su içeriği  

8 7 2 4 5 3 6 1 

Membran 
geçirgenliği 

8 2 1 7 6 5 3 4 

Stoma 
iletkenliği 

İyileşme 6 5 3 4 7 8 1 2 

Yaprak Nisbi 
su içeriği  

3 1 7 8 5 2 4 6 

Membran 
geçirgenliği 

8 4 5 2 7 6 1 3 

Toplam  35 23 25 33 35 27 16 22 

 

Kuraklık ve iyileşme uygulamalarının tüm parametrelerinin toplam puanları 

Anaç ve aşılı fidanların her yıl ve parametrelere göre hesaplanan toplam puanları Çizelge 

3.11’da verilmiştir. Elde edilen toplam puanlara göre en düşük toplam puanlar alan 

OHf87/Deveci (112) kuraklığa en yüksek tolerans gösteren genotip buna karşılık en yüksek 

puanlar alan Ba29 (162) ise kuraklığa karşı daha hassas genotip olarak tespit edilmiştir.  

Çizelge 3.11.Kuraklık ve iyileşme uygulamalarının tüm parametrelerinin toplam puanları. 

 
Süre Tüm parametrelerin toplam puanları 

BA 
29 

QUİNCE 
A 

OHF 
87 

FOX 
11 

BA 29 
/ 
Deveci 

QUİNCE A  / 
Deveci 

OHF 87 
/ Deveci 

FOX 11 
/ Deveci 

Morfolojik 
Parametreleri 

Birinci yıl 46 57 39 52 46 40 39 41 

İkinci yıl 56 56 42 42 50 44 34 36 

Fizyolojik 
Parametreleri 

Birinci yıl 25 25 19 29 28 31 23 36 

İkinci yıl 35 23 25 33 35 27 16 22 

Toplam  162 161 125 158 159 142 112 135 

Sıralama  8 7 2 5 6 4 1 3 
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Sonuç  

Kuraklık stresine maruz bırakılmış fidanlar arasında farklı morfolojik ve fizyolojik tepkileri 

görülmüştür. Elde ettiğimiz bulgulara göre kuraklık stresine anaçlar içerisinde en toleranslı olan 

OHxF87 en hassas ise BA29 olurken aynı anaçlar üzerine Deveci armut çeşidi aşılandığında da 

yine en toleranslı Deveci/OHxF87 ve en hassas ise Deveci/BA29 olarak belirlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre aşısız anaçlar ile aynı anaçlar üzerine aşılı çeşitlerin 

olduğu fidanların kuraklık stresine tepkilerinde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu 

çalışmada sera şartlarında tespit ettiğimiz sonuçların teyit edilmesi açısından bahçe şartlarında 

da kuraklık stresinin etkileri incelenmeli ve değerlendirilmeli, daha sonra üzerlerine aşılanan 

çeşitlerle karşılıklı etkileşimleri de dikkate alınmalıdır. 
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Nilay ÖZDEMİR (Orcid No: 0000-0002-9882-2779) 

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Ödemiş, İZMİR 

 

ÖZET 

Fitoplazmalar tüm dünyada bitkisel üretimde çok sayıda bitki türünde (sebze, meyve, tıbbi 

aromatik bitkiler, bağ, tahıllar v.b.)  önemli verim kayıplarına neden olan hastalık etmenidir. 

Fitoplazmalar, hücre duvarı olmayan, floem ile sınırlı pleomorfik bakterilerdir. Bir bitkiden 

diğerine en çok yaprakta özsu ile beslenen zararlılar yoluyla, aynı zamanda aşı materyalleri ve 

tohumlar ile de taşınırlar. Bir çok bitkide fitoplazma hastalıklarının spesifik belirtileri, kısırlıkla 

sonuçlanan çiçek anormallikleri, sürgünlerde çoğalma, rozetleşme, boğum aralarında kısalma, 

çanak yapraklarda genişleme, küçük ve deforme meyveler ve aşırı saçak kök oluşumu rapor 

edilmiştir. Dünyada günümüze kadar bitkileri enfekte eden fitoplazmaların en az on altı farklı 

ribozomal grup içinde yer aldıkları bildirilmiştir. Fitoplazmaların polyfag olması ve böceklerle 

bir bitkiden diğerine taşınma imkânı, dayanıklı bitki türlerinin sınırlı olması ve kimyasal kontrol 

önlemlerinin bulunmaması, bu tür hastalıkların kontrolünün zor olmasına yol açar. Ayrıca, 

birçok yabancı ot türü de fitoplazmaların alternatif konukçuları olarak rapor edilmiştir. 

Bitkilerdeki fitoplazma hastalıklarının kontrolünde en uygun yöntem, entegre mücadele 

yönetimidir. Fitoplazmaların tür düzeyinde tanımlamasını moleküler yöntemler büyük ölçüde 

kolaylaştırmıştır. Bu derleme, fitoplazma hastalıklarının dağılımı, belirtileri, taşınma yolları, 

tanılanma yöntemleri, epidemiyolojisi ve mücadelesinin güncel bir kaydını rapor etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fitoplazmalar, bitki hastalıkları, entegre mücadele 
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OVERWIEV OF PLANT PATHOGENIC PHYTOPLASMA 

 

 

 

ABSTRACT 

Phytoplasmas are disease factors that cause significant yield losses in many plant species 

(vegetables, fruits, medicinal and aromatic plants, vineyards,  etc.) in herbal production all over 

the world. Phytoplasmas are pleomorphic bacteria with no cell wall, limited to phloem. They 

are transmitted from one plant to another by pests that feed mostly honeydew but also by 

inoculum materials and seeds. Among the specific symptoms of phytoplasma diseases in many 

plants, flower abnormalities resulting in infertility, proliferation in shoots, rosette, shortening 

between the knuckles, enlargement of the sepals, small and deformed fruits, and excessive 

fringe root formation have been reported. It has been reported that the phytoplasmas that infect 

the plants in the world until today are included in at least sixteen different ribosomal groups. 

The fact that phytoplasmas are polyphage and the possibility of being transported from one 

plant to another by insects, the limited species of resistant plant, and the lack of chemical control 

measures make such diseases difficult to control. Also, many weed species have been reported 

as alternative hosts of phytoplasmas. The most appropriate method in controlling phytoplasma 

diseases in plants is integrated pest management. Molecular methods have greatly facilitated 

the identification of phytoplasmas at the species level. This review reports an up-to-date record 

of the history, distribution, symptoms, mode of transmission, diagnostic methods, 

epidemiology, and control of phytoplasma diseases. 

Keywords: Phytoplasmas, plant disease, integrated pest management 
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1. GİRİŞ 

Dünyada fitoplazmaların bitkilerde neden olduğu hastalıkların tanılanması ve yaygınlığının 

artması hastalığın önemini arttırmıştır. Fitoplazmalar doğada serbest yaşayan en küçük 

bakterilerdir. Bakterilerden farkı boyut olarak daha küçük olmaları ve hücre duvarlarının 

olmamasıdır. Fitoplazmalar, bitki floem dokularında ve böcek hemolimfinde çoğalan zorunlu 

prokaryotik duvarsız mikroorganizmalardır. Fitoplazmalar morfolojik olarak tanımlanamayan 

diğer bir deyişle pleomorfiktirler. Büyüklükleri 125-250 nm. arasındadır (Saygılı ve ark. 2006). 

Bakteriler gibi hücre bölünmesi ile çoğalırlar. Fitoplamaların hücre duvarları yoktur ve 

öncelikle bitkinin floeminde yaşarlar. Üreme oldukça yavaştır. Üç katlı sterol içeren plazma 

memranları, ribozomları ve sıkı sarmallı çembersel kromozomları vardır. Bu fitopatojenler 

hücre duvarı taşımadıkları için 1898’den bu yana mikoplazma benzeri organizmalar veya kısaca 

mollikütler olarak adlandırılırlar. (Ahrens and Seemüller, 1992). Fitoplazmaların keşfi 1967 

yılında Japon araştırmacılar tarafından yapılmıştır (Y. Doi et.al., 1967). Mollicutes sınıfında 

yer alan daha önce bilinmeyen fitopatojen olan bu hastalığın etmeni hayvanlarda hastalık yapan 

mikoplazma patojenlerine benzemektedir. Fitoplazmaların yaşam döngüsü, içinde yaşadıkları 

ve çoğaldıkları bitkilerin floem hücreleri ve bitki floeminden özsu ile beslenen vektör böcekler 

arasında sınırlıdır (Bogoutdınov ve ark. 2019). Fitoplazmalar, çok geniş konukçu dizisi olması 

ve çok yıkıcı zararlara neden oldukları için önemli fitopatojen mikroorganizmalar arasında yer 

almaktadırlar. Fitoplazmaların sebep olduğu hastalıkları ele almamızın amacı, bu etmenler 

hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, konukçu dizisi, hastalık belirtileri, tanılama yöntemleri 

ve mücadelesi hakkında güncel bilgileri rapor etmektir.  

2. KONUKÇU DİZİSİ VE BELİRTİLERİ 

Fitoplazmalar, dünya çapında çok sayıda bitki hastalığı ile ilişkilidir. Sebze, meyve, süs bitkisi, 

tahıllar, tıbbi aromatik bitkiler, bağ v.b çok sayıda bitki türünde yıkıcı zararlara yol 

açmaktadırlar.  Çoğu zaman, fitoplazmaların sebep olduğu ekonomik açıdan önemli hastalıklar, 

alternatif konukçu olarak yabancı türlerinde yaşarlar (Bertaccini ve Duduk., 2009; Rao et.al., 

2017; Marcone, 2014; Rao ve Kumar, 2017). 

a. STOLBUR 
Stolbur hastalığı etmeni, dünyada  hastalık oluşturduğu bitkilere göre faklı isimler almıştır. 

Solaneceae familyasında fitoplazmaların sebep olduğu hastalıklara genellikle stolbur ismi 

kullanılmaktadır (Sakalieva, D., 2020). Dünya’da fitoplazmaların sebep olduğu stolbur 

hastalığı solanaceae familyası bitkilerinden domates, patates, biber ve patlıcan’da rapor 

edilmiştir (Rao ve Kumar, 2017; Usta ve ark. 2015; Özdemir, 2008; Bogoutdinov, DZ., 2019). 
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Domates’te stolbur hastalığının başlangıç belirtileri, büyümekte olan genç sürgünlerdeki 

yapraklarda küçülme, hafif menekşe renk (mor renk) alma, ileri aşamada tamamen değişime 

uğrama ve hafif kıvrılma şeklindedir. Hastalığın ileri dönemlerinde çiçekte deformasyon, genel 

olarak çanak yapraklarda anormal büyüme, taç yapraklarda tamamen veya kısmen renk 

değişikliği, dişi ve erkek organlarda deformasyon ve kısırlaşma belirtisi görülmektedir. Erken 

enfeksiyonlarda (çiçeklenme periyodundan önce) domates bitkisinde hiç çiçek oluşmamaktadır. 

Geç enfeksiyonlarda ise döllenmiş meyveler sert, tatsız ve susuzdur. Bu tip meyvelerde tohum 

oluşumunun gerçekleşmediği görülmüştür. Hastalık domates bitkisinin köklerine zarar 

vermemektedir. Hastalığın domateste %20-100 verim kaybına neden olduğu yapılan 

araştırmalarda bildirilmiştir. Domates stolbur hastalığının belirgin bir şekilde çiçek 

morfolojisini etkilediği rapor edilmiştir (Alan, 2005; Özdemir, 2009; Pacros et.al, 2006; Çapur 

ve Sertkaya, 2015; Saygılı ve ark, 2019).  

Patates’te stolbur hstalığının etmeni konukçu bitkide sistemik belirtilere neden olmaktadır. 

Hastalık patates bitkisinin yapraklarında sararma, tepe morarması, yapraklarda yukarı doğru 

kıvrılma, havai yumru oluşumu şeklinde deformasyonlar oluşturmaktadır. Patates tohumundan 

gelen enfeksiyonlarda hasta bitkide ilk belirtilerin solma ile başladığı ve yumru bağlamadan 

bitkinin öldüğü kayıtlarda yer almaktadır. Patates bitkisinde solma belirtisiyle birlikte köklerde 

tamamen ölüme neden olmaktadır (Saygılı ve ark., 2019; Anonim, 2020; Carillo et.al., 2018; 

Omar et.al., 2018).  

Patlıcanda stolbur hastalığının genel olarak yapraklarda sararma, küçülme ve dökülme şeklinde 

belirtiler görülmektedir. Vegetatif gelişmede duraklama görüldüğü, hastalığın en tipik 

belirtisinin meyvelerde sertleşme olduğu görülmüştür. Patlıcan bitkisinin köklerinde giderek 

ölüm belirtilerinin görüldüğü, mantarlaşmaların olduğu ve sonuçta hastalık nedeniyle bitkinin 

solup öldüğü görülmüştür (Saygılı ve ark., 2019, Kumar ve Rao, 2017; Sertkaya ve ark., 2007; 

Usta ve ark., 2015; Kumari et.al., 2019). 

Biberde stolbur hastalığının ilk belirtileri yapraklarda renk açılması, yaprakların aşağıya doğru 

kıvrılması, kısa boğum araları ve yeşil çiçek demetleri gibi fitoplazmaya özgü belirtiler 

göstermektedir (Saygılı ve ark., 2019; Yılmaz ve ark., 2019; Kumari et.al., 2019; Sakaleva 

et.al., 2020). 

b. ASTER SARILIĞI 

Aster sarılığı, fitoplazmaların sebep olduğu birçok sebze, meyve, tahıl ve süs bitkilerinde 

önemli verim kayıplarına sebep olan bir hastalıktır (Sparks et.al., 2018; Hanchipura and 

Asokan, 2020; Kumari., 2019) 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 465 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

Havuçta aster sarılığı görülen bitkilerde aşırı saçak kök oluşumu, yapraklarda yukarıya doğru 

kıvrılma ve kırmızı renk değişimi dikkati çeken belirtiler arasındadır. Hastalığa erken 

yakalanan havuç bitkilerinde ise toprak altı kısmının cılız gelişmesi gibi belirtiler görülmüştür 

(Orenstein et.al., 1999; Stillson and Szentei, 2020). 

Kerevizde aster sarılığı hastalığının en dikkati çeken belirtisi, yaşlı yapraklarda meydana gelen 

kızarma ve yaprakların yukarıya doğru kıvrılmasıdır. Bitki boyunda kısalma olduğu da dikkati 

çeken belirtiler arasındadır (Kumari et.al., 2019).  

Marulda aster sarılığı etmeni nedeniyle genç yapraklar beyaz ve sarı renk alır. Boğum aralarının 

kısalması nedeniyle bitki boyu kısa kalır ve yapraklar normal gelişimini tamamlayamaz. 

Bitkiler erken dönemde hastalığa yakalandığı zaman en dıştaki yapraklarda sararma ve 

katlanmalar meydana gelir. Bu bitkiler tamamen bodur ve tutan başların tadı ise acıdır. 

Çalılaşma belirtisi hasta bitkilerde yaygın görülür. Bu bitkiler sterildir ve tohum bağlayamazlar 

(Anonim, 2021; Quiroga, 2017; Kumari et.al., 2019; Shaoshuai et.al., 2019) 

Soğanda ve sarımsakta yapraklarda sararma ve yaprakların küçülmesine bağlı olarak bitki 

boyunun kısa kalması ve verim kaybı dikkati çekmektedir (Oshima et.al.,2004) 

Kabak bitkisinde hastalığın en önemli belirtileri arasında bitkide bodurlaşma, yapraklarda 

kalınlaşma ve kalın sürgün oluşumu görülmektedir (Fodor et.al., 1999; Kumari et.al., 2019; 

Martini et.al., 2018). 

Lahana’da aster yellows hastalığının belirtileri için de en dikkat çekeni bitki boyunun kısa 

kalmasıdır. Yapraklarda ve sürgünlerde kalınlaşma görülmektedir. Yapraklar dışarıya doğru 

gelişir ve lahana düzgün baş bağlamaz. Baş bağlama döneminden sonra hastalığa yakalanan 

bitkiler erken çiçeklenir. Yapraklarda kırmızımsı renk meydana gelir ( Omar et.al., 2020). 

Çilek bitkisinde hastalığın ilk belirtileri yaprak damarlarında klorofil ve pigment maddelerinin 

kaybolması sonucu renk açılması şeklinde ortaya çıkar. Bu belirtiler yeni oluşan yaprakların 

sararması, çalımsı gelişme ve bodurlaşma ile devam eder. Gövde ve çiçek sapları ince ve 

zayıftır. Çiçekler genellikle yeşil kalır ve deforme olmuştur. Hasta bitkilerde meyve ve tohum 

oluşmamaktadır. Döllenmeden sonra meydana gelen enfeksiyonlarda meyvede deformasyon ve 

renk değişimi hastalığın en karakteristik belirtisidir (Anonim, 2021; Terlizzi et.al., 2006; 

Oviedo et.al., 2017; Perez-Lopez, 2019). 

Arpada hastalığın belirtileri başak kısmında görülmektedir. Hastalığa geç yakalanan arpa 

bitkilerinin başağında incelme ve zayıf dane oluşumu görülmektedir. Erken dönemde görülen 

enfeksiyonlarda başaklarda deformasyon, bitki boyunun kısa kalması ve dane oluşmaması gibi 
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verimi olumsuz etkileyen belirtiler görülmektedir (Jomantiene et.al., 2005; Kovalski Mitter ve 

Freitas, 2018; Singh, 2017). 

Ayçiçeğinde aster yellows hastalık belirtileri çiçek tablasında görülür. En önemli belirti yeşil 

petal oluşumu şeklindedir. Çiçek tablasında deformasyon en dikkati çeken belirtidir (Zhang 

et.al., 2019). 

Kanolada yeşil petal oluşumu hastalığınen dikkat çeken belirtisidir. Çiçekte deformasyon ve 

tohum oluşumunda azalma da hasta bitkilerde görülmektedir (Wist et.al., 2017; Dara, 2017). 

Kasımpatı ve Cezayir menekşesi gibi süs bitkilerinde aster yellows hastalığının en dikkati çeken 

belirtisi yeşil petal oluşumudur. Bunun yanı sıra yapraklarda renk açılması, yaprak kenarlarında 

sararma ve kıvrılma belirtileri görülmektedir (Selehi et.al., 2020). 

c. ŞEKER KAMIŞINDA BEYAZ YAPRAKLILIK (SUGARCANE WHİTE LEAF) 

Fitoplazmaların sebep olduğu bitkilerin yapraklarında krem ve beyaz renklenme meydana gelir. 

Bitkinin vigoru düşer. Bitki saplarında hastalık nedeniyle kısalma meydana geldiği için 

bodurlaşma belirtisi ortaya çıkar. Genellikle serin bölgelerde daha yaygın görülür. Hastalığın 

en belirgin belirtisi, genç yapraklarda sararma, olgunluğa yaklaştıkça uç kısımlarının mor ve 

kırmızı renge dönüşmesidir (Roddee and Kobori, 2019). 

d. ELMA CADI SÜPÜRGELİLİK HASTALIĞI (APPLE PROLİFERATİON) 

Hastalık belirtileri, etkilenen ağaçlarda erken sonbahar yaprak renginin gelişmesiyle yaz 

sonunda ortaya çıkar. Yumuşak çekirdekli elma, armut gibi çeşitlerin çoğu erken kırmızı bir 

renk geliştirir.  Yapraklarda kaşık gibi yukarıya doğru kıvrılma olabilir ve genellikle erken 

yaprak düşmesi görülür. Ertesi ilkbaharda, etkilenen ağaçlarda zayıf büyüme ve seyrek soluk 

yapraklar görülür. Yapraklar prematüre olarak dökülebilir. Sürgünler çıplaklaşır ve geriye 

doğru ölüm meydana gelir. Verim çok düşer. Hastalıklı ağaçlarda meyveler küçük kalır ve 

olgunlaşmadan dökülür. Yaprak sapının kısalması, sapın dibindeki yaprakçıklarda anormal 

şekilde uzama görülür. Az sayıda meyve tutumu görülür. Hastalıktan etkilenen meyveler küçük 

tatsız, tam rengini almamıştır. Hastalıktan etkilenen meyvelerin pazar değeri yoktur. Hastalık 

etmeniyle bulaşık elma ağaçlarının genç sürgünlerinde aynı yıl meydana gelmiş gözlerin erken 

gelişmesi ve çok sayıda kısa yan sürgünler vermesi sonucu “cadı süpürgesi” diye anılan 

belirtiler oluşur. 4-5 yıl içinde tüm ağaç kurur  (Janik et.al., 2017). 

e. ARMUTTA GERİYE DOĞRU ÖLÜM HASTALIĞI (PEAR DECLİNE) 

Fitoplazmaların neden olduğu ciddi ve genellikle ölümcül bir armut ağacı hastalığıdır. 

Yapraklarda küçülme, kızarma ve sürgün ucu gelişmesinde azalma görülür. İlk belirti, 

sonbaharda hastalıktan etkilenen ağaçların yaprakları erken kırmızı bir renk alır ve ardından 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 467 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

erken yaprak dökülmeleri görülür. İkinci belirti, ilkbaharda yaprakların küçük ve soluk kaldığı, 

çok az veya hiç sürgün büyümesi olmadığı ve meyve vermediği görülür (Facundo et.al.,2017). 

f. AVRUPA TAŞ MEYVE SARILIĞI (EUROPEAN STONE FRUİT YELLOWS)  

Hastalık belirtilerine ilk kez İtalya ve Fransa’da rastlanmıştır. Enfekteli ağaçlarda sürgün ve 

çiçekler en çok etkilenir. Ağaçlar meyve vermez ve sezon sonuna doğru yapraklarda tipik 

kloroz görülür. Dormansinin kırılması ile ağaçlar erkenden uyanır, yapraklar tek bir dalda 

zamansız yeşerebilir. Ağaç dona karşı duyarlı hale gelir ve en çok floem dondan zarar görür. 

Hastalığın başlangıcında sadece birkaç dalda belirti görülürken hastalığın ilerlemesi ile bütün 

ağaç etkilenir. Enfekteli sürgünler tipik şekilde kısadır ve küçük deforme olmuş yapraklara 

sahiptir. Hastalığın en belirgin belirtisi yapraklarda sararma ve kıvrılmadır. Sürgünlerde boğum 

araları kısalarak “kısa boğum” belirtisi görülür. Ağaçlarda gelişme geriliği ve çökme dikkati 

çeker. Bazı dallarda yaraklarda kloroz ve kızarma görülür. Sonuç olarak, ağaç büyüme dönemi 

içinde iken ölür. Kurumuş yapraklar ile küçük ve solmuş meyveler ağaçta asılı kalır (Marcone 

et.al.,1997; Jarausch et.al., 2001). 

g. BAĞDA GÖRÜLEN FİTOPLAZMA HASTALIKLARI 

 ASMA SARILIĞI (GRAPEVİNE YELLOWS) 

Hastalık sebebiyle bitkilerde gelişme geriliği, yapraklarda renk kaybı, yaprakların yukarı doğru 

kıvrılması, meyve kalite ve kantitesinde düşüş şeklinde belirtiler görülmektedir. Belirtiler 

uniform değildir. Hasta asmada birkaç sürgünde veya tüm sürgünlerde görülebilmektedir. 

Hastalığın ilk belirtileri adından da anlaşılabileceği gibi yapraklarda kloroz şeklinde 

başlamaktadır. Kloroz veya sararma belirtileri genç sürgünlerde ve gelişmekte olan yapraklarda 

daha belirgindir. Erken vejetasyon döneminde enfekte olan asmalarda meyve tutumu azalır, 

çiçekler kuruyup düşer. Geç enfeksiyonlarda çiçek demetleri kahverengileşir ve büzüşür, çiçek 

sapı kurur. Bazı çeşitlerin meyveleri hafif bir dokunuşla dökülür (Padovan et.al.,1995; Zambon 

et.al., 2018).  

 SÜRGÜNDE SİYAHLAŞMA (BOİS NOİR) 

Odunlaşamayan sürgünlerin kış döneminde siyahlaşması nedeniyle hastalık ”siyah odun” 

anlamına gelen “bois noir” adını almıştır. Hastalığın bağda, yapraklarda kıvrılma, yaprak 

sararması veya kızarıklık (kültüre bağlı olarak), düzensiz sürgün odunlaşması, meyvelerin 

buruşması ve demet kurumasını içeren bir tablosu dikkati çekmektedir (Ember et.al., 2018). 

3. FİTOPLAZMALARIN TAŞINMA YOLLARI 

Fitoplazmalar bitkinin floem borularında bulunur. 100’ün üzerinde böcek türü, küsküt (Cuscuta 

spp.), yabancı otlar, aşı materyali ile taşınmaktadır. Tohumla taşınma durumları tartışma 
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konusudur. En önemli vektörleri böceklerdir. Vektör böceklerin genellikle Cicadellidae, 

Cixiidae, Psyllidae v.b. familyalarda yer alan türler olduğu yapılan çalışmalarda tespit 

edilmiştir. En yaygın olan türler arasında özsu ile beslenen cüce ağustos böcekleri ve yaprak 

pireleri önemli yer tutmaktadır. Fitoplazmaların vektör böceklerler tarafından taşınması 

sıcaklığa bağlı olarak 10 ile 45 günü kapsayan bir inkubasyon süresinden sonra gerçekleşir. Bu 

süre 30C’de en kısa olurken, 10 C’ de en uzundur. Vektör böcekler enfekteli bitkilerin floem 

dokusu üzerinde birkaç saat veya gün beslendiklerinde patojeni bünyelerine alırlar. Fitoplazma 

etmeni vektör böceklerle persistent (kalıcı) olarak taşınırlar. Bitkiden vektör tarafından alınan 

patojen vektörün sindirim sisteminde çoğalmakta, daha sonra hemolimfa (kan)’ya geçerek iç 

organları enfekte etmekte ve sonunda beyin ve tükürük bezlerine yerleşmektedir. Aşı materyali 

ile taşınma daha çok meyve, bağ ve süs bitkilerinde görülen fitoplazma hastalıklarının taşınması 

bakımından önem arz etmektedir. Yabancı otlardan Convolvulus arvensis (Tarla sarmaşığı), 

Cirsium arvense (Köygöçüren), Cuscuta sp. (Küsküt), Urtica dioica (Isırgan otu) ve Euphorbia 

falcata (sütleğen), Datura spp. (Şeytan elması), Portulaca oleraceae (Semiz otu) 

fitoplazmalara ara konukçuluk yapan türler olarak tespit edilmiştir (Saygılı ve ark., 2019; 

Özdemir, 2008; Ember et.al., 2011; Alma et.al., 2019; Rodee and Kobori, 2019; Quaglino et.al., 

2019).  

4. FİTOPLAZMALARIN TANILAMA YÖNTEMLERİ 

 Büyük uğraşlara rağmen, fitoplazmalar kültüre alınamadıkları için uzun yıllar makroskobik 

gözlemlere dayalı olarak, vektör böceklerin karakteristiklerine ve konukçu türlerin 

farklılıklarına bakılarak tanılanmaya çalışılmışlardır. Günümüzde özel moleküler teknikler 

kullanılarak kısa sürede karakterizasyonları gerçekleştirilmektedir. Fitoplazmaların filogenetik 

akrabalarının belirlenmesinde son derece iyi korunmuş 16S rRNA genlerinin detaylı analizi ile 

belirlenebilmektedir. Son yıllarda fitoplazmaların filogenetik, taksonomik karakterizasyon, 

tanılama ve teşhislerinde elektron mikroskopi, DAPI (Floresan mikroskopi), Dna klonlama ve 

dizileme, 16S ribozomal DNA dizi karşılaştırması ve özel DNA parçalarının çoğaltılması 

esasına dayanan (PCR) moleküler teknikler kullanılarak tanılaması yapılmaktadır (Saygılı ve 

ark., 2019; Satta et.al., 2017; Kumari et.al., 2019; Rattive et.al., 2019).   

5. FİTOPLAZMALARIN MÜCADELESİ 

Fitoplazmaların neden olduğu hastalıklarla mücadele de en önemli yöntem hastalıktan 

korunmak için alınacak önlemlerdir. Fitoplazmalar karantinaya tabi etmenler olmaları 

nedeniyle hastalık tespit edilmesi halinde önleyici acil tedbirlerin alınabilmesi için eradikasyon 

çok önemlidir. Bu kapsamda hastalıkla bulaşık bitkiler sökülerek imha edilmelidir. Üretime 
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hastalıklardan ari sertifikalı üretim materyali ile başlamak en önemli alınacak önlemler 

içerisinde yer alır. Belirti göstermeyen üretim materyali üzerinde gerek fitoplazmanın kendisi 

gerekse vektörlerin yumurtaları bulunabilir. Özellikle tek yıllık bitkileri hastalandıran 

fitoplazma etmenleri için münavebe (nöbetleşe ekim) önerebiliriz. O fitoplazma türünün 

konukçusu olmayan çeşitler bir program dahilinde yetiştirilmelidir. Hastalık etmenine ya da 

vektör böceklere dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.  Öncelikle fitoplazmaların yayılmasında 

büyük rol oynayan vektörler ve alternatif konukçu bitkilerle mücadele edilmelidir. 

Fitoplazmaların vektörleri arasında böcekler, alternatif konukçuları arasında ise çiçekli parazit 

bitkiler ve küsküt yer almaktadır. Vektör böcek ve alternatif konukçu türleri bölgelere göre 

farklılık göstermektedir. Vektör böceklerle kültür bitkisinin çiçeklenme döneminden önce ilaçlı 

mücadele etmek fitoplazmaların tarlada yayılmasını engelleyici bir uygulama olarak tavsiye 

edilebilir. Alternatif konukçu olan çiçekli parazit bitkilerin ve yabancı otların da ortamdan 

uzaklaştırılması hastalığın yayılmasını durdurucu bir önlemdir. Ayrıca, fitoplazma etmenine 

karşı bakteriyostatik etkili, etmenin protein sentezini inhibe ederek etki eden tetrasiklin etkili 

maddeli antibiyotikler hastalığın kontrolünde kullanılmaktadır. Bahsettiğimiz tüm mücadele 

yöntemlerinin hiç birisi tek başına fitoplazma hastalıklarını önlemede etkili değildir. Bu durum 

da uygun yöntem, tüm mücadele yöntemlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanıldığı 

entegre mücadele yaklaşımı hastalığın uzun süreli kontrolünde en uygulanabilir yöntem olduğu 

düşünülmektedir (Rao et.al., 2017; Saygılı ve ark., 2019, Bianco et.al., 2019; Kumari et.al., 

2019). 

6. TARTIŞMA-SONUÇ 

Fitoplazma hastalıklarının etmeninin polyfag patojen olması ve böceklerle bir bitkiden diğerine 

taşınma imkânı, dayanıklı bitki türlerinin sınırlı olması ve kimyasal kontrol önlemlerinin 

bulunmaması, bu tür hastalıkların kontrolünün zor olmasına yol açmaktadır. Fitoplazma 

etmenine karşı bakteriyostatik etkili, etmenin protein sentezini inhibe ederek etki eden 

tetrasiklin etkili maddeli antibiyotikler hastalığın kontrolünde kullanılmaktadır. Ancak 

antibiyotiğin kısa süreli etki etmesi ve etki süresi geçtikten sonra vektör faaliyeti devam ettiği 

sürece hastalık belirtileri tekrar görülmeye başladığı kayıtlarda yer almaktadır. Ayrıca 

antibiyotiklerin çok maliyetli olması nedeniyle bazı ülkelerde kullanımı yasaklanmıştır. Diğer 

ülkelerde rapor edilmiş önemli fitoplazma hastalıklarının birçoğunun son yıllarda ülkemizde de 

görülmeye başladığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu fitoplazmaların birçoğu 

belirlendikleri kültür bitkilerinde önemli ekonomik kayıpların yanında bitki ölümlerine de 

neden olmaktadır. Bitkilerdeki fitoplazma hastalıklarının kontrolünde bahsettiğimiz gibi tek bir 
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mücadele yöntemiyle kontrol altında tutmak mümkün değildir. Bu nedenle en uygun yöntem, 

tüm mücadele yöntemlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanıldığı entegre mücadele 

yaklaşımı hastalığın uzun süreli kontrolünde en uygulanabilir ve sürdürülebilir yöntem olduğu 

görülmektedir. Fitoplazma hastalıklarının coğrafi dağılımı ve etkisi, öncelikle konukçu 

aralığına ve böcek vektörlerinin beslenme tercihine bağlıdır. Bir bitki türü, tekli veya çoklu 

fitoplazmalarla enfekte olabilir ve bireysel bir fitoplazma etmeni çok sayıda bitki türünü enfekte 

edebilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, yeni mahsullerde veya yeni bölgelerde 

fitoplazmaların aralıklı olarak tespiti, vektörün sürekli yayıldığını ve bu da yeni mahsullere ve 

yeni ufuklara bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda 

fitoplazma teşhisine ek olarak, öncelikle vektör-fitoplazma etkileşimlerine odaklanmalıdır. 

Vektör biyolojisi, hava koşullarının hastalık salgınlarındaki rolü, dayanıklı çeşitlerin 

geliştirilmesi, mahsul ve bölgeye özgü entegre hastalık yönetimlerinin belirlenmesi önem arz 

etmektedir. 
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ÖZET 

Dünyada pek çok ülkede ve Türkiye’de bazı önemli kültür bitkilerinin (mercimek, bakla, 

domates, patates, tütün, ayçiçeği vb.) üretimi canavar otları (Orobanche spp.) tarafından tehdit 

altındadır. Bu tehdit nedeni ile canavar otlarının konukçusu olduğu kültür bitkilerinin ekim 

alanı bazı ülkelerde her geçen yıl daralmakta, canavarotu ile ağır bulaşık tarlalarda üretimden 

vazgeçilmektedir. Canavar otunun dünya çapında bilinen yaklaşık 200 türü rapor edilmiştir. 

Canavar otu, konukçu bitkisinin vasküler sistemine haustorium olarak bilinen özel bir yapı 

aracılığıyla bağlanır ve ayçiçeğinin köklerine bağlı yaşar, bitkinin besin ve suyunu tüketen 

mutlak, tam parazit bir çiçekli bitkidir. Verim kayıpları, bölgeye ve ürüne bağlı olarak %5 ile 

%100 arasında değişmektedir. Akdeniz bölgesi ve Batı Asya'da, Canavar otu tarafından 

yaklaşık 16 milyon hektar tehlike altındadır (dünyadaki ekilebilir arazinin yaklaşık %1,2'sidir). 

Son zamanlarda, bu parazit Çukurova bölgesinde ayçiçeği üretiminde ciddi sorunlar 

yaratmaktadır. Canavar otu dağılım alanını genişletmekte, yeni ve daha öldürücü ırklar 

oluşturmaktadır. Bu, bir yandan verim düşüşü ve diğer yandan elde edilen ürünün kalitesinin 

düşmesi olarak ifade edilen önemli kayıplara yol açar. Bu çalışma, Çukurova Bölgesi ayçiçeği 

ekim alanlarında yeni ve daha öldürücü Canavar otu (Orobanche cumana Wallr.) ırklarına 

yüksek toleranslı ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi aynı zamanda tohum ve yağ verimi 

açısından test edilmesi amacıyla yapılmıştır. Adana ilinde Ceyhan ve Sarıçam olmak üzere iki 

lokasyonda 2016 ve 2017 yıllarında doğal enfekte tarlalarda Canavar otu direnci için seçilen 

yeni 7 ayçiçeği melezinin taraması yapılmıştır. Hibritlerin Canavar otu enfeksiyonunda; test 

edilen 7 melezden 2 hibridin dirençli olduğunu göstermiştir. Bu melezlerin, tarla koşullarında 

her iki yılda da tamamen dirençli olduğu belirlenmiştir. Tarla koşullarında tamamen dirençli 

olan hibritler LHA364/52 ve LHA3359/32, standartlara göre önemli ölçüde daha yüksek 

Canavar otu dayanımı, tohum verimi ve yağ verimine sahip olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çukurova, ayçiçeği, canavar otu, tohum verimi, yağ verimi. 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 475 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

INVESTIGATION OF HIGH TOLERANT SUNFLOWER VARIETIES AGAINST 

BROOMRAPE(Orobanche cumana Wallr.) SEEN IN ÇUKUROVA REGION 

 

 

 

ABSTRACT 

In many countries in the world and in Turkey of some important crops (lentils, beans, tomatoes, 

potatoes, tobacco, sunflower, etc.). production are theatened by broomrape (Orobanche spp.). 

Because of this threat, the cultivation area of cultivated plants, which are the hosts of 

broomrape, is shrinking every year in some countries and production is abandoned in fields 

heavily contaminated with broomrape. From the about 200 species of Orobanche spp. known 

worldwide have been reported. Broomrape is an obligate, holoparasitic angiosperm that 

connects to the vascular system of their host plant through a specialized structure known as 

haustorium and lives attached to the roots of sunflower, depleting the plant of nutrients and 

water. Yield losses range from 5 to 100% depending on the region and crop. in the 

Mediterranean region and West Asia, around 16 million ha are endangered by Orobanche (about 

1,2% of the world’s arable land). Recently, this parasite presents serious problems to sunflower 

production in Çukurova zone. Broomrape expands its distribution range and creates new and 

more virulent races. This leads to considerable losses expressed, on the one hand, in yield 

decrease, and on the other in reduced quality of the obtained produce. This study is carried out 

to determine the sunflower varieties with high tolerance to new and more virulent Orobanhce 

races at the same time testing them for seed and oil yield in the sunflower plantation areas of 

Çukurova Region. The screening of chosen new 7 sunflower hybrids for broomrape resistance 

was done in 2016 and 2017 in natural infected field on two locations which Ceyhan and Sarıçam 

in Adana Province.  The infection of hybrids with broomrape has shown that out of 7 hybrids 

tested, 2 hybrids were resistant. These hybrids were fully resistant in both years in field 

conditions. Fully resistant hybrids in field conditions LHA364/52 and LHA3359/32 had 

significantly higher Orobanche resistance, seed yield, and oil yield compared to standards. 

Keywords: Çukurova, sunflower,  orobanhce, seed yield, oil yield. 
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GİRİŞ 

Ülkemizde ekimi ve üretimi en fazla yapılan yağlı tohum bitkisi ayçiçeğidir. Adaptasyon 

kabiliyetinin yüksek olması, kuru ve sulu koşullarda yetiştirilebilmesi, ekiminden hasadına 

kadar mekanizasyona uygun olması ayçiçeği tarımının üstün özellikleridir. Ayrıca tohumunda 

bulunan yüksek orandaki yağ (%40-55) birim alandan elde edilen yağ miktarının yüksek 

olması, yağ maliyetinin ise düşük olmasına neden olmaktadır. Ayçiçek yağının yemeklik 

kalitesinin de yüksek olması, tüketimin fazla olmasını sağlamaktadır. Ayçiçeği ülkemizin 

bitkisel yağ üretiminin yaklaşık %70’ini, toplam sıvı yağ tüketiminin yaklaşık %80-90’ını, 

toplam yağ kullanımının ise 1/3’ünü tek başına karşılamaktadır (Anonim, 2018). 

Ülkemiz yağlı tohum üretimimizin yetersizliği ve son yıllarda artan rafine bitkisel yağ ve 

margarin ihracatı nedeniyle artan yağ açığımız, ayçiçeğinin önemini giderek arttırmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda ağırlıklı olarak Trakya Bölgesi’nde tarımı yapılan yağlık ayçiçeğinin, 

artan fiyatlara da bağlı olarak ekim alanları giderek diğer bölgelerde yaygınlaşmak olup, 

özellikle Konya ve Çukurova bölgelerindeki artış dikkat çekmektedir (Kaya, Y., 2016). 

Ayçiçeği üretimimizin 2/3’ü kuru koşullarda gerçekleştirilmektedir. Üretimin bu özelliği 

nedeniyle verim sulu koşullarda yapılan üretime göre daha düşük olmakta, tane ve yağ verimi 

istenilen düzeyde olmamaktadır.  

Ülkemizde ayçiçeği üretimini kısıtlayan parametrelerin başında; kontrolü zor yabancı otlar, 

mildiyö hastalığı ve son yıllarda yeni ırklarına dayanıklı hibritler geliştirilen canavar 

otu(=orobanş) parazitidir. Ayçiçeğinde canavar otu tane verimini azaltması yanında, önemli 

birçok karakteri de etkilemektedir. Ayçiçeğinde canavar otu bin tane ağırlığını, tanedeki yağ ve 

protein oranını, bitki boyunu, tabla çapını ve bitki başına verimi azalttığını, ancak tanenin yağ 

asitleri ve kalite kompozisyonunda herhangi bir değişiklikte bulunmadığı ortaya konulmuştur 

(Shindrova et al., 1998). 

Dünyada pek çok ülkede ve Türkiye’de bazı önemli kültür bitkilerinin (mercimek, bakla, 

domates, patates, tütün, ayçiçeği vb.) üretimi canavar otları (Orobanche spp.) tarafından tehdit 

altındadır. Bu tehdit nedeni ile canavar otlarının konukçusu olduğu kültür bitkilerinin ekim 

alanı bazı ülkelerde her geçen yıl daralmakta, canavarotu ile ağır bulaşık tarlalarda üretimden 

vazgeçilmektedir.  

Canavar otu ilk olarak ülkemizde 1956 yılında problem olmaya başlamış ve 1957 yılında 

itibaren ayçiçeği ekim alanlarında ve üretiminde önemli azalmalara neden olmuş, 1962 yılında 

ekim alanları önceki yıllara nazaran %50 düşmüştür (Bülbül ve ark., 1991). 1990 yılından 

itibaren Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsü’nde yapılan çalışmalar sonucunda, Rusya’dan 
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getirilen açık döllenen Vniimik çeşitleri dayanıklı bulunmuş ve üretime geçilerek, 1964 

yılından sonra üretimde belirgin artışlar sağlanmıştır (Anonim, 2002). 1981 yılında canavar otu, 

ülkemiz ayçiçeği üretiminin ve ekim alanlarının %75’ine sahip Trakya Bölgesinde tekrar 

görülmeye başlamış, 1982-87 yılları arasında yapılan anket çalışmaları sonucu, Trakya 

Bölgesindeki ayçiçeği tarlalarının %84’ünde canavar otu görüldüğü tespit edilmiştir (Uludere 

ve ark., 1988).  

Doğu Akdeniz bölgesinde 2004 yılından bu yana ayçiçeği ekimi kademeli olarak artmıştır. 2005 

yılında bölgedeki ayçiçeği ekimi ve üretimi 2004 yılına göre üç katına çıkmıştır. Doğu Akdeniz 

bölgesindeki ayçiçeği tarlalarında canavar otları konusunda henüz herhangi bir kayıt yoktur, 

ancak bu bölgedeki ayçiçeği tarlaları için canavar otları olası bir tehdit olarak kabul 

edilmektedir. Türkiye'de ayçiçeğinin yıllardır ekildiği diğer bölgelerdeki tarlalarda önemli 

hasara neden olmakta ve bu bölgelerden Doğu Akdeniz bölgesine yayılabilir (Bülbül et al., 

2009). Yeni ırklar 4-5 yıl önce Çukurova, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri gibi diğer ayçiçeği 

bölgelerine yayılmıştır (Kaya, Y., 2014).  2011 yılında Adana'da ayçiçeği ekili alanlarda 

canavar otu görülmeye başlandı ve günümüze kadar hızla arttı (Kılıç et al., 2016)  

Canavar otunun dünya çapında bilinen yaklaşık 200 türü rapor edilmiştir. Canavar otu, konukçu 

bitkisinin vasküler sistemine haustorium olarak bilinen özel bir yapı aracılığıyla bağlanır ve 

ayçiçeğinin köklerine bağlı yaşar, bitkinin besin ve suyunu tüketen mutlak, tam parazit bir 

çiçekli bitkidir. Verim kayıpları, bölgeye ve ürüne bağlı olarak %5 ile %100 arasında 

değişmektedir. Akdeniz bölgesi ve Batı Asya'da, Canavar otu tarafından yaklaşık 16 milyon 

hektar tehlike altındadır (dünyadaki ekilebilir arazinin yaklaşık %1,2'sidir). Son zamanlarda, 

bu parazit Çukurova bölgesinde ayçiçeği üretiminde ciddi sorunlar yaratmaktadır. Canavar otu 

dağılım alanını genişletmekte, yeni ve daha öldürücü ırklar oluşturmaktadır. Bu, bir yandan 

verim düşüşü ve diğer yandan elde edilen ürünün kalitesinin düşmesi olarak ifade edilen önemli 

kayıplara yol açar. 

Bu çalışma, Çukurova Bölgesi ayçiçeği ekim alanlarında yeni ve daha öldürücü Canavar otu 

ırklarına yüksek toleranslı ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi aynı zamanda tohum ve yağ verimi 

açısından test edilmesi amacıyla yapılmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın tarla denemeleri 2016 ve 2017 yıllarında Adana/Sarıçam ile Adana/Ceyhan 

lokasyonlarında canavar otu (Orobanche cumana Wallr.) ile doğal enfekte tarlalarda 

kurulmuştur. Denemeler 4 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre 
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yürütülmüştür (Steel and Torrie 1980). Denemeler, sıra arası 70cm, sıra üzeri 30 cm olmak 

üzere her parsel 7,5 m x 2,8 m = 21 m² ve 4 sıralı şekilde planlanmış olup, 2 adet standart tescilli 

çeşit ile 7 adet aday melez çeşit olmak üzere toplam 9 çeşit ile yürütülmüştür. Çalışmada yıllar, 

lokasyonlar, çeşitler ve bunların interaksiyonlarına ait verim ve verim kompenentlerine ilişkin 

ortalamaların istatistiksel olarak gruplandırılmasında LSD (%5) uygulanmıştır. Tüm 

istatistiksel analizler için JMP (versiyon, 10.0.0) istatistik paket programı kullanılmıştır.  

Denemelerde yer alan ayçiçeği hibritlerinde doğal koşullarda enfeksiyon kontrol edilerek 

canavar otu gözlemleri yapılmıştır. Yapılan sayımlar Pustovoit yöntemine göre; Frekans (F), 

Intensite (İ) ve Saldırı Derecesi (SD) değerleri hesaplanmıştır. Buna göre; 

F: % Orobanşlı bitki sayısı (Orobanşlı bitki sayısı/Toplam Bitki Sayısı) 

İ: Bir orobanşlı bitkiye düşen orobanş say sayısı( Toplam Orobanş Sayısı/Orobanşlı Bitki 

Sayısı) 

SD: Fxİ/100= Bir bitkiye düşen orobanş sap sayısı 

Frekans değeri %0-10 ve SD değeri 0-1 arası olan bitkiler orobanşa dayanıklı kabul 

edilmektedir 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Denemelerde 2016-2017 yılları arasında doğal enfekte tarla koşullarında çeşitlerin 

canavar otuna mukavemetleri ölçülmüştür. 2016 ve 2017 yıllarında denemelerde yer alan 

standart ve aday çeşitlerin canavar otuna dayanıklılık değerlerinin özeti Çizelge 1 de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. 2016-2017 yılları Canavar otu gözlem sonuçları özeti 

Çeşitler 

Bitki  

Sayısı 

Orobanş  

Sayısı 

Orobanşlı  

Bitki Sayısı 

Frekans  

(F) 

İntensite  

(İ) 

Saldırı Derecesi  

(SD) 

Bosfora(St) 98 910 51 51,6 9,6 9,10 

LG5485(St) 100 696 54 54,0 7,7 7,00 

LHA265/18 100 97 44 44,3 1,5 0,97 

LHA265/50 99 840 46 46,7 9,1 8,49 

LHA3359/32 100 0,4 0,4 0,4 0,2 0,01 

LHA364/39 99 1343 59 59,4 14,0 13,59 

LHA364/52 100 2 2 1,5 0,5 0,02 

LHA6262/103 100 821 58 58,9 8,7 8,26 

LHA6360/32 99 930 60 60,1 10,1 9,50 
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Denemelerdeki çeşitler arasında frekans değerleri en yüksek %60,1 (LHA6360/32) ile en düşük 

%0,4 (LHA3359/32) arasında gerçekleşmiştir. Kaya ve ark. (2003)’nın yeni canavar otu ırkları 

ile yürüttükleri araştırma sonuçlarına göre frekans değerleri %49,9 ile %4,2 arasında 

değişmiştir. Göksoy ve ark. (2001) ‘nın canavar otuna dayanıklılık üzerine yaptıkları 

araştırmada frekans değerleri %67,8 ile %20,6 arasında değişmiştir.  

Denemelerdeki çeşitler arasında saldırı derecesi en yüksek %13,59 (LHA364/39) ile en düşük 

%0,01 (LHA3359/32) arasında gerçekleşmiştir. Gontcharov et al. (2004)’un yeni canavar otu 

ırkları ile yürüttükleri araştırma sonuçlarına göre saldırı derecesi %22,9 ile %0,0 arasında 

değişmiştir.  

Frekans değeri % 0-10 ve saldırı derecesi değeri 0-1 arası olan bitkiler canavar otuna dayanıklı 

kabul edilmektedir (Vranceanu et al., 1980) 

Araştırma sonuçlarına göre frekans değeri % 0-10 ve saldırı derecesi değeri 0-1 arası olan 

çeşitler LHA3359/32 ile LHA364/52 canavar otuna dayanıklı ve/veya yüksek toleranslı olarak 

kabul edilmiştir. 

Yapılan varyans analizinde tane verimi, yağ oranı ve yağ verimi parametrelerinde çeşitler 

arasında istatistiksel olarak önemli farklar elde edilmiştir (P≤0.01). Çalışmada verim ve verim 

kompenentleri sonuçlarına ait varyans analizleri; lokasyonlar, çeşitler ile lokasyon x çeşit, yıllar 

x çeşit interaksiyonları varyans analiz tablosunda verilmiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Ayçiçeği çeşitlerinin agronomik özelliklerine ilişkin kareler ortalaması varyans analiz 

sonuçları 

Kaynak SD 

Tane Verimi 

(kg/da) 

Yağ Oranı 

(kg/da) 

Yağ Verimi 

(kg/da) 

Yıl 1 173349,40** 318,12** 54919,53** 

Lokasyon[Yıl] 2 157664,52** 20,29** 26309,65** 

Tekerrür [Yıl,Lokasyon] 12 4103,89* 8,07** 986,98** 

Çeşitler 8 34092,64** 24,10** 6981,55** 

Yıl*Çeşitler 8 21635,52** 7,42** 4711,73** 

Lokasyon*Çeşitler[Yıl] 16 13179,16** 5,16** 2483,36** 

CV   13,8 3,27 14,3 

Ortalama   314,00 43,60 138,02 
* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir. 
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Bütün çeşitlerin tane verimleri 382,1 kg/da (LHA364/52) ile 263,5 kg/da (LHA6360/32) 

arasında değişirken, yağ oranları %46,1 (LHA265/50) ile %41,9 (LHA364/39) ve yağ verimleri 

168,5 kg/da (LHA3359/32) ile 114,7 kg/da (LHA6360/32) arasında değişmiştir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Yıllar ve lokasyonlar üzerinden ayçiçeği çeşitlerinin bazı agronomik  özelliklerine ilişkin 

ortalama değerleri ve oluşan istatistiksel farklı gruplar 

Çeşitler 

Yağ Verimi  

(kg/da) 

Yağ Oranı  

(%) 

Tane Verimi  

(kg/da) 

LHA3359/32 168.5 a 44.54 b 377.73 a 

LHA364/52 164.17 a 43.07 c 382.1 a 

LHA265/18 160.06 a 44.51 b 359.53 a 

LHA265/50 135.34 b 46.11 a 292.44 bc 

LG5485(St) 133.95 bc 43.66 bc 304.77 b 

BOSFORA(St) 126.66 bcd 43.41 c 289.37 bc 

LHA6262/103 120.61 cd 43.03 c 275.25 bc 

LHA364/39 118.19 d 41.96 d 281.28 bc 

LHA6360/32 114.72 d 42.75 cd 263.55 c 

Ortalama 138,0 43,6 314,0 

CV (%) 14,3 3,27 13,8 

LSD (0.05) 13,8** 0,99** 30,4** 

 

Çalışmada yer alan ayçiçeği çeşitlerinin 2016 ve 2017 yıllarında 2 farklı lokasyonda 

(Adana/Sarıçam ve Adana/Ceyhan) elde edilen sonuçlarının ortalamalarına ait istatistiksel 

farklı grupların belirlendiği rakamlar Çizelge 3.’te verilmiştir. Ayçiçeğinin ekonomik değerini 

oluşturan tane ve yağ verimi açısından LHA3359/32, LHA364/52 ve LHA265/18 çeşitleri hem 

standart çeşitlere hemde  diğer aday çeşitlere göre ilk sırada ve istastiki olarak a grubunda yer 

almıştır. LHA265/18 aday çeşidinin canavar otu dayanımı diğer aday çeşitler kadar yüksek 

olmamış Pustovit methoduna göre dayanklı gruba girmemektedir. 

 

Çizelge 4. 2016 yılı Canavar otuna dayanıklı ve hassas çeşitlerin tane verimi değişimi 

Çeşitler Ceyhan SD Sarıçam SD % Değişim 

LHA3359/32 376,39 0,01 360,52 0,00 4% 

LHA364/52 369,79 0,03 339,21 0,03 9% 

LHA265/18 362,14 1,21 357,36 0,15 1% 

LHA265/50 331,46 0,37 371,92 0,08 -11% 

LG5485(St) 346,35 3,08 372,06 0,15 -7% 

BOSFORA(St) 335,43 1,10 329,29 0,08 2% 

LHA6262/103 308,49 2,35 390,08 0,04 -21% 

LHA364/39 349,08 1,69 333,93 0,11 5% 

LHA6360/32 309,2 2,89 333,16 0,23 -7% 

Ortalamalar 343,1 1,41 354,2 0,10  
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2016 yılında Adana/Ceyhan ve Adana/Sarıçam lokasyonlarında hem tane verimi hem de 

canavar otu saldırıcı dereceleri arasında önemli farklılıklar oluşmamıştır. Hassas çeşitlerin 

farklı lokasyonlardaki artan canavar otu saldırı derecesine bağlı olarak tane veriminde %7-21 

arasında kayıplar ölçülmüştür (Çizelge 4).  

 

Çizelge 5. 2017 yılı Canavar otuna dayanıklı ve hassas çeşitlerin tane verimi değişimi 

Çeşitler Sarıçam SD Ceyhan SD % Değişim 

LHA3359/32 402,08 0,00 371,95 0,01 8% 

LHA364/52 420,21 0,00 399,18 0,01 5% 

LHA265/18 339,56 2,39 379,07 0,11 -10% 

LHA265/50 167,31 32,33 299,05 1,18 -44% 

LG5485(St) 139,87 34,25 360,81 0,39 -61% 

BOSFORA(St) 128,15 24,25 364,59 3,96 -65% 

LHA6262/103 105,76 28,74 295,97 1,90 -64% 

LHA364/39 135,24 50,92 306,87 1,63 -56% 

LHA6360/32 82,07 33,74 329,77 1,12 -75% 

Ortalamalar 213,4 22,96 345,3 1,15  
 

 2017 yılında Adana/Ceyhan ve Adana/Sarıçam lokasyonlarında hem tane verimi hem de 

canavar otu saldırıcı dereceleri arasında önemli farklar oluşmuştur. Canavar otu SD’nin %1,15 

olduğu Adana/Ceyhan lokasyonunda canavar otuna dayanıklı çeşitlerin verimi standart 

çeşitlerin %6,3 ilerisinde gerçekleşmiştir. Aynı yıl SD %22,96 olduğu Adana/Sarıçam 

lokasyonunda standart çeşitlerin tane verimi canavar otuna dayanıklı çeşitlerin %67,4 gerisinde 

gerçekleşmiştir (Çizelge 5). Canavar otu yoğunluğu ve çeşit hassasiyetine bağlı olarak tane 

verim kayıpları %10 ile %75 arasında değişmiştir. Tane verim kayıpları ile ilgili denemeden 

elde ettiğimiz sonuçlar; Parker ve Riches, 1993 (%20-90),  Vrânceanu, A.V., 2000 (%5-90) 

sonuçlarıyla benzerlik göstermiştir.  

SONUÇ 

Son yıllarda parazit Orobanche spp. (=canavar otu) Türkiye dahil Avrupa'daki ayçiçeği 

bitkisinde yeni ve öldürücü popülasyonlar geliştirmiştir. Canavar otunun epidemik oluşumu bu 

bölgelerde her 20 yılda bir kaydedilmektedir. Dahası, parazit canavar otu bitkisi, üretimde 

yaygın olarak kullanılan çeşitlerin ve melezlerin direncinin üstesinden gelen yeni, daha 

öldürücü ırklar oluşturur (Kaya et al., 2004; Pacureanu-Joita et al., 2008; Fernandez-Martinez 

et al., 2010). Yürüttüğümüz araştırmada yağlık ayçiçeği çeşitlerinin yeni canavar otu ırklarına 

toleransları ve agronomik performansları değerlendirilmiştir. Çalışmada yer alan aday 
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çeşitlerden LHA364/52 ve LHA3359/32 doğal tarla koşullarında canavar otuna tamamen 

dirençli olan hibritler, standartlara göre de önemli ölçüde tohum verimi ve yağ verimine sahip 

oldukları tespit edilmiştir.  

Yapılacak yeni çalışmalarda özellikle agresif yeni canavar otu ırklarına dayanıklı çeşitlerin 

verim ve verim öğelerinin yanında kalite kriterleri ile canavar otunun sebep olduğu ekonomik 

etkileri kapsamlı bir şekilde irdelenmelidir. 
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ÜREME SEZONUNDA SENKRONİZE EDİLEN ÇUKUROVA ET VE İVESİ 

KOYUNLARINDA KIZGINLIK DEDEKTÖRÜ İLE KIZGINLIK DERECELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Bu çalışmada, üreme sezonunda senkronize edilen Çukurova Et ve İvesi ırkı koyunlarda genotip 

ve yaşın kızgınlık dereceleri üzerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada, 9 ve 18 

aylık yaşlarda, Çukurova Et Koyunu (ÇET, n: 26) ile İvesi Koyunu (IK, n: 17) olmak üzere 

toplam 43 baş toklu kullanıldı. Koyunlara senkronize edilmeden hemen önce ve 

senkronizasyondan sonraki 24 ve 48 saatlerde kızgınlık dedektörü ile kızgınlık dereceleri 

belirlendi. Koyunlarda, sünger uygulamadan önce hem ÇET ve ivesi (326º, 265º) hem de 9 ve 

18 aylık yaşlar (287º, 366º) arasında kızgınlık dereceleri ortalaması istatistiksel açıdan fark 

bulunmuştur (p<0,05). Sünger sonrası 24 saatte ve 48 saatte, ÇET ve ivesi (445º, 345º), (380º, 

269º) arasında kızgınlık dereceleri ortalaması istatistiksel açıdan fark bulunurken (p<0,05), 9 

ve 18 aylık yaşlar (380º, 409º), (322º, 326º) arasında ise fark bulunmamıştır(p>0,05). Sonuç 

olarak, İvesilerin ÇET’lerden kısmen yüksek bir başarı göstermesi genotiplerin kızgınlık 

gösterme şekillerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca koyunların doğal ya da hormonal yöntemler 

kullanılarak gösterdikleri kızgınlık davranışı, koyunların taşıdığı genotip özelliğine göre 

değişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kızgınlık derecesi, yaş, genotip, koyun 
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COMPARISON OF ESTRUS DEGREES IN CUKUROVA MEAT AND AWASSI 

SHEEP WHICH ARE SYNCHRONIZED IN THE BREEDING SEASON 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to investigate the effect of genotype and age on estrus levels in 

Cukurova Meat and Awassi sheep which were synchronized during the breeding season. In the 

study, a total of 43 heads of sheep (Cukurova Meat Sheep (CET, n: 26) and Awassi sheep (IK, 

n: 17) aged 9 and 18 months) were used. Estrus levels were determined by estrus detector just 

before synchronization to sheep and at 24 and 48 hours after synchronization. In sheep, before 

sponge application, the mean estrus levels were significant different (p <0.05) between 

Cukurova Meat and Awassi (326º, 265º) and between 9 and 18 months of age (287º, 366º). In 

24 hours and 48 hours after the sponge, there was a significant difference between Cukurova 

Meat and Awassi (445º, 345º), (380º, 269º), while there was a significant difference (p <0.05), 

between 9 and 18 months old (380º, 409º), (322º, 326º) there was no difference (p> 0.05). As a 

result, the relatively high success of the Awassi compared to the Cukurova Meat is due to the 

way the genotypes show estrus. In addition, the estrus behavior of sheep using natural or 

hormonal methods varies according to the genotype characteristics of the sheep. 

Keywords: Estrus degree, age, genotype, sheep 
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GİRİŞ 

Dünya’nın farklı bölgelerinde çeşitli amaçlar için yetiştirilen 200’den fazla koyun ırkının 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu bölgelerde iklim özellikleri açısından büyük farklılıkların 

olduğu görülmektedir. Koyunların üreme mevsimi bu nedenle bulundukları yarımküre, enlem-

boylam ve yükselti değerlerine göre farklılık gösterir. 40º’den daha yüksek enlemlerde yaşayan 

koyun ırklarında genel olarak üremede mevsime bağlılık görülür, düşük enlemlerde yaşayan 

çoğu ırkta ise yıl boyu cinsel aktivitenin gözlendiği bildirilmiştir. Genel olarak 40º’ den yüksek 

olan enlemlerde günlerin kısalmaya başlaması ile birlikte kızgınlık görülmekte, günlerin 

uzamaya başladığı zamanda ise son bulmaktadır. Konumu ekvatora yakın olan bölgelerde ise 

bu şekilde bir etki söz konusu olmamaktadır. Bu durum günlük ışık alma süresinin herhangi bir 

değişim göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca genetik olarak uzun bir çiftleşme 

zamanına sahip olmak baskın bir özellik göstermektedir (Thibault ve Levasseur, 1974). 

Koyun yetiştiriciliğinde döl verimini etkileyen faktörlerin başında; hayvanın yaşı, kızgınlık 

davranışı, genetik ve çevresel faktörler, üremenin denetlenmesi için yararlanılan doğal ve suni 

uygulamalar gibi örnekler vardır.  

Chemineau ve ark (1992), koyunlarda üreme aktivitelerinin aşım mevsimi ve anöstrüs dönem 

olarak iki farklı zaman diliminden oluştuğunu belirtmiştir. Anöstrüs dönem koyunda iki 

çiftleşme mevsimi arasında bulunan, yumurtalıkların genellikle aktif olmadığı uzun zaman 

aralığını ifade etmektedir. Koyunlarda aşım mevsiminde gebelik oluşmaması durumunda 

kızgınlık ve ovulasyon aktivitesi ortalama 17 gün aralıkla tekrar ettiğini bildirmişlerdir. 

Koç etkisi anöstrüs döneminde erkeklerden belirli bir süre için ayrı tutulmuş olan koyunların 

koç katımından 18-25 gün sonra senkronize kızgınlık göstermelerini sağlayan feromonal ve 

davranışsal bir uyarımdır. İlk olarak Avustralya’da Underwood ve ark., (1944) tarafından 

uygulanmıştır. Farmakolojik yöntemlere göre koç etkisi ile kızgınlığın denetim altına alınması, 

daha ekonomiktir. Koç yapağısı ve idrarındaki feromonlar sinirsel ve hormonal olarak 

koyunların üreme etkinliğini uyarmaktadır. 4-6 hafta koyunlardan ayrı tutulan koçlar daha sonra 

sürü içine katılır. Koç katımını takiben koyunlarda Lutein Hormonu (LH) salınımı artmakta ve 

önemli bir kısmında ovulasyon şekillenmektedir. Bu metodun uygulanabilirliği diğer 

yöntemlere göre daha ucuz ve kolay olduğu için yetiştirici koşullarında sezon dışı kuzulama ve 

kızgınlığın toplulaştırılması için kıymet teşkil etmektedir (Yılmaz ve ark, 2009). 

Kızgınlık derecesinin ölçümü için kızgınlık dedektörü hayvana vaginal yolla yerleştirilir. 

Koyunların eşeysel ve cinsel olgunluklarını tamamladıkları zaman çiftleşmeye hazır hale 

geldiklerinde fizyolojik ve psikolojik olarak koça doğru bir eğilim gösterme durumları 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 488 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

kızgınlık olarak yorumlanır. Kızgınlık gösteren koyunun vaginasında hiperemi, vulvada şişme 

ve vulvadan gelen cervikal kökenli müköz bir akıntı gibi fiziksel özellikler meydana gelir. 

Ortamda koç var ise koça doğru eğilim gösterme, huysuzlanma, diğer hayvanların kendilerini 

koklamalarına tepki göstermemesi gibi davranışsal özellikler de meydana gelebilir. Foliküllerin 

gelişmesine bağlı olarak koyun en uygun östrüs zamanında koç ile bir araya getirilmelidir. 

Koyunlar kızgınlık davranışı göstermeye genellikle sabah ya da akşam saatlerinde başlar. 

Bunun sebebi folikül gelişimine bağlı olarak östrüs zamanının sabah ya da akşam saatlerine 

denk gelmesidir. Koyunlar mevsimsel poliöstrik hayvanlardır. Östrüs siklusu uzunluğu 

ortalama 16-17 (17-21) gün olup, sıcak iklimlerde ve çiftleşme sezonunun sonuna doğru daha 

uzundur. Koyunlarda östrüs siklusu; poöstrüs (2-3 gün), östrüs (24-48 saat), metöstrüs (2 gün) 

ve diöstrüs (12-14 gün) ile çiftleşme mevsimi dışındaki anöstrüsten oluşur (Alaçam, 1997). 

Östrüsun doğru tespitinde, dedektörün gösterdiği değerlere göre hareket edilmelidir. Östrüs 

takibi için draminski değeri 200º ile 400º aralığında olan koyunlarda arama koçu ile yapılan 

gözlemde kızgınlık davranışı göstermeleri beklenir. Genel olarak dramisnki sonucu bu 

aralıklarda olan koyunlarda koça yaklaşma, koçun önünde durup geriye bakma, koça sıçrama 

ve koçun koyunu koklamasına tepki vermemesi gibi davranışlar gösterirler. Draminskide 

görülen kızgınlık değeri arttıkça koyunda ovulasyonun şekillenmiş olma ihtimali 

yükselmektedir. Görülen değer 200º değerin altında ise hayvanın östrüs döneminin 

şekillenmediğini göstermektedir. Kızgınlık davranışı göstermeyen koyun koçun önünde 

durmaz, arka bacaklarını bükerek idrarını bırakır. 

Genç koyunlar deneyimli koyunlara göre belirgin kızgınlık davranışı göstermezler. Genç 

koyunların sergiledikleri davranışlar sonuçta yetersiz kalır ve koç üzerinde yeterince etkili 

olamazlar. Deneyimli koyunların koçu uyarmak için yaptıkları koça yanaşma, geriye bakma, 

kendisini koklatmaya izin verme, koçun testis torbasını burnu ile yoklama gibi davranışlar genç 

koyunlarda da yaşa ve deneyime bağlı olarak gelişmektedir. 

Bir hayvan üretim tesisindeki en önemli unsurlardan birisi kızgınlık döneminin doğru tespitidir. 

Kızgınlık döneminde hayvanın vücudu ve üreme organlarında meydana gelen değişim değerleri 

yumurtalıktaki değişim ile vaginal mukusun direncinin değişimi arasında bir bağlantı olduğunu 

gösterir. Vaginal sıvı üzerinde yapılan çalışmalarda, vaginal sıvının direnci azaldıkça 

kızgınlığın arttığı görülmüştür. Kızgınlık dedektörü sayesinde kızgınlık döneminin başlangıcı 

ve erken gebelikler tespit edilebilmektedir. 

Draminski kızgınlık dedektörü, kızgınlık dönemlerinin dışında kızgınlık dönemine giren 

hayvanların da hızlı ve doğru şekilde tespit edilebilmesini olanak sağlamaktadır. Döllenme 
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oranını büyük oranda arttırır. Bir işletmede dikkat edilecek en önemli durumlardan biri daha 

önce de ifade edildiği gibi östrüs döneminin doğru tespit edilmesidir. 

Kızgınlık dedektörü, ölçüm öncesi ve sonrasında dezenfekte edilmelidir. Elektrotlar kirli ve 

yağlı ise yanlış sonuçlar ortaya çıkar. Bu yüzden ölçüm aleti temiz tutulmalıdır. Dikkatli 

dezenfektasyon ile cihazın doğru kullanımı sağlanmalıdır. Dedektör temiz bir bez, ya da kağıt 

havlu ile silinerek üzerindeki dışkı, sıvı ve kıl kalıntıları temizlenmelidir. Bundan sonra sonda 

dezenfektasyon çözeltisine daldırılır. Dezenfektasyon için iki kaba hazırlanmış dezenfektasyon 

sıvısı kullanılabilir.  İlk kova ilk dezenfektasyon, diğeri ise son dezenfektasyon için 

kullanılmalıdır. Dezenfektasyon sıvısının konsantrasyonu koşullara uygun olarak 

ayarlanmalıdır. Çözelti vaginal mukozanın tahriş olmasına sebep olabileceğinden dedektör 

çözeltiden çıkartıldıktan sonra silinerek kullanılmalıdır. Çok sayıda ölçüm yapılırken 

dezenfektan çözeltisi etkisini yitirebileceğinden daha sonraki ölçümler için yeni çözeltilerin 

hazırlanması gerekir. Kızgınlık dedektörü her kullanımdan sonra dikkatlice yıkanılmalı, 

dezenfekte edilmeli ve kurutulmalıdır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Küçükbaş Hayvancılık 

Ünitesi’nde yapılan çalışmada, 9 ve 18 aylık yaşlarda, Çukurova Et Koyunu (ÇET, n: 26) ile 

İvesi Koyunu (IK, n: 17) olmak üzere toplam 43 baş toklu kullanıldı. Araştırma, yüksek lisans 

bitirme tezinin kızgınlık çalışmaları ile ilgili kısmından alınmıştır. Çalışmada yer alan 

koyunlara 15.07.2019 tarihinden itibaren döl verimini yükseltmek amacıyla katım sonuna kadar 

koyunlara hayvan başına 0.5-1.0 kg/gün yüksek kaliteli kuru yonca otuna ilaveten 1.0 kg/gün 

süt yemi verilmiştir. Koyunların 16.07.2019 tarihinde kızgınlık dedektörü ile sünger öncesi 

kızgınlık dereceleri ölçülmüştür. Süngerler 29.07.2019 tarihinde çıkartıldıktan sonraki 24 saatte 

kızgınlık dedektörü ile kızgınlık dereceleri yeniden ölçülmüştür. Sonraki 48. saatte  kızgınlık 

dedektörü ile 48. saat kızgınlık dereceleri de ölçülüp oranlar kayıt altına alınmıştır. Verilerin 

analizi, SPSS paket programında yapılmıştır. 

İvesi Koyunu 

İvesi koyunu Türkiye, Arap Yarımadası ve Mezopotamya’nın kaba-karışık yapağılı ve yağlı 

kuyruklu bir ırkıdır. İvesiler, asırlardan beri Güney Doğu Anadolu’da saf olarak 

yetiştirilmektedir. Ülkemizin önemli gen kaynaklarından olup, melezlemelerde ana ırkı olarak 

muhafaza edilmelidir. İvesiler, ülkemizin yerli, saf ve süt verim yeteneğiyle bilinen koyunların 

başında gelmektedir. Sürü yeteneği ve zor şartlara adaptasyon yeteneği ile bilinen İvesilerde 

döl verimi normal düzeydedir. Koç katım döneminde flushing besleme ve üremeyi artırıcı 
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uygulamalar ile istenilen düzeyde gebelik oranı elde edilebilmekte, doğumlarda koyun başına 

düşen kuzu verimi artırılabilmekte, bunun yanında kızgınlık ve doğumların toplulaştırılmasıyla 

birbirine yakın yaşta kuzular elde edilebilmektedir. Aynı zamanda Türkiye’ye getirilen birçok 

yabancı ırklarla melezlenmede İvesi ırkı kullanılmıştır. Analık yeteneği ve sürü iç güdüsü 

kendine has bir özelliğidir.  

3.1.1.2. Çukurova Et Koyunu 

İvesi koyunu ile Sakız koçlarından doğan F1 dişi melezlere Ile de France ve Rambouillet koçları 

verilerek elde edilmiştir (Özcan, 1989 ; Güney, 1990; Güney ve ark., 1997). Çukurova Et 

Koyunu oluşturulduğu genotiplerin (%37.5 Ile de France, %37.5 Rambouillet, %12.5 İvesi, 

%12.5 Sakız) özelliklerini taşımaktadır. 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Sünger uygulaması yapılmadan önce ölçülen kızgınlık ortalamaları (Çizelge 1); ÇET 

koyunlarında 326º, İvesi koyunlarında 265º, 18 aylık yaştaki koyunlarda 366º ve 9 aylık yaştaki 

koyunlarda 287º bulunmuştur. Genotipler arasında kızgınlık ortalaması bakımından yapılan 

karşılaştırmada genotipler arasında istatistiksel açıdan fark bulunmuştur (p<0.05). Yaşlar 

arasında kızgınlık ortalaması bakımından yapılan karşılaştırmada yaşlar arasında istatistiksel 

açıdan fark bulunmuştur (p<0.05). 

 

Çizelge 1. Sünger Öncesi Genotip ve Yaşlarda Kızgınlık Derecesi Ortalamaları 

KIZGINLIK DERECESİ 

Genotip N Kızgınlık  Ortalaması Standart Hata 

ÇET 26 326º 18,137 

İvesi  17 265º 19,132 

p 0.000 

Yaş N Kızgınlık Ortalaması Standart Hata 

18 (ay) 24 366º 24,376 

9 (ay) 19 287º 26,863 

p 0.035 

 

Koyunlarda kızgınlığın saptanmasında asıl gözlem, koyunun koçtan kaçmaması, onun üzerine 

binmesine ve aşım davranışı yapmasına izin vermesiyle olur (Kaymakçı, 2002). Yapılan diğer 

bir çalışmada ise kızgın koyunların koçu uyarma; boyun ve vücudunu koça sürtme, koçun testis 

torbasını burnu ile yoklama, başını koçun böğrünün alt kısmına uzatma, kuyruğunu hızla 
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sallama, idrar yapma, kafasını geriye çevirerek koça bakma, kuyruğunu yan tarafa çevirip 

ayakta koçu kabul eder biçimde hareketsiz durma gibi davranışlar olduğu bildirilmiştir (Kilgour 

ve Dalton, 1984).          

Kilgour ve Dalton 1984, yaptıkları çalışmada saptadıkları kızgınlık durumlarına göre; hayvanın 

idrarını yapmanın bir kızgınlık davranışı olduğunu söylemişlerdir. Ancak yapılan bu çalışmada 

idrar bırakmanın bir kızgınlık davranışı olmadığı, aksine belirtilen kızgınlık davranışlarını 

göstermeyen koyunlarda bu davranışın görüldüğü söylenebilir.  

Sünger sonrası 24 saatte kızgınlık ortalamaları (Çizelge 2); ÇET koyunlarında 445º, İvesi 

koyunlarında 345º, 18 aylık yaştaki koyunlarda 409º ve 9 aylık yaştaki koyunlarda 380º 

bulunmuştur. Genotipler arasında kızgınlık ortalaması bakımından yapılan karşılaştırmada 

genotipler arasında istatistiksel açıdan fark bulunmuştur (p<0.05). Yaşlar arasında kızgınlık 

ortalaması bakımından yapılan karşılaştırmada yaşlar arasında istatistiksel açıdan fark 

bulunmamıştır (p>0.05). 

 

Çizelge 2. Sünger Çıkartıldıktan Sonra 24 saatte Genotip ve Yaşlarda Kızgınlık Derecesi 

Ortalamaları 

KIZGINLIK DERECESİ 

Genotip N Kızgınlık  Ortalaması Standart Hata 

ÇET 26 445º 21,711 

İvesi  17 345º 26,576 

p 0.006 

Yaş N Kızgınlık Ortalaması Standart Hata 

18 (ay) 24 409º 23,061 

9 (ay) 19 380º 25,414 

p 0.408 

 

Sünger sonrası 24 saatte kızgınlık ortalamaları; ÇET koyunlarında 445º, İvesi koyunlarında 

345º, 18 aylık yaştaki koyunlarda 409º ve 9 aylık yaştaki koyunlarda 380º bulunmuştur. 

Genotipler arasında kızgınlık ortalaması bakımından yapılan karşılaştırmada genotipler 

arasında istatistiksel açıdan fark bulunmuştur (p<0.05). Yaşlar arasında kızgınlık ortalaması 

bakımından yapılan karşılaştırmada yaşlar arasında istatistiksel açıdan fark bulunmamıştır 

(p>0.05). 
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Koyunlar üreme faaliyetleri açısından, mevsime bağlı çoklu kızgınlık gösteren hayvanlar olarak 

değerlendirilir. Kuzey yarım kürede koyunların üreme aktiviteleri günlerin kısalmaya başladığı 

dönemde başlar. Kızgınlıkların başlangıç ve bitiş dönemleri, çevresel olarak bakım, besleme ve 

iklim koşullarından etkilenebilir. Ayrıca sürü içine koçların katılması da kızgınlık döngülerinin 

başlatılmasında etkili olabilmektedir (Pabuççuoğlu et al,  1996). 

Sünger sonrası 48 saatte kızgınlık ortalamaları (Çizelge 3); ÇET koyunlarında 380º, İvesi 

koyunlarında 269º, 18 aylık yaştaki koyunlarda 326º ve 9 aylık yaştaki koyunlarda 322º 

bulunmuştur. Genotipler arasında kızgınlık ortalaması bakımından yapılan karşılaştırmada 

genotipler arasında istatistiksel açıdan fark bulunmuştur (p<0.05). Yaşlar arasında kızgınlık 

ortalaması bakımından yapılan karşılaştırmada yaşlar arasında istatistiksel açıdan fark 

bulunmamıştır (p>0.05). 

 

Çizelge 3. Sünger Çıkartıldıktan Sonra 48. saatte Genotip ve Yaşlarda Kızgınlık Derecesi 

Ortalamaları 

KIZGINLIK DERECESİ 

Genotip N Kızgınlık  Ortalaması Standart Hata 

ÇET 26 380º 17,167 

İvesi  17 269º 21,092 

p 0.000 

Yaş N Kızgınlık Ortalaması Standart Hata 

18 (ay) 24 326º 18,061 

9 (ay) 19 322º 20,052 

p 0.940 

 

Sünger sonrası 48 saatte kızgınlık ortalamaları; ÇET koyunlarında 380º, İvesi koyunlarında 

269º, 18 aylık yaştaki koyunlarda 326º ve 9 aylık yaştaki koyunlarda 322º bulunmuştur. 

Genotipler arasında kızgınlık ortalaması bakımından yapılan karşılaştırmada genotipler 

arasında istatistiksel açıdan fark bulunmuştur (p<0.05). Yaşlar arasında kızgınlık ortalaması 

bakımından yapılan karşılaştırmada yaşlar arasında istatistiksel açıdan fark bulunmamıştır 

(p>0.05). 

Sünger öncesi dönemde kızgınlık ortalaması 349º, sünger sonrası 1. saatte 408º ve sünger 

sonrası 48. saatte 336º bulunmuştur. Buna göre; sünger öncesi, sünger sonrası 24 saat ve sünger 

sonrası 48. saat dönemleri arasında yapılan karşılaştırmada dönemlerin istatistiki olarak 
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birbirinden farklı bulunmuştur (p<0.05). Genel kızgınlık ortalamalarında bu farkın meydana 

gelmesinde koyunların uzun bir anöstrus döneminde olmaları ve kızgınlık gösterme 

kabiliyetlerinin henüz meydana gelmiş olması etkilidir. 

Öziş (2005), koyunların, genellikle yazın veya sonbaharda başlayan, kışın sonunda veya 

ilkbaharın başında biten, kızgınlık döngülerinin ardı ardına tekrarlanmasıyla karakterize olan 

bir çiftleşme mevsimine sahip olduklarını ve bu nedenle mevsime bağlı poliöstrik hayvanlar 

grubundan olduklarını söylemiştir. Koyunlarda üreme mevsiminin uzunluğunun ırkın coğrafi 

orijini ile yakından ilişkili olduğunu, ekvatordan uzak enlemlerin yüksek rakımlı bölgelerindeki 

koyunların üreme mevsimlerinin diğerlerine göre daha kısa olduğunu, tropikal ve subtropikal 

bölgelerde ise gün ışığı süresinde değişiklik olmadığından koyunların bütün yıl boyunca 

kızgınlık gösterip ve çiftleşebileceğini, koyunlarda çiftleşme mevsiminin başlamasında gün 

uzunluğunun azalmasının en etkili faktör olduğunu, bunun yanı sıra ırk, besleme, canlı ağırlık, 

yaş, sıcaklık ve koçla birlikte bulunma gibi etmenlerin etkili olduğunu söylemişlerdir. 

SONUÇ 

Çukurova Et koyunları, İvesi koyunları ile kıyaslandığında kızgınlık gösterme performansı 

bakımından daha başarılı sonuçlar ortaya koymuşlardır. Ancak gözlenen bu farklılık yaş 

gruplarında  senkronizasyon sonrası istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Ayrıca koyunların 

doğal ya da hormonal yöntemler kullanılarak gösterdikleri kızgınlık davranışı, koyunların 

taşıdığı genotip özelliğine göre değişmektedir. 

Senkronizasyonu yapılmış koyunlara genel olarak bakıldığında, kızgınlık ve diğer oranlarda 

hormon uygulamasına daha yüksek cevap veren ÇET genotipi olmuştur. Bunun sebebi 

koyunların ırk özelliklerine dayanarak asezonal kızgınlık göstermesidir. İvesi koyunları 

senkronize edildiği döngüde değil bir sonraki döngüde senkonize edilmiş kadar bir performans 

sergilemiştir. Bu performansın ortaya çıkmasında genotipik özellikleri etkili olmuştur. Bir diğer 

faktör ise yerli ırklarımızın sezonal kızgınlık göstermesinden kaynaklanabilir. Egzotik ırkların 

ise sezona bağlı olmaması bize bu çalışmalarda yerli ırklara göre daha yüksek bir üreme 

performansı ortaya koymaktadır.   

Ne var ki yerli ırklarımızın üreme performansı da sezon içerisinde egzotik ırklarla yarışabilecek 

bir performans göstermektedir. Bu amaçla yerli ırklarımızın konservasyonu bu açıdan yüksek 

önem taşımaktadır.  
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ÖZET 

İlaç, gıda, baharat ve kozmetik gibi pek çok sektörde değerlendirilen tıbbî ve aromatik bitkiler, 

antik çağlardan itibaren birçok amaçla kullanılan bitkilerdir. Bu bitkilerin doğadan toplanarak 

elde edilenleri özellikle gelişmemiş ülkelerde geleneksel tedavi yöntemlerinin temel 

kaynaklarını oluşturmaktadır. Diğer taraftan günümüzde aromaterapiye olan eğilim sayesinde 

bu bitkilerden elde edilen uçucu yağların önderlik ettiği sektör de son yıllarda milyarlarca 

dolarlık bir endüstri haline gelmiştir. Yatıştırıcı, sakinleştirici ve antibakteriyel özellikleri 

sayesinde fitoterapi alanında da popülerliğini giderek artıran tıbbi ve aromatik bitkilere olan 

ilginin değerini hiç kaybetmeyeceği düşünülmektedir. Özellikle son zamanlarda değeri daha 

çok anlaşılan bu bitkilerin verim ve kalitesine yönelik atılan adımlar da günümüz ıslah 

metotlarının modernize olması nedeniyle değişim göstermiştir. Daha kısa ve ekonomik yoldan 

sonuçlar veren biyoteknolojik yöntemlerin tıbbi ve aromatik bitkilerde uygulanması ile pek çok 

çalışma yürütülmüştür. Bitki doku kültürü teknikleri, mutasyon ıslahı ve poliploidi ıslahı gibi 

yöntemler ile kalite artırmaya yönelik çalışmalar tıbbi ve aromatik bitkilerde olumlu sonuçlar 

vermiştir. Ayrıca moleküler markörlerin kullanımı ile yapılan karakterizasyon çalışmaları 

sayesinde de tıbbi ve aromatik bitki populasyonlarının genetik varyasyonları hızlıca tespit 

edilebilmektedir. Pek çok alanda kullanımı giderek yaygınlaşan biyoteknolojik yöntemlerin 

tıbbi ve aromatik bitkiler üzerindeki etkisi bu bitkilere olan rağbetin gün geçtikçe artması 

nedeniyle çok önemli bir gündem maddesi olmuştur. Bu derlemede tıbbi ve aromatik bitkilerde 

en yaygın olarak uygulanan biyoteknolojik yöntemler detayları ile açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, biyoteknolojik yöntemler 
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BIOTECHNOLOGICAL METHODS APPLIED IN MEDICINAL AND AROMATIC 

PLANTS 

 

 

 

ABSTRACT 

Medicinal and aromatic plants, which are used in many sectors such as medicine, food, spices 

and cosmetics, are plants that have been used for many purposes since ancient times. These 

plants collected from nature constitute the main sources of traditional treatment methods, 

especially in underdeveloped countries. On the other hand, thanks to the trend towards 

aromatherapy today, the industry led by the essential oils obtained from these plants has become 

billions of dollars industry in recent years. It is believed that the interest in medicinal and 

aromatic plants, which are increasingly popular in the field of phytotherapy due to their 

soothing, calming and antibacterial properties, will never lose their value. Especially the steps 

taken towards the yield and quality of these plants, whose value has been understood more 

recently, have changed due to the modernization of today's breeding methods. Many studies 

have been conducted with the application of biotechnological methods to medicinal and 

aromatic plants, which give shorter and economical results. Studies to increase quality with 

methods such as plant tissue culture techniques, mutation breeding and polyploidy breeding 

have yielded positive results in medicinal and aromatic plants. In addition, genetic variations 

of medicinal and aromatic plant populations can be detected quickly, thanks to the 

characterization studies performed with the use of molecular markers. The effect of 

biotechnological methods, which are becoming widespread in many fields, on medicinal and 

aromatic plants has become a very important agenda item due to the increasing demand for 

these plants. In this review, the most commonly used biotechnological methods in medicinal 

and aromatic plants will be explained in detail. 

Keywords: Medicinal and aromatic plants, biotechnological methods 
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GİRİŞ 

Tıbbi bitkiler, doğadan toplanan, kültürü yapılan ve drogu alınarak alternatif tıp sektöründe 

veya ilaç sanayinde kullanılan bitkilerdir. Aromatik bitkiler ise aroma ve koku özelliği bulunan 

bitkilere denilmektedir. Her iki kelimenin de yer aldığı tıbbi ve aromatik bitkiler ise insan ve 

hayvan sağlığının korunmasını sağlayan, hastalıkları önleyen, içerisinde etken maddeler 

bulunan ve iyileştirici etkilerinden yararlanılan bitkilerdir (Sezik, 2014). Her iki kelimenin de 

yer aldığı tıbbi ve aromatik bitkiler ise insan ve hayvan sağlığının korunmasını sağlayan, 

hastalıkları önleyen, içerisinde etken maddeler bulunan ve iyileştirici etkilerinden yararlanılan 

bitkilerdir (Arslan, 2007). Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi, insanların beslenme, sağlık ve 

kozmetik sektöründe doğaya ve doğal kaynaklara olan eğiliminden dolayı gün geçtikçe 

artmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin rutin yaşam koşullarındaki gerekliliği ve önemi hiçbir 

zaman azalmayacak ve akademik camiâ içerisindeki popülerliğini daima koruyacaktır (Yılmaz 

2020). Tıbbi ve aromatik bitkiler; özellikle son yıllarda kırsal kesimdeki insanların 

ekonomilerindeki rolleri, tıbbi uygulamalardaki kapsamları, kültürel konulardaki kullanımları 

ve sonuç olarak insanların refahlarına olan katkıları nedeniyle giderek daha fazla tanınmaktadır 

(Okigbo ve ark., 2008). Ticaret hacminin büyümesiyle ve oluşan talebin gün geçtikçe artmasıyla 

tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimine yönelik çalışmaların arttırılması da giderek hızlanmıştır 

(Acıbuca ve Budak, 2018). Özellikle son zamanlarda değeri daha çok anlaşılan bu bitkilerin 

verim ve kalitesine yönelik atılan adımlar günümüz ıslah metotlarının modernize olması 

nedeniyle bazı değişimler göstermiştir. Daha kısa ve ekonomik yoldan sonuçlar veren 

biyoteknolojik yöntemlerin tıbbi ve aromatik bitkilerde uygulanması ile pek çok çalışma 

yürütülmüştür. Bitki doku kültürü teknikleri, mutasyon ıslahı ve poliploidi ıslahı gibi yöntemler 

ile verim ve kalite artırmaya yönelik çalışmalar tıbbi ve aromatik bitkilerde olumlu sonuçlar 

vermiştir. Ayrıca moleküler markörlerin kullanımı ile yapılan karakterizasyon çalışmaları 

sayesinde de tıbbi ve aromatik bitki populasyonlarının genetik varyasyonları hızlıca tespit 

edilebilmiştir. 

UYGULANAN BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER 

Bitki Doku Kültürü Teknikleri 

Bitki doku kültürü; Aseptik koşullarda yapay besin ortamlarında doku, hücre veya organ gibi 

bitki parçalarından (eksplant) yeni bitki, doku veya bitkisel ürünlerin elde edilmesidir 

(Babaoğlu ve ark., 2002). 

Bitki doku kültürü teknikleri;  

- Yeni çeşit geliştirilmesi ve var olan çeşitlerin genetik değişiminin oluşturulması 
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- Yok olmakta olan bazı türlerin korunması ve 

- Çoğaltılması güç olan bazı türlerin üretiminde uygulanmaktadır. 

Bitki doku kültürü çalışmalarında ve genetik iyileştirmede uygulanan temel sistem bitkinin 

rejenerasyonudur. Bu çalışmalarda in vitro ve in vivo şartlarda sıcak, soğuk, tuz, ışık, hastalık 

etmenleri, besin elementleri ve diğer benzerî uygulamalarda yetiştirilmekte olan bitkiler 

içerisinden dayanıklı olanların seçilip sıcağa, tuzluluğa, kurağa, hastalıklara dayanıklı/toleranslı 

genotipler belirlenebilmektedir (Babaoğlu ve ark., 2002). 

Bir çalışmada in vitro ortamda kitosan ve yüksek tuz konsantrasyonları uygulanarak kallus 

kültürüyle Carum copticum bitkisinde thymol and p-cymene içeriklerinin attığı 

gözlemlenmiştir (Razavizadeh ve ark., 2020) İn vitro olarak kültürlenen Agave salmiana 

bitkilerinde ise PEG (polyethylene glycol) yoluyla kuraklık stresine yanıt olarak saponin 

içeriğini ve antioksidan aktivitesi artmıştır (Puente-Garza ve ark., 2017). Düşük sıcaklıkta (15 

°C) bir muamelenin bir başka in vitro çalışmada ise Ajuga bracteosa Wall. ex. Benth. Bitkisinde 

fenolik ve flavonoid içerikleri önemli derecede artmıştır (Rani ve ark., 2017).  

Tıbbi ve aromatik bitkilerde bitki doku kültürü tekniklerinin en yaygın yöntemlerinden birisi 

hücre kültürleri ile sekonder metabolit üretimidir. Sekonder metabolitlerin in vitro şartlarda 

oluşturulması ile elde edilen önemli avantaj, bitkinin toplanması veya kültürü sırasında uğranan 

çevresel etkileşimlerin ortadan kaldırılmasıdır. Hücre ve doku kültürleri ile sekonder 

metabolitlerin üretiminde önemli bir uygulama alanı da biyodönüşümdür. Aynı sentez döngüsü 

içerisinde olan faktörlerden daha az yararlı olanın daha fazla yararlı olana dönüştürülmesine 

biyodönüşüm denilmektedir. Örneğin, yüksük otu (Digitalis lanata)’ndan elde edilen ve kalp 

atış hızını düzenleyen ilaçların önemli etken maddelerinden olan digoksin ve digitoksin 

maddeleri birbirleri ile dönüştürülebilmektedir. Digitoksin yüksük otu bitkisinde daha fazla 

bulunmaktadır. Ancak digoksin digitoksine kıyasla tedavi amacıyla daha çok tercih edilen 

maddelerdendir. Bu sebeple yapılan kimyasal sentezde digitoksinden digoksin elde edilmesi 

için biyodönüşüm teknolojisinden yararlanılmaktadır (Baydar ve Telci, 2015) 

Ülkemizde doğal koşullarda yetişen ve endemik olan Sideritis türlerinin kültüre alınması ve 

ıslahı açısından gerekli adımlar doku kültürü sistemi ile atılmaya çalışılmıştır. Bu bitkiler 

kültüre alınarak doğadan toplama ile oluşabilecek tahribat engellenebilecektir. Diğer taraftan 

toplama sonucunda gözlenen olumsuzlukların (yanlışlıkla başka bitki toplanması, ürünün 

saflığının bozulması, yabancı madde karışması vb.) bu vesile ile önüne geçilebilceği 

bildirilmiştir.  S. stricta türünün sürgün ucu rejenerasyonu çalışmasında; MS 0 kontrol 

grubunun da dahil olduğu TDZ uygulamalarının farklı konsantrasyonlarıyla (0.5, 1, 1.5 mg/l) 
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oluşturulan 4 değişik besi ortamında kültüre alınan bitki kısımlarından rejenerasyon 

sağlandığını bildirilmiştir. Yüksek TDZ dozunun bulunduğu ortamda (1.5 mg/l TDZ) gelişme 

oranı az olurken en fazla rejenerasyonun MS 0 ortamında sağlandığı görülmüştür (Uçar ve 

Turgut, 2009). Başka bir doku kültürü çalışmasında ise büyüme düzenleyicilerinin (BAP ve 

NAA) Salvia officinalis’te kallus oluşumu üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmada 

tohumlardan gelişen kökler eksplant olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 3 mg/L NAA ve 

4 mg/L BAP dozlarının kallus oluşumu açısından en uygun kombinasyon olduğu tespit 

edilmiştir (Lemraski ve ark., 2014). Salvia splendens bitkisi üzerine yürütülen diğer bir doku 

kültürü çalışmasında ise sürgün ucu eksplantı ile nodal eksplant karşılaştırılmış ve bu 

eksplantlar farklı hormonlar etkisinde incelenmiştir. Çalışma sonunda, sürgün gelişimi olarak 

nodal eksplantlar daha verimli bulunmuştur. Ayrıca araştırmacılar, iki eksplantın da sürgün 

sayısı bakımından BAP uygulamasıyla Kin, 2-ip ve TDZ’ye göre daha etkili sonuçlar aldıklarını 

bildirmişlerdir (Sharma ve ark., 2014). 

Somatik bir hücreden veya somatik hücreler grubundan yapay olarak bir embriyo geliştirilmesi 

somatik embriyogenesis olarak bilinir. Cuminum cyminum L. (Kimyon) bitkisi üzerine 

yürütülen bir çalışmada MS (Murashige ve Skoog, 1962) besin ortamına: IAA (0.4 mg/L), NAA 

(0.4 mg/L) eklenerek pH 5.7 de 21-22°C’de inkübasyon işlemi yapılmıştır. Çalışma sonucunda 

üç farklı tipte eksplant oluşmuş ve embriyo gelişimi gözlemişlerdir (Ebrahimie ve ark., 2007). 

Haşhaş bitkisi üzerinde yürütülen bir diğer çalışmada ise farklı dozlarda NAA ve KIN’nin 

eklendiği MS (Murashige & Skoog, 1962) ortamında kültüre alma çalışması yapılmıştır. Tüm 

kültüre alma ve çoğaltım aşamasında 16 saatlik fotoperiyot ve 25 ± 2 °C sıcaklık uygulanmıştır. 

Çalışmada 0.1mg/L NAA, 0.1mg/L KIN içeren MS besin ortamında kallus elde edilmiştir. 

Sürgün oluşumundan önce kallus üzerinde küçük beyaz preembriyonik yapılar gözlemlenmiştir 

(Ovecka ve ark., 1997). 

Moleküler Markör Teknikleri 

Moleküler markörler, genomlarda bulunan ve kaynağını DNA yapısından alan genomik 

bazlardan oluşan parçalardır. Canlı yapısının şifresi de DNA zincirlerinde olduğundan dolayı 

moleküler markörler, canlı populasyonundaki çeşitlilik veya o populasyon içerisindeki 

genotipler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesinde %100’e yakın güvenirlilik oranıyla 

değerlendirilirler. Zamanımızda moleküler markörlerin bitki gen kaynaklarının 

araştırılmasında, bitki sistematiğinde ve ıslahında etkin olarak kullanıldığı görülmektedir. Çoğu 

kültür bitkilerinde olduğu üzere tıbbi ve aromatik bitkilerin ıslahında da moleküler 

markörlerden tekniklerinden faydalanılarak genotipler arasındaki farklılıklar fenotipten 
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bağımsız olarak belirlenebilmektedir. Ayrıca genetik akrabalık (filogenetik) ilişkilerinin 

saptanması, genom analizleri, genetik karakterizasyon ve varyasyonun saptanması, GDO testi, 

saflık ve kalite kontrolü, genotip teşhisi ve doğrulama ile bitki ıslahı ve kemotip seleksiyonu 

gibi birçok alanda moleküler markörlerden (RAPD, AFLP, RFLP, STS & SNP ve SSR & ISSR 

gibi) faydalanılmaktadır (Zietkiewicz ve ark., 1994, Yılmaz, 2020) 

Türkiye’de moleküler markörler yardımıyla Isparta yöresinde yetiştirilen yağ gülleri (Rosa 

damascena) arasında genetik olarak herhangi bir farklılık olmadığı ve hepsinin aynı klona bağlı 

olduğu tespit edilmiştir (Baydar ve ark., 2004). Safranbolu ilçesinde yetiştirilmekte olan 

safranlar (Crocus sativus) arasında da benzer bir durum söz konusudur (Caiola ve ark., 2010). 

Bu durum sonucunda mevcut safran ve yağ gülü popülasyonlarından seleksiyon çalışmaları ile 

farklı genotiplerin geliştirilemeyeceği anlaşılmıştır. Çünkü genetik çeşitliğin olmadığı 

çoğunluğunun aynı genetik yapıya sahi olduğu bireylerden (genotiplerden) yapılacak olan 

seleksiyonlar etkisizdir. Bu nedenle varyasyon elde etmek için araştırmacılar çalışma 

içeriklerini verimli ve kaliteli mutantlar elde etmeyi amaçlayarak mutasyon ıslahına doğru 

yönlendirmişlerdir. Bir diğer moleküler markör çalışmasında Türkiye’de defne bitkisinin 

yaygın olarak görüldüğü 26 ilden 94 adet defne genotipinin genetik çeşitliliği ISSR ve SCoT 

markörleri kullanılarak araştırılmıştır. ISSR markörleri ile %94, SCoT markörleri ile %76 

polimorfizm seviyesi elde edilmiştir.  Çalışma sonucunda defne genotipleri arasında yüksek 

derecede varyasyon elde edildiği bildirilmiştir (Yılmaz, 2020). 

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile yürütülen birçok moleküler markör çalışması bulunmaktadır. 

Gelişen moleküler markör teknolojisi sayesinde tıbbi ve aromatik bitki ıslahı çalışmaları daha 

etkin bir şekilde yürütülebilmelidir. Klasik ıslaha oranla daha kısa sürede güvenilir ve başarılı 

sonuçların elde edilmesi moleküler markör çalışmalarının artırılması ile mümkün olacaktır. 

Poliploidi Islahı 

Bir bitkinin genomunda bulunan tüm kromozomların sayıca aynı oranda artmasına poliploidi 

denilmektedir. 1937 senesinde kolhisin adında bir maddenin tespit edilmesinden sonra, 

poliploid bitkilerin elde edilmesi adına yürütülen çalışmalar hızlanmıştır. Liliaceae 

familyasında yer alan Colchicum automnale L. (güz çiğdemi) bitkisindeki köklerden elde edilen 

ve alkaloid yapısı itibariyle kuvvetli bir zehir olan kolhisin maddesi; soğuk su, kloroform ve 

alkolde eriyeebilen, eterde ve sıcak suda ise erimeyen bir maddedir. Mitoz bölünme safhasında 

metafazdan anafaza doğru geçiş aşamasına iğ iplikçiklerinin oluşmasını engelleyen kolhisin 

maddesi, böylelikle sayıca katlanan ve iki katına çıkan kromozomların kutuplara çekilmesine 
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engel olup, tek hücre içerisinde iki katı sayıda kromozom kalmasını sağlamaktadır (Blakeslee 

ve Avery, 1937). 

Ajowan (Trachyspermum ammi L.) bitkisinde kolhisin uygulaması ile yürütülen bir çalışma 

sonucunda timol içeriğinin önemli derecede arttığı gözlemlenmiştir. Diploid bitkide %49 olan 

timol içeriği tetraploid bitkide %69 olarak belirlenmiştir (Noori ve ark., 2017).  

Mutasyon Islahı 

Mutasyon ıslahı çalışmalarının temel ilkesi, değişik bitki kısımlarından farklı yöntemlerle 

uygulanacak birkaç mutagen dozunun ortaya çıkaracağı olumsuz ve olumlu varyasyonların 

içersinden beklentilere uygun olanlarının seçilip karşılaştırmalı uygulamalarla kalite ve verim 

durumlarının belirlenmesi ve bu sayede yeni çeşitlerin elde edilmesidir. Çörek otu (Nigella 

sativa L.) bitkisi ile yürütülen bir çalışmada X ve gama ışınları uygulanarak gevşek dallanma, 

tüylü yaprak, kısır erkek, buruşuk yaprak, erken çiçeklenme, kahverengi tohum kabuğu gibi 

mutantlar geliştirilmiştir (Datta ve ark, 2012). Çemen tohumları üzerinde yapılan bir diğer 

mutasyon ıslahı çalışmasında ise tohumlara 10–300 mM etil metan sülfonat muamelesi 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda yüksek tohum verimi, tohum kalitesi ve belirli büyüme 

alışkanlığı ile birlikte erken tohum olgunluğu sergileyen yeni yetiştirme materyaleri tespit 

edilmiştir (Basu ve ark, 2008). 

Genom Editleme 

Dizi spesifik nükleazlar (CRISPR TALEN ve ZFN) moleküler biyoloji, tıp ve bitki ıslahında 

son 6-7 yıldır geniş çaplı olarak denenmeye başlanan yeni nesil genom düzenleme araçlarıdır. 

Bu nükleazlar DNA kesim (restriction) enzimlerine benzer bir şekilde, genomda düzenlemenin 

yapılmak istendiği bölgelerde DNA’yı çift iplik olarak bozulmadan kesebilmektedir. Bu çift 

iplik kesikleri ile hücrenin DNA’yı tamir eden mekanizmaları olan NHEJ (Homolog Olmayan 

Uçların Birleşmesi) ya da HR (Homolog Rekombinasyon) yoluyla tamir edilirken, hücre 

tarafından hangi tamir mekanizmasının değerlendirildiğine bağlı olarak genomda birçok 

değişik modifikasyonlar oluşmaktadır. Genom editlemeye örnek verilecek olursa, bir çalışmada 

Salvia miltiorrhiza bitkisinde SmRAS geni devre dışı bırakılmıştır. Bu vesile ile bitkinin 

Homozigot mutantlarında, fenolik asit içeriği olarak gözle görülür düşüş oluşmuştur. Diğer 

taraftan litospermik asit B ve yüksek 3,4-dihidroksifenilaktik asit içeriği de gözlenmiştir (Zhou 

ve ark. 2018). Haşhaş bitkisinde ise CRISPR teknolojisi ile metabolik yolakların manipüle 

edilebileceği görülmüştür (Alagöz ve ark. 2016). 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

www.ziraatkongresi.org 502 Proceedings Book 

 
 

2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY 

CONGRESS 4-5 January 2021/ADANA 

SONUÇ 

Biyoteknolojik yöntemler klasik ıslahın etkinlik oranını artırılabilecek ve yeni çeşit 

geliştirilmesinde hız kazanılabilecek yöntemlerdir. Bu yöntemler birbirleri ile koordine olarak 

yürütülebilmektedirler. Tıbbi ve aromatik bitkilerde yürütülen klasik ıslah çalışmalarında başarı 

oranını artırmak amacıyla bu yöntemlere yönelen uzmanların son derece başarılı sonuçlar aldığı 

birçok çalışma bulunmaktadır. Klasik ıslahın tamamlayıcısı ve destekleyicisi olarak 

nitelendirilen biyoteknolojik yöntemlere olan rağbet; moleküler markör teknolojisinin 

gelişmesi, mutasyon ıslahı ve poliploidi ıslahında giderek artan oranda tutarlı sonuçlar alınması 

ve doku kültürü çalışmalarında pek çok bitkide uygun metodolojiler oluşturulması sayesinde 

giderek artmaktadır. Daha az bir sürede güvenilir ve başarılı sonuçlar elde edilebilen 

biyoteknolojik yöntemler tıbbi ve aromatik bitkilerde daha fazla oranda uygulanmalı ve bu 

sayede bitki ıslahı adına verimli sonuçlar elde edilmelidir. 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı Türkiye'de yetiştirilen Jersey ırkına ait bazı verim parametrelerini tespit 

etmektir. Veriler Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nden elde edilmiştir. 

Araştırma kapsamında 23 ilde bulunan 34373 inek incelenmiştir. Çalışma kapsamına alınan 

popülasyondaki annelerin ortalama yaşları 3728,7 gündür. Çalışma kapsamında yapılan 

hesaplamalarda ortalama laktasyon süresi 420,8 gün, 305 günlük süt verimi 3998,7 litre, ilk 

tohumlama yaşı 797,5 gün, ilkine buzağılama yaşı 994,3 gün, buzağılama aralığı 423,2 gün, 

servis periyodu 125,5 gün, ilk tohumlamada gebe kalma oranı % 58,5 ve gebelik başına 

tohumlama sayısı 1,8 adet olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak Jersey ırkı hayvancılık 

işletmelerinde kalabalık sürüler halinde yetiştiriciliği yapılan bir ırk değildir. Genellikle 

ekstansif ya da yarı ekstansif yetiştiriciliği yapılmaktadır. Jersey'lere ait kayıtlar yeterince 

düzgün tutulmamaktadır ve yetiştiricilikte genellikle geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. 

Tüm bu sebepler, Jersey'in, Türkiye'de yeterince potansiyelinin kullanılamamasının nedenleri 

olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Jersey, süt verimi, döl verimi, süt sığırcılığı 
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MILK YIELD AND REPRODUCTIVE PARAMETERS OF JERSEY COWS IN 

TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to identify the milk and fertility parameters Jersey's grown in Turkey. 

Data were obtained from the Cattle Breeders' Association of Turkey. Within the scope of this 

research, 34373 cows in 23 provinces were examined. The average age of the cows in the 

population included in the study is 3728.7 days. In the calculations made within the scope of 

this study, the average lactation period is 420.8 days, 305 days lactation milk yield 3998.7 liters, 

first insemination age 797.5 days, first calving age 994.3 days, calving interval 423.2 days, 

service period 125.5 days, conception rate at the first insemination was 58.5% and the number 

of inseminations per pregnancy was found 1.8. As a result, Jersey is not a breed that is raised 

as large herds in livestock businesses. The breeding pattern is usually extensive or semi-

extensive. The records of Jersey's are not kept properly and traditional methods are generally 

used in breeding. All of these reasons, Jersey, is thought to be reasons for not being used enough 

potential in Turkey. 

Keywords: Jersey, milk yield, reproductive efficiency, dairy cattle breeding 
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GİRİŞ 

Jersey sığırı sarımsı, açık kahve, krem tonlarını taşıyan, kalın köklü boynuzları olan, ince 

kemikli, baş ve boyun yapısı narin, dolgun memeli, sütçü ırklarının taşıdığı özellikleri tipik 

olarak taşıyan bir hayvandır. Ortalama süt verimi 5.000 lt/yıl, bir laktasyondaki ortalama süt 

verimi 2.500 - 3.000 lt., yağ oranı %6, , cidago yüksekliği erkeklerde 130 cm, dişilerde 120 cm 

civarında olan, canlı ağırlığı erkeklerde 350-450kg, dişilerde 330 - 400 kg arasında olan  bir 

hayvandır (Et ve Süt Kurumu, 2020). Jersey daha küçük alanlarda beslenebilen, yemden 

yararlanma kabiliyeti yüksek ve bakımı kolay bir sığır ırkıdır. Sütçü özelliği ile ön plana çıkan 

Holstein ırkından hemen sonra dünyadaki ikinci önemli sütçü ırktır (Bland et al., 2015). Sütün 

içeriğindeki kuru madde açısından bakıldığında ise Holstein ırkının süt içeriğindeki kuru madde 

oranından daha fazla kuru maddeye sahip olduğu görülmektedir. Jersey ırkının sütünde daha 

fazla yağ, protein ve kazein bulunmaktadır. Bu özelliği nedeniyle de peynir üretiminde daha 

verimli bir konum almaktadır. Holstein'da peynir verimi % 9.5 - % 10.7  arasında kalırken, 

Jersey'de verimlilik % 13'e kadar ulaşabilmektedir (Jensen et al.; 2012; Bland et al., 2015). Bu 

özelliklerin yanı sıra yapılmış bir çalışmada Jersey sütünden elde edilen süt ürünlerinin 

kalsiyum ve fosfor içeriklerinin de Holstein'dan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Yoo ve 

ark., 2019). Bu yönüyle de Jersey ırkı sığırların sütü, hem sanayi için hem de besleneme 

açısından önemli bir konuma gelme potansiyeli bulunan bir süttür. 

Kaynaklar Jersey ırkı sığırların 1958 - 1973 yılları arasında faklı ülkelerden Türkiye'ye 

geldiğini, sonrasında da Karadeniz Bölgesi'ne yerleştirildiğini söylemektedir (Osmanoğlu, 

2006; Ünalan ve Çankaya, 2012; Gürses ve ark., 2014) Daha sonra da bölge insanının bu ırkı 

sevmesi, ırkın bölgedeki popülasyonu artmıştır (Gürses ve ark., 2014) 

Yapılan çalışmanın amacı Türkiye'de yetiştirilen Jersey ırkına ait bazı verim parametrelerini 

tespit etmektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM  

Veriler Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nden elde edilmiştir. Araştırma 

kapsamında 23 ilde bulunan 34373 inek incelenmiştir. Bu ineklerin; ortalama yaşları, ortalama 

laktasyon süreleri, 305 günlük süt verim ortalaması, ilk tohumlama yaşı, ilkine buzağılama yaşı, 

buzağılama aralığı, servis periyodu, ilk tohumlamada gebe kalma oranı ve gebelik başına 

ortalama tohumlama sayısı bilgileri kullanılmıştır. 

İneklerin ortalama yaşı; Veri tabanında, anlamsız veriler ayıklandıktan sonra, hala aktif olan 

ineklerin yaşları toplamının aritmetik ortalaması hesaplanarak bulunmuştur.  
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Ortalama laktasyon süreleri; Yetiştiricilerin veri tabanına kaydedilmesi için bildirdikleri süt 

verim kayıtlarından, her bir ineğin süt sağım süreleri bulunup, tüm popülasyonun aritmetik 

ortalama verimleri kullanılmıştır. 

305 günlük süt verim miktarı; Her bir ineğin ortalama laktasyon sürelerinin 305 günlük süt 

verim ortalamasına çevrilerek, tüm popülasyondaki ortalama 305 günlük süt verim miktarı 

hesaplanmıştır.  

İlk tohumlama yaşı; Her bir ineğin ilk tohumlandığı tarih esas alınarak, popülasyondaki tüm 

ineklerin ilk tohumlama yaşları gün olarak bulunmuş ve aritmetik ortalaması alınmıştır. 

İlkine buzağılama yaşı; Her bir ineğin ilk doğum yaptığı tarih hesaplanmış, daha sonra da tüm 

popülasyondaki ineklerin ortalama ilkine buzağılama yaşı gün olarak hesaplanmıştır. 

Buzağılama aralığı; birbirini takip eden iki buzağılama tarihi arasındaki süre olarak 

hesaplanmıştır 

Servis periyodu; Buzağılama tarihi ile bir sonraki buzağıya gebe kaldığı son tohumlama tarihi 

arasındaki süre hesaplanarak tüm popülasyondaki ineklerin ortalama servis periyotları 

bulunmuştur. 

İlk tohumlamada gebe kalma oranı; Veri tabanında ilk tohumlamadan sonra başka bir 

tohumlama olmaksızın doğum yapan ineklerin, toplam popülasyondaki ineklere oranı yüzde 

hesabıyla bulunmuştur. 

Gebelik başına ortalama tohumlama sayısı; Her bir buzağılama öncesi yapılan toplam 

tohumlama sayıları bulunarak tüm popülasyondaki ineklere ait verilerin değerlerinin aritmetik 

ortalaması alınmıştır. 

Verilerin derlenmesinde ve hesaplamalarda Microsoft Office Excel 2007 programından 

yararlanılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma kapsamına alınan popülasyondaki annelerin ortalama yaşları 3728,7 gündür. Çalışma 

kapsamında yapılan hesaplamalarda ortalama laktasyon süresi 420,8 gün, 305 günlük süt verimi 

3998,7 litre, ilk tohumlama yaşı 797,5 gün, ilkine buzağılama yaşı 994,3 gün, buzağılama 

aralığı 423,2 gün, servis periyodu 125,5 gün, ilk tohumlamada gebe kalma oranı % 58,5 ve 

gebelik başına tohumlama sayısı 1,8 adet olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmada elde edilen ortalama laktasyon süresi (420,8 gün ), diğer çalışmalardan 

(Ramachandraiah ve ark., 1990; Ulutaş ve ark., 2008; Şahin, 2004; Soydan ve Kuran, 2017; 

Teke ve Akdağ, 2010) yüksek bulunmuştur. 305 günlük süt verimi ise (3.998,7 lt), (Koç ve 

Uğurlu, 2020)'nun çalışma sonuçlarından düşük, diğer çalışmalardaki verimden ise yüksek 
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bulunmuştur ( Gürses ve ark., 2014; Teke ve Akdağ, 2010; Ünalan ve Çankaya, 2010; Ulutaş 

ve ark., 2008; Ramachandraiah ve ark., 1990). Bu farklılığın işletmelerde uygulanan bakım, 

besleme, arazi şartları, ineklerin mera olanakları, bakıcı gibi bazı faktörlere göre değişiklik 

gösterdiği düşünülmektedir. 

İlkine buzağılama yaşı (994,3 gün) diğer çalışmalardan yüksek bulunmuştur (Kiwuwa, 1974; 

Gürses ve ark., 2014). Bu durumun yapılan araştırmanın çok geniş bir alanda ve çok sayıda 

inekle yapılmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Buzağılama aralığı (423,2 gün), Ramachandraiah ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada elde 

ettikleri değerden (453,02 gün) az, diğer çalışmalardan (Kiwuwa, 1974; Ulutaş ve ark., 2008; 

Gürses ve ark., 2014) fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Servis periyodu (125,5 gün) daha önceki çalışmalarda (Ulutaş ve ark., 2008; Gürses ve ark., 

2014; Şahin, 2004)  elde edilen değerden fazla bulunmuştur. Servis periyodu için ekonomik 

sınırları Akçapınar ve Özbeyaz yaptıkları çalışmada 60-80 gün aralığında bildirmişlerdir 

(Akçapınar ve Özbeyaz, 1999). Elde edilen bulgu ekonomik sınırların üzerindedir. Bu durumun 

Jersey ırkı ineklerin genellikle aile tipi işletmelerde barındırılması, çoğunlukla otlatma usulü 

ile beslenmesinin yapılması ve entansif işletme uygulamalarından genellikle yoksun kalmaları 

olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte ilk tohumlamada gebe kalma oranı % 58,5 ve gebelik 

başına tohumlama sayısı 1,8 adet olarak tespit edilmiştir. Alpan ve Arpacık'ın yaptıkları 

çalışmada gebelik başına tohumlama sayısının 1-1,5 arasında olması durumunda iyi 

(ekonomik), 1,5 - 2 arasında orta, 2 ve üzerinde olması durumunda ise işletme açısından kötü 

olduğunu bildirmişlerdir (Alpan ve Arpacık, 1998). Bu doğrultuda yapılan çalışmada gebelik 

başına tohumlama sayısı başarısı orta seviyede olup ekonomik sınırlara yakın bulunmaktadır. 

SONUÇ 

Jersey ırkı sığırlar uzun yıllardır Türkiye coğrafyasında bulunan ve özellikle Karadeniz 

bölgesindeki yetiştiriciler tarafından tercih edilen bir ırktır. Sütçü özelliklerinin iyi olması, 

sütündeki kompozisyon oranlarının ve miktarlarının değerli olması bu ırkı alternatif bir sütçü 

sürü hayvanı konumuna taşımaktadır. Jersey ırkına yönelik verim özelliklerinin artırılması için 

çalışmaların yapılması ve sürü yönetimi uygulamalarını içeren araştırmaların planlanarak 

faaliyete geçirilmesi bu ırkın keşfedilmemiş potansiyelini ortaya çıkarabilecektir. 
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ÖZET 

Arıcılık faaliyeti ve bal üreten işletmelerin sayılarının artması sonucu dünyada olduğu gibi 

Afganistan’da da arıcılığın giderek gelişmesini sağlamıştır. Ancak giderek artan rekabet, 

endüstriyel tarımsal faaliyetlerin varlığı arıcılık faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Bu karşılık 

Afganistan gibi tarımsal girdilerin (özellikle tarımsal ilaç) daha az kullanıldığı yerler arıcılık 

faaliyetlerinin artarak yapılmasına ortam oluşturmaktadır. Arıcılık faaliyeti Afganistan’da 

önemli bir gelir ve geçim kaynağıdır. Zira ülkenin fiziksel yapısı dağlık ve endüstriyel tarıma 

çok uygun değildir. Bununla birlikte arıcılık faaliyetleri için ideal vadiler ve bölgelere sahiptir. 

Ülkede yaklaşık bir milyon arıcılık işletmesinin var olduğu bilinmektedir. Afganistan balı iyi 

tat ve lezzetinden dolayı iç ve dış piyasalarda rağbet görmektedir. Afganistan’da üretilen balın 

resmi olarak ihraç edilememesinden dolayı, komşu ülkelerde işlenen ballar ihraç 

edilebilmektedir. Afganistan’da toplam 236.000’den fazla arı kovanı vardır. Bazı kaynaklara 

göre bu rakam 300.000’den fazla arı kovanına sahip olunduğunu ifade etmektedir. Ülkenin 

kapasitesi bu rakamların çok üzerindedir. Bu çalışma ile Afganistan’daki arı varlığının yapısı, 

mevcut kapasite ve bal üretimi incelenmiştir. Ülkede arıcılık ve bal üretim faaliyetlerinin 

giderek artan bir düzeyde olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Afganistan’da arıcılık, arıcılık, bal üretimi 
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OUTLOOK OF HONEYBEE ACTIVITIES IN AFGHANISTAN 

 

 

ABSTRACT 

Beekeeping activity has increased in the number of honeys producing enterprises, beekeeping 

has gradually developed in Afghanistan as in the world. However, the increasing competition 

and the existence of industrial agricultural activities restrict beekeeping activities. On the other 

hand, such as Afghanistan which agricultural inputs (especially agricultural pesticides) are used 

less, create an environment for increasing beekeeping activities. Beekeeping is an important 

source of income and livelihood in Afghanistan. Because the physical structure of the country 

is not very suitable for mountainous and industrial agriculture. However, it has ideal valleys 

and regions for beekeeping activities. It is known that there are approximately one million 

beekeepers in the country. Afghanistan honey is popular in domestic and foreign markets due 

to its good and taste. Since honey produced in Afghanistan cannot be officially exported, honey 

processed in neighboring countries can be exported. There are more than 236,000 beehives in 

total in Afghanistan. According to some sources, this figure indicates that there are more than 

300,000 beehives. The capacity of the country is well above these figures. With this study, the 

structure of the bee presence in Afghanistan, current capacity and honey production has been 

examined. It has been observed that beekeeping and honey production activities are at an 

increasing level in the country. 

Keywords: Beekeeping in Afghanistan, beekeeping, honey production 
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Giriş 

Arıcılık, az sermaye ile toprağa bağlı olmadan yapılan tarımsal faaliyetlerden birisidir. Bu 

faaliyet sonucunda diğer tarımsal faaliyetlere göre kısa sürede gelir elde edilmektedir. Arıcılık 

faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin bal, arı zehiri, propolis, polen, arı sütü, bal mumu, 

canlı ürünler olarak ana arı ve yavru da üretilmektedir. Arıcılık faaliyetleri dünyanın tüm 

ülkelerinde yaygın olarak yapılmaktadır (Sert, 2017). Arıcılığın tarımsal bir faaliyet olarak 

insan ve doğa için değerini Albert Einstein’in “Eğer arılar dünyadan kaybolursa insanlar sadece 

4 yıl hayatta kalabilir. Arılar olmazsa, insanlar, hayvanlar ve bitkilerde döllenme olmaz, canlılar 

devamlılığını sağlayamaz” sözünden de anlaşılmaktadır (Semerci, 2017). Dünya’da yaklaşık 

91 milyon adet arı kovanı bulunmaktadır. Dünya genelinde arıcılık faaliyetleri sonucunda elde 

edilen bal miktarı da 1,9 milyon ton’dur (Direk ve Turan, 2019). Bitkilerdeki tozlaşmaların 

%30-50’si arılar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yapıldığı bilinmektedir.  Başka bir 

deyişle tozlaşma faaliyeti yapan arılar, özellikle bal arıları bitkilerde bu faaliyetlerini yapmazsa 

dünyada bitkisel üretimde %30-50 oranında bir azalma söz konusu olacaktır. Arıların tozlaşma 

yapmamasından dolayı yiyecek üretiminde ortaya çıkan azalma miktarına bakıldığında, bu 

insanların yiyecek kaynağını tehlikeye atacaktır. Arıların etkisi sadece bitkilerin üretim 

kalitesinde değil, belki üretim miktarına de etki etmektedir. Tozlaşma etkisini gören bitkisel 

üretim tozlaşma etkisini görmeyen bitkisel üretimlere göre daha kaliteli yani cesameti büyük, 

şekli düzgün, tadı güzel olacaktır. Afganistan tarımsal ağırlıklı üretime sahip bir ülke olarak, 

zengin bir floraya sahip, çok sayıda farklı meyve ve bitkilerin yetişmesine uygun iklime 

sahiptir. Bunun yanında arıcılık faaliyetleri, arıların tozlaşmaya katkıları nedeni ile meyveler 

ve bitkilerin üretim miktarına da olumlu etki etmektedir. Bundan dolayı ülkede arıcılık farklı 

amaçlar için olsa da önem verilen bir üretim dalıdır. Afganistan sahip olduğu iklim ve coğrafi 

konum nedeniyle arıcılığa çok uygun bir ekolojiye sahiptir. Ülkenin dağlık bir arazi yapısı 

olması vadilerde bin bir çeşit çiçek ve bitki varlığını meydana getirmektedir. Çiçek ve bitki 

varlığının bol ve zengin olmasından dolayı arıcılık faaliyetleri geçmişten bu yana geleneksel 

olarak sürdürüle gelmektedir. Ayrıca arı ürünlerinden en bilineni olan bal üretimi geleneksel 

metot ve sistemlerle yapılmakta, bal tatlı bir gıda ve şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

Arıcılık doğal yapısı gereği insanın az olduğu kırsal yerlerde yayılım göstermektedir. Bu 

bakımdan da Afganistan arıcılık için çok uygun bir bölge olmaktadır. Afganistan’da toplam 

236.000 arı kovanı olduğu bilinmektedir. Bazı kaynaklara göre ülkede 300.000’den fazla arı 

kovanı olduğu söylenmektedir. Diğer yandan ülkede arıcılık kapasitesinin 1 milyon arı 

kovanına kolayca ulaşabilecek kapasite vardır. Arıcılık faaliyetlerinin kolayca yapılıyor olması 
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işgücü gereksiniminin az olması yanında düşük sermaye gerektirmesi, arıcılık faaliyetleri 

açısından Afganistan’da kırsal alanda yaşayanlara fırsatlar sunmaktadır. Afganistan’da arıcılık 

faaliyeti az para ile gelir elde edilen tarımsal faaliyetlerden biri olarak tanınmıştır. Bununla 

birlikte dünyada arıcılık çok amaçlı bir faaliyet olarak bilinir. Oysa bu ülkede arıcılık en çok 

geçim kaynağı amacıyla yapılmaktadır. Ülkede arıcılık faaliyeti erkeklerin yanında kadınların 

da istihdamını sağlamaktadır. Ancak kadınların hep geri planda kalması, ekonomik faaliyetler 

içinde yer almaması, kadınların kırsal alanda bu faaliyetleri daha özgür biçimde yapabilmesine 

fırsatlar sunmaktadır. Arıcılık faaliyetleri sonucunda çok sayıda kadın geçimini devam 

ettirebilecek iyi bir gelir elde etmektedir. Afganistan’da arıcılık faaliyeti geleneksel yöntemlerle 

yapıldığı için, modern arıcılık uygulamalarında kullanılan alet-ekipmanlar kolay ve düzenli bir 

şekilde elde edilememektedir. Bu durum arıcılık faaliyetleri sonunda elde edilen bal ve diğer 

ürünlerin düşük verimlilikte olmasına neden olmaktadır. Modern arıcılık faaliyetlerinin 

gerektirdiği sermaye, hem de araç ve gereçlerin yetersizliği ülkedeki en büyük sorunu meydana 

getirmektedir.  

Materyal ve Metot 

Çalışma materyalini Afganistan’da faaliyetlerini sürdüren arıcılardan anket, gözlem ve 

literatüre dayalı inceleme yolu ile elde edilen bilgiler kullanılmıştır. Araştırma Afganistan’da 

Badehsan bölgesinde yürütülmesine karşılık, verilen bilgiler tüm ülke kapsamında benzer 

özellikler göstermektedir. Bilindiği gibi Afganistan denize sınırı olmayan bir ülkedir. Ancak 

denizden gelen bulutların yüksek dağ silsileleri ile karşılaşmasından doğan yağış rejimi 

bulunmaktadır. Dağlık bölgelerde görülen kısmi yağış sistemi burada kendisini göstermektedir. 

Bazı yerler çok yağış alırken bazı bölgelerde hiç yağış görülmemektedir. Ülke sınırları içinde 

yer alan Hindikuş dağları buzul içermesi nedeniyle iklimin oluşumunda etkilidir. Bu ülkenin 

kışları genelde soğuk ve yazları çok sıcaktır. Yıllık ortalama yağış seviyesi 250 mm seviyesinde 

olup çok düşüktür. Yağış daha çok Hindikuş ve Pamir dağları üzerine kar şeklinde düşer. 

Başkent Kabil kışları soğuk ve yazı nemlidir. Kuzey ve batı bölgesinde kışlar soğuk, yazları ise 

çok sıcaktır. Yazın sıcaklık yer yer 45 0C nin üzerinde görülür. Doğu bölgesinde ise kışları çok 

soğuk olmayıp, sıcak bir yaza sahiptir. Afganistan’da siyasi istikrarsızlık ve savaşlardan dolayı 

hala nüfus sayımının yapılmadığı bilinmektedir. Bundan dolayı nüfus ve etnik yapılar 

hakkındaki bilgiler kesin olmayıp tahminlere dayanmaktadır.  2018 Afganistan İstatistik 

Kurumu tarafından yayınlanan açıklamaya göre ülke nüfusu 31,6 milyon olarak tahmin 

edilmiştir. Yine adı geçen kurumun 2018 yılındaki raporuna göre ülke nüfusunun 16,1 milyonu 
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erkek ve 15,1 milyonu ise kadınlardan ibarettir. Ülke nüfusunun %71,5’i köylerde yaşarken, 

%22,6’si şehirlerde ve %4,8’i göçebe olarak yaşamaktadır (Yusofi, 2020). 

Afganistan’da Arıcılık tarihçesi 

Himalaya bölgesinde ve Afganistan’da eskiden beri arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. 

Geleneksel ve kırsal toplumlarda arıcılık önemli bir gelir kaynağı, ürünleri ise yiyecek ve ilaç 

olarak kullanılmaktadır. Arıcılık ile ilgilenen çiftçiler evlerinin yakınlarında apis spp arı türünü 

ve ahşap kovanları kullanmaktadırlar. Bazıları ise arıcılık faaliyetlerini ormanda yapmakta ve 

onların yuvalarından yabani bal elde etmektedirler. Bu geleneksel yollar günümüzde bazı 

bölgelerde yaygındır. Ülkedeki yerli ve yabani arıların yanında Afganistan’a ilk kez 1973 

yılında İtalya’dan bal arısı getirilmiştir. Böylece modern arıcılık apis mellifera türü ile 

başlamıştır.  Çiftçileri arıcılık sektörüyle tanıştırmak ve arıcılığın geleneksel yapıdan modern 

bir yapıya gelmesi için resmi ve eğitici kurslar Bangladeş, Hindistan ve Nepal’de 1980’li 

yılların başlarından itibaren başlamıştır. Bunun gibi kurslar Botan’da da 2006 yılında 

başlamıştır. Afganistan’da çiftçiler hala arıları ahşap kovanlarda korumaktadır. Afganistan’da 

arıcılık ürünleri ticareti 1957 yılında başlamıştır. Geleneksel ekipmanlardan dolayı elde edilen 

verim çok azdır. Örneğin; geleneksel bir kovandan 7 kg bal elde edilmektedir. Verimin diğer 

ülkelere göre az olması, arıcıların da daha fazla verim elde etmek için başka yollar bulmaya 

mecbur etmiştir.  Afganistan’da 1963 yılında arıcılık yapan çiftçilere bal arısı (Apis mellifera) 

tanıtılmıştır.  Bu sayede 1964 yılında her kovandan 70 kilo bal elde edilmiştir. Afganistan’ın 

coğrafi şartları ve ikliminin arıcılık için elverişli ve uygun olduğu bilinmektedir. Ülkede farklı 

doğal ormanların mevcudiyeti tüm bölgelerde arıların beğendikleri bitkilerin bulunduğuna 

zemin hazırlamıştır (Armahirajan, 2012).  

Afganistan’da Arıcılık 

Arıcılık, tarım sektörünün en önemli birimlerinden birisi sayılmaktadır. Afganistan’da arıcılık 

tarım sektörünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla çiftçilerin ekonomik 

durumuna olumlu bir katkıda bulunmaktadır. Arazisi olan veya olmayan hemen her çiftçi 

arıcılık yapabilir durumdadır. Çünkü arıcılık faaliyeti kolay ve az masraflıdır. Arıcılık kolay bir 

faaliyet olarak, hemen verim verebilir ve ürünü kolayca satılabilir. Bununla birlikte arıcılık 

bahçecilik yanında tozlaşma ile üretim ve meyvelerin kalitesine olumlu etki eder. Arıcılığın 

diğer tarım faaliyetleri üzerinde de pozitif etkisi olduğu bilinmektedir. Arılar bahçe ve bitkilerin 

miktarını ve kalitesini arttırır. Diğer ülkelerde arıcılık önemli bir tarımsal faaliyet olarak 

sayılırken Afganistan’da çiftçi aileleri için zorunlu bir geçim kaynağı olarak yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Afganistan’da arıcılık devlet tarafından desteklenmemekte, ayrıca diğer kurum 
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ve kuruluşlardan da yardım görmemektedir. Buna karşılık son yıllarda arıcılık Afganistan’da 

gelişme göstermektedir. Bazı illerde arıcılık kooperatifleri kurulmuş ve arıcılar birlikte 

kalkınma bakımından iş birliği yapar duruma gelmişlerdir. Ayrıca gezginci arıcılıkta başlamış, 

arıcılar daha fazla verim elde edebilmek için arılarını belirli bölgeler itibariyle taşımaya 

başlamışlardır. Arıcılar çok bal elde edebilmek için arılarını farklı bölgeler götürürler, hatta 

soğuk mevsimlerde Pakistan’a dahi götürmektedirler. Afganistan’ın balı Arap ülkeleri ve 

Hindistan’da iyi bir üne sahiptir. 

Afganistan Çiftçileri İçin Arıcılığın Önemi 

Arıcılık, Afganistan’da kırsal alanda yaşayanlar için büyük önem taşımaktadır çünkü küçük 

çiftçilere ve fakir kadınlara iş sağlamakta, bu yoldan bir geçim kaynağı oluşturmaktadır. Bunun 

temel nedeni işi yapmak için az sermaye gerekiyor ve küçük bir alanda hatta kamuya ait 

yerlerde (arıların konulacağı yerler) yapılabilmekte, ilk yıldan itibaren verim elde 

edilebilmektedir. Arılar, başta bal olmak üzere, polen, mum, propolis, arı zehrini gibi ürünleri 

sağlamakta, bunlar satılarak fakir olan kırsal alandaki kişilere gelir sağlayabilmektedir. Ayrıca 

Afganistan’da arıcılık fakir ve kimsesiz kadınlar ile küçük çiftçilere istihdam oluşturmakta, 

onların yaşama tutunmasına yardımcı olmaktadır. Diğer yandan arıcılık faaliyetlerinin 

gelişmesi sektörde bulunan bazı kişilere de iş fırsatları sağlar. Örneğin; marangozlar kovan 

yapar, arı ürünlerinin satışı için bazı kişiler de çalışırlar. Modern arıcılığın gerektirdiği bir 

endüstri boyutuna henüz ulaşılamadığı için arıcılık Afganistan’da geçimlik bir faaliyet 

olmaktadır.  

Afganistan’da Arıların Irkları, Özelikleri ve Korunması 

 Arılar sosyal haşere olarak kabul edilir. Arıların koloni şeklinde yaşadığı bilinmektedir. 

Afganistan’da arıcılık ve bal üretiminde uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Ülkede tespit 

edilebilen beş arı türü bulunmaktadır. Afganistan’ın doğusunda iki farklı tür arı apis serana ve 

apis dorsata bulunmaktadır. Apis dorsata bal üretimi için kullanılmamakla birlikte bitkisel 

üretimde, bitkilerin tozlaşmasına katkı sağlar. Diğer arı türü olan apis serana cesamet 

bakımından çok küçüktür ve bir yıl boyunca yaklaşık beş kg bal üretirler. Arıcıların son yılarda 

Avrupa arısı milfira türünü yetiştirmeye başlamalarıyla bal üretiminde artış gözükmektedir. 

Arıların bu türü bir yıl boyunca 10 kg bal üretebilir. Eğer apis melifira çok çiçekli yerlere 

taşınırsa (gezginci arıcılık) bal üretimleri bir yıl boyunca 40 kg’a kadar artabilir. 
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(Armahirajan, 2012). 

1-Küçük Arı (Apis Florea) 

 Apis florea arılar arasında en küçük türdür. 

 Bu arı düzgün ve tepeler gibi yerlerde 1200 metre yükseklikte bulunmaktadır. 

 Apis florea kolonileri güzergâhları ve yerleri uygun olmadığı zaman her zaman 

taşınıyorlar. 

 Bu tür arıların balı tıbbi açıdan değeri yüksektir. 

 Bu arılar da Botan, Hindistan ve Nepal’de mevcuttur.    

 

Küçük arıların kolonisi (Armahirajan, 2012). 

2- Büyük Arılar (Apis Dorsata) 

 Bu arılar 1000 metre kadar yükseklikte bulunurlar. 

 Bu arıları açık yuvalara sahiptirler. 

 Apis dorsata yuvaları yüksek binaların üstünde ve uzun ağaçlarda yuva yaparlar. 

 Bunların yuvası büyük ve tarağa benzeyen bir yuvadır. 
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 Bunlar sıcak mevsimlerde tepelere ve soğuk mevsimler boyunca düzgün yerlere 

taşınıyorlar. 

 Bunların bal verimi bir kolonide yılda 50 kilograma kadar çıkmaktadır.  

 Bu arılar bitkiler, meyveler ve doğal sebzelerde tozlaşma işini iyi bir şekilde yapıyorlar. 

 

Büyük arıların kolonisi (Armahirajan, 2012). 

3- Apis Laboriosa  

 Bu arılar 1200-3000 metre yükseklikte dağılım gösterirler. 

 Bu arılar apis dorsata benziyorlar ama boğumları daha dar görünüyor. 

 Bunlar dağların üstünde açık yuvaları tercih ederler. 

 Bunlar tarak gibi büyük yuvalar yapıyor ama yuvaları apis dorsata yuvasından 

büyüktür.  

 Bunların bal verimi bir yılda her kolonide 60 kg’a kadar çıkabilir. 

 Bunlarda arıların istediği mevcut bitkileri mevsimlere göre bir yerden başka yerlere 

taşınıyorlar. 

 Bunlar vahşi bitkiler ve sebzelerin tozlaşması için büyük önem taşımaktadır 

(Armahirajan, 2012). 

4- Apis Ceran 

 Bu arılar 2300 metre yükseklikte dağılım gösterirler. 

 Bunların yerel ırkları düzgün yerlerde bulunmakta, cesameti tepelerde bulunan arılara 

göre daha küçüktür. 

 Bu arıların yuvası çukur şeklinde olup doğada ağaçların deliğinde ve duvarlarda yuva 

oluşturuyorlar. 

 Bu arılar ticari şekillerde de kullanılmaktadırlar. 

 Bunların bir kolonide bal verimi yılda 20 kilogram olmaktadır. 

 Ortalama bir kolonide 25000-30000 arı görünüyor. 

 Bunlar su ve polen için 1000 metre kadar kovanların uzağına uçabilirler.    
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Apis ceran kolonisi (Armahirajan, 2012). 

5- Apis Mellifera 

 Bu arılar Afrika’da keşfedilmiş ve sonra Avrupa’da yayılmış ve dünyanın diğer 

ülkelerine de yayılım göstermiştir. Bu sebeple buna Avrupalı arı denir. 

 Afganistan’da bu arıların ortalama verimi Bamyan ve Tahar’da bir kolonide 15 

kilogram, Herat ve Celalabat’te bir kolonide 25 kg’a kadar çıkabilmektedir. 

 Bu arıların göç etmesi (taşınması) bal veriminin artmasına neden oluyor. 

 Bu arıların sağlam bir kolonisinde 60000-70000 arı mevcuttur (Armahirajan, 2012). 

Genellikle iyi bir arı ırkının özellikleri 

1-Sakin olmalı ve ısırmamalı. 

2-Verimli olmalı. 

3-Gerektiği kadar yavru vermeli (ne çok ne de az). 

4-Hastalıklara karşı dayanıklı olmalı 

5-Ballı çiçekleri hızla bulmalı (Armahirajan, 2012). 

Afganistan’da ağaçların ve bitkilerin çiçeklenme mevsimi 

Afganistan iklim bakımından farklı bir iklime sahiptir. Yani bir bölgenin iklimi diğer bölgeye 

göre çok farkıdır. Bazı bölgeler uzun kışa sahiptir ki bu ağaçların ve bitkilerin çiçeklenmesine 

etki edecektir. Bu farklılık ağaçların ve bitkilerin çiçeklenmesini on gün önce ve ye on gün 

sonra erteler. Ama Afganistan’ın bazı bölgeleri kısa bir kış ve sıcak bir yazı sahiptir ki bu da 

ağaçların ve bitkilerin çiçeklenmesine farklı yollardan etki eder. Bu bölgelerde çiçekler ve 

bitkilerin çiçeklenmesi daha erken olacaktır (Wali, 2016). 
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Tablo 1. Meyveli Ağaçların Çiçeklenmesi Zamanı 

Ağaçların adı Çiçeklenme tarihi Çiçeklenme periyodu (gün) 

Badem Mart başlangıcı 30 Gün 

Kaysı Mart ortası 15Gün 

Vişne Mart ortası 20 Gün 

Şeftali Mart sonu 15 Gün 

Elma Nisan başlangıcı 20 Gün 

Kaynak: (Wali, 2016) 

 

Tablo 2. Bazı Sebzeler ve Bitkilerin Çiçeklenmesi Zamanı 

Bitkinin adı Çiçeklenme zamanı (ay) 

Yonca Nisan-Haziran 

Kavun ve karpuz Mayıs-Eylül 

Kabak ve salatalık Mayıs-Temmuz 

Bamya Temmuz-Ağustos 

Susam Ağustos- Eylül 

(Wali, 2016) 

Afganistan’da Bal Üretimi  

Bu ülke yaklaşık bir milyon arıcılık işletmesinin faaliyeti için uygun zemine sahiptir.  

Afganistan balı iyi tat ve lezzetinden dolayı iç ve dış piyasalarda rekabet görmektedir. 

Afganistan balının resmi şekilde ihracatı yapılmadığından dolayı bazen komşularda özellikle 

Pakistan’da proses edilerek ihraç edilmektedir. Arıcılık sektörü hastalık, geleneksel işletme 

şekli, arıcılık yapan kişilerin ülke dışına çıkmak zorunda kaldıkları, arıların neslinin 

geliştirilmediği, yıllarca devam eden savaşlar ve diğer olumsuzluklardan dolayı yeterince 

gelişmemiş ve ülke ekonomisine beklenen katkıyı sağlayamamıştır 

(https://da.azadiradio.com/a/25072068.html. 12.12. 2020). 

Afganistan’da yapılan tüm çabalara rağmen marketlerinde hala yurt dışında üretilmiş bal 

özellikle Amerika Birleşik devleti ve Avustralya’da üretilmiş ballar görülmektedir. 

(https://ariananews.af/fa/ 9.12.2020). Son 15 yılda Afganistan Ticaret Odasının yöneticilerinin 

iddiasına göre halı hazırda ülke Pazar ihtiyacının %60’nı ülkede üretilen bal karşılamaktadır. 

Ülkede üretilen balların bir kısmı yurtdışına ihraç edilmektedir. Afganistan’da son 15 yıl içinde 

bal üretimi ve satışı gelişmekte olduğu tespit edilmiştir.  Afganistan Tarım Bakanlığının 
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iddiasına göre ülkede ortalama bal üretiminin yıllık artışı %8,8’dir. 2016 yılının bal üretimi bir 

yıl öncesine göre %30 artış göstermiştir.  

Tarım Bakanlığının ileri sürdüğü rakamlara göre Afganistan’da 2003 yılında 410 ton bal 

üretilmiş, 2016 yılında 1864 ton bal üretilmiş, 2017 yılında ise 2144 ton bal üretilmiştir. Arıcılık 

sektörü ile ilgilenen kurumların verdiği bilgilere göre Herat, Hilmand, Nimruz, Ferah, Zabul, 

Gezne, Verdak, Bamyan, Daikundi, Logar, Kapisa, Kabil, Parvan, Baglan, Kunduz, Tahar, 

Badahşan, Paktia, Paktika, Host vilayetleri bal üretiminde ön sıralarda yer almaktadır. Yılda 

her ilde yaklaşık 4-5 bin kg bal üretilmektedir. Bu illerden Herat ilinde yılda 3500 kilogram bal 

üretilmektedir. Herat ilinde 50’den fazla arıcılık işletmesi faaliyet yapmaktadır. Tarım 

Bakanlığının iddiasına göre 100000 bal arısı 10 gün içinde 60 kg bal üretmektedir 

(http://khabarnama.net/blog/2016/06/26/honey-a-product-of-afghanistan/: 12.12.2020).  

Tablo 3. Afganistan’da Başlıca Bal Üretilen İller (2019 yılı) 

İller Bal miktarı 

Kandıhar 8000 kg 

Tahar 80 Ton 

Paktiya  900 Ton 

Kapisa 27 Ton 

Belh 15 Ton 

Herat 80 Ton 

Hilmend 26.6 Ton 

Tarım Bakanlığı: www.mail.gov.af, 17.12.2020. 

 

Ticaret Bakanlığının yöneticilerinin iddialarına göre Afganistan pazarının yılda 5 milyon 

kilogram bala ihtiyacı vardır. Bu miktardan %60’ı Afganistan içinde üretilir ve %40’ı ise 

yurtdışından ithal edilerek temin edilmektedir. Devlet kurumlarının ortaya koyduğu rakamlara 

göre 2013 yılında 144000 kg, 2014 yılında 94000 kg ve 2015 yılında 6600 kg bal ülkeye ithal 

edilmiştir. Günümüzde Afganistan, İran, Suudi Arabistan, Pakistan, bazı Avrupa ülkeleri ve 

ABD’den bal ithal etmektedir. Milli ve uluslararası kurumların bal üretimi ve ticaretinin 

desteklenmesi için birçok plan ve programlarının olduğu bilinmektedir. Çünkü bal üretimi ve 

ticaretinin gelişmesi istihdam ve ekonomik gelişmeye neden olacaktır 

(http://khabarnama.net/blog/2016/06/26/honey-a-product-of-afghanistan/: 12.12.2020). 

http://khabarnama.net/blog/2016/06/26/honey-a-product-of-afghanistan/
http://www.mail.gov.af/
http://khabarnama.net/blog/2016/06/26/honey-a-product-of-afghanistan/
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Standart laboratuvarların kuruluşu, arıcılık yapanların desteklenmesi, kalite kontrolünün 

yapılması, milli ve uluslararası fuarlarda katılmak gibi hususlar halkın bilgisini artırma ve 

istihdama katkı sağlamaya yardımcı olacak ve bal üretimi ile ticaretinin gelişmesine sebep 

olacaktır. Resmi kaynaklara göre günümüzde ülke genelinde 8640 kişi 20 ilde arıcılık ile 

uğraşmaktadırlar. Bu kişilerden 5000 kişi 50 kooperatif ve 5 sendika kapsamında faaliyet 

yapmakta ve geri kalanlar ayrı bir şekilde bu işte meşguller ve hayat geçimini bu yoldan elde 

ederler. Afganistan’da toplam 236000 arı kovanı mevcuttur ki bu rakam 300000 arı kovanına 

kadar arttırılabilir ama bu ülkenin bir milyon arı kovanına kadar kapasiteye sahip olduğu iddia 

edilmektedir (https://dari.wadsam.com/ 8.12.2020). Arıcılık son yıllarda bazı illerde iyice 

gelişmiştir, çiftçilerin arıcılığı tarım ürünlerin yanında iyi gelirli bir iş olarak söylediği 

bilinmektedir. Resmi kaynaklara göre ülkenin kuzey doğusunda Badahşan ve Tahar, Kuzeyinde 

Belh, merkezinde Bamyan, Batısında Herat, Doğusunda Nengerhar ve bazı diğer illerde arıcılık 

ve bal üretimi %30-%70 arasında bir artış göstermiştir (https://af.shafaqna.com/FA/374822. 

8.12.2020). 

Tablo 4. Afganistan’da yıllara göre bal üretim miktarı 

Yıllar Üretilen Bal Miktarı 

2003 410 Ton 

2009 1000 Ton 

2015 1876 Ton 

2016 1864Ton 

2017 2144 Ton 

2019 7000 Ton 

Tarım Bakanlığı, www.mail.gov.af., 16.12.2020. 

Tarım Bakanlığı tarafından günümüze kadar 2037 kovan bal arısı arıcılık yapanlara verilmiştir. 

Bu kapsamda 2016 yılında Tarım Bakanlığı arıcılık sektörünün gelişmesi ve kadınların 

istihdamını artırmak üzere ülke genelinde 2055 kadına 4110 kovan bal arısı ile arıcılık 

malzemeleri vermiştir. Afganistan’da son yıllarda arıcılığın gelişmesi için Tarım Bakanlığı 

tarafından değerli faaliyetler yapılmıştır. Bu faaliyetlerden birisi arıcılığı geliştirme projesidir. 

Bu proje Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen geliştirme projelerinden birisidir ki 2012 

yılında faaliyete başlamış ve Fransa geliştirme ajansı tarafından himaye edilmektedir. 

Afganistan’da geçenlerde bal süzme makinesi ve ambalajlama olmadığından dolayı arıcıların 

ürettikleri balı yurt dışındaki tacirlere ucuz bir fiyatta satmalarına sebep olmuştur. Bu proje 

https://dari.wadsam.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8E/
https://af.shafaqna.com/FA/374822.%208.12.2020
https://af.shafaqna.com/FA/374822.%208.12.2020
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kendine ait tüm faaliyetlerini bal üretimini arttırmak için, bu üretimleri dünya pazarına 

gönderilmesi, istihdamı arttırmak için özellikle uzak bölgelerde geliştirmiştir. Afganistan’da 

arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi projesi öncelikle Kabil’de, Nengerhar’da ve Kapisa’da üç 

arıcılık merkezini açmıştır ki bu yoldan arıcılık faaliyetini sağlam bir şekilde ilerlemesini 

sağlamaktadır. Bunun yanında Badahşan, Kapisa ve Gazni illerinde de kooperatifleri 

açmışlardır (https://dari.wadsam.com/8.12.2020). Diğer taraftan bal üretimi ve arıcılık 

faaliyetlerinin bilimsel olarak yapılması için devlet 2016 yılında 200 Ziraat Fakültesi ile 

Veterinerlik enstitüsünün öğrencilerine arıcılık sektörünün farklı bölümleri ile ilgili teorik ve 

pratik eğitim vermiştir. Ayrıca 300 memura arıcılık sektörü ve işletmecisine tozlaşma, anne 

arının bakılması, hâsıla toplaması ve kış döneminde arıların bakılması için eğitim verilmiştir. 

Ülkede bal üretimini artırmak, hukuki ve diğer sorunların çözümü için Arıcılık Milli Sendikası 

faaliyete başlamıştır. Ülkede arıcılık milli tüzüğü hazırlanmaktadır. Eğer Afganistan devleti ve 

uluslararası yardım kuruluşları tarafından arıcılık sektörü ile ilgili ilan edilen programlar 

sorunsuzca uygulanırsa bu ülke gelecek iki veya üç yıl içinde ülke pazarının ihtiyacı olan balı 

üretme imkânına sahip olacaktır. Bunlara rağmen arıcılık sektörünün gelişmesi ve üretilen balın 

etkili şekilde kullanılması için ciddi sorun ve sıkıntılar mevcuttur. Bal arısı sektöründe önde 

çıkan sorunların biri bal arılarının tedavisi için imkânların olmamasıdır. Tedavi imkanının 

olması bu sektördeki en önemli sorunlardandır. Bu sektördeki diğer bir sorun da ucuz ve 

kalitesiz balların yurtdışından ithal edilerek satılmasıdır. Arıcılık sektöründeki sorunların en 

önemlilerinden biri de bu alanda istifade edilecek alet ve ekipmanların geleneksel olmasıdır. 

Bu sorunların giderilmesi için devletin yardımcı olması gerekmektedir. Devlet ithal edilecek 

balların kalitesini kontrol etmeli ve ülkede üretilen ballar için ihracat yollarını bulmada özel 

sektöre yardımcı olmalıdır (https://www.darivoa.com/a/honeybee-afghanistan/3395250.html: 

8.12.2020). 

Tablo 5.Afganistan’da yıllara göre bal ithalatı 

Yıllar İthalat 

2013 144000kg 

2014 49000 kg 

2015 6600kg 

(https://www.darivoa.com/a/honeybee-afghanistan/3395250.html: 8.12.2020). 
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Arıcılık Afganistan’ın çoğu illerinde yaygındır, ama Nengerhar, Paktiya, Badahşan, Tahar ve 

Bağlan illerinde çok yaygın olduğundan dolayı bu iller ülkedeki bal üretiminin önemli bir 

kısmını sağlamaktadır. Bu illerde bal üretiminin artması sonucu 2012 yılından itibaren yurt 

dışından yapılan ithalatta 250000 kg’dan fazla bir azalma söz konusudur.   Afganistan’a 

şimdilik İran, Suudi Arabistan, Pakistan ve bazı diğer ülkeler hatta Avrupa Birliği ülkeleri ve 

Amerika’dan bal ithal edilmektedir (http://www.dailyafghanistan.com/opi 

nion_detail.php?post_id=142414/ 9.12.2020). 

Afganistan’da Arıcılık ile İlgili Mevcut Sorunlar 

Afganistan’da arıcılık sektörüne olumsuz etki eden bazı faktörler vardır ki bu sektörün 

gelişmesini yavaşlatmıştır. Bu faktörler aşağıdakilerden ibarettir. 

1-Hayatta kalma tehdidi 

 Arılar için çimenlerin azalması ve sonunda bitki örtüsü tahribatı ve orman yangının 

neden olur. 

 Zehirli ilaçların kullanılması.  

 Bitkileri koruma için çeşitli ilaçların kontrolsüz biçimde kullanması. 

2- Bal ticaretinin önündeki engeller 

 İlaçların kalıntısından izleme programı olmaması, güvenli laboratuvarlar ve teçhizatın 

olmaması 

 Ambalajlama ve proses hizmetleri az olduğu için balın kalitesi düşer. 

3- Bilgi eksikliği, beceri ve malumat 

 Arıcılık ile ilgili teknolojinin eksikliği 

 Arıcılara gereken bilgilerin verilmemesi ve eğitilmemesi 

4- Olumsuz politika ortamı 

5-Yurt dışından kalitesiz balların ithal edilmesi 

6-Birçok köyde, kasabada ve merkezden uzak yerlerde çiftçilerin arıcılık ve faydasını 

bilmiyorlar. Bahçıvan ve çiftçilere onların bahçe ve çiftliklerine arıcılığın önemi ve faydası 

anlatılmadıkça onlar arıların kendi çiftlikleri ve bahçelerinden faydalanmasına izin 

vermeyeceklerdir. Onlar arların kendi çiftliklerine zarar vereceğini düşünüyorlar hâlbuki arılar 

onların çiftlik ve bahçeleri için zararlı değil faydalıdır. Çiftçiler ve bahçıvanların kendi 
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çiftlikleri için arıların faydalı olduğunun bilinmediği arıcılığın gelişmesi için bir sorun teşkil 

etmektedir (Sakhizada, 2017). 

SONUÇ 

Arıların yetiştiriciliği ve arıların ürünlerin üretimi konusunda temel esas olan iklim şartları ve 

ballı bitkilerin örtüsünün uygun olması Afganistan açısından büyük bir şans olarak 

görülmektedir. Afganistan’ın doğal zenginliği arıcılık faaliyeti için çok uygundur, neyse ki 

buradaki modern alet-ekipman az kullanılmakta, bilgi eksikliği, sigorta sisteminin olmaması ve 

devlet tarafından çok az sayıda yardım edilmesinden dolayı bu faaliyet yeterli oranda 

gelişmemiştir.  Afganistan’ın tarımsal üretim değerinde arıcılık faaliyetlerinden elde edilen 

gelir son yıllarda önemli düzeyde artış göstermektedir. Afganistan’da ortalama bal üretiminin 

yıllık artışı %8,8’dir. Arıcılık faaliyetinde bulunmak için az bir sermaye ile başlamak mümkün 

olur. Afganistan’ın doğası ve mevcut flora arıcılığın gelişmesi için elverişlidir. Arıcılık faaliyeti 

ile çiftçi aileler hatta kadınlar belli bir sermaye düzeyine ulaşabilirler, bu yol ile aile 

ekonomisine yeterli derecede etkili olabilirler. Afganistan’da arıların farklı ırkları ile arıcılık 

yapmak mümkündür ama bu ırkların en verimlisi küçük arılardır. Geleneksel arıcılığın hâkim 

olduğu ülkede balın yan ürünü olarak bilinen ve ekonomik değeri daha ziyade olan bal mumu, 

arı sütü, arı zehri, polen gibi ürünler elde edilememektedir. Afganistan’da hala modern alet-

ekipman yaygın değildir. Bu ise arıcılık sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. 

Afganistan’da arıcılık işletmelerindeki sorunlar ve eksikliklerin giderilmesi durumunda arıcılık 

sektörü gelişir ve ülke ekonomisine arıcılık sektörünün katkısı daha çok olacaktır. Tarım 

Bakanlığının yetkililerine göre ülkede 11000 ton bal üretim kapasitesi mevcuttur. Bütün 

bunlara rağmen arıcılık sektörü bu sektör ile uğraşanların aile giderlerini karşılamaları için diğer 

tarım faaliyetlerine göre daha iyidir. Bu çalışmanın sonucunda Afganistan arıcılık için uygun 

olduğu tespit edilmiştir. Fakat yukarıdaki sorunların yanı sıra modern alet ve makinelerin 

olmaması, arıcılık sigortasının olmaması ve hasta arıların tedavisini yapılmaması gibi unsurlar 

bu sektörün gelişmesini yavaşlatmaktadır. 
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