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TÜRKİYE’DE AKDENİZ BÖLGESİ’NDE ANA ÜRÜNE UYGUN YERFISTIĞI 

ÇEŞİT VE HATLARININ BELİRLENMESİ 

 

 
Ahmet YENİKALAYCI (Orcid No: 0000-0002-4955-5723) 

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bil. Fak. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 

 

 

ÖZET 

Bu çalışma 2001-2004 yılları arasında 4 yıl süre ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde (Doğankent ve Taşçı lokasyonları) yürütülmüştür. Projede 

Akdeniz Bölgesi’nde ana ürüne uygun yerfıstığı çeşit ve hatlarının belirlenmesi amacıyla 

Amerika Birleşik Devletleri orijinli 80 yerfıstığı genotipi materyal olarak kullanılmıştır. 

Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada 

tohum ekimi 70 x 25 cm sıklıkta yapılmış, dekara 8 kg/da azot ve fosfor gübresi uygulanmıştır. 

Denemelerde bitkinin gelişme formu, tohum kabuğu rengi, çiçek rengi, kapsülde tohum sayısı, 

iç oranı, 100 tohum ağırlığı, bitki başına meyve sayısı, bitki başına meyve ağırlığı, meyve 

verimi, tohumda yağ oranı gibi özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Doğu 

Akdeniz Bölgesinde standart çeşitler Çom ve NC-7 yerfıstığı çeşitlerinden verim yönünden 

üstün performans gösteren GK-3 ve VAC-92R hatlarının ana ürün olarak yetiştirilebileceği 

saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, Arachis hypogaea l., çeşit, hat, meyve verimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 3 Proceedings Book 

 

DETERMINATION OF THE GROUNDNUT (Arachis hypogaea L.) VARIETIES AND 

LINES SUITED TO MAIN CROP IN THE MEDITERRANEAN REGION OF 

TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

This study was carried out between 2001-2004 in Eastern Mediterranean Agricultural Research 

Institute (Dogankent and Tasci locations). In the project, 80 groundnut genotipes originating 

from the United States of America were used as materials to determine groundnut varieties and 

lines suitable for the main crop groundnut product in Mediterranean Region. Experiments were 

carried out in a randomized block design with 3 replications. In the research, row spacing was 

70 x 25 cm and 80 kg ha-1 nitrogen and phosphorus fertilizers were applied. In the experiments, 

plant growth form, seed husk color, flower color, number of seeds in capsule, shelling 

percentage, 100 seed weight, number of pod per plant, pod weight per plant, pod yield and seed 

oil content were investigated. The results of the study showed that GK-3 and VAC-92R 

groundnut lines, which showed superior performance in terms of yield compared with the 

standard varieties Com and NC-7, could be grown as main crop in Eastern Mediterranean 

Region. 

 

Keywords: Groundnut, adaptation, cultivar, line, pod yield 
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GAP BÖLGESİNDE NAR YETİŞTİRME OLANAKLARI 

 

 

Lale TAŞ (Orcid No: 0000-0001-7113-0353) 

GAP Agricultural Research Institute, Şanlıurfa 

 

 

 

ÖZET 

Nar bitkisinin gen merkezi Akdeniz, Güney Kafkasya, Güney ve Batı Asya, Anadolu, İran, 

Afganistan’dır. Nar tarihte kültüre alınmış olan en eski üründür. Türk İstatistik Kurumu (TUİK) 

2019 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam nar üretimi 559.171 ton’dur,  meyve veren nar ağaç 

sayısı 13.739 adet, meyve vermeyen nar ağaç sayısı 2.420 adettir. Türkiye’de kişi başına düşen 

nar tüketimi ortalama 3,7 kg’dır. Türkiye’de ağaç başına 41 kg nar elde edilmektedir. 

Türkiye’de nar üretim miktarı bakımından Akdeniz bölgesinde 321.463 ton ile birinci sıradadır. 

Ege bölgesi 164.860 ton nar üretim miktarı ile ikinci sıradadır ve GAP (Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi) bölgesi ise 62.961 ton nar üretim miktarı ile üçüncü sıradadır. GAP bölgesinde 

Gaziantep ili 20.098 ton üretim miktarı ile birinci sıradadır, 13.890 ton üretim miktarı ile 

Adıyaman ili ikinci sıradadır ve 10.456 ton üretim miktarı ile Şanlıurfa ile üçüncü sırada yer 

almaktadır. Ülkemiz iklim koşulları nedeniyle nar üretimi için bir ülkedir. Nar birçok iklim 

şartlarında yetişebilir. Yıllık ortalama 500 mm yağış olan bölgeler nar yetiştiriciliği için 

uygundur. Narın antioksidan bakımında zengin olması ve birçok hastalıklardan korunmak için 

insanlar tarafından çok tüketilmektedir. Nar  (Punica granatum L.), daha çok taze, meyve suyu 

ve nar ekşisi olarak tüketimi tercih edilmektedir. Bu yüzden yıllar itibariyle ülkemizde nar 

yetiştiriciliği hızla artmıştır. Çalışmanın amacı GAP bölgesinde nar yetiştirme olanaklarını 

tespit etmek sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmektir. GAP bölgesindeki nar 

yetiştirme potansiyelini geliştirmek için hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Nar, nar yetiştirme olanağı, GAP, çözümler, antioksidan 
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POMEGRANATE GROWTH OPPORTUNITIES IN THE GAP REGION 

 

 

ABSTRACT 

The gene centre of the pomegranate plant is in the Mediterranean, South Caucasus, South and 

West Asia, Anatolia, Iran and Afghanistan. Pomegranate is the oldest cultivated product in 

history. Turkish Statistical Institute (TUIK), according to the 2019 total pomegranate 

production in Turkey is 559.171 tonnes, 13.739 Total number of fruiting pomegranate trees, 

pomegranate trees a fruiting number of 2.420 pieces. Turkey's average per capita consumption 

of pomegranate is 3.7 kg. It is obtained per 41 kg pomegranate tree in Turkey. Turkey in terms 

of the amount of pomegranate production in the Mediterranean region ranks first with 321.463 

tons. The Aegean region is in the second place with 164,860 tons of pomegranate production, 

and the GAP (Southeastern Anatolia Region) region is in third place with 62.961 tons of 

pomegranate production. In the GAP region, Gaziantep is the first with 20.098 tons of 

production, Adıyaman is the second with 13.890 tons of production, and Şanlıurfa with 10.456 

tons of production takes the third place. Our country is a country for pomegranate production 

due to climatic conditions. Pomegranate can be grown in many climatic conditions. Regions 

with an average annual rainfall of 500 mm are suitable for pomegranate cultivation. 

Pomegranate is widely consumed by people to be rich in antioxidants and to prevent many 

diseases. Pomegranate (Punica granatum L.) is consumed mostly as fresh fruit juice and 

pomegranate syrup. Therefore, pomegranate cultivation has increased rapidly in our country 

over the years. The study aims to determine pomegranate cultivation opportunities in the GAP 

region, to evaluate the problems and to develop solutions. It is aimed that improve the 

pomegranate growing potential in the GAP region. 

 

Keywords: Pomegranate, the opportunity to grow pomegranates, GAP, solitions, antioxidant 
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THE EFFECT OF DICLOFENAC SODIUM INJECTIONS ON CONCEPTION RATE 

FOLLOWING SHORT TERM PROGESTERON ADMINISTRATION IN 
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ABSTRACT 

The present study was aimed to investigate the effects of diclofenac sodium injections on the 

stimulation of oestrus and conception rate in Hungarian Merino ewes out of the season. In the 

study, 91 adult Hungarian Merino ewes were treated with vaginal sponge containing 60 mg 

medroxyprogesterone acetate for 7 days before the breeding season (May-June) (day-0) 

(Espanjavet-HIPRA). PMSG 500 IU (Oviser-HIPRA) was injected intramuscularly on the day 

of removal of the sponge (day-7). Ewes in oestrus were mated with a proven fertile Merino 

rams (ewe:ram ratio of 7:1). Then animals were divided into two treatment groups. In Group-1 

(Control, n=42) ewes were not subjected to any treatment. In Group-2 (DS, n=42) ewes were 

given 2.5 mg/kg diclofenac sodium (Diklovet, VETAŞ) intramuscularly on 9th and 10th day 

after post-mating. Pregnancies were determined with transrectal real time B Mod 

ultrasonography (Landwind P09) with linear rectal prob (6.5 MHz) on day 44-52 post-mating. 

The results obtained in the experiment showed that oestrus rates in all groups were 92.3% 

(84/91). The conception rates were 71.4% (30/42) in Control group and 76.2% (32/42) in DS 

group, respectively. These results revealed no significant differences between the groups 

(p˃0.05). In conclusion, following short-term progesterone administration out of the breeding 

season, diclofenac sodium injections intramuscularly on 9th and 10th day after post-mating had 

no positive effects on the conception rate.  

 

Keywords: Diclofenac sodium, merino ewe, medroxyprogesterone acetate, conception rate 
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SOME REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF RED KARAMAN EWES IN 

IĞDIR PROVINCE, TURKEY 
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ABSTRACT 

In this study, we aimed to determine some reproductive yield characteristics of Red Karaman 

ewes in Iğdır province, Turkey. Some reproductive and gynecological characteristics of Red 

Karaman ewes were recorded in 2018–2019 and 2019–2020. Clinically healthy 300 Red 

Karaman ewes and 15 Red Karaman rams aged 2–5 years were used. The SPSS® package 

program was used for statistical analysis. There was a statistical difference between duration of 

estrus of Red Karaman ewes during the breeding seasons of 2018 and 2019 (P=0.034). The year 

had no statistically significant effect on gestation length (P=0.219). In the study, estrus rates 

were 95% in 2018 and 97% in 2019 (P=0.211). According to the years (2018 and 2019), 

lambing rate was 90.7% and 92% (P=0.211), infertility rate was 3% and 5.26% (P=0.97), 

placental retention rate was 2.61% and 1.48% (P=0.351), metritis–endometritis rate was 8.19% 

and 6.57% (P=0.462), vaginal and uterine prolapse rate was 1.87% and 2.22% (P=0.779), 

follicular cyst rate was 1.33% and 0.67% (P=0.412), mastitis rate was 3.68% and 2.17% 

(P=0.296), insufficient milk production rate was 3.68% and 2.17% (P=0.469), abortion rate was 

3.20% and 4.5% (P=0.422), dystocia rate was 4.41% and 5.44% (P=0.580), lack of maternal 

instincts rate was 3.68% and 5.43% (P=0.324), respectively. In conclusion, as one of Turkey’s 

local gene resource, Red Karaman ewes adapt to harsh environmental conditions, show high 

reproductive performance, do not have many gynecological problems. 

 

Keywords: Birth, red karaman ewes, reproductive parameters 
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ÖZET 

Süt ineklerinde doğumdan önceki ve sonraki 3 haftalık zaman geçiş dönemi olarak 

adlandırılmaktadır. Bu dönem inekler için en kritik dönemdir. Kısırlık, süt veriminde azalma 

ve verim kayıplarıyla karakterize olan ketozis gibi metabolik hastalıklar geçiş döneminin en 

önemli problemidir. Ketozisin belirlenmesinde Beta-Hidroksibütirat (BHB) seviyesi ve Strip 

testler kullanılmaktadır. Bu çalışmada Vücut Kondisyon skoru (VKS) ile Ketozis arasında 

paralel bir ilişki olduğu ve postpartum dönemde düşük VKS’una sahip hayvanların ketozis 

riskinin daha az olduğu belirlenmiştir. 
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KETOSIS INCIDENCE RATE AND THE APPLICABILITY OF BCS METHOD IN 

ARDAHAN PROVINCE 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The 3-week period before and after calving in dairy cows is called the transition period. This 

period is the most critical period for cows. Metabolic diseases such as ketosis, which are 

characterized by infertility, decrease in milk yield and yield losses, are the most important 

problems faced in the transition period. Beta-Hydroxybutyrate (BHB) level and Strip tests are 

used to determine ketosis. In this study, it was determined that there was a parallel relationship 

between Body Condition Score (BCS) and ketosis, and that animals with low BCS in the 

postpartum period ran a lower risk of ketosis. 

 

Keywords: VKS method, Kars, ketosis 
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ÖZET 

Geçim kaynaklarından biri tarım olan ülkemizde tarımsal faaliyet yapan çiftçilerimizin, 

üreticilerimizin teknolojiye uyum sağlaması, tarımsal istatistiklerin tek bir veri tabanında 

toplanması ve tarımda veri izleme, tarım uygulamaları desteği sağlamak amacı ile Tarım ve 

Orman Bakanlığı Tarım reformu Genel Müdürlüğü tarafından 2008 Tarımsal İzleme ve Bilgi 

sistemi başlatılmıştır. Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi her türlü tarımsal faaliyetin tarımsal 

verilerinin tarım arazilerinin beşeri ve fiziksel gerçek koordinatları ile birlikte ortak bir veri 

tabanında toplanması, bunlar üzerinde amaca göre çeşitli analizlerin yapılması ve sonuçları 

tablo grafikler ve harita seklinde gösterilmesi için yapılmış bir sistemdir. Tarımsal İzleme ve 

Bilgi Sistemi, istatiksel verilerin değerlendirilmesi, toplumsal ve doğal kaynakların yönetimi 

konularında çok etkin çözümler sunmaktadır. Tarım Bilgi sistemi (TBS)farklı ve çok boyutlu 

bakış açılarından oluşan bir ağdır. Gerek çiftçilerin gerek kamu kuruluşlarının gerekse özel 

kullanıcılarının bilgiye en kolay ulaşmalarını sağlayacak olan yöntemler bütünüdür. Bu 

çalışmada Tarım izleme ve Bilgi sistemlerinin neler olduğu, uygulama yöntemleri ve etki 

dereceleri çalışılmıştır. Tarım Sektöründen elde edilen verilerinin dijital ortama aktarılması ile 

oluşan tarım bilgi sistemlerinin, tarım sektörü, kamu sektörünü, üreticiyi, tüketiciyi, idareciyi, 

müteşebbisi olumlu yönde etkilediği ve sektör için vazgeçilmez bir unsur olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal izleme ve bilgi sistemi, tarım bilgi yönetimi, TBS 
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AGRICULTURAL MONITORING AND INFORMATION SYSTEM 
 

 

 

ABSTRACT 

In our country where one of the livelihoods is agriculture, 2008 Agricultural Monitoring and 

Information System was initiated by the Ministry of Agriculture and Forestry General 

Directorate of Agricultural Reform, for our farmers and producers engaged in agricultural 

activities to adapt to technology, to provide them with agricultural practices support, in order 

to collect agricultural statistics in a single database and to monitor yield. Agricultural 

monitoring and information system is a system designed to collect agricultural data of all kinds 

of agricultural activities together with the location of agricultural lands in a common database, 

to make various analyzes on them according to the purpose, and to display results in the form 

of tables, graphs and maps. Agricultural monitoring and information system offers very 

effective solutions on evaluating statistical data and the management of social and natural 

resources. The Agricultural Information System is a network consisting of different and multi-

dimensional perspectives. It is a set of methods that will enable farmers, public institutions and 

private users to access information in the easiest way.In this study, what the Agricultural 

Monitoring and Information Systems are, their application methods and their degree of impact 

have been studied. It has been revealed that the agricultural information systems, which are 

formed by digitalizing the data obtained from the agricultural sector, positively affect the 

agricultural sector, the public sector, the producer, the consumer, the manager and the 

entrepreneur and are an indispensable element for the sector. 

 

Keywords: Agricultural monitoring and ınformation system, agriculture, ınformation 

management, TBS 
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ÖZET 

Son yıllarda, tüketicilerin katkısız veya doğal gıdalara olan taleplerindeki artış, gıda 

muhafazasında doğal katkı maddelerinin kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda bu 

çalışmanın amacı, her ev veya restoranın mutfağında bulunan basit ve doğal malzemelerle 

hazırlanan ev yapımı marinasyon sosunun tavuk kanat, but ve göğüs etlerinde Salmonella 

Typhimurium, Listeria monocytogenes ve doğal mikroflora üzerindeki antimikrobiyal etkisini 

belirlemektir. Mevcut çalışmada, marinasyon sosunun içerisinde Salmonella Typhimurium 

sayısının 24 saatte yaklaşık 4.0 log10 azaldığı, Listeria monocytogenes sayısında ise önemli bir 

değişiklik olmadığı bulunmuştur. Aynı marinasyon sosu kullanılarak marine edilmiş tavuk 

kanadı ve göğüs eti örneklerinde ise Salmonella Typhimurium sayısının kontrol grubuna göre 

sırasıyla 0,9 ve 1,4 log10 daha düşük olduğu bulunmuştur. Marinasyon sosunun tavuk kanatı, 

but ve göğüs eti örneklerin Listeria monocytogenes, total mezofilik aerobik bakteri ve 

psikrotrofik bakteriler üzerinde güçlü bir bakteriyostatik etki gösterdiği tespit edilmiştir. 

Muhafaza periyodunun sonunda, marine edilmiş but, kanat ve göğüs eti örneklerinde L. 

monocytogenes, TMAB ve psikrotrof bakteri sayılarının kontrol gruplarından 1.0-3.0 log10 daha 

düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; insanların mutfaklarında bulunan doğal 

malzemelerle hazırlayabilecekleri marinasyon soslarının, tavuk etlerinin mikrobiyolojik açıdan 

daha güvenilir olmasına olanak sağlayabileceği belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Tavuk eti ürünleri, Marinasyon, Salmonella Typhimurium, Listeria 

monocytogenes 
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FATE OF Listeria monocytogenes and salmonella TYPHIMURIUM IN HOMEMADE 

MARINADE AND ON MARINATED CHICKEN DRUMSTICKS, WINGS AND 

BREAST MEAT  

 

 

ABSTRACT 

In recent years, the increase in consumer demands for the products that are processed with 

natural additives has highlighted the use of natural substances in food processing and safety. 

For this purpose, the aim of this study is to determine the effect of homemade marinade that are 

prepared with the natural substances existing in every kitchens and restaurants on Salmonella 

Typhimurium, Listeria monocytogenes and natural microbiota of chicken wings, drumstick and 

breast meats. The results of this study revealed that the number of Salmonella Typhimurium 

decreased about 4.0 log10 in 24 h in marinade sauce, while no significant change was observed 

in the number of Listeria monocytogenes. The number of Salmonella Typhimurium decreased 

0.9 and 1.4 log10 in the marinated chicken wing and breast meat. Marinade has a strong 

bacteriostatic effect on Listeria monocytogenes, total mesophilic aerobic bacteria and 

psycrotrophic bacteria in the wing, drumstick and breast meats. The numbers of L. 

monocytogenes, TMAB and psychrotrophic bacteria in marinated groups were 1.0-3.0 log10 

lower than control groups at the end of the storage. The marinades that people can prepare with 

the natural ingredients existing in their kitchen would enable microbiologically more reliable 

chicken meats.   

 

Keywords: Chiken meat products, Marination, Salmonella Typhimurium, Listeria 

monocytogenes 
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ÖZET  

Kimyasal gübrelemenin çevreye olan zararlı etkileri dolaylı ve doğrudan etkiler olarak 

değerlendirilebilmesine rağmen, etki dereceleri ve süreleri daha fazla önem taşımaktadır. 

Gereğinden fazla ve uzun süreli gübre kullanıldığında; topraklarda tuzlanma, ağır metal 

birikimi, besin maddesi dengesizliği, mikroorganizma etkinliğinin bozulması, doğaya azot ve 

kükürt içeren gazların verilmesi, sularda nitrat birikimi, sera etkisi ve ozon tabakasının 

incelmesi gibi çevresel problemler oluşmaya başlamaktadır. Yoğun ve dengesiz bir şekilde 

kimyasal gübre kullanımında, çevre kirliliği ve doğan dengenin bozulması gibi önemli bir sorun 

ortaya çıkmaktadır. Bitkilerin iki temel besin kaynağı olan azot ve fosfor ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla kimyasal gübre kullanımı yerine, doğada bulunan azot ve fosforun 

mikroorganizmalar tarafından faydalı formlara dönüşmesini sağlamak, çevre sağlığı ve 

doğadaki döngü için oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, yoğun olarak yapılan kimyasal 

gübrelemeye alternatif doğal ve çevreci yaklaşım olarak bakteri uygulamalarının 

uygulanabilirliğinin değerlendirilmesidir.  
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ALTERNATIVE BACTERIA APPLICATIONS TO CHEMICAL FERTILIZATION 

IN CHICKPE (Cicer arietinum L.) CULTIVATION 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Although the harmful effects of chemical fertilization on the environment can be evaluated as 

indirect and direct effects, the effect degrees and durations are more important. When using 

excessive and long-term fertilizers; Environmental problems such as salinization, heavy metal 

accumulation, nutrient imbalance, deterioration of microorganism activity, release of nitrogen 

and sulfur-containing gases to nature, nitrate accumulation in water, greenhouse effect and 

thinning of the ozone layer are beginning to occur. In the intensive and unbalanced use of 

chemical fertilizers, an important problem arises such as environmental pollution and 

deterioration of the balance. Instead of using chemical fertilizers in order to meet the nitrogen 

and phosphorus needs of plants, which are two basic nutritional resources, it is very important 

for environmental health and the cycle in nature to ensure that nitrogen and phosphorus in 

nature are transformed into useful forms by microorganisms. The aim of this study is to evaluate 

the feasibility of bacterial applications as an alternative natural and environmental approach to 

chemical fertilization. 

 

Keywords: Fertilizer, environment, microorganism 
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TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMIN BENİMSENMESİ VE YAYILMASI 
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ÖZET 

Dünya’da organik tarım yapan 186 ülkede toplam 2.8 milyon organik tarım yapan üretici ile 

71.5 milyon hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. Türkiye’de Türk İstatistik Kurumu 

(TUİK) verilerine göre 2002 yılında organik tarımda üretilen ürün sayısı 150 iken 2018 yılı 

verilerine göre organik tarımda üretilen ürün sayısı 213’e yükselmiştir. Türkiye’de tüketicilerin 

bilinçlenmesi ve artan talebe göre ürün çeşitliliği organik tarıma başlangıç yılına göre artış 

göstermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) 2002 yılı 

verilerine göre Türkiye’de organik üretim yapan çiftçi sayısı 12.428 iken 2019 yılında çiftçi 

sayısı 53.782 yükselmiştir. 2002 yılı verilerine göre Türkiye’de organik üretim alanı 89.826,69 

hektar iken 2019 yılında ise üretim alanı 386.074 hektara yükselmiştir. 2002 yılı verilerine göre 

Türkiye’de toplam organik üretim miktarı 310.124,58 ton iken 2019 yılında toplam organik 

üretim miktarı ise 1.374.535,69 ton’a çıkmıştır. Bu rakamlara göre Türkiye’de Organik tarım 

hızla yayılmaktadır. Fakat Türkiye’nin sahip olduğu iklim koşulları ve verimli toprak yapısını 

göz önünde bulundurduğumuzda bu rakamların daha yüksek olması beklenirdi. Tarım ve 

Orman Bakanlığı Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) 2019 verilerine göre Türkiye’de geçiş 

sürecinde üretim yapan toplam çiftçi sayısı 20.763, geçiş süreci toplam üretim alanı 159.796 

hektar, geçiş süreci toplam üretim miktarı ise 655.930 ton’dur.  

 

Anahtar Kelimeler: Organik, organik tarım, benimseme, yayılma, organik ürün 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 17 Proceedings Book 

 

ADOPTION AND DIFFUSION OF ORGANIC AGRICULTURE IN TURKEY 

 

 

 

ABSTRACT 

Organic agriculture is carried out in an area of 71.5 million hectares with a total of 2.8 million 

producers doing organic agriculture in 186 countries in the world. In Turkey, the Turkish 

Statistical Institute (TUIK), while the number of products produced in organic agriculture in 

2002, according to data from 150 the number of products produced in organic agriculture, 

according to data for 2018 has increased to 213. Raising awareness of consumers in Turkey and 

a variety of products based on increasing demand shows an increase compared to the early years 

of organic farming. Ministry of Agriculture and Forestry Organic Farming Information System 

(OTBİS) in 2002, while the number of organic farmers in Turkey, 12.428 in the number of 

organic farmers has increased from 53.782 in 2019. According to data for 2002 organic 

production area of  89.826,69 hectares in Turkey, while in 2019 the production area has 

increased to 386.074 hectares. According to 2002 data, the total amount of organic production 

in Turkey 310.124,58 tons, while the total amount of organic production in 2019 has increased 

to 1.374.535,69 tons. Organic farming is spreading rapidly in Turkey, according to these 

figures. But if we keep that Turkey's climatic conditions and fertile soil structure has in mind it 

would be expected to be higher than these figures. Agriculture and Forestry Ministry Organic 

Farming Information System (OTBİS), according to 2019 data the total number of farmers 

engaged in production during the transition process in Turkey, 20.763, total production area of 

the transition period 159.796 hectares, while the total amount of production transition process 

is 655.930 tonnes. 

 

Keywords: Organıc, organic farming, adoption, diffusion, organic product 
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KARAKTERLERİN BELİRLENMESİ 
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ÖZET 

Araştırma, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye kampüsü uygulama alanında 2018 

yılının Ekim ayının ikinci haftasında tesadüf bloklarının bölünmüş parseller deneme desenine 

göre düzenlenip, 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede ana parselleri farklı baklagil türleri 

Yaygın fiğ (Selçuk 99), Macar fiğ (Tarm Beyazı) , Yem Bezelyesi (Gölyazı) çeşitleri alt 

parselleri ise 3 farklı hasat zamanı (%50 çiçeklenme dönemi, alt baklaların oluşum dönemi, alt 

baklaların dolum dönemi) oluşturmuştur. Çalışmada; ana sap uzunluğu, yeşil ot verimi, kuru ot 

verimi, ham protein oranı, ADF oranının etkisi istatistiki olarak önemli olmakla birlikte NDF 

oranında ise önemsiz bulunmuştur. Araştırmamda elde edilen sonuçlara göre; en yüksek bitki 

boyu değeri 221.17 cm ile yem bezelyesinin alt bakla oluşumu döneminden. yeşil ot veriminde 

en yüksek değere 2462.78 kg/da ile %50 çiçeklenme döneminde, kuru ot veriminde en yüksek 

değere 546.12 kg/da olarak alt bakla dolum döneminde, ham protein oranı karakterinde en 

yüksek oranın %27.34 ile %50 çiçeklenme döneminde,  ADF oranında en yüksek değere 

%39.94 ile yem bezelyesinde %50 çiçeklenme döneminde ve NDF oranında rakamsal olarak 

en yüksek değere ise %41.82 ile macar fiğinde alt bakla oluşumu döneminde elde edilmiştir. 

Bölgenin koşulları göz önüne alınıp ortaya konulan sonuçlar bir bütün halinde 

değerlendirildiğinde, yem bezelyesi türüne ait Gölyazı çeşidi, alt baklaların dolum döneminde 

hasat edilmesiyle yüksek verim ve kaliteli ot alınabileceği bir seçenek olacaktır. 
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DETERMINATION OF AGRICULTURAL CHARACTERISTICS IN VARIANT  

HARVEST (Vicia sativa L.), HUNGARY FEE (Vicia pannonica Crantz.)  

AND FEED PEA (Pisum sativum L.) 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In the field of application of Harran University Faculty of Agriculture Eyyubiye campus, the 

research was organized according to the trial pattern of split blocks of coincidence blocks in the 

second week of October 2018 and 3 repetitions. The main parcels in the experiment are different 

legume species (Common vetch (Selçuk 99), Hungarian vetch (Tarm White), Feed Pea 

(Gölyazı) varieties, 3 different harvest time (50% flowering period, the formation period of the 

lower beans, filling period of the lower beans) formed. Study; Although the effect of natural 

plant height, green grass yield, hay yield, crude protein ratio, ADF ratio was statistically 

significant and NDF ratio was found insignificant. According to the results obtained in my 

research; from the period of lower bean formation of the feed pea with the highest plant height 

value 221.17 cm. The highest value in green grass yield is 2462.78 kg / da at 50% flowering 

period, the highest value in dry grass yield is 546.12 kg / da in the lower bean filling period, the 

highest rate of crude protein character is 27.34% at 50% flowering period, ADF rate is the 

highest the highest value was obtained at the time of flowering in pea peas with 39.94% and 

numerically the highest value in NDF rate, and the formation of lower pods in the Hungarian 

vetch with 41.82%. Considering the conditions of the region and evaluating the results as a 

whole, the Gölyazı variety belonging to the feed pea type will be an option where high yields 

and quality herbs can be obtained by harvesting the lower beans during the filling period. 

 

Keywords: Legume species, green and dry grass yield, adf and ndf, crude protein ratio 
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ÖZET 

Kitin selülozdan sonra yeryüzünde en çok bulunan polisakkarittir. İngiltere’nin pamuk 

pazarında Japonya’ya rakip çıkmasıyla yeni arayışlara giren Japonya'nın çalışmaları sonucunda 

bulunmuştur. Böceklerin ve çeşitli deniz canlılarının dış iskeletinin yapı maddesi olan kitinin 

deasetilasyonu ile kitosan 1811 yılında keşfedilmiştir. Kitosan her alanda araştırılmış olup 

üstünde çalışılmadık çok az alan ve konu kalmıştır. Yenilebilir ambalajların yapımında da 

kullanılan kitosan plastik kullanımının azaltılması amacıyla kullanılabilmektedir. Çeşitli 

sıvıların temizlenmesinde ağır metal tutucu olarak kullanılmaktadır. Yine kitosanla yapılan 

çalışmalarda antibakteriyel etkili olduğu ve küf önleyici etkisi görülmüştür. Nem ve oksijen 

geçişini yavaşlatıcı etkisi kitosanla kaplanan bir besin maddesinin raf ömrünü uzatmada 

antioksidatif, antibakteriyel ve antimikotik etkisiyle beraber etkili olmuştur. Geçirgen yapısı 

sıcaklık kontrolünün sağlanmasında da etkili olmuştur. Sağlık alanında kolesterol düşürücü yağ 

emilimi azaltıcı, gastrit önleyici, yara iyileşmesini hızlandırıcı etkili olduğu gözlenmiştir.  

Hayvan beslenmesinde insan besini kadar araştırılmış olmasada kitosan yemlerde katkı 

maddesi olarak kullanılmıştır. Yumurtacı tavuklar ve broilerler üstünde denenen kitosanın 

yeme ilave edilerek hayvanlara tükettirilmiştir. Düşük dozlarda anormal hiçbir semptom 

gözlenmeyen kanatlılarda doz yükseldikçe yumurta ve canlı ağırlık kayıpları gözlenmiştir. 

Düşük dozlarda hayvan beslenmesinde kullanımında kolesterolü düşük et üretimi konusunda 

dikkat çekmiştir. Balık yemi üretiminde denenmesi sonucunda ise bazı balıkların büyümesini 

baskıladığı gözlenmiştir. Sığırların beslenmesinde ise Escherichia coli O157:H7 ya karşı yemde 

kullanılmıştır. Bunlar ve benzeri birçok konuda kitosan araştırılmış ve özellikleri ortaya 

konmuştur. Sadece hayvan beslenmesinde değil tarımsal ürün üretimi alanda biyokontrol 

amaçlı da kullanımı başarılı sonuçlar vermiştir. Bu literatür çalışmasında bir besin maddesi ve 

katkı maddesi olarak kitosanın gıdalarda ve yemde kullanımıyla ilgili araştırmalar tek bir 

kaynakta özetlenmesi amaçlanmıştır. Literatür çalışmasının sonucunda görülmüştür ki 

kitosanın endüstriyel alanda kullanımının artması çok çeşitli faydalarla beraber doğanın 

korunması yönünde de önem taşımaktadır. 
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USE OF CHITOSAN IN FEED AND FOOD FIELD 

 

 

ABSTRACT 

Chitin is the most abundant polysaccharide after cellulose. It has been found as a result of the 

studies of Japan, which has been looking for new rivals with Japan in the cotton market of 

England. Chitosan was discovered in 1811 with the deacetylation of chitin, the building material 

of the exoskeleton of insects and various marine creatures. Chitosan has been studied in every 

field, and there are very few areas and topics that have not been studied. Chitosan has been used 

in many areas from refining to coating to acidification of fruits and vegetables. It is used as a 

heavy metal holder for cleaning various liquids. Again, in studies conducted with chitosan, it 

has been observed that it has an antibacterial effect and an anti-mold effect. Its effect of slowing 

down the moisture and oxygen passage has been effective in extending the shelf life of a nutrient 

coated with chitosan, together with its antioxidative, antibacterial and antimycotic effects. Its 

permeable structure has also been effective in providing temperature control. It has been 

observed that it is effective in reducing cholesterol, reducing fat absorption, preventing gastritis, 

and accelerating wound healing. Although it has not been studied as much as human food in 

animal nutrition, chitosan has been used as an additive in feeds. Chitosan tested on laying hens 

and broilers was added to the feed and consumed by animals. Poultry that did not show any 

abnormal symptoms at low doses, lost egg and body weight as the dose increased. It has 

attracted attention in terms of meat production with low cholesterol when used in animal 

nutrition at low doses. As a result of experimenting in fish feed production, it has been observed 

that it suppresses the growth of some fish. Escherichia coli was used in feed against O157: H7 

in the feeding of cattle. Chitosan has been researched and its properties have been revealed in 

these and many similar subjects. Its use not only in animal nutrition but also in the field of 

agricultural product production for biocontrol purposes has yielded successful results. In this 

literature study, it is aimed to summarize the researches on the use of chitosan in foods and feed 

as a nutrient and additive in a single source and it has been seen as a result that the increase in 

the use of chitosan in the industrial field is also important in the protection of nature with various 

benefits. 
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ÖZET 

Bu retrospektif çalışmada, erkek ruminantlarda yaygın görülen ürogenital sistem hastalıklarının 

klinik olarak değerlendirilmesi ve tedavi sonuçlarının birlikte sunulması amaçlandı. Çalışma 

materyalini, 2014-2019 yılları arsında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan 

Hastanesi Cerrahi Polikliniğine getirilen ve üretral ürolitiazis (30), mesane rupturu (20), fimozis 

(15), parafimozis (23), postitis (15), balanitis (15), balanopostitis (30), penis tümörü (23) ve 

penis kırığı (18) tanısı konulan toplam 189 hasta oluşturdu. Tüm hastalara detaylı bir klinik 

muayeneyi takiben tanı konulduktan sonra her bir hastalık için uygun tedavi seçeneği belirlendi. 

Genel durumu iyi olan olgulara sedasyon (Ksilazin HCI) uygulandı ve operasyon bölgesinin 

ansepsi antisepsisi sağlandıktan sonra cerrahi işleme başlandı. Ürolitiazisli olgularda taşların 

genellikle üretrada ve post-skrotal bölgede lokalize olduğu görüldü. Mesane rupturunun da 

üretral ürolitiazise bağlı olarak şekillendiği anamnez bilgilerinden anlaşıldı. Fimozis, 

parafimozis, postitis, balanitis ve balanoposititis olgularının ise kötü ahır koşulları ve travmatik 

etkenler sonucunda meydana geldiği belirlendi. Operasyon sonrası dönemde hasta sahipleri 

hem aranarak hem de kontrole çağırılarak hastalar hakkında bilgi edinildi. Hastalardan 6 

tanesinin operasyondan 1 gün sonra öldüğü, 42 tanesinin iyileştikten sonra kasaplık olarak 

değerlendirildiği, 141 tanesinin ise tamamen sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Sonuç olarak erkek 

ruminantlarda farklı nedenlere bağlı olarak çeşitli ürogenital sistem problemleri 

gelişebilmektedir. Bunlar, bireysel hastalıklar olsa da zamanında ve uygun tedavi yapılmazsa 

tedavi giderleri karşılanamayacak boyuta ulaşabilir, hatta tedavi edilmeden hasta ölebilir. Bu 

da işletme giderlerini artırarak kar oranını düşürür. Bu çalışma ile her olguya özgü tedavi 

protokolü oluşturularak en etkili sağaltım yönteminin belirlenmesiyle hem iyileşme oranının 

yüksek olmasına hem de işletme giderlerinin de en aza indirgenmesine gayret edilmiştir.    
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CLINICAL EVALUATION OF COMMON UROGENITAL SYSTEM DISEASES IN 

MALE CATTLE 

 

ABSTRACT 

In this retrospective study, it was aimed to evaluate the common urogenital system diseases in 

male ruminants clinically and to present the results of the treatment together. The study material 

was brought to the Caucasian University Faculty of Veterinary Medicine Animal Hospital 

Surgery Outpatient Clinic between 2014-2019 and included urethral urolithiasis (30), bladder 

rupture (20), phimosis (15), paraphimosis (23), posthitis (15), balanitis (15), a total of 189 

patients diagnosed with balanoposthitis (30), penile tumor (23) and penile fracture (18). All 

patients were diagnosed following a detailed clinical examination, and the appropriate treatment 

option was determined for each disease. Sedation (Xylazine HCL) was applied to the patients 

whose general condition was good and the surgical procedure was started after the asepsis 

antisepsis of the operation area was provided. In cases with urolithiasis, it was observed that the 

stones were generally localized in the urethra and post-scrotal region. It was understood from 

the anamnesis that bladder rupture was also formed due to urethral urolithiasis. It was 

determined that phimosis, paraphimosis, posthitis, balanitis, and balanoposthitis were caused 

by bad barn conditions and traumatic factors. In the postoperative period, the owners of the 

patients were called and called for control, and information about the patients was obtained. It 

was learned that 6 of the patients died 1 day after the operation, 42 of them were considered as 

butchers after recovery, and 141 of them recovered completely. As a result, various urogenital 

system problems can develop in male ruminants due to different reasons. Even if these are 

individual diseases, if the treatment is not done in a timely and appropriate way, the treatment 

costs can reach a size that cannot be covered, and even the patient may die without treatment. 

These, increase operating expenses and decreases the profit rate. In this study, by creating a 

treatment protocol specific to each case and determining the most effective treatment method, 

it was tried to achieve a high recovery rate and minimize operating costs. 
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ÖZET 

Morfolojik özelliklere göre tip sınıflandırması, Siyah Alaca ırkı sığır sürülerde uygulanan 

seleksiyon programlarında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’deki Siyah Alaca 

Holstein ırkı ineklerde tip sınıflandırması açısından mevcut durumun belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu çalışmanın materyalini, 22 İl’de Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi 

46 süt çiftliğinde yetiştirilen 1395 baş Siyah Alaca Holstein ırkı inek oluşturmuştur. İneklerin 

tip sınıflandırması 23 sınıflandırmacı tarafından yapılmıştır. İneklerin tip sınıflandırması 

amacıyla yöntem olarak, Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR) tarafından yayınlanan 

sığırlarda konformasyon kayıtları hakkındaki standartlar kullanılmıştır. Her bir inek için 

referans olarak doğrusal tip özellikleri, vücut kusurları ve üstünlükleri değerlendirilerek bu 

bilgilere göre süt tipi, beden, ayak-bacak yapısı ve meme yapısı,  65 - 90 puan arasında değişen 

bir ıskala üzerinden puanlanmıştır. Süt tipi (%15), beden (%20), ayak-bacak yapısı (%25) ve 

meme yapısı (%40) puanları ağırlık katsayıları dikkate alınarak her bir inek için genel 

sınıflandırma puanı hesaplanmıştır. Her bir inek için hesaplanan sınıflandırma puanları,  zayıf 

(60-69), yeterli (70-74), orta (75-79), iyi (80-84), çok iyi (85-89) ve mükemmel (90 ve üzeri) 

olarak altı sınıf üzerinden ifade edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiki değerlerin hesaplanması ve 

Korelasyonların tahmini amacıyla SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Genel sınıflandırma 

puanı açısından zayıf, yeterli, orta, iyi, çok iyi sınıflarına ait frekanslar sırasıyla; %0.9, %10.0, 

%19.9, %49.5 ve %19.6’dır. İneklere ait genel sınıflandırma puanı ile meme yapısı puanı 

arasındaki ilişki pozitif yönde ve yüksek (r=0.836, p=0.00) bulunmuştur. Buna karşılık, süt tipi 

(r=0.462, p=0.00), beden (r=0.318, p=0.00), ayak-bacak yapısı (r=0.454, p=0.00) ilişki pozitif 

yönde ve meme yapısına göre düşük düzeyde bulunmuştur. Sonuç olarak, Holstein ırkı ineklerin 

tip sınıflandırmasında, meme yapısının, süt tipi, beden ve ayak-bacak yapısına göre genel 

sınıflandırma puanını daha fazla etkilediği tespit edilmiştir. 
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DETERMINATION OF THE CURRENT SITUATION FOR TYPE 

CLASSIFICATION ACCORDING TO THE 100 POINTS SYSTEM FOR HOLSTEIN 

FRIESIAN COWS IN TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

Type classification according to morphological features has an important place in the selection 

programs applied in Holstein Friesian (black and White) herds. In this study, it is aimed to 

determine the current situation for type classification for Holstein Friesian cows in Turkey. The 

material of this study was composed of 1395 Holstein breed cows raised in 46 dairy farms that 

are members of Cattle Breeders Association in 22 provinces. Type classification of cows was 

made by 23 classifiers. As a method for the type classification of cows, conformational record 

standards in cattle published by the International Committee of Animal Recording were used. 

Linear type characteristics, body defects and superiorities were evaluated as a reference for 

each cow, and according to this information, milk type, body, foot-leg structure and udder 

structure were scored on a scale ranging from 65 to 90 points. The general classification score 

for each cow was calculated by considering the weight coefficients of milk type (15%), body 

(20%), foot-leg structure (25%) and udder structure (40%) scores. Classification scores 

calculated for each cow are poor (60-69), adequate (70-74), medium (75-79), good (80-84), 

very good (85-89) and excellent (90 and above) It has been expressed over six classes. SPSS 

20.0 program was used to calculate descriptive statistical values and estimate correlations. In 

terms of general classification score, frequencies belonging to poor, adequate, medium, good, 

very good classes are respectively; 0.9%, 10.0%, 19.9%, 49.5% and 19.6%. The correlation 

between the general classificiation score of cows and udder structure score was positive and 

high (r = 0.836, p = 0.00). On the other hand, the relationship between milk type (r = 0.462, p 

= 0.00), body (r = 0.318, p = 0.00), foot-leg structure (r = 0.454, p = 0.00) was found to be 

positive and lower than udder. As a result, it was determined that udder structure affects the 

general classification score more than milk type, body and foot-leg structure in the type 

classification of Holstein cows. 
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ABSTRACT 

The common bean is a useful food source in the human diet. Leklek is a local variety of common 

bean (Phaseolus vulgaris L.) widely grown in Gülnar district of Mersin, but little known about 

this variety. In the present study, bacterial species from root nodules of this common bean 

variety were identified by PCR-amplified 16S ribosomal RNA (rRNA) gene and 16S-23S 

ribosomal DNA (rDNA) intergenic spacer (IGS) region and sequencing. The partial 16S rRNA 

gene and 16S-23S rDNA IGS sequences were submitted to the NCBI database (accession 

numbers MT967369, MT968518, respectively). Amplified sequences were used to construct a 

phylogenetic tree. Phylogenetic analysis based on the identified sequences showed that the 

isolate belonged to the genus Microbacterium and was closely related to Microbacterium 

paraoxydans. The findings presented here will provide a clue for understanding the role of this 

bacterium in nodule formation in leguminous plants Phaseolus vulgaris (variety Leklek). 
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ÖZET 

Klinik olarak pnömoni teşhisi konulmuş sığırlarda serum neopterin ve prokalsitonin seviyesinin 

belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada 1-4 yaşında, simental veya simental melezi ırkı sığır kan 

örnekleri kullanıldı. Klinik olarak öksürük, burun akıntısı, anoreksi, solunum güçlüğü 

şikayetiyle Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları kliniklerine getirilen, 

radyografi, anamnez ve klinik muayeneler sonucunda pnömoni teşhisi belirlenen sığırlar 

çalışmaya dahil edildi. Hasta 10 sığır ve sağlıklı 10 sığır kontrol grubu olmak üzere iki grup 

oluşturuldu. Tüm hayvanlardan jugüler venden 10 mL kan örneği bir defa jelli serum tüplerine 

alındı. Alınan serum örnekleri ticari ELİZA kitiyle ölçüldü. Neopterin seviyesi kontrol 

grubunda 14.16 (nmol/L) ve hasta grubunda 43.33 (nmol/L) olarak ölçüldü (p<0,05). 

Prokalsitonin seviyesi ise kontrol grubunda 29.73 (ng/mL) ve hasta grubunda 288.34 (ng/mL) 

olarak ölçüldü (p<0,05). Ayrıca total lökosit sayısı kontrol grubunda 8.75 (*103µL) ve hasta 

grupta 18.45 (*103µL) olarak belirlendi. Pnömonili grupta serum neopterin, prokalsitonin 

seviyeleri ile birlikte total lökosit miktarı da yüksek bulunmuştur. Enfeksiyon ile biyobelirteçler 

arasında pozitif korelasyon olduğu gözlendi. Sonuç olarak pnömoni teşhisi konulan sığırlarda, 

hasta grubun sağlıklı gruba oranla serum neopterin ve prokalsitonin seviyelerinin yüksek 

bulunması prognostik ve diagnostik açıdan önemli bulundu. 
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DETERMINATION OF SERUM NEOPTERIN AND PROCALCITONIN LEVELS IN 

CATTLE WITH PNEUMONIA 

 

 

 

ABSTRACT 

It was aimed to determine the serum neopterin and procalcitonin levels in cattle clinically 

diagnosed with pneumonia. In the study, blood samples of 1-4 years old, simental or simental 

cross breed cattle were used. Cattle, who were brought to Kafkas University Veterinary Faculty 

Internal Medicine clinics with clinical complaints of cough, nasal discharge, anorexia, and 

respiratory distress, and diagnosed with pneumonia as a result of radiography, anamnesis and 

clinical examinations were included in the study. Two groups were formed as the patient 10 

cattle and 10 healthy cattle control group. 10 mL of blood sample from jugular vein from all 

animals was taken into gel serum tubes once. Serum samples taken were measured with a 

commercial ELISA kit. Neopterin level was measured as 14.16 (nmol/L) in the control group 

and 43.33 (nmol/L) in the patient group (p <0.05). Procalcitonin level was measured as 29.73 

(ng/mL) in the control group and 288.34 (ng/mL) in the patient group (p <0.05). In addition, 

the total leukocyte count was 8.75 (*103µL) in the control group and 18.45 (*103µL) in the 

patient group. In the group with pneumonia, serum neopterin and procalcitonin levels were 

found to be high, as well as total leukocyte levels. A positive correlation was observed between 

infection and biomarkers. In conclusion, higher serum neopterin and procalcitonin levels in the 

patient group compared to the healthy group in cattle diagnosed with pneumonia were found to 

be important in prognostic and diagnostic terms. 
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ÖZET 

Gıda değeri olan hayvanlarda antibiyotik kalıntısını önlemek için, hedef türlerde kullanılan 

ilaçların uygun dozaj rejiminin ve dokulardan arınma sürelerinin belirlenmesi gerekir. Bu 

çalışmanın amacı, Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) 20 mg/kg doksisiklinin 

damar içi ve oral yolla tek doz uygulamasını takiben farmakokinetiği, 5 gün oral tekrarlı 

uygulamasını takiben doku kalıntı düzeyi ve dokulardan arınma süresini belirlemektir. 

Çalışmada sağlıklı, 102 adet (51 dişi, 51 erkek) japon bıldırcını kullanıldı. Plazma, karaciğer, 

böbrek, kas ve deri+yağ dokularında doksisiklin konsantrasyonları yüksek performanslı sıvı 

kromatografisi (HPLC)-UV kullanılarak belirlendi. Doku arınma sürelerini hesaplamak için 

WT 1.4 yazılım programı kullanıldı. Damar içi uygulamayı takiben ortalama eliminasyon 

yarılanma ömrü (t1/2ʎz), eğri altında kalan alan (EAA0-∞), total klirens (ClT) ve kararlı durum 

dağılım hacmi (Vdss) sırasıyla; 8.40 saat, 835.43 saat*µg/mL, 23.94 mL/saat/kg ve 0.24 L/kg 

olarak tespit edildi. Tek doz oral uygulamayı takiben t1/2ʎz, EAA0-∞, plazma doruk 

konsantrasyonu (Cdoruk) ve Cdoruk’a ulaşma süresi (Tdoruk) sırasıyla; 10.98 saat, 215.84 saat 

*μg/mL, 15.33 μg/mL ve 2 saat idi. Bıldırcınlarda oral biyoyararlanım %25.84 olarak tespit 

edildi. Tekrarlı (5 gün) oral uygulamalardan sonra en yüksek doksisiklin konsantrasyonu 

böbrek dokusunda bulundu. Avrupa Birliği tarafından kümes hayvanları için belirlenen 
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maksimum kalıntı limitleri (MRL) dikkate alınarak, doksisiklin kullanılan bıldırcınların insan 

tüketimine sunulması için beklenmesi gereken doku arınma süresi 6 gün olarak hesaplanmıştır. 
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PHARMACOKINETICS AND TISSUE RESIDUE LEVELS OF DOXYCYCLINE IN 

JAPANESE QUAILS (Coturnix coturnix japonica) 

 

 

ABSTRACT 

In order to prevent antibiotic residue in food-producing animals, it is necessary to determine 

the appropriate dosage regimen and withdrawal times of drugs used in target species. The aim 

of this study was to determine the pharmacokinetics of 20 mg/kg doxycycline following single 

intravenous and single oral administration, and tissue residue level and tissue withdrawal time 

after 5 days of repeated oral administration in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). In 

the study, 102 healthy Japanese quails (51 females, 51 males) were used. Doxycycline 

concentrations in plasma, liver, kidney, muscle, and skin+fat tissues were determined using 

high performance liquid chromatography (HPLC)-UV. The WT 1.4 software program was used 

to calculate tissue withdrawal times. Following intravenous administration, mean elimination 

half-life (t1/2ʎz), area under the concentration–time curve (AUC0-∞), total clearance (ClT) and 

volume of distribution at steady state (Vdss) were determined as 8.40 h, 835.43 h*µg/mL, 23.94 

mL/h/kg and 0.24 L/kg, respectively. Following single oral administration, t1/2ʎz, AUC0-∞, peak 

plasma concentration (Cmax), and time to reach Cmax (Tmax) were 10.98 h, 215.84 h*μg/mL, 

15.33 μg/mL, and 2 h respectively. The oral bioavailability was determined 25.84% in quails. 

The highest concentrations of doxycycline after 5 daily oral administrations were found in 

kidney. Considering the maximum residue limits (MRL) set for poultry by the European Union, 

the tissue withdrawal time that required to wait for human consumption of quails using 

doxycycline was calculated as 6 days. 
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ÖZET 

Buğday, içerdiği besin maddeleri bakımından insan beslenmesinde çok önemli bir yere sahip 

olmakla birlikte kullanım çeşitliliğinin yüksek olması bakımından tahıl ürünleri içerisinde 

yetiştiriciliği çok yoğun ve geniş alanlarda yapılan bir üründür. Günümüzde çevre kirliliği, artan 

nüfus ve sanayileşmeye bağlı olarak tarım alanları ağır metal kirliliğine maruz kalmakta ve 

yetiştirilen ürünlerin ağır metal içerikleri gün geçtikçe artmaktadır. Bitkilerin toksik ağır 

metalleri almaları ve bünyelerinde biriktirmeleri hem kendi gelişimlerini kısıtlamakta, hem de 

besin zinciri yolu ile alınan yüksek konsantrasyonlardaki ağır metaller nedeni ile insan sağlığı 

açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu araştırma 2017 yılında, Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı 

10 farklı köyde buğday ekimi yapılan kuru tarım alanlarından (Ataköy, Çetinler, Doyuran, 

Eşme, Eymirli, Fesliğen, Gözlüce, Halkalı, Tanrıverdi ve Yoldere) her köyden 3’er tekrarlamalı 

örnekleme yapılarak tanede ağır metal (Kadmiyum (Cd) ve Nikel (Ni)) kapsamlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Köylerden alınan buğday örneklerinde tanede alınabilir Cd ve Ni 

içerikleri FAO/WHO tarafından izin verilen sınır değerleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre, tane örneklerinde Cd içeriğinin ortalama 0.45 mg/kg olduğu; en düşük Gözlüce 

köyünden 5.43 mg/kg ve en yüksek Eymirli köyünden 7.16 mg/kg arasında değiştiği tespit 

edilmiştir. FAO/WHO verilerine bağlı olarak bitkilerde Cd üst sınır değeri 0.50 mg/kg olarak 

belirlenmiş; ve elde edilen verilere göre Doyuran köyünde (0,53 mg/kg), Eşme köyünde (0,54 

mg/kg), Eymirli köyünde (0,62 mg/kg) ve Tanrıverdi köyünde (0,59 mg/kg) sınır değenlerinin 

üstünde olduğu tespit edildiştir. Ni içeriklerinin ortalaması en düşük 5.43 mg/kg ve en yüksek 

7.16 mg/kg arasında değişmekte olup  6.32 mg/kg olarak tespit edilmiş. FAO/WHO verilerinin 

izin verilebilir sınır değeri 5.00 mg/kg olduğu, buğday tanesinde Ni içeriğinin tüm köylerden 

alınan örneklerde sınır değerlerinin üstünde olduğu belirlenmiştir. 
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DETERMINATION OF THE CADMIUM AND NICKEL CONTENTS OF THE 

WHEAT PLANTED IN DRY AGRICULTURAL AREAS IN KIZILTEPE REGION 

 

 

ABSTRACT 

Wheat has a very important place in human nutrition in terms of the nutrients it contains, 

besides, it is a product that is cultivated very intensely and in large areas in grain products due 

to its high usage variety. Today, due to environmental pollution, increasing population and 

industrialisation; agricultural areas are exposed to heavy metal pollution and the heavy metal 

content of the grown products is increasing day by day. The intake of toxic heavy metals by 

plants and their accumulation in their bodies both restrict their own development and pose a 

threat to human health due to the high concentrations of heavy metals taken through the food 

chain. This study was conducted in 2017 in 10 different villages (Ataköy, Çetinler, Doyuran, 

Eşme, Eymirli, Fesligen, Gözlüce, Halkalı, Tanrıverdi and Yoldere) in Kızıltepe district of 

Mardin aiming to determine the heavy metal (Cadmium (Cd) and Nickel (Ni)) contents in the 

grain. In the wheat samples taken from the villages, the available Cd and Ni contents in the 

grain were compared with the limit values permitted by FAO/WHO. According to the results 

obtained, the average Cd content in the grain samples is 0.45 mg/kg; and it was determined that 

the lowest was 5.43 mg/kg from Gözlüce village and the highest was 7.16 mg/kg from Eymirli 

village. Based on the FAO/WHO data, the upper limit value of Cd in plants was determined as 

0.50 mg/kg; and according to the data obtained, values were found to be above the limit in 

Doyuran village (0.53 mg/kg), Eşme village (0.54 mg/kg), Eymirli village (0.62 mg/kg) and 

Tanrıverdi village (0.59 mg/kg). The average of Ni contents was determined as 6.32 mg/kg 

ranging between the lowest 5.43 mg/kg and the highest 7.16 mg/kg. It was determined that the 

allowable limit value of FAO/WHO data is 5.00 mg/kg, and Ni content in wheat grain is above 

the limit values in samples taken from all villages. 

 

Keywords: Wheat, heavy metal, cadmium, nickel 

 

 

 

 

 

 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 33 Proceedings Book 

 

BAZI PATATES (Solanum tuberosum) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA 

KOŞULLARINDA VERİM VE VERİM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 
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ÖZET 

Bu çalışma, 2020 yıllında Şanlıurfa ili iklim koşullarında, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğüne bağlı, Gündaş araştırma istasyonunda beş patates (Niğde sarısı, Onaran 2015, 

Leventbey, Saruhan, Nahita) çeşidini bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi ve bölgeye en 

uygun verimli ve erkenci çeşidin tespit edilmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme tesadüf 

blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuş, parseller sıra arası 70 cm, sıra 

üzeri 30 cm ve parsel sıra uzunluğu 10 m olacak şekilde dört sıralı olarak düzenlenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; bitki başına yumru sayısı 6.6-8.7 adet,  bitki başına yumru ağırlığı 

844.7- 1075.5 g arasında, yumru çapları 52.2-64.4 mm arasında, ortalama yumru ağırlığı, 113.9-

149,9 g arasında, dekara yumru verimi ise 5199.9-6638.2 kg arasında değiştiği saptanmıştır. 

Nahita çeşidinden, Şanlıurfa koşullarında ortalama 6638.2 kg ile en yüksek verim elde edilmiş 

olup, en erkenci çeşit olduğu tespit edilmiştir.  
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DETERMINATION OF YIELD AND YIELD PARAMETERS OF SOME POTATO 

(Solanum tuberosum) VARIETIES UNDER ŞANLIURFA CONDITIONS 

 

 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine some of the agricultural characteristics and the most 

suitable and early species for the region of five potato varieties (Niğde sarısı, Onaran 2015, 

Leventbey, Saruhan, Nahita) at the Gündaş research station under the GAP Agricultural 

Research Institute under the climate conditions of Şanlıurfa province in 2020. The trial random 

blocks were set up in four replications according to the trial pattern, the plots were arranged in 

four rows with 70 cm row spacing, 30 cm row top and 10 m row length. According to the 

research results; The number of tubers per plant was 6.6-8.7, tuber weight per plant ranged 

between 844.7- 1075.5 g, tuber diameter between 52.2-64.4 mm, average tuber weight between 

113.9-149.9 g, tuber yield per decare ranged between 5199.9-6638.2 kg. The highest yield was 

obtained from Nahita variety with an average of 6638.2 kg da-1 and it was determined to be the 

earliest variety under Şanlıurfa conditions. 

 

Keywords: Sanlıurfa, patato, yield, variety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 35 Proceedings Book 
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KULLANIMI 
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ÖZET 

Arıcılık ülkemizde hızlı bir gelişim gösteren doğal denge ve tarımsal üretimin devamlılığını ve 

verimliliğini sağlayan çok önemli bir sektördür. Polen, propolis, bal mumu, arı zehiri ve arı sütü 

gibi ürünler bal dışında arıcılığın değerli ürünleri arasındadır. Arıcılık doğrudan veya dolaylı 

olarak ülkemize 1.6-2.4 katrilyon TL katkı sağlamaktadır. Arı zehiri, bal arıları tarafından 

öncelikle memelilere karşı koruyucu önlem olarak sentezlenmektedir. Arı zehiri renksiz ve 

asitli bir sıvıdır. Arı zehrinin yapısını enzim, polipeptit ve düşük moleküler ağırlıklı organik 

bileşenler oluşturur. Bileşiminde melittin adı verilen, birçok pozitif biyolojik etkiye ve nispeten 

düşük bir toksisiteye sahip olan aktif bir peptit bulunmaktadır. 26 amino asitten oluşan Melittin 

arı zehirinin kuru madde de yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır. Arı zehrinin antiviral, 

antibakteriyel, antifungal ve antikanser etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Arı zehiri yapısında 

%10-12 oranında Fosfolipaz A2(PLA2) enzimi bulundurmaktadır. Fosfolipaz A2, doğal 

lipidlerin hidrolizini katalize eden bir enzimdir.  Broyler beslemede yem katkı maddesi olarak 

kullanılan arı zehirinin; civcivlerde ölüm oranını azalttığı, immun sistemi güçlendirdiği, IgA 

düzeyini artırdığı, antioksidatif aktiviteyi artırdığı ve performansı iyileştirdiği ortaya 

konmuştur. Yapılan çalışmalar antimikrobiyel, antioksidan ve immun sistemi güçlendirici 

etkilere sahip olan arı zehrinin broyler beslemede önemli bir katkı maddesi olabileceğini 

göstermektedir. 
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USAGE OF BEE VENOM AS A FEED ADDITIVE IN BROILER NUTRITION 

 

 
 

 

ABSTRACT 

Beekeeping is a very important sector showing rapid development in our country and provides 

the natural balance and agricultural continuity and productivity. Products such as pollen, 

propolis, beeswax, bee venom and royal jelly are among the valuable products of beekeeping 

other than honey. Beekeeping contributes 1.6-2.4 quadrillion TL directly or indirectly to our 

country. Bee venom is synthesized primarily by honey bees as a protective measure against 

mammals. Bee venom is a colorless and acidic liquid. The structure of the bee venom is 

composed of enzyme, polypeptide and low molecular weight organic components. The 

composition contains an active peptide called melittin, which has many positive biological 

effects and a relatively low toxicity. Melittin, which consists of 26 amino acids, constitutes 

approximately 50% of the dry substance of bee venom. Bee venom has been shown to have 

antiviral, antibacterial, antifungal and anticancer effects. Bee venom contains 10-12% 

phospholipase A2 (PLA2) enzyme in its structure. Phospholipase A2 is an enzyme that 

catalyzes the hydrolysis of natural lipids. Bee venom used as a feed additive in broiler feeding; 

It has been shown that it reduces the mortality rate in chicks, strengthens the immune system, 

increases IgA levels, increases antioxidative activity and improves performance. Studies have 

shown that bee venom, which has antimicrobial, antioxidant and immune system strengthening 

effects, can be an important additive in broiler feeding. 

 

Keywords: Bee venom, apitherapy, broiler feeding, feed additive 
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ABSTRACT 

The present study was aimed to investigate the effects of carprofen injection on the stimulation 

of oestrus and conception rate in German Fawn (75%) X Hair (25%) Cross goats at the initiation 

of breeding season. In the study, 60 adult lactating German Fawn X Hair Cross goats were 

treated with vaginal sponge containing 60 mg medroxyprogesterone acetate for 17 days before 

the breeding season (June) (day-0) (Espanjavet-HIPRA). All goats 2 days before the sponge 

removal (day-15) 12,5 mg dinoprost tromethamine (Dinolytic High Concentration, ZOETIS) 

were injected intramuscularly, beside PMSG 400 IU (Oviser-HIPRA) injection intramuscularly 

on the day of removal of the sponge (day-17). Goats in oestrus were mated with a proven fertile 

bucks (goat:buck ratio of 7:1). Then animals were divided into two treatment groups. In Group-

1 (Control, n=30) ewes were not subjected to any treatment. In Group-2 (n=30) ewes were given 

1.4 mg/kg carprofen (Rimadyl XL, ZOETIS) intramuscularly on 14th day after post-mating. 

Pregnancies were determined with transabdominal real time B Mod ultrasonography (Hitachi 

EUB-405) with convex prob (3.5 MHz) on day 40-42 post-mating. The results showed that the 

oestrus rates in all groups were 100% (60/60). The conception rate were 80% (24/30) in Group-

1 and 80% (24/30) in Group-2, respectively. The results revealed that there were no significant 

differences between the groups (p˃0.05). In conclusion, long-term progesterone administration 

at the initiation of breeding season provides 100% oestrus rate but carprofen injection on 14th 

day after post-mating had no positive effects on the conception rate.  

Keywords: Carprofen, german fawn goat, medroxyprogesterone acetate, conception rate 
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ÖZET  

Bu araştırma, Kahramanmaraş’da incir genetik materyalinin seleksiyonu ve seçilen tiplerin 

karakterlerinin tanımlanması amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında yürütülmüştür. Tartılı 

derecelendirme yöntemine göre üstün puan alan 10 incir tipi seçilmiştir. Bu tiplerin morfolojik 

ve pomolojik özellikleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu tiplerden 46-İN-07, 46-İN-08 ve 

46-İN-10 tipleri meyve ağırlığı (sırasıyla, 82,30 g, 61,20 g ve 65,14 g), meyve şekli, boyun 

uzunluğu ve çapı, ostiolum açıklığı, kabukta çatlama ve kabuğun soyulma durumuna göre üstün 

olduğu saptanmıştır. Bu genotipler arasından 46-İN-03 ve 46-İN-04 genotipleri suda çözünür 

kuru madde (SÇKM) (%23) bakımından yüksek değer göstermiştir.  Bu seçilen tiplerden bir 

sonraki yıl çelikler alınacak ve köklendirilerek Doğu Akdeniz Geçit kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nde dikilerek koruma altına alınacak ve koleksiyon bahçesi kurulacak. Bu tipler 

ayrıca çoğaltılarak Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’nde de bir bahçe tesis edilecektir. Doğu 

Akdeniz Bölgesi incirin en önemli gen merkezlerinden birisidir. Bu nedenle, bu çalışma ile 

Kahramanmaraş il, ilçe ve köylerinde incir gen kaynakları belirlenmiş ve koruma altına alınmış 

olacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: İncir, seleksiyon ıslahı, genetik kaynaklar, Kahramanmaraş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 39 Proceedings Book 

 

SELECTION AND IDENTIFICATION AND OF FIG GENETIC MATERIAL UNDER 

KAHRAMANMARAS CONDITIONS 

 

 

ABSTRACT  

This study was carried out material to grown select and characterize the fig genotypes in 

Kahramanmaras during 2018 and 2019. According to the weighteddegreces method, 10 fig 

types taken the highest scores were selected. The phonological, morphological and pomological 

characteristics of them were investigated. In all of these types, 46 -İN-07, 46-İN-08 and 46-İN-

10 types have been found significant according to fruit weight (82,30 g, 61,20 g ve 65,14 g 

respecitively), fruit shape, fruit neck length, fruit skin cracks and fruit peel. Among these 

genotypes, the 46-IN-03 and 46-IN-04 genotypes showed high values in terms of water soluble 

dry matter (23%). In this research, the cuttings of selected fig types were taken and rooted and 

preserved in East Mediterranean Transitional Zone Agricultural Research of Institute a 

collection garden will be established.  These types will also propogated and planted in Erbeyli 

Fig Research Institute. Eastern Mediterranean Region is one of the genetic origin of figs. 

Therefore, with this study, fig gene resources will be determined in Kahramanmaraş province, 

district and villages and will be taken under protection. 

 

Keywords: Fig, selection breeding, genetic resources, Kahramanmaraş 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the effects of dietary walnut oil on growth 

performance and nutritional composition of Sea bream (Sparus aurata). At the beginning of the 

study 25 individual fish (initial mean weight: 25.30±0.86g) stocked into each tank as three 

replicates. Four experimental diets were formulated replacing fish oil (FO) with different levels 

of walnut oil (WO). Experimental diets were; WO 0%  as control (FO) group, containing 

substitution levels of, 33, 50, 68% WO. The fish were fed ad libitum by hand three times a day 

during 60 days. In order to determine the nutritional composition 30 fish were sampled at the 

beginning of the experiment. Same procedure was used at the end by taking 10 fish from each 

tank and samples stored at -200C until their nutritional analysis was carried out. Statistical 

analyses were made using SPSS and all differences were considered significant at P<0.05. At 

the end of the study, final body weight (FBW), specific growth rate (SGR) and feed conversion 

ratio (FCR) were determined. The growth performance of the two groups (FO: 59.29±6.39g 

and WO50: 60,67±4.68g) were found similar. But the last group (WO33: 57,53±5.56g and 

WO68: 56,36±5.62g) had lowest growth performance (P<0.05). As regards to FCR values in 

two group, FO (1.11±0.02) and WO50 (1.15±0.05) had similar utilization performance and 

better than the other groups. There was no difference found for the protein  ratio among the 

groups (P0.05). Lipid  ratios of the two groups (FO: 10.02±0.64% and WO33: 10,53±0.85%) 

were found similar and better than the other groups. As a result of the work, it is predicted that 

50% of WO can be added to sea bream (Sparus aurata) feed instead of FO when growth 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 41 Proceedings Book 

 

performance and feed evaluation are taken into account. However, it may be more appropriate 

to use 33% of WO instead of FO in terms of nutritional content. 

 

 

Keywords: Sparus aurata, walnut oil, nutritional composition, feed utilization 
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ÖZET 

Arı ürünü olarak bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri gibi ürünler elde edilmektedir. Bu 

ürünler, antibakteriyel, antiviral, antikanserojen, antioksidan, antiromatizmal gibi birçok etkisi 

olması itibariyle halk arasında birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Apiterapi adı 

verilen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri son zamanlarda gelişme göstermektedir. Propolis bal 

arıları tarafından eksudalardan toplanan karmaşık bir kimyasal yapıya sahip reçineli bir 

maddedir. Arılar propolisi kovan deliklerini mühürlemek ve kovanı mikroorganizmalardan 

korumak amacıyla kullanırlar. Antibakteriyel, antifungal, antioksidan ve yangı önleyici 

özellikleri mevcuttur. Propolisin bölgesel flora ve bitki kaynağına bağlı olarak 300’den fazla 

bileşene sahip olduğu düşünülmektedir. Fakat propolisin kimyasal yapısı henüz tam anlamıyla 

aydınlatılamamıştır. Bilindiği gibi antibiyotiklerin yem katkı maddesi olarak kullanımının 

yasaklanması sebebi ile antibiyotiğe alternatif doğal ürünlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu 

yüzden arı ürünlerinden biri olan propolis antibiyotiklere alternatif yem katkı maddesi kaynağı 

olarak güncel çalışmalarda ilgi odağı olmuştur. Propolisin yem katkı maddesi olarak kullanımı 

hayvanların yem tüketimini, canlı ağırlığını ve yemden yararlanma oranını artırarak performans 

üzerinde olumlu etki göstermektedir. Ayrıca antioksidan ve antimikrobiyal özelliğinden dolayı 

bağırsak sağlığı için faydalı olduğu görülmüştür. Bu derleme ile arı ürünü olarak propolisin 

biyoaktif özellikleri ve hayvan beslemede kullanımı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
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BIOACTIVE PROPERTIES OF PROPOLIS AS A BEE PRODUCT AND ITS USE IN 

ANIMAL NUTRITION 

 

 

 

ABSTRACT 

Products such as honey, pollen, propolis, royal jelly and bee venom are obtained as bee 

products. These products are used in the treatment of many diseases among the public due to 

their many effects such as antibacterial, antiviral, anticancer, antioxidant, antirheumatic. 

Treatment methods with bee products called apitherapy have been developing recently. Propolis 

is a resinous substance with a complex chemical structure collected from exudates by honey 

bees. Bees use propolis to seal hive holes and protect the hive from microorganisms. Propolis 

has antibacterial, antifungal, antioxidant and anti-inflammatory properties. Propolis is thought 

to have more than 300 components depending on the regional flora and plant source. But the 

chemical structure of propolis has not been fully elucidated yet. As it is known, the use of 

natural products alternative to antibiotics is becoming widespread due to the prohibition of the 

use of antibiotics as feed additives. Therefore, propolis, which is one of the bee products, has 

been the focus of interest in current studies as an alternative feed additive for antibiotics. The 

use of propolis as a feed additive has a positive effect on performance by increasing the feed 

consumption, live weight and feed utilization rate of animals. It has also been shown to be 

beneficial for gut health due to its antioxidant and antimicrobial properties. With this review, it 

is aimed to give information about the bioactive properties of propolis as a bee product and its 

use in animal nutrition. 
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ABSTRACT 

Tomato fruit is an important agricultural vegetable type due to its antioxidant-rich. Tomato 

seedlings in this study were produced by using the tissue culture laboratories, greenhouse, and 

fully controlled climate chambers of Tekirdağ Namik Kemal University Faculty of Agriculture, 

Agricultural Biotechnology Research and Production Unit. The seeds of Solanum lycopersicum 

L. cv. Rio Grande were germinated under in vitro condition containing 0MS nutrient medium 

and subsequently, node and hypocotyl explants were separated and transferred to MS nutrient 

medium containing different concentrations of plant growth regulators (1 BAP+0.2 NAA, 1.5 

BAP+0.2 NAA, 2 BAP+0.2 NAA, 1 TDZ+0.2 NAA, 2 TDZ+0.2 NAA). Callus development, 

shoot number, primary and secondary root number data were taken and evaluated after fifteen 

days. A high rate of callus formation was determined in both selected explants. In terms of 

shoot formation, an average of thirty-two shoots were obtained from the node explants and MS 

nutrient medium containing 1 TDZ + 0.2 NAA. The highest number of primary roots (17) and 

secondary roots (38) were detected in MS nutrient medium containing 2 BAP + 0.2 NAA and 

the node explants. Regenerated rooting shoots were transferred to pots after the thirty days of 

implementing. Contrary to expectation in this study, it was detected that in medium containing 

cytokine the explants demonstrate affinity to occur high amounts of root and callus. A 

maximum of two shoots occurred on each explant, the rooted shoots were transferred to pots 
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containing peat soil. The obtained seedlings by micropropagation method were kept in peat soil 

for ten days and then they were transferred to plantation area. As a result, it was determined 

that an average of two seedlings could be occurred in forty days by taking a single subculturing 

process from a tomato seed using plant tissue culture technique.  

 

Keywords: Benzylaminopurine, naphthaleneacetic acid, medium, regeneration 
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ÖZET 

Süt hayvancılığı ve besicilik yapılan işletmelerde ilk 2-3 haftalık dönemde önemli ekonomik 

kayıplara neden olan buzağı ishalleri bütün dünyada yaygın olarak görülmektedir. Sığır 

yetiştiriciliğinin önemli problemlerden olan buzağı ishalleri, yüksek mortalite ve morbidie ile 

seyrettiği için önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Buzağı ishallerinin en yaygın 

nedenleri olarak Escherichia coli, rotavirüs, coronavirüs, cryptosporidium ve salmonellaların 

olduğu ifade edilmekle birlikte çevresel koşullar, bakım ve beslenme de bu hastalığa neden 

olabilmektedir. Avrupa’da yeni doğan ishallerinde Rotavirus en sık karşılaşılan etkenler 

arasında yer almasına karşın bazı sürülerde Cryptosporidium parvum’un en yoğun görülen 

etken olduğu ve ilk günlerdeki buzağı ishallerinin %30’nu oluşturduğu bildirilmektedir. 

Cryptosporidiosis, Cryptosporiidae ailesindeki protozoon parazitler tarafından oluşturulan bir 

enfeksiyondur. Cryptosporidium’lar konakların gastrointestinal sisteminde mikrovillus kenar 

kısımlarında oluşan parazitofor vakuol içerisine yerleşir ve konakta sırasıyla merogoni, 

gamogoni ve sporogoni çoğalma dönemlerini geçirirler. Cryptosporidium parvum intraselluler 

ve ekstrastoplazmik bir protozoon parazittir. İnce veya kalınbağırsak hücreleri içinde yerleşim 

gösterdiğinden başta sığır, koyun ve insan olmak üzere pek çok canlıda sindirim sistemi 

enfeksiyonuna neden olmaktadır. Cryptosporidiosis enfeksiyonu, dışkı ile atılan ookistlerin su 

ve gıdalarla alınmasıyla oluşmaktadır. Cryptosporidiosiste İshal, Depresyon, dehidrasyon, 

anoreksi, halsizlik, karın ağrısı görülebilmektedir. Cryptosporidium enfeksiyonlarında klinik 

olarak kanlı olmayan bol sulu diyare görülmektedir. Ookistlerin alınmasını takiben 3-5 günde 

belirgin olarak ortaya çıkan klinik belirtiler, 4-18 gün kadar devam eder. Genç hayvanlar 

dışkıları ile daha fazla ookist attıklarından dolayı Cryptosporidiosisin bulaşmasında ve salgın 

hale gelmesinde önemli bir yere sahiptirler. Cryptosporidium enfeksiyonlarında morbidite oranı 

yüksek, mortalite oranı ise düşüktür. Hastalığın spesifik tedavisi bilinmemekle beraber 

antidiyaretikler, yem katkıları, rehidrasyon tedavisi gibi destekleyici tedavi uygulanır. Tedavi 
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masrafları, buzağılarda gelişme geriliği ve ölümler önemli ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Bu bildiride buzağı ishallerinde Cryptosporidium rolü değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Buzağı, ishal, cryptosporidiosis 

 

CRYPTOSPORIDIOSS IN CALVES WITH DIARRHEA 

 

ABSTRACT 

Calf diarrhea, which causes significant economic losses in the first 2-3 weeks in dairy farming 

and livestock farms, is common all over the world. Calf diarrhea, which is one of the most 

important problems in cattle breeding, causes economic losses due to its high mortality and 

morbidity. Calf diarrhea has a complex etiology and causes severe metabolic changes in patients 

such as dehydration, electrolyte imbalance and acidosis. Escherichia coli, rotavirus, 

coronavirus, cryptosporidium and salmonella are stated to be the most common causes of calf 

diarrhea. In addition to these, environmental conditions, care and nutrition can also cause this 

disease. Although Rotavirus is among the most common agents in neonatal diarrhea in Europe, 

Cryptosporidium parvum is reported to be the most common agent in some herds. It has been 

reported that 30% of calf diarrhea in the first days was Cryptosporidium. Cryptosporidiosis is 

an infection caused by protozoan parasites in the Cryptosporiidae family. Cryptosporidiums 

settle in the parasitophore vacuole formed in the margins of microvilli in the gastrointestinal 

system of the hosts and undergo the reproduction periods of merogonia, gamogony and 

sporogoni respectively in the host. Cryptosporidium parvum is an intracellular and 

extrastoplasmic protozoan parasite. Since it is located in small or large intestine cells, it causes 

digestive system infections in many living, especially cattle, sheep, and humans. 

Cryptosporidiosis infection occurs when oocysts shed with feces are ingested with water and 

food. Diarrhea, depression, dehydration, anorexia, weakness, and abdominal pain can be seen 

in cryptosporidiosis. Clinically, watery diarrhea, which is not bloody, is seen in 

Cryptosporidium infections. Clinical symptoms, which are evident in 3-5 days following the 

oocysts, continue for 4-18 days. Young animals have an important role in the contamination 

and outbreaks of Cryptosporidiosis since they shed more oocysts with their feces. The morbidity 

rate is high and the mortality rate is low in Cryptosporidium infections.Although the specific 

treatment of the disease is not known, supportive treatments such as antidiarrheal, feed 

additives, and rehydration therapy are used. Treatment costs, growth retardation and deaths in 
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calves cause significant economic losses. In this presentation, the role of Cryptosporidium in 

calf with diarrhea was evaluated. 

 

Keywords: Calf, diarrhea, cryptosporidiosis 
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ADROPİN HORMONUNUN METABOLİK ETKİLERİ 
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ÖZET 

Adropin, 2008 yılında Kumar tarafından obezitenin fare modellerinde karaciğer geni 

ekspresyonunun mikroarray analizi sırasında keşfedilmiştir. Adı, Latince “Aduro” ve “pinquis” 

kelimelerinden gelmektedir. Karaciğer ve merkezi sinir sisteminde ifade edilen Energy 

Homeostasis Associated Gene (Enho) tarafından kodlanan adropin, 76 aminoasitten oluşmuş 

ve 4499.9 Da moleküler ağırlığa sahiptir. Bu proteinin insanlar, fareler ve sıçanlardaki amino 

asit dizisi %100 aynıdır. Yarılanma ömrü henüz tanımlanmamış olmakla birlikte, yarı ömrünün 

kısa olduğu kabul edilmektedir. Adropin sekresyonunun düzenlenmesi tartışmalıdır. Yakın 

zamanda adropinin, hücre-hücre iletişimini modüle eden membrana bağlı bir protein olduğu 

bildirilmiştir. Kandaki adropin konsantrasyonları yaş ve vücut kitle indeksi ile ters orantılıdır. 

Erkeklerdeki adropin düzeyinin kadınlara göre daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Düşük 

adropin konsantrasyonları, insülin direnci ve dislipidemi gibi metabolik sendrom bileşenleri 

için bir risk faktörü olabilmektedir. Adropin sadece kan serumu ve plazmasında değil; beyin, 

beyincik, karaciğer, böbrek, kalp, pankreas, ince bağırsak, endotel hücreleri, kolostrum, peynir 

altı suyu ve süt gibi çeşitli dokularda ve vücut sıvılarında da tespit edilmiştir. Yapılan 

çalışmalarda adropinin; karbonhidrat-lipit metabolizması, metabolik hastalıklar, merkezi sinir 

sistemi fonksiyonu, endotel fonksiyonu ve kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkili olduğu öne 

sürülmektedir. Adropinin ana fizyolojik ve biyokimyasal etkileri; nitrik oksit 

biyoyararlanımının ve enerji homeostazisinin düzenlenmesi, lipojenik genlerin ekspresyonu, 

dislipidemi, hepatik steatoz, bozulmuş glikoz toleransı, insülin direncinin önlenmesi şeklinde 

sıralanabilmektedir. Ayrıca adropin, kan akışını ve kılcal yoğunluğu artırır ve endoteliyal 

hücreler için koruyucu bir role sahiptir. Bu çalışmada; adropin hormonunun yapısı, fizyolojik 

ve biyokimyasal özellikleri ele alınarak, bu peptit hormonunun hastalıklar ile ilişkisini 

inceleyen güncel çalışmalar derlenmiştir. 
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METABOLIC EFFECTS OF THE ADROPIN HORMONE 

 

ABSTRACT 

Adropin was discovered by Kumar in 2008 during the microarray analysis performed to 

determine expression of obesity in the liver genes of mice models. The name is a combination 

of the Latin words “aduro” and “pinquis”. Encoded by the Energy Homeostasis Associated 

Gene (Enho) in the liver and the central nervous system, adropin consists of 76 amino acids and 

has a molecular weight of 4499.9 da. The amino acid chain of this protein is 100% the same in 

mice, rats, and humans. While its half-life has not been defined yet, it is believed to be relatively 

short. The regulation of adropin secretion is still a subject of discussion. A recent study has 

reported adropin as a protein attached to the membrane which modulates cell-to-cell 

communication. The adropin concentration in the blood is inversely proportional to the age and 

the body mass index. Adropin levels in males were also reported to be higher compared to 

females as well. Lower than normal adropin concentration can be a risk factor in various 

metabolic syndrome components, like insülin resistance and dyslipidemia. Adropin has been 

isolated from not only the blood serum and plasma, but also from various tissues and bodily 

fluids like the cerebrum, cerebellum, liver, kidneys, heart, pancreas, small intestines, 

endothelial cells, colostrum, whey, and milk. Many studies have suggested that adropin is 

related to carbohydrate-lipid metabolism, various metabolic disorders, functions of the central 

nervous system, endothelial functions, and cardiovascular diseases. The main physiological and 

biochemical effects of adropin are the mediation of nitric oxide bioavailability and the energy 

homeostasis, expression of the lipogenic genes, dyslipidemia, hepatic steatosis, and prevention 

of deficiency in glucose tolerance and insulin resistance. Furthermore, adropin has a protective 

role for the endothelial cells as it increases the blood circulation and capillary condensation. In 

the present study, the physical structure and physiological and biochemical properties of 

adropin were discussed, and a review of the current studies that have investigated the 

relationship of this peptide hormone with various diseases was provided. 

 

Keywords: Adropin, hormone, insulin resistance, metabolic syndrome 
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KAYSERİ İLİNDE YETİŞTİRİLEN KİMYON POPULASYONLARININ SABİT YAĞ 

ORAN VE BİLEŞENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Kimyon Umbelliferae familyasına ait, yaygın olarak öğütülmüş meyveleri baharat olarak 

kullanılan bir bitkidir. Kayseri ilinde son yıllarda kimyon tarımı yaygınlaşmış ve ekim yapılan 

araziler artmaya başlamıştır. Bu çalışma 2018 yılında Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvarında 

yürütülmüştür. Çalışmada Kayseri ilinde üretimi yapılan beş adet Kimyon populasyonu 

materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada kimyon meyvelerinden elde edilen sabit yağın 

bileşenleri gaz kromotografi (GC) cihazında incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışmada sabit 

yağ oranı % 9.44-13.71 arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek sabit yağ oranı P3, en düşük 

ise P2 populasyonundan elde edilmiştir. Yapılan sabit yağ bileşen analizi sonucunda yedi adet 

sabit yağ bileşeni tespit edilmiş olup, bu bileşenlerden petroselinik asit ana bileşen olarak 

bulunmuştur. Bu bileşeni sırasıyla linoleik asit ve palmitik asit izlemiştir. Ana bileşen olarak 

petroselinik asit en fazla P4, en düşük ise P1 populasyonundan elde edilmiştir. Linoleik asit ve 

palmitik asit oranları sırasıyla en fazla P1 ve P2 populasyonlarından elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kimyon, sabit yağ oranı, sabit yağ bileşeni, petroselinik asit, linoleik asit 
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COMPARISON OF CRUDE OIL CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITIONS 

OF CUMIN POPULATIONS GROWN IN KAYSERI PROVINCE 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Cumin is a plant belonging to the Umbelliferae family, with widely ground fruits used as a 

spice. In the province of Kayseri, cumin cultivation has become widespread in recent years and 

the cultivation areas have started to increase. This study was conducted in 2018 in the Field 

Crops Department laboratory. Five cumin populations produced in Kayseri province were used 

in the study. In the study, the fatty acid compositions of cumin fruits were examined and 

compared in gas chromatography (GC) device. The crude oil content in the study varied 

between 9.44-13.71%. The highest crude oil content was obtained from the P3 population and 

the lowest from the P2 population. As a result of the fatty acid compositions analysis, seven 

components were determined, and among these components, petrocelinic acid was found as the 

main component. This component was followed by linoleic acid and palmitic acid, respectively. 

The highest petrocelinic acid content was obtained from P4 and the lowest from the P1 

population. The highest linoleic acid and palmitic acid contents were obtained from P1 and P2 

populations, respectively. 

 

 

Keywords: Cumin, crude oil content, fatty acid compositions, petroselinic acid, linoleic acid 
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BAZI ŞEKER MISIRI ÇEŞİTLERİNİN (Zea mays saccharata Sturt) TAZE KOÇAN 

VERİMİ VE BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLERİ 
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ÖZET 

Bu çalışma, 2017 yetiştirme sezonunda GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı 

Talat Demirören araştırma istasyonunda beş şeker mısırı çeşidi ile tesadüf blokları deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Bazı şeker mısırı çeşitlerinin taze koçan verimi 

ve bazı agronomik özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada taze koçan 

verimi ve bazı agronomik özellikler (Tepe ve koçan püskülü çiçeklenme gün sayısı, ilk koçan 

yüksekliği ve bitki boyu) incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; taze koçan veriminin, 

769.05 - 1185.72 kg/da, bitki boyunun, 111.25 - 150.93 cm, ilk koçan yüksekliğinin, 34.85 - 

53.85 cm, tepe püskülü çiçeklenme gün sayısının, 52 – 54 gün ve koçan püskülü çiçeklenme 

gün sayısının ise 61.17 – 63.33 gün arasında değiştiği belirlenmiştir. Genel anlamda hem taze 

koçan verimleri hemde agronomik özelliklerin düşük değerler aldığı tespit edilmiştir. Araştırma 

sunulu bildiri şeklinde sunulacaktır. 
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SOME SWEET CORN VARIETIES (Zea mays saccharata Sturt)  FRESH COB YIELD 

AND SOME AGRONOMIC TRAITS 

 

 

 

ABSTRACT 

This research was conducted with five sweet corn varieties at Talat Demirören Research Station 

which is affiliated to GAP Agricultural Research Institute Directorate in 2017 growing season 

according to a randomized complete block design with there replications. It was conducted to 

determine the fresh cob yield and some agronomic proporties of some sweet corn varieties. 

Fresh cob yield and some agronomic characteristics (tasseling and silking day number, first cob 

length and plant height) were investigated in the study. According to the research results, it was 

determined that fresh cob yield,  plant height, first cob length, tasseling day number and silking 

day number ranged from 769.05 - 1185.72 kg/da-1, 111.25 - 150.93 cm, 34.85 - 53.85 cm, 52 – 

54 day and 61.17 – 63.33 day respectively. In general, it was determined that both fresh cob 

yields and agronomic traits have low values. 

 

Keywords: sweet corn, fresh cob yields, heat 
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GİRİŞ 

Şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt) insan tüketimi ve gıda endüstrisi hammaddesi 

için bütün dünyada üretimi yapılmaktadır. Dünyada üretilen şeker mısırının % 20’si insanların 

tüketimi, % 80’i ise gıda sanayisinde kullanılmaktadır  (Szymanek, 2012). Şeker mısır tanesinin 

yaklaşık % 70 su diğer kalan kısmı kuru maddeden oluşmaktadır. Kuru maddenin yaklaşık % 

80’i hidrokarbonlardan, % 13-14’ü proteinden ve % 2-3’ü diğer maddelerden oluşmaktadır. 

Şeker mısırı önemli oranda lutein, zeaksantin ve diğer karotenoidleri içermektedir. Şeker mısırı 

bol miktarda antioksidan ve karotenoid içerdiğinden dolayı, dünyada yaygın olarak sağlıklı 

besin olarak tüketilmektedir (Szymanek, 2012). Dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon/ha alanda 

şeker mısırı tarımı yapılırken, toplamda bu alandan yaklaşık 18 milyon/ton üretim 

yapılmaktadır. Dünyada birim alandan ortalama 1300 kg/da taze şeker mısır elde edilmektedir 

(Anonim, 2019). Dünyaya oranla ülkemizde şeker mısır üretimi, iç piyasa taleplerinde yetersiz 

kalmaktadır. Şeker mısır, Ege, Marmara ve Türkiye'nin batı kesimlerinde yoğun olarak 

sözleşmeli tarım modeli ile üretilmesine rağmen, Üretilen şeker mısırı ülkemizin iç talebini 

karşılayamamaktadır. Bu nedenle eksik olan ihtiyacını ithal ederek karşılamakta ve buda döviz 

kaybına sebep olmaktadır. Ülkemizde şeker mısırı ekim alanlarının az olmasının farkı sebepleri 

vardır. Bu sebepleri sıralayacak olursak; şeker mısırın yeterince tanınmamış olması, hasattan 

sonra kısa sürede tadını kaybetmesi, pazarlama sorunları, konserve ve dondurulmuş olarak 

sanayide kullanımının yaygın olmamasıdır. Bununla beraber son yıllarda üreticilerin farklı 

ürünleri yetiştirme arayışına girmesi, hibrit çeşitlerin ıslah edilmesi ve özellikle turistik 

bölgelerimizde taze olarak tüketiminin artmasıyla ekim alanı genişlemeye başlamıştır. 

Ülkemizde hem ekim alanlarını hemde birim alan verimlerini artırmak için agronomik 

araştırmalar yürütülmektedir (Sezer ve Köycü, 1995; Anıl ve Sezer, 2003; Kara ve ark., 2013). 

Denemenin yürütüldüğü Şanlıurfa da yoğun şekilde atdişi ve sert mısır tarımı yapılmaktadır. 

Bölgede yaşanan yüksek sıcaklıklardan dolayı, mısır tarımı ikinci ürün koşullarında yapılmakta 

ve ekim zamanı ötelenmektedir. Bölgede şeker mısırı tarımı yok denecek kadar az alanda 

yapılmaktadır. Bölgede ki ekim alanları azlığının en büyük sebeplerinin sıcak ve kuru iklim 

koşulları olduğu düşünülmektedir. Yüksek sıcaklık ve düşük nisbi nem değerlerinin şeker mısırı 

bitkilerinin gelişimini aksattığı ve bu aksamanın verim ve verim komponentlerinde olumsuz 

yansıdığı bildirilmiştir (Atar ve Kara, 2017). Şeker mısırı yetiştiriciliği açısından optimum 

sıcaklık aralığının 16 – 24 0C arasında, minimum sıcaklığın 10 0C’ın altına düşmemesi ve 

maksimum sıcaklığın 34 0C’in üstüne çıkmaması gerektiği rapor edilmiştir ( Smith ve ark., 

2019). GAP bölgesinde şeker mısır üretim miktar azlığı dikkate alınarak, bu araştırma bazı 
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şeker mısır çeşitlerinin bölge koşullarında taze koçan verimleri ve bazı agronomik özelliklerini 

belirlemek amacıyla yürütülmüştür.  

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Talat Demirören araştırma istasyonu deneme alanından alınan toprak numunelerinin 

analizleri neticesinde, organik madde oranı % 1’in altında iken mikro elementler, pH ve Ec 

değeri bitki gelişimi açısından kabul edilir sınırlarda bulunmuştur (Çizelge 1).  

 

Çizelge 1: Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 
Toprak Derinliği (cm) 0-30 30-60 

Ec (dS m)  0.71 0.69 

pH  7.40 7.50 

Kireç oranı (%) 21.0 22.78 

Toplam P  (kg/da-1) 6.43 6.10 

Toplam K (kg/da-1) 260.0 270.20 

Organik madde oranı (%) 0.73 0.91 

Cu (mg kg-1) 1.34 1.38 

Mn (mg kg-1) 4.66 4.35 

Fe (mg kg-1) 5.56 5.50 

Zn (mg kg-1) 1.40 1.25 
*: Deneme alanı toprağı GAPTAEM Toprak Laboratuvarı’nda analiz edilmiştir 

 

Denemenin yürütüldüğü 2017 yılı yetiştirme sezonunda özellikle temmuz ve ağustos aylarında 

aylık ortalama sıcaklıkların 40 oC’yi geçtiği ve bu sıcaklıkların bitki gelişimini olumsuz 

etkilediği görülmüştür. Deneme yılı ve uzun yıllar ortalama nisbi nem oranları % 40’ın altında 

seyrettiği tespit edilmiştir. Araştırmanın yapıldığı yılda kuru hava koşulları hakim olmuştur 

(Çizelge 2).  

Çizelge 2. Deneme alanına ait meteorolojik veriler (Anonim, 2017) 

Aylar Ort. Sıcaklık (°C) Ort. En Yüksek Sıcaklık (°C) Ort. En Düşük Sıcaklık (°C) Ort. Nisbi Nem (%) 

 2017 Uzun yıllar 2017 Uzun yıllar 2017 Uzun yıllar 2017 Uzun yıllar 

Mayıs 22.9 22.1 30.1 28.6 16.2 15.2 39.0 38.8 

Haziran 29.7 28.1 36.4 34.6 22.4 20.5 27.0 35.0 

Temmuz 34.2 31.9 41.3 38.7 26.7 24.2 22.9 32.3 

Ağustos 32.2 31.3 39.4 38.3 24.9 23.9 35.7 31.4 

Eylül 29.6 26.8 36.9 33.9 22.6 19.9 28.8 29.9 

Ekim 20.5 20.2 27.3 27.1 15.1 14.5 36.9 43.1 

Kasım 13.4 12.8 19.0 18.7 9.2 8.4 56.0 64.8 

Ort. 26.1         24.7 32.9        31.4 19.6       18.1 35.2     39.4 

 

Denemede kullanılan ŞADA kodlu hibrit şeker mısır çeşitleri, Mısır Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’ne, BATEM TATLI çeşidi ise Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait 

olup toplamda deneme setinde 5 farklı şeker mısır çeşidi kullanılmıştır. Araştırma; GAP 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Talat Demirören Araştırma İstasyonunda 

tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 2017 yılında yürütülmüştür. Sıra 
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arası 70 cm ve sıra üzeri 18 cm olmak üzere her parsel 5.0 m x 2,8 m = 14.0 m2 ve 4 sıralı 

olacak şekilde planlanmıştır (Atar ve Kara, 2017). Deneme, Haziran ayının son haftasında 

ikinci ürün koşullarında 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 (Atar ve Kara, 2017). Azotun yarısı ve fosforun tamamı ekim ile beraber, geriye 

kalan azot gübresi V4-V6 dönemi ve bitkiler diz boyuna geldiğinde ikici defa uygulanmıştır. 

Bitki çıkışları için bütün parsellere yağmurlama sulama uygulandıktan sonra, kritik gelişme 

dönemlerinde 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 

yapılmıştır. Çeşitlere göre değişmekle beraber her çeşidin süt olum döneminin sonunda taze 

koçan hasatları yapılmıştır (Kara, 2011). Tepe ve koçan püskülü çiçeklenme gün sayısı 

hesaplanırken, parsellerin % 50 si tepe ve koçan püskülü çıkardığında ki tarih ve bitkilerin 

çimlendiği tarih arasında ki gün farkına göre hesaplama yapılmıştır. Her parselde rastgele10 

bitkide sırık metre ile ölçümler yapıldıktan sonra ortalamalar alınıp bitki boyu ve ilk koçan 

yükseklikleri bulunmuştur (Ibrahim ve Ghada, 2019).  

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Yapılan varyans analizinde ilk koçan yüksekliği (İKY), bitki boyu (BB) ve taze koçan 

verimi (TKV) parametrelerinde çeşitler arasında istatistiksel olarak önemli farklar elde 

edilmiştir (P≤0.01). Tepe püskülü çiçeklenme gün sayısı (TPÇGS) ve koçan püskülü 

çiçeklenme gün sayısı (KPÇGS) parametrelerinde ise çeşitler arasında istatistiksek olarak bir 

fark bulunamamıştır (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Şeker mısırı çeşitlerinin agronomik özelliklerine ilişkin kareler ortalaması varyans analiz 

sonuçları 
Kaynak SD TPÇGS (gün)  KPÇGS (gün) İKY (cm) BB (cm) TKV (kg/da) 

Tekerrür 2 6.66667 7.25738 45.8615 391.72432 60452.45048 

Çeşit 4 1.93333 2.10550 166.6518** 784.85652** 87028.56119** 

Hata 8 1.83333 1.84397 6.18145 14.95822 6531.069363 

CV  2.54 2.16 5.47 3.00 8.90 

Ortalama  53.13 62.41 45.31 128.48 907.19 
+TPÇGS: Tepe püskülü çiçeklenme gün sayısı (gün), KPÇGS: Koçan püskülü çiçeklenme gün sayısı (gün), İKY: İlk koçan yüksekliği (cm), 

BB: Bitki Boyu (cm), TKV: Taze koçan verimi (kg/da), *,**: Sırasıyla P≤ 0.05 ve P≤ 0.01 olasılık düzeylerinde önemli 

 

Bütün çeşitlerin tepe püskülü çiçeklenme gün sayıları 52 (ŞADA-12) ile 54 (BATEM TATLI) 

gün arasında değişirken, koçan püskülü çiçeklenme gün sayıları ise 61.17 (ŞADA-12) ile 63.33 

(BATEM TATLI) gün arasında değişmiştir (Çizelge 4). Hamzeh ve ark., 2015’nın yaptıkları 

çalışmada, farklı bölgelerde ki iklim koşulları ve çeşitlerin genetik özelliklerinin çiçeklenme 

zamanları üzerinde büyük etkilerinin olduğunu bildirmişlerdir. İbrahim ve Ghada, (2019)’nın 
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yürüttükleri bir araştırmada, tepe püskülü (60.8 – 62.6 gün) ve koçan püskülü (63.4 – 66.8 gün) 

çiçeklenme gün sayılarının bizim elde ettiğimiz sonuçların üstünde değerler aldığı 

belirlenmiştir. Sönmez ve ark., (2013)’nın buldukları tepe püskülü (61.8 – 78.3 gün) ve koçan  

püskülü (76.3 – 81.8 gün) çiçeklenme süreleri de yukarıda belirtilen çalışma gibi bizim 

bulduğumuz çiçeklenme sürelerinden yüksek çıkmıştır. Yapılan araştırmalarda çiçeklenme gün 

sayılarının, bizim çalışmada ki gün sayılarından daha yüksek olması bizim bölgede ki yüksek 

sıcaklıklardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bölgemizde ki sıcaklık ve kuru hava 

koşulları çiçeklenme sürelerini kısalttığı tahmin edilmektedir. Sonuçlarımıza benzer olarak 

yapılan bir araştırmada, nemli ve serin havalarda uzayan tepe ve koçan püskülü çıkış süresinin, 

sıcak havalarda kısaldığı ifade edilmiştir (Bajtay,1990). Farklı bölgelerde yapılan çalışmalarda 

şeker mısırı bitkisinin çiçeklenme sürelerinin çeşit, ekim zamanı ve iklim koşullarına bağlı 

olarak değiştiği rapor edilmiştir (Okutan, 1992; Sencar ve ark., 1997; Turgut ve Balcı, 2002). 

 

Çizelge 4. Şeker mısırı çeşitlerinin tepe ve koçan püskülü çiçeklenme süreleri 
Çeşit Tepe püskülü çiçeklenme gün sayısı 

(gün) 

Koçan püskülü çiçeklenme gün sayısı 

(gün) 

ŞADA-1 52.67 62.00 

ŞADA-12 52.00 61.17 

ŞADA-16 53.33 62.71 

ŞADA-42 53.66 62.81 

BATEM TATLI 54.00 63.33 

Ortalama 53.13 62.41 

CV (%) 2.54 2.16 

LSD (0.05) Ö.D Ö.D 
*,**: Sırasıyla P≤ 0.05 ve P≤ 0.01 olasılık düzeylerinde önemli, Ö.D: önemli değil 

Denemede ki şeker mısırı çeşitlerinin ilk koçan yükseklikleri 34.85 cm (ŞADA-16) ile 53.85 

cm (BATEM TATLI) arasında değişirken, bitki boylarının ise 111.25 cm (ŞADA-16) ile 150.93 

cm (BATEM TATLI) arasında değiştiği belirlenmiştir. Araştırmanın en düşük taze koçan 

verimi 769.05 kg/da ile ŞADA-16 çeşidinden elde edilirken, en yüksek verim 1185.72 kg/da ile 

BATEM TATLI çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 5). İbrahim ve Ghada, (2019)’nın 

yürüttükleri araştırma sonuçlarına göre, elde ettikleri bitki boyu (166.6 – 201.6 cm) ve ilk koçan 

yükseklikleri (82.3 – 96.0 cm) bizim sonuçlarımızın üstünde değerler almıştır. Denemenin 

yürütüldüğü bölgede ki yüksek sıcaklık ve düşük nisbi nem oranları gibi abiyotik stres koşulları 

bitki boylarını buna paralel ilk koçan yüksekliklerini baskılayıp bitkilerin kısa kalmasına sebep 

olmuştur. Kısa kalan bitkilerde daha az yaprak ve yaprak alanı oluşmuş bununla beraber daha 

az fotosentezin gerçekleştiği düşünülmektedir. Düşük fotosentez oranı düşük taze koçan 

verimlerinin ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Taze koçan verimleri ile ilgili denemeden 

elde ettiğimiz sonuçlar; Bozokalfa ve ark., 2004 (1241 – 1610 kg/da), Öktem ve Öktem, 2006 

(838 – 1637 kg/da), Sönmez ve ark., 2013 (1899 – 2267 kg/da), Atar ve Kara, 2017 (892 – 
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1401.5) ve Özata, 2019’ın (1319 – 2423 kg/da) sonuçlarının altında değerler almıştır. 

Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz taze koçan verimlerinin ulusal ve uluslararası birçok 

yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin gerisinde kaldığı görülmüştür. Bu elde ettiğimiz 

sonuçların deneme setinde bulunan çeşitlere ve iklim koşullarına bağlı olarak ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. 

 

Çizelge 5. Şeker mısırı çeşitlerinin bazı agronomik özellikleri 
Çeşit İlk koçan yüksekliği 

(cm) 

Bitki boyu (cm) Taze koçan verimi (kg/da) 

ŞADA-1 41.87 b 115.36 d 854.76 bc 

ŞADA-12 45.38 b 127.86 c 783.33 c 

ŞADA-16 34.85 c 111.25 d 769.05 c 

ŞADA-42 50.61 a 137.02 b 943.10 b 

BATEM TATLI 53.85 a 150.93 a 1185.72 a 

Ortalama 45.31 128.48 907.19 

CV (%) 5.47 3.00 8.90 

LSD (0.05) 4.66** 7.24** 151.75** 
*,**: Sırasıyla P≤ 0.05 ve P≤ 0.01 olasılık düzeylerinde önemli, Ö.D: önemli değil 

 

SONUÇ 

Yürüttüğümüz araştırmada şeker mısırı çeşitlerinin taze koçan verimi ve agronomik 

performanslarının birçok çalışmanın gerisinde kaldığı görülmüştür. Denemenin yürütüldüğü 

bölge yüksek sıcaklıkların ve kuru hava koşullarının hakim olduğu bir bölge olması sebebiyle 

bitkilerin strese girdiği bunun neticesinde agronomik değerlerinin ve koçan verimlerinin 

düştüğü düşünülmektedir. Bitkilerin çiçeklenme tarihlerinin erken oluşması sıcaklık stresinin 

oluştuğu ile ilgili ufakta olsa bizlere ipuçları vermektedir. Şeker mısırı ile ilgili bölgede daha 

farklı çeşitlerle araştırmalar yapılmalıdır. Yapılacak çalışmalarda verim ve verim öğelerinin 

yanında fizyolojik olarak şeker mısırı çeşitleri kapsamlı bir şekilde irdelenmelidir.  
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ÖZET 

Karotenoidler, hayvan beslemede geniş bir kullanım alanına sahiptir. Renklendirme 

özelliklerinden dolayı; yumurta sarısının, etlik piliç derisinin, balıketinin ve karides dokularının 

pigmentasyonu için yemlere ilave edilirler. Yem içerisinde bulunan karotenoidler doğal olarak 

hayvansal ürünlere nakledilir. Karotenoidler doğada bulunan pigmentlerin sayıca en fazla ve en 

yaygın grubudur. Doğada 600’ün üzerinde karotenoid tespit edilmiş ve özellikleri saptanmıştır. 

Bunlardan yaklaşık 60 tanesi provitamin A aktivitesi göstermektedir. Doğal karotenoidler 

sentetiklerle aynı moleküler yapıya sahiptir, ancak sağlık üzerine faydalı olan moleküller 

bakımından farklıdır. Doğal karotenoidler mantar, maya, bakteri veya algler kullanılarak 

biyoteknolojik olarak ve bitkilerden katı-sıvı ekstraksiyonu ile endüstriyel yolla 

üretilebilmektedir. Karotenoidlerin en önemli fizyolojik fonksiyonlarından biri hayvanlarda A 

vitamini ön maddesi (provitamin A) olarak rol oynamasıdır. Karotenoidlerin provitamin A 

fonksiyonundan bağımsız olarak; antioksidan, antikanserojen, immunmodülatör, doğal 

renklendirici, hücre zarı stabilizatörü, fertilite ve embriyonik gelişimde özel biyolojik 

fonksiyonları bulunmaktadır. Bu makalede karotenoidlerin kanatlılarda özellikle doğal 

renklendirici olarak kullanılmasına yer verilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Karotenoid, doğal renklendirici 
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CAROTENOIDS AND USAGE IN POULTRY RATIONS AS NATURAL PIGMENTS 

 

 

 
ABSTRACT 

Carotenoids have a wide range of usage in animal nutrition. They are added to feeds for 

pigmentation of egg yolk, broiler skin, fish meat and shrimp tissues due to its coloring 

properties. The carotenoids contained in the feed are naturally transported to animal products. 

Carotenoids are the largest and most common group of pigments found in nature. More than 

600 carotenoids have been identified in nature and their properties have been determined. About 

60 of them show provitamin A activity. Natural carotenoids have the same molecular structure 

as synthetics, but differ in molecules that benefit health. Natural carotenoids can be produced 

biotechnologically using fungi, yeast, bacteria or algae and industrially by solid-liquid 

extraction from plants. One of the most important physiological functions of carotenoids is their 

role as a vitamin A precursor (provitamin A) in animals. Independently of provitamin A 

function of carotenoids; it has special biological functions in antioxidant, anticarcinogen, 

immunomodulator, natural colorant, cell membrane stabilizer, fertility and embryonic 

development. In this article, the use of carotenoids as natural colorants in poultry is discussed. 

 

Keywords: Carotenoids, natural pigment 
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GİRİŞ 

Hiç şüphe yok ki gıdaların tadına ilk önce gözlerimizle bakarız. Eğer güzel görünüyorsa, 

taze olma şansı yüksektir ve aynı zamanda sağlıklı ve lezzetlidir. O nedenle gıdaların rengi ve 

kalitesi arasındaki bu ilişki bireysel deneyimlerden etkilendiği kadar eğitimle ve kültürel 

geçmişle de bağlantılıdır. Karotenoidler, hayvan beslemede geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Renklendirme özelliklerinden dolayı; yumurta sarısının, etlik piliç derisinin, balık etinin ve 

karides dokularının pigmentasyonu için yemlere ilave edilirler. Doğada, türlerin en renkli 

bireyleri, içlerinde en sağlıklı olanlarıdır. Çünkü bunlar hastalıklarla mücadele ederek, 

karotenoidleri, göz alıcı renklerini sergileyebilmek için kullanabilirler. Dokuları serbest 

radikallerin neden olduğu oksidasyondan korumak, karotenoidlerin önemli görevlerinden 

birisidir ki bu durum tavukların yüksek miktarda karotenoidi yumurta sarısına transfer 

etmesinde gözlenmektedir. Renklendirme için gerekli olan pigmentler, yem içerisinde bulunan 

karotenoidlerin tüketilmesi ile doğal olarak hayvansal ürünlere nakledilir. Karotenoidler 

doğada bulunan pigmentlerin sayıca en fazla ve en yaygın grubudur. Karotenoidlerin uzun ve 

ilginç bir tarihçesi vardır. Bu pigmentlerle ilgili çalışmalar 19. yüzyılın başında başlamıştır. 

Kristalimsi sarı bir pigment olan karoten ilk olarak 1831 yılında Wackenroder tarafından izole 

edilmiştir ve sararan yapraklardaki sarı pigmentler Berzelius tarafından 1837 yılında 

ksantofiller olarak adlandırılmıştır. Bundan 100 yıl sonra bilinen doğal karotenoidlerin sayısı 

1933 yılında 15 kadardı, bu sayı 1948 yılında 80’e ulaşırken,1948 yılında bilinen karotenoid 

sayısı 300’ün üstüne çıkmıştır (Surai ve ark., 2001). Bugün ise doğada 600’ün üzerinde 

karotenoid tespit edilmiş ve özellikleri saptanmıştır (Omoni ve Aluko, 2005). Bunlardan 

yaklaşık 60 tanesi provitamin A aktivitesi göstermektedir (Gerster, 1993). 

Karotenoidlerin Fiziksel ve Kimyasal Yapısı 

Karotenoidler kimyasal olarak, terpenler sınıfına aittir. Genel yapıları beş karbonlu 

sekiz izoprenid birimi şeklindedir. Karotenoidler; hidrokarbonlar ve ksantofiller olmak üzere 

iki gruba ayrılmaktadır. Hidrokarbonlar; karbon ve hidrojen içerir, ancak oksijen içermezler. 

Örnek olarak -, -ve - karoten ile likopen verilebilir. Diğer alt grup ksantofiller ise oksijen 

içerir ve lutein, kantaksantin ve sitranaksantin başlıca örnekleridir. Ksantofil adı Yunanca 

ksantos=sarı ve filon=yaprak kelimelerinden türetilmiştir. Ksantofiller, oksijen içeren hidroksi 

veya keto grupların ilave edilmesi ile karotenlerden elde edilmektedir. Bunlar aynı zamanda 

karotenlerin oksidasyon ürünleri olarak düşünülebilir ve geçici olarak ışığı emen 

oksikarotenoidler olarak da bilinirler. Renkleri soluk sarıdan, parlak turuncu ve koyu kırmızıya 

kadar değişir.  Karotenoidler suda çözünmeyip genellikle yağlarla ilişkili olduklarından süt 

yağına, yumurta sarısına ve kırmızı palmiye yağına renklerini verirler. Diğer yandan balıkların 
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kaslarında ve karideslerde proteine bağlı olarak bulunurlar. Kanatlı türleri; karotenoidleri 

karaciğer, yumurta, vücut yağı, deri, tüyler ve bacaklarda depo ederler (Britton, 1995; Surai ve 

ark., 2001).  

Karotenoid Kaynakları 

Bu pigmentler genel olarak bitkilerden, alglerden ve çeşitli mikroorganizmalardan 

asetil-koenzim A ile çeşitli kondenzasyon reaksiyonları sonucu sentezlenir. Karotenoidler 

sonbahar yaprakları, çiçekler (nergis, kadife çiçeği), meyveler (ananas, turunçgiller, biber), 

sebzeler (havuç, domates), böcekler (uğur böceği), kuş tüyleri (flamingo, kaya horozu, leylek, 

kanarya) ve deniz hayvanlarına (kabuklular, somon) parlak rengini veren doğal pigmentlerdir. 

Bu pigmentler açık sarıdan koyu kırmızıya kadar çok çeşitli renklerin oluşmasını sağlar ve 

proteinlerle birleştiklerinde yeşil ve mavi tonlarını oluşturabilirler. Doğal karotenoidler 

sentetiklerle aynı moleküler yapıya sahiptir, ancak sağlık üzerine faydalı olan moleküller 

bakımından farklıdır. Doğal karotenoidler mantar, maya, bakteri veya algler kullanılarak 

biyoteknolojik olarak ve bitkilerden katı-sıvı ekstraksiyonu ile endüstriyel yolla 

üretilebilmektedir (Surai ve ark., 2001). 

Karotenoidlerin Emilimi ve Biyoyararlanımı 

Genel olarak birkaçı dışında (örneğin flamingo) kanatlılar oksikarotenoidleri iyi 

düzeyde absorbe ederler  (Hudon, 1994). Yemde bulunan karotenoidlerin emilimini etkileyen 

birçok faktör vardır, bağırsaktaki emilim bu süreci etkileyen en önemli faktördür. Memelilerde 

karotenoidlerin emilimi 4 aşamada incelenir:  

- Yemlerin sindirimi,  

- Lipid karışımlı misellerin oluşumu,  

- Karotenoidlerin bağırsak mukoza hücrelerinden emilimi ve  

- Plazma ile lenf sistemine taşınmasıdır (Williams ve ark., 1998).  

 Kanatlılarda lipidlerin sindirimi midede başlar, safra tuzları ve pankreatik lipazlar 

rasyonda bulunan trigliseridin %30’unun hidrolizinden sorumludur. Rasyonda bulunan yağ 

emülsiyonları safra ve pankreas sekresyonlarıyla karışarak kimüs şeklinde ince bağırsağa 

taşınır. Kanatlılarda lipidlerin emilimi büyük oranda jejenumda gerçekleşse de ileumda da 

emilim vardır. Lutein emiliminin büyük oranda duodenum ve jejenumda gerçekleştiği 

saptanmıştır. Ancak zeokaroten emiliminin büyük kısmı ileumda gerçekleşir. Yemdeki 

bileşenler karotenoidlerin emilimi için önemli bir faktördür. Farklı yemlerde bulunan 

karotenoidlerin emilimi de farklılık gösterir ve biyoyarlarlanımları yemlerin parçalanmasıyla 

beraber artar (Van Het Hof ve ark., 1999; Surai, 2001).  
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Karotenoidlerin çözünebilirliği rasyondaki diğer bileşenler ve hayvanın genel beslenme 

durumu ile ilişkilidir. Örneğin yemlerde bulunan çözünebilir proteinler ve peptidler 

karotenoidlerin çözünebilmesinde etkilidir. Yine rasyonda bulunan yağ karotenoidlerin 

proventrikulus ve mideye, ardından bağırsak lümenine taşınmasını sağlar. Genel olarak 

rasyonda bulunan yağın nitelik ve miktarı safra sekresyonu ve misel oluşumu üzerine etkilidir. 

Dolayısıyla da karotenoidlerin ince bağırsaktaki emilimini etkilemektedirler. Bu alandaki son 

bulgular, vitamin E ve karotenin değerlendirilebilmesi için kısıtlı miktar yağ gerekirken; lutein 

esterlerinin bağırsakta optimum şekilde değerlendirilebilmesi için çok daha fazla miktarda yağ 

gerektirdiğini göstermektedir (Roodenburg ve ark., 2000). Yağ asitlerinin zincir uzunluğu ve 

doyma derecesi emilim miktarı üzerine etkilidir. Kısa zincirli doymuş yağ asitleri ve uzun 

zincirli doymamış yağ asitleri tavuklarda lutein emilimini arttırır. Doğal antioksidanlar da 

karotenoidlerin emilimini arttırır. Ancak rasyonda bulunan vitamin E’nin yumurta sarısındaki 

karotenoid konsantrasyonunu etkilemediği ortaya konmuştur (Frigg ve ark., 1992).  

Özet olarak karotenoidlerin biyoyararlanımını etkileyen 9 ana faktör vardır. Bunlar;  

a- Karotenoidlerin çeşidi, 

b- Moleküler bağlanışı, 

c- Yemde bulunan miktarı, 

d- Yem ve karotenoid etkileşimi, 

e- Emilim ve biyodönüşümü etkileyen faktörler, 

f- Hayvanın genel beslenme durumu, 

g- Genetik faktörler, 

h- Hayvana bağlı faktörler, 

I- Besin etkileşimleridir (Castenmiller ve West, 1998). 

Karotenoidlerin Biyolojik Fonksiyonları  

Bitki ve su yosunlarında, karotenoidlerin iki temel görevi vardır. Bunlardan biri 

fotosentezde kullanılmak üzere ışığı emerler diğeri de klorofilleri ışığın zararlı etkilerinden 

korurlar. Hayvanlarda ise karotenoidlerin, antioksidan görevleri vardır. Karotenoidler ayrıca iki 

hücre arasındaki iletişimi uyarırlar, gözleri ve deriyi koruyarak, bağışıklık sistemini aktive 

ederler. Bazı karotenoidler, örneğin; Beta-karoten, Beta- apo-8 karotenoik asit etil ester, 

kantaksantin, sitranaksantin ve astaksantin, vitamin ön maddesi işlevi görürler ve sindirim 

kanalındaki müköz membranda A vitaminine çevrilirler. Ancak bu durumda pigmentasyon 

yeteneklerini kaybederler. Karotenoidlerin sentezi yalnızca yüksek bitkilerde ve protistlerde 

meydana gelir. İnsanlar ve hayvanlar, karotenoidleri sentezleyemezler (Surai ve ark., 2001).  
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Provitamin A Etkisi  

Karotenoidlerin en önemli fizyolojik fonksiyonlarından biri hayvanlarda A vitamini ön 

maddesi (provitamin A) olarak rol oynamasıdır. Pek çok hayvan türlerinde bitki karotenoidleri 

enzimatik olarak A vitaminine dönüşebilmektedir. Karotenoidler içerisinde en yüksek 

provitamin A aktivitesine sahip olan β-karotendir. Zincir uzunluğu arttıkça aktivite 

azalmaktadır. Bir molekül β-karoten, iki molekül A vitaminine dönüşse de molekülün yarısı 

aktif olduğundan;  

0.6 μg karoten = 0.3 μg A vitamini =1 IU A vitamini’ne eşittir. A vitamininin içeriği “retinol 

eşdeğeri” şeklinde belirtilir (Tee, 1992; Ötleş ve Atlı, 1997). Tavuklarda provitamin A 

karotenoidlerinin büyük kısmı bağırsak mukozasında vitamin A’ya dönüşür ve az bir kısmı ise 

herhangi bir değişim göstermeden kan dolaşımına katılmakta, yumurta sarısı ve deride 

depolanmaktadır. Yapılan çalışmalar karotenoidlerin %10’dan daha az kısmının memelilerde 

vitamin A ön maddesi fonksiyonu olduğunu göstermiştir. Bunlardan 50 kadarı ise insan ve 

hayvanlar tarafından metabolize edilebilmekte ve emilebilmektedir (Rock, 1997). Genel olarak 

modern kanatlı beslemede, sentetik retinil esterler vitamin A’nın ana kaynağıdır. Yemde 

bulunan karotenoidler toplam vitamin A ihtiyacının az bir kısmını karşılayabilirler. Ayrıca 

karotenoidler normalde provitamin A fonksiyonuna sahip değildir, vitamin A eksikliğinde 

provitamin etkisi gösterebilirler (Hencken, 1992).  Çizelge 1’de karotenoidlerin vitamin A’dan 

bağımsız biyolojik fonksiyonları verilmiştir (Surai ve ark., 2001). 

Yumurta Sarısının Pigmentasyonu 

Yumurta Sarısının Rengini Belirleyen Faktörler  

Kanatlı yemindeki karotenoidler yumurta sarısında birikir. Yumurta sarısının 

pigmentasyonu tamamen yem ile birlikte tüketilen pigmentlerin miktarına ve tüketilen bu 

pigmentlerin biyoyararlılıklarına ve renk maddesinin etkinliğine bağlıdır. Renk maddelerinin 

etkinliği yalnızca pigment birikimi ile değil aynı zamanda karotenoidlerin renklendirme gücü 

ile de doğrudan ilgilidir.  

 

Çizelge 1.    Karotenoidlerin provitamin A fonksiyonundan bağımsız olarak biyolojik fonksiyonları 

Antioksidanlar 

Tek çizgi oksijenin etkili söndürücüsüdür ve serbest radikaller ile doğrudan reaksiyona girer, E 

vitaminin geri dönüşümüne katılır 

Antikanserojen 

Hücreler arası bağlantı boşluklarındaki iletişimin etkili düzenleyicisidir 

Bakteriyal sistemlerde antimutajenik etki gösterir 
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Mutajenlere karşı etkili koruma sağlar 

İmmunomodülatör 

İmmun fonksiyonların farklı endekslerini artırır 

Doğal renklendiriciler 

Kanatlılara, sürüngenlere, amfibilere, balık ve çeşitli omurgasızlara doğal renklerini kazandırır 

Hücre zarı stabilizatörü 

Karotenoidlerin, yumuşakçalarda hücre zarının akışkanlığını stabilize ettiği düşünülmektedir 

Diğer fonksiyonlar 

Fertilite ve embriyonik gelişimde özel rolleri bulunmaktadır 

 

Yumurta Sarısına Karotenoid Transferi  

Yumurta sarısı bir dizi eşmerkezli halka içerir ve sindirim kanalı ile günlük olarak tüketilen 

pigmentin etkinliğini doğrudan yansıtır. Pigment tüketiminden yalnızca 4 ile 8 saat sonra, 

karotenoidler, yumurta sarısını sarmalamaya başlar. Özellikle pigment içermeyen rasyondan 

sonra, yemlere karotenoid ilave edilmeye başlanması ile bu geçiş oldukça belirgin şekilde 

gözlenir. Yumurta sarısında bariz renk değişikliği 3-5 gün içerisinde beklenmelidir. Tatmin 

edici pigmentasyona 10 gün içerisinde ulaşılır. Bununla birlikte en iyi sonuçlar, yumurta 

sarısının olgunlaşma döneminin tamamında düzenli olarak karotenoid uygulanması sonucunda 

gerçekleşir. Pek çok folikül aynı zamanda olgunluğa eriştiğinden pigment birikiminden 

kaynaklanan değişim, tüm olgun folikülleri etkiler. Zayıf pigmentasyon riski, olgunlaşmanın 

çoğalması ve yumurtlama zamanının yaklaşması ile birlikte artar. Sadece sarı renk 

kaynaklarından gelen pigmentler renk skalasında ancak 8-9 arasında bir renk oluşturabilirler.  

Yumurta Sarısı Pigmentasyonunu Etkileyen Faktörler  

1. Yem içerisinde yüksek düzeyde linoleik asit (örneğin; soya fasulyesi yağından gelen) 

düzeyi, yumurta sarısında istenen pigmentasyonun sağlanmasında etkilidir.  

2. Yüksek miktarda doymamış yağların yumurta sarısı üzerinde etkisi yoktur. Buna 

karşılık doymuş yağlar yumurta sarısının pigmentasyonunu artırır.  Soya yağı ve iç yağı 

% 5 düzeyine kadar yumurta sarısında oksikarotenoid depolanmasını linear olarak 

artırmaktadır. Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinin kullanımı oksikarotenoid 

depolanmasında pozitif etkilidir ancak uzun zincirli doymuş yağ asitlerinin 

kullanımından kaçınılmalıdır. Çoklu doymamış yağ asitlerinin kullanımına ilişkin farklı 

sonuçlar vardır. Bu yağ asitleri oksidasyona son derece meyillidir ve sindirim kanalında 

okside olmuş yağ asitleri oksikarotenoidlerle reaksiyona girerler ve etkinliklerini 

düşürürler.  
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3. Lesitin gibi emülgatörler karotenidlerin emilimini artırır. 

4. Yüksek miktarda E vitamini uygulamaları karotenoidlerin emilimini artırır ve canlı için 

biyolojik antioksidan görevi görürler.  

5. Antioksidanlar yemde yağ ve ksantofilleri (sarı pigment) oksidasyona karşı korurlar.  

Antioksidan ilavesiyle pigment aktivitesi normal olarak 1 yıl korunabilir.  

6. Kanatlı rasyonlarında yağların kalitesi pigmentasyonda son derece önemlidir. Yemdeki 

yüksek peroksit düzeyleri (acılaşmanın belirtisidir) karotenoidlerin in vivo ve in vitro 

stabilitesini olumsuz etkiler. Okside yağlar pigment depolanmasını önemli derecede 

azaltmaktadır. Örneğin soya yağı yumurta sarısında çabuk ve dikkate değer bir şekilde 

renklendirmede etkili olurken, peroksit değeri artmış, okside soya yağı pigmentasyonu 

azaltmaktadır. Yaz aylarında yağların hem oksidasyonu hem de sıcaklık negatif etkiye 

sahiptir.  

7. Rasyondaki yüksek protein düzeyleri yumurta sarısının rengini azaltır ve düşük protein 

düzeyi ise sarı rengi koyulaştırır.  

8. Lizin miktarının yumurta sarısının rengi üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak 

düşük metiyonin düzeyi sarı rengini skalada yarım puan düşürebilir.  

9. Rasyondaki aşırı kalsiyum miktarı yumurta sarısı üzerinde olumsuz etki yaratır. O 

nedenle, yalnızca ihtiyaç kadar kalsiyum ilave edilmelidir. Yumurtacı yemlerinde 

kalsiyum düzeyi % 2.5’den %3.5’e yükseltilirse aynı yumurta sarı rengini elde 

edebilmek için örneğin sitranaksantin 1.0 ppm yerine 1.7 ppm ilave etmek 

gerekmektedir.  

10. Hafif düzeyde aflatoksin kontaminasyonu, yumurta çıkımındaki azalmadan dolayı, 

başlangıçta sarı rengin koyulaşmasına neden olur. Bununla birlikte genel olarak, 

yemdeki mikotoksinler serum karotenoid düzeyini ve yumurtadaki karotenoid 

birikimini azaltır.   

11. Arpa ağırlıklı rasyonlar, buğday ağırlıklı rasyonlara göre, karotenoid miktarında 

herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, yumurta sarısının rengini çizelge değerine göre 

yarım puan aşağıya düşürürler. Nişasta olmayan polisakkarit (NOP) enzimleri arpa 

ağırlıklı rasyona uygulandığında bu olumsuz etkiyi azaltırlar.  

12. Emilimdeki rekabet nedeni ile yüksek miktardaki A vitamini (15.000 IU/kg üzeri) 

yumurta sarısının rengini olumsuz etkileyebilir.  

13. Renklendirme, karotenoidlerin kan dolaşımına geçen miktarı ile doğru orantılıdır. O 

nedenle yem tüketimini olumsuz etkileyecek her neden örneğin; yüksek enerjili yemler 

veya yüksek çevre ısısı, yumurtaların pigmentasyonunu olumsuz etkiler.  
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14. Safra asitlerinin salınımını azaltan metabolik rahatsızlıklar, yağda çözünebilen 

karotenoidlerin emilimini düşürür. Bu durumun esas nedenlerinden birisi yemdeki 

mikotoksinlerin safra üretimini azaltması veya önlemesidir.  

15. Sindirim kanalındaki mukoz tabakanın zarar görmesine neden olan hastalıklar 

karotenoidlerin barsaklardan emilimini azaltır. Bu hastalıklar arasında newcastle, 

salmonellozis, koksidiozis ve endoparaziter enfeksiyonlar sayılabilir. 

16. Yaşlı tavuklar, genç olanlara göre besin maddelerini daha yetersiz düzeyde 

değerlendireceklerinden, yumurta sarısının rengi nispeten daha açık olur.  

17. Yüksek verimli yumurta tavukları, yem tüketimlerine bağlı olarak daha açık sarı renkli 

yumurtlarlar.  

18. Tavuklar yumurtlamaya başlamadan 2-3 hafta önce yeterli pigment içeren rasyonlarla 

yemlenmelidir. Bu uygulama ile pik döneminde yumurta sarısının renginin istenilen 

düzeyde olması sağlanır.  

19. Sıcak ve/veya nemli depolama koşulları, yemdeki karotenoid moleküllerinin zarar 

görmesine ve bu nedenle yumurta sarısının rengi üzerindeki etkilerini kaybetmelerine 

neden olur. Örneğin yaklaşık 440 mg/kg olan ksantafil düzeyi yonca otunun 2 ay 

depolanması sonrası %23 kayıpla 350 mg/kg’a 4 ay sonra % 30 kayıpla yaklaşık 300 

mg/kg’a düşmektedir. Mısır, mısır yan ürünleri, yonca ve yeşil ot unlarında 12 ay 

süreyle depolama sonucunda  % 50’den fazla kayıp şekilleneceği göz önüne alınarak 

formülasyonun yapılması gerekmektedir.  

20. Bitkisel kaynaklardaki pigmentlerin biyolojik değerliliği serbest veya esterleşmiş 

formlarına bağlı olarak değişmektedir. Doğada pek çok bitkideki pigmentler hemen 

hemen sadece ester olarak yağ asitlerine bağlıdırlar. Pigment molekülü ve yağ asidi 

molekülleri kanatlılarda bağırsak duvarını geçebilmeleri için ayrışmalıdır. Bu bağırsak 

kanalında şekillenen saponifikasyon ile gerçekleşmektedir. Saponifikasyon pigment 

depolanmasını hızlandırmaktadır. Saponifiye kırmızıbiber ürünleri esterifiye ürünlerin 

iki katı daha fazla depolanır (%16’ya %8).  

21. Yem tüketimi ve böylece oksikarotenoid alımı pigmentasyonda önemli bir etkiye 

sahiptir. Yemde enerji içeriğindeki artış normal olarak yem tüketimini azaltmaktadır. 

Böyle durumlarda besin maddeleri ve renk maddeleri de dahil aktif maddelerin 

rasyondaki yoğunluğu ayarlanmalıdır. Yüksek çevre sıcaklıklarında yem tüketimi 

azalmaktadır. Optimum yem tüketiminde  yemin yapısı önemlidir ve özellikle yüksek 

düzeyde ince partikül yumurtacılarda yem tüketiminin azalmasına yol açmaktadır. 

Partikül büyüklüğü 0.5 mm’den daha düşük olan yem miktarı %19’un altında olmalıdır. 
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Pigment katkısı bu ince partüküller arasında olduğunda tavuk yeterince 

tüketemeyecektir. Bu da pigmentasyonda problem yaratmaktadır. Hayvanın yeterli yem 

alması için pelet kalitesine de dikkat edilmelidir. Bilindiği gibi yem ve su tüketimi 

yakından ilişkilidir. Kısıtlı su tüketimi normal olarak yem tüketiminin de azalmasına 

yol açar. Yem tüketiminin azaldığı durumlarda sulama sistemleri kontrol edilmelidir. 

Mikotoksinler (başlıca vomitoksin) amino asitlerin (triptofan) yanısıra amino asit 

dengesizlikleri yem tüketimini etkilemektedir. (Surai ve ark., 1999; Galobart ve ark., 

2004; Chow ve ark., 2014). 

 

SONUÇ 

Yumurta sarısının pigmentasyonu, yumurta üreticileri ve tüketiciler açısından en duyarlı 

kalite parametrelerinden birisidir. Bu pigmentasyona etki eden tüm faktörler hayvanın sağlık 

durumu, yem ve kullanılan yem katkı maddesinin kalitesi oldukça büyük öneme sahiptir. 

Güvenilir, etkili ve istikrarlı pigment kaynağının kullanılması yüksek kalite standartlarına 

ulaşılması bakımından zorunludur.  
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ABSTRACT 

Viruses have been identified as important factors in foodborne diseases in recent years. They 

cannot multiply in food, but food contamination is the most important source of dissemination 

to humans. Although there are many viruses that cause food contamination, important food-

borne viruses in humans are Norovirus (NoV), Rotavirus, Hepatitis A virus (HAV), Hepatitis 

E virus (HEV), Tick-Borne Encephalitis (TBE) virus, Poliovirus, Astrovirus, and Adenovirus 

that cause gastrointestinal infections. Besides, Coronavirus especially the SARS-CoV2 virus is 

the reason for the recent pandemic. For fresh produces are the most problematic foods to 

eliminate those viruses due to their raw consumption. Therefore, the preharvest contamination 

of them comes mainly from soli fertilizer or irrigation water, but the harvest and postharvest 

contaminations come mainly from food handlers, which can be both symptomatic and 

asymptomatic. The process through which both white and red meat from basic foodstuffs reach 

the table is one of the most important factors in the transmission of these viruses to humans. In 

particular, reducing the human factor in the preparation and processing of the products is 

essential (automatic processing and packaging). Some preventive strategies are; low-

temperature storage and washing by water, which has shown limited effect for reducing the 

virus load on fresh fruits and vegetables.  So, in order to minimize cross-contamination,  

chemical sanitizers are used to be applied in the washing water. Proper heat treatment and 

HACCP applications are more effective preventive methods in the catering sector. This 

presentation aims to explain some of the foodborne viruses in catering establishments that 

include contamination sources, the viral survival capability at different steps, and the response 

of foodborne viruses against the treatments used in food processing of mass catering produce. 

 

Keywords: Foodborne viruses, catering, HACCP 
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INTRODUCTION 

Food in mass nutrition is an important source of virus transmission to humans. In 

general, the viruses enter the living body through the fecal-oral route. Viruses that enter the 

living body upon consumption of contaminated water and food start to reproduce by staying in 

the tissues suitable for them. This causes disease symptoms in the organism over time. 

Therefore, these diseases can be serious, foodborne viruses are important in mass nutrition. 

Because, Foodborne viruses in mass nutrition, heat, pressure, acid, disinfectant, etc. being 

resistant to conditions that emerge as problems with these viruses. Since foodborne viruses in 

mass nutrition cause foodborne epidemics and diseases, foodborne viruses should be explained 

to raise awareness of people and workers. Some faults such as washing raw vegetables and 

fruits with contaminated water, hunting seafood from contaminated water, consuming food raw 

or after insufficient heat treatment often cause viruses to find a contamination area (Erkmen, 

2017; Aboubakr,  and  Goyal, 2019). The purpose of explaining the issue of foodborne viruses 

in the catering sector; it is to convey the subjects about how food epidemics and diseases caused 

by viruses can be prevented by taking necessary precautions. 

Foodborne Viruses in Mass Catering Establishments and Prevention Methods 

Foodborne viruses in mass food production have become an important problem for 

human health. These viruses can often pose a great threat to human health and may cause deaths. 

The raw materials of the products produced in the food industry and the human factor that 

produces these foodstuffs play a leading role in the transport and transmission of viruses. 

Enterprises engaged in mass catering establishments should strictly follow the conditions under 

which the raw materials they use in the products they produce are produced, whether the 

hygiene rules are observed, and whether the animals slaughtered in the supply of meat and dairy 

products are healthy. Some viruses that are most common and cause foodborne illnesses; 

Hepatitis A Virus, Hepatitis E Virus, Norovirus, Rotavirus, Coronavirus, Tick-Borne 

Encephalitis Virus, Adenoviruses, Polioviruses, Astroviruses,  Human Caliciviruses, and 

Parvovirus-like particles (Pinto and Bosch, 2008; Irfan, 2016).  

   a) Hepatitis A Virus (HAV): Contamination occurs when foods come into contact with 

contaminated water. Shellfish that are raised or hunted in waters that are not suitable for 

hygienic conditions can cause Hepatitis A virus outbreaks. This virus is commonly found in 

raw shellfish. The virus is also transmitted by the contact of employees who prepare food 

products using meat-dairy products and raw vegetables and fruits as infected. Shellfish, pastry 

products, and raw vegetables and fruits are the main foods involved in Hepatitis A outbreaks. 
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Hepatitis A virus can be eliminated with autoclave, ultraviolet, radiation, formalin, iodine, and 

chlorine-based disinfectants ( Li et al., 2015; Drouaz et al., 2015).  

   b) Hepatitis E Virus (HEV):  It is mostly seen in underdeveloped societies with insufficient 

cleaning and disinfection. It spreads when workers in HEV food businesses contaminate the 

virus with food. The virus that infects the food product is then transmitted to people who 

consume the food. It usually enters the human body orally and can be transmitted through blood.  

It is a virus that mainly settles in the liver. HEV is sensitive to heating, freezing, and thawing, 

etc., as it does not have a lipid envelope. Therefore, these applications can be eliminated.  As 

the temperature increases, its number decreases gradually. The virus is resistant to alcohol and 

detergent and sensitive to salt. In Asia, the Middle East, and Africa, HEV infection is principally 

the result of a waterborne transmission (Wong et al., 1980; Koopmans,   and Duizer, 2004). 

c) Norovirus (NoV): Mollusks, crustaceans, vegetables, and fruit juices are the main causes of 

epidemics related to this virus. It is known as a particularly drying-resistant virus. It finds the 

opportunity to live in cold and frozen environments for years. It can be transmitted orally, by 

foodborne and environmental factors. It is resistant to detergent, acid, and ether. The virus can 

be eliminated by the boiling method. However, this method does not guarantee its elimination 

(Hall et al., 2014; de Keuckelaere et al., 2015). 

d) Rotavirus: It can be transmitted orally, through dirty surfaces and respiration. This virus 

spreads faster in unhygienic environments. Rotavirus infections are seen as a result of eating 

infected meat and infected raw food.  However, if the virus has infected cooked foods, the 

consumption of these foods can also cause infections. The virus can be quickly eliminated at 

56 ° C. In addition, UV light and chlorine, hydrogen peroxide, ethanol, etc. disinfectants do not 

allow this virus to survive (Shi, et al. 2020). 

e) Adenovirus: Although It is a widely seen type of virus, it is a virus that can be seen in various 

mammals such as birds. It is accepted as one of the most important causes of gastroenteritis. 

The virus can be transmitted by mouth, direct contact, and droplets. It is commonly found in 

wastewater, seawater, and shellfish. The virus can be eliminated by following the hygiene rules  

(Rames and Macdonald, 2019).  

f) Astrovirus: It is a type of virus that is seen in many parts of the world and has found a 

widespread area. It is usually transmitted by orally. Astrovirus infections are seen as a result of 

the use of contaminated seafood and water, as well as the consumption of foods that have been 

cleaned with contaminated water. These viruses can be eliminated by keeping them at 60 ° C 

for 10 minutes. Because the virus is resistant to chloroform, methanol is frequently used in 

disinfections (Aboubakr and Goyal, 2019). 
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g) Tick-Borne Encephalitis (TBE) Virus: There are three different types of the virus: Europe, 

Russia, and the Far East.  This virus is transmitted by ticks and is more common in spring when 

ticks are active. TBE virus is transmitted to humans through direct bites of ticks or people 

consuming food products obtained from animals bitten by ticks.  In addition, this virus is 

transmitted by slaughtering animals that carry the virus in their blood.  Therefore, the 

pasteurization of animal foods and heat treatment of the foods plays an important role in the 

elimination of the virus (Kríz et al., 2009; Aboubakr and Goyal, 2019). 

h) Poliovirus: Although it is frequently seen in children aged 5 and under, it causes death. This 

virus is seen worldwide, especially in regions with mild climates and in developing countries. 

It is known as the first foodborne virus reported. Its origin is recorded as raw milk. This virus 

spreads in places where hygiene is poor, as a result of the use of feces, contaminated food, and 

water. Infected workers are important in expanding the transmission area of the virus. The virus, 

especially regular vaccination application; can be eliminated with heating to 55 ° C  

temperature, chlorine, ozone, and UV rays.  In addition, the virus is resistant to low pH values 

of 3 and below, and it maintains the ability to be infected for a long time at room temperature 

and in cold environments. Frequent disinfection of surfaces significantly reduces the possibility 

of virus transmission (Jiang et al., 2019; Shi et al., 2020). 

I) Coronavirus: It often causes severe respiratory distress. Recently, the SARS-CoV-2 virus, 

a member of coronaviruses, has become a global pandemic, resulting in more than 1,000,000 

deaths worldwide. Camels and bats are the creatures most frequently seen with this virus. In 

addition, different animal species can also be carriers of this virus. Some types of the virus can 

be transmitted as a result of human-animal/human-human interaction.  Humans can become 

infected when exposed to this virus that develops in animals. It is unlikely that the SARS-CoV-

2 virus can pass through food. However, there is no evidence yet of the transmission of the 

SARS-CoV-2 coronavirus. The agent is transmitted by coughing, sneezing, or contact with 

hands. For this reason, not working infected people in the food chain, taking care of hand 

hygiene, and good hygiene. The fulfillment of applications is important in terms of preventing 

cross-contamination to foods. Then they infect other people through coughing, sneezing, and 

contact. For this reason, the isolation of infected people from food businesses is important in 

terms of preventing cross-contamination.  In addition, strict adherence to hygiene conditions 

helps reduce the transmission rate of the virus. The virus can be eliminated by proper cooking 

treatments in foods (>70 °C) are sufficient for viral inactivation, but transmission from frozen 

food may still be possible; this is why thorough hand washing after handling raw food is 

imperative. Besides, the likelihood is even lower for foods (packaged or not) that are shipped 
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over days at the room, frozen, or refrigerated temperatures (Shariatifar and Molaee-aghaee, 

2019; Kahraman, 2020; WHO 2020; Rizou et al., 2020). 

 

RECOMMENDATIONS 

Although the viruses mentioned above can often have different structures, they can be 

eliminated using partially similar and generally different methods. The point to be considered 

here is that some viruses can protect themselves in an active state for a long time in unhygienic 

environments and their elimination upper limits are high.  Although this is a cause for concern, 

the transmission of these viruses can be prevented by taking appropriate precautions.  Another 

point to be considered here should be the training of the operating personnel.  As a matter of 

fact, employees who know what to do in cases where there is a danger of virus contamination 

can prevent viruses from finding an area of contamination by taking the necessary precautions 

in case of danger.  In this way, adverse effects on human health will be prevented and death 

events will be prevented. 

 a) In catering establishments; processes that prevent viruses from infecting food; personnel 

to comply with the hygiene rules, carefully pasteurization of milk used in food, the water used 

in washing foods and in foods is clean, not using the products of animals known to be infected 

with the virus, passivating viruses by various (drying, chemical treatment, heating) applications 

on foods, prevention of cross-contamination, drinking water to be hygienic, not using fishery 

products that are caught from unclean waters in food production, especially seashells, cooked 

and especially raw-consumed foods do not come into contact with unclean equipment, hygienic 

shelters of animals used in food production, insects and rodents that cause virus contamination 

do not come into contact with food, it can be listed as carrying out the porter inspections of the 

personnel working in food production enterprises at required intervals / routinely (Öksüztepe 

and Demir, 2016; Yeargin,  and Gibson, 2019). 

b) The protective activities to keep of the consumers;  in order to protect the consumer from 

viral infections, new research should be done by increasing the variety of food with 

combinations of food processing procedures (Keyvan et al., 2018). Today, virus outbreaks have 

become threatening to human health globally (for example, the Covid-19 outbreak). This 

situation leads people to search for healthy and reliable food. From this point of view, by taking 

the necessary precautions in enterprises engaged in mass food production, the business will 

both increase its reputation and become a trusted brand. 

 Some protective behaviors against foodborne viruses including SARS-CoV-2 viruses are listed 

below; 
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*To prevention of SARS-CoV-2 virus: In the stores, the entrance of the consumers should be 

arranged at a distance of at least 1.5 meters while shopping should be prohibited in crowded 

stores, disposable latex gloves should be used for shopping and should be treated as infected 

waste at the end of shopping (It should be put in a plastic bag and tied and thrown away).  Raw 

and partially cooked foods, especially meat, meat products, eggs, and milk and dairy products 

should be avoided (WHO, 2020). 

*Personnel working in food production areas and detected to have gastroenteritis should not be 

allowed to work immediately and should be allowed to return to work after 48 hours without 

diarrhea and vomiting symptoms (Moe, 2009). 

*Packed bread should be preferred instead of sliced bread. Bakery products, especially bread 

should be heated in the microwave or pan before consumption. Packages of packaged fruits and 

vegetables (if they are washable) should be washed with water and disinfectant and then placed 

in the cooler. Using chlorine (0.5 mg/L), ozone gas (concentration of 20–25 ppm), and chlorine 

dioxide (2.19 mg/L) or 0.1% sodium and calcium hypochlorite for 1 min can inactivate the virus 

in water and the surface of some food packaging. Fruit and vegetables (unpackaged) should be 

waited in a suitable disinfectant and then rinsed them with water (Bertrand et al., 2012; 

Shariatifar and Molaee-aghaee, 2019) 

*Raw and pasteurized milk should be boiled and used, and non-heat treated dairy products 

should not be used Avoid consumption of raw or undercooked meat, meat products, eggs, milk, 

and dairy products (WHO, 2020; Ahmadiara, 2020) 

*Consumption of wild animals should be prohibited, and consumption of sick and dead animal 

meat (especially poultry meat) should be prevented  and new legal arrangements should be 

made for food safety (Yuan et al., 2020). 

* Environmental disinfecting especially clean air in the restaurants is essential. The air 

conditioner should be rotated clean air (from outside to inside) in restaurants and food-

producing areas (Rizou et al., 2020). 

 

CONCLUSIONS 

Several factors such as preharvest/postharvest practices and asymptomatic or 

symptomatic food handlers as well as improper food handling practices are the main sources of 

viral contamination of the foods from the farm to the fork. Therefore, food and food products 

are vehicles for the transmission of viruses to humans. The unhygienic environment of the food 

plays an important role in the transmission of viruses to food. The effects of viruses on human 

health can cause serious diseases. Employees in mass catering establishments should be 
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informed about hygienic hand washing and, if necessary and routinely (according to the training 

plan of HACCP), their deficiencies should be eliminated by organizing in-service training 

activities.  It should be paid attention to the conditions and where the raw materials are 

produced, and the products that cause suspicion should not be used. Care should be taken to 

ensure that the animal products to be consumed are healthy and hygienic, and products obtained 

from sick animals should never be used (Veterinary control should be done before slaughtering 

the food animals).  Care should be taken to use clean water in catering establishments, and if 

the water is not clean it should not be used. Measures should be taken to prevent creatures that 

can carry viruses such as pests, insects, and rodents from entering the production areas and 

places where food is stored. All types of equipment used in food production and mass food-

producing areas should be cleaned and disinfected hygienically in accordance with the hygiene 

plan. The infrastructure of food businesses should be arranged according to prerequisite 

programs within the scope of the Hazard Analyzes Critical Control Points (HACCP) system. 

Personnel hygiene-especially hand washing (at least 20 seconds and should be done by rubbing 

all surfaces of the hand), raw material supply, pre-treatments, food production stages; critical 

control points should be determined in all processes such as 

chilling/defrosting/cooking/cooling/reheating, service and storage, and risks should be 

determined with necessary controls and follow-ups / corrective actions should be implemented 

when necessary. 

   Finally, all of the measures described above can be proactively achieved with HACCP and/or 

ISO 22000 food safety quality management systems. In addition, food safety can be achieved 

more effectively by expanding the total quality understanding. 
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ÖZET 

Fermantasyon, gıdaları koruyan ve besin değerini arttıran doğal bir yöntemdir. Bu yüzden 

fermente ürünler toplumların beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde neredeyse 

dünyanın her yerinde tüketimi oldukça yaygın olan fermente ürünlerin başında tahıl ürünleri 

gelmektedir. Tahıl ürünlerinde fermantasyondan ana sorumlu mikroorganizma olarak 

S.cerevisiae kabul edilmekte ve ekmek mayası olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

dünyadaki en büyük fermantasyon endüstrilerinden birisi olan ekmek mayası pazarına ilişkin 

bilgileri araştırmak ve bu bilgileri ilgili paydaşlara sunarak yol göstermektir. Çalışmada ekmek 

mayası pazarının bugünü ve gelecekteki konumuna ilişkin araştırmalara odaklanılmış ve ilgili 

literatür taranmıştır. Dünya genelinde maya endüstrisi ve pazarında en büyük pay ekmek 

mayasına aittir. 2012 yılında 3 milyon tondan fazla ekmek mayası üretilmiştir. 2015 yılında 

maya pazarının 2.96 milyar dolar değerinde olduğu, 2021 yılına kadar yılda yaklaşık % 8.6’lık 

artışla 4.86 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ekmek mayası pazarı; coğrafya, maya 

tipleri ve mayanın kullanım alanlarına dayalı olarak bölümlendirilmiştir. Dünyanın pek çok 

bölgesindeki tüketicilerin özellikle fırıncılık ürünleri gibi gıda ürünlerine artan talebi küresel 

ölçekte ekmek mayasının satışını pozitif etkileyen en önemli unsurdur. Ekmek mayası pazarının 

gelişmesinin önündeki en önemli sorunlar ise yeterli hammaddeye ulaşamamak ve hammadde 

fiyatlarındaki dalgalanmalardır. Özellikle fiyatlardaki dalgalanma pazarın önündeki en büyük 

belirsizliktir ve gelecekte de fiyatların artması beklenmektedir. Bu çalışmada vurgulanması 

gereken bir diğer hususta, ekmek mayası endüstrisine ilişkin gerek küresel gerekse bölgesel 

ölçekte istatistiki bilgilerin oldukça sınırlı oluşudur. 

 

Anahtar Kelimeler: S.cerevisiae, ekmek mayası, fermantasyon 
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THE INDUSTRY AND THE MARKET OF BREAD YEAST 

 

 

ABSTRACT 

Fermentation is a natural method which protects the food and increases its nutritional value. 

That’s why fermented products have an important place in the nourishment of communities. 

Cereal products which are the foremost among fermented products of which consumption are 

quite common almost everywhere in the world today. Nowadays, S.cerevisiae is accepted as 

the most important element for the fermentation of cereals and it is defined as bread yeast. In 

this study, it is aimed to search for information about bread yeast market which is one of the 

world’s largest fermentation industry and to guide stakeholders by providing this information. 

The studies about the present and future position of bread yeast market are the main focus of 

this research. The largest share in the yeast industry and market around the world belongs to 

bread yeast. More than 3 million tons of baker's yeast were produced in 2012. In 2015, the yeast 

market was valued at $ 2.96 billion, and it is estimated that it will reach 4.86 billion dollars with 

an increase of approximately 8.6% per year until 2021. Bread yeast market is divided into 

categories according to the geography, yeast types and the uses of the yeast. The increase in the 

demand for bakery products especially the demand for food products around the world is the 

most important factor that positively affects the sale of bread yeast on a global scale. The most 

important challenges for the development of the bread yeast market are the inability to reach 

adequate raw materials and fluctuations in raw material prices. The biggest uncertainty in the 

market is the fluctuations in prices and it is expected that prices will increase in the future. 

Another point that should be emphasized in this study is that there is a very limited statistical 

information about the bakery yeast industry both global and regional scale. 

 

Keywords: S.cerevisiae, bread yeast, fermentation 
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GİRİŞ 

Fermantasyon işlemi uygulanarak yapılan ürünler eski çağlardan beri insanoğlu 

tarafından bilinmektedir (Steensels and Verstrepen, 2014). Başlangıçta fermantasyonun canlı 

bir organizma tarafından gerçekleştirildiği bilinmemekle beraber, bu sürecin 19. yy’da özellikle 

Avrupa’daki biyolojik temelli bilimsel gelişmelere bağlı olarak mikroorganizmalarla 

gerçekleştiği belirtilmiştir (Blandino et al. 2003). Fermantasyon, gıdaları koruyan ve besin 

değerini arttıran doğal bir yöntemdir (Kabak ve Dobson, 2011). Bu yüzden fermente ürünler 

toplumların beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Dünya da kişi başına alınan günlük besin 

miktarının yaklaşık % 5-40’ını fermente ürünler oluşturmaktadır (Tamang and Samuel, 2010). 

Fermente ürünlerin beslenmemizde bu denli önemli yer tutmasının nedenlerinden birisi hiç 

şüphesiz sağlıkla olan yakın ilişkisidir.  Pek çok farklı topluluk ve etnik grup tarafından en çok 

tüketilen fermente ürünler; tahıl, süt, soya, sebze, balık ve et temelli ürünlerdir (Tamang, 2010). 

Bu ürünlerin en önemlilerinden birisi de dünyanın her yerinde tüketimi oldukça yaygın olan 

fermente tahıl ürünleridir. Günümüzde tahıl ürünlerinde fermantasyondan ana sorumlu 

mikroorganizma olarak S.cerevisiae kabul edilmekte ve ekmek mayası olarak tanımlanmaktadır 

(Hammes et al. 2005). Bu çalışmanın amacı, ekmek mayası endüstrisi ve pazarına yönelik 

bilgileri araştırmak ve bu bilgileri ilgili paydaşlara sunarak yol göstermektir. Çalışmada, 

dünyadaki en büyük fermantasyon endüstrilerinden birisi olan ekmek mayası endüstrisinin 

bugünü ve geleceğe yönelik gelişmelerin ele alındığı araştırmalara odaklanılmış ve ilgili 

literatür taranmıştır.   

2. Saccharomyces cerevisiae  

S.cerevisiae; Fungi aleminin, Ascomycota bölümünün, Saccharomycetaceae ailesine ait yeşil-

sarı globüler şekle sahip ökaryot bir mikroorganizmadır. Hücreleri yuvarlak veya yumurta 

biçimlidir ve çapları 5-10 μm‘dir. Hem aerobik hem de anaerobik fermantasyon 

gerçekleştirebilmektedir. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30 0C’dir. Genellikle üzüm ve diğer 

meyve yüzeylerinde, fermantasyonun oluşabileceği alanlarda ve fermantasyon ekipmanları 

üzerinden kolaylıkla izole edilebilmektedir (Bennett, 1998). S.cerevisiae maya hücreleri 

yaşamlarını haploit ve diploit biçimde sürdürmekle birlikte, doğada genellikle diploid formda 

bulunurlar (Landry et al. 2006). Haploit ve diploit hücreler aseksüel olarak çoğalabilirler ve 

basit yaşam döngüsüne sahiptirler. Stres altında haploit hücreler ölmekte buna karşın diploit 

hücreler sporlanıp mayoz bölünme gerçekleştirmektedir (Sherman, 2002). Haploit sporlar a ve 

α olmak üzere iki farklı hücre içerirler. Bu sporlar tekrar çiftleşerek yeniden diploit spor 

oluştururlar. S.cerevisiae’nın yaşam döngüsü Şekil 1’de gösterilmiştir (Landry et al. 2006).    
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Şekil 1. S.cerevisiae yaşam döngüsü  

S.cerevisiae, biyoloji de en çok çalışılmış model mikroorganizmalardan birisidir. Bir ökaryot 

olarak hem hayvanların hem de bitkilerin karmaşık hücre içi yapılarına sahiptir. Ayrıca sahip 

olduğu gen ve proteinlerin büyük çoğunluğu insan genomlarıyla benzerlik gösterdiğinden, 

insan genomlarının tanımlamak için de kullanılmaktadır (Mattanovich et al. 2014; Nandy and 

Srivastava, 2018). S.cerevisiae, gıda ve içecek sektörünün yanı sıra hayvansal yem, farmakoloji 

ve biyoteknoloji gibi diğer endüstriyel sektörlerde de yoğun şekilde kullanılmaktadır. Ekmek 

mayasının kullanıldığı endüstriyel sektörler Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Şekil 2. Ekmek mayasının kullanım alanları 

 

3. Ekmek Mayası Üretimi 

Ekmek mayası, S.cerevisiae’nın fermantasyon kabiliyeti yüksek suşlarının aerobik şartlarda 

çoğaltılmasıyla elde edilen bir gıda maddesidir ve fermantasyon süreci için hayati öneme 

sahiptir (Birch et al. 2013).  

S.cerevisiae, 1860’da Pasteur tarafından fermantasyon ajanı olarak açıklanmıştır. 1867 yılında 

Tebbenhof, filtre presi kullanarak ilk sıkıştırılmış ekmek mayasını üretmiştir. 1872 yılında Max 

De Springer, Fransa’nın Lille şehrinde ilk tahıl mayası fabrikasını kurmuştur. 1888 yılında ise 

EKMEK MAYASI 

GIDA ENDÜSTRİSİ 

• Unlu mamüller 

• Süt ürünleri 

• Alkollü içecekler 

FARMAKOLOJİ 

• İnsülin 

• Aşı katkıları 
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• Biyo-etanol 

YEM ENDÜSTRİSİ 

• Hayvansal yem 
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Emil Christian Hansen S.cerevisiae’ı izole ederek bira yapımında saf maya olarak kullanmıştır. 

18. yy’ın sonlarına kadar bira üretiminden arta kalan S.cerevisiae, ekmek mayası olarak yaygın 

şekilde kullanılmıştır. 19. yy’da ekmek mayasının gelişimi için sürekli havalandırma sisteminin 

ve besin olarak melasın kullanılmaya başlanmasıyla üretim miktarında artışlar yaşanmıştır. 

Yine 19. yy’da Avusturya’da ilk endüstriyel ekmek mayası üretimi gerçekleştirilmiştir 

(COFALEC, 2020a). 

Ekmek mayasının ana hammaddesi, şeker pancarı ve şeker kamışı melasıdır. Hammaddeler 

tamamen ülke koşullarıyla ilişkili olup ayrıca tahıllar ve nişasta şurupları da kullanılmaktadır. 

Şeker pancarı melasından ekmek mayası üretimi genel olarak Melas hazırlanması, Saf kültür 

eldesi, Mayanın elde edilmesi (fermantasyon), Mayanın üretilmesi ve paketlenmesi, 

depolanması ve dağıtımı gibi genel hatlardan oluşmaktadır.  

4. Ekmek Mayası Çeşitleri ve Mevzuat  

Ticari olarak başlıca 2 tip maya üretimi gerçekleştirilmektedir. 

4.1.Yaş Maya 

4.1.1. Krem Maya (Sıvı Maya) 

Kuru madde oranı % 16-20’dir. Krem maya, kapasitesi büyük işletmeler için zaman ve 

verimlilik açısından avantajlar sağlamaktadır. Raf ömrü 0-4 0C’de yaklaşık olarak 14 gündür. 

Kullanım miktarı ve şekli kişi ve kurumlara göre değişmekle birlikte pres mayanın 1,5-1,8 katı 

şeklinde kullanımı yaygındır (Jenson, 2012; COFALEC, 2020b). 

4.1.2. Pres Maya  

Pres maya, krem mayadan suyun uzaklaştırılmasıyla kuru madde miktarının % 30’a çıkarıldığı 

bir üründür (Özçelik, 2018). Su miktarı % 70, kuru madde de protein miktarı % 48-60’dır. 

Fermantasyon gücü 550-585 CO2(ml)’dir. Kuru maddede azot oranı % 8-9’dur. Pres mayanın 

yüksek nem içeriğinden dolayı stabilitesi düşüktür (Elgün ve Ertugay 2011). Hemen hemen tüm 

hamur sistemlerinde en iyi mayalamaya sahip olan üründür. Bu yüzden dünyada en çok üretilen 

ve tüketilen mayadır. Açıldıktan kısa bir süre sonra kullanılmalıdır. 0-4 °C'de kuru ve temiz 

ortamda 3-4 hafta depolanabilmektedir. (COFALEC, 2020b). Mayanın rengi beyaz krem ve 

kokusu kendine hastır. Maya, kuru ve sert yapıya sahiptir ve dokunulduğunda bloklar halinde 

parçalanmaktadır. 

4.2.Kuru Maya 

Kuru mayalar, özellikle yaş mayanın yeterli miktarda olmadığı veya ekonomik olarak 

ulaşılamadığı, dağıtım ve depolamada soğuk zincirin tesis edilemediği yerlerde tercih 

edilmektedir.  
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4.2.1. Aktif Kuru Maya (AKM) 

Aktif kuru maya, kurutma odalarında pres mayanın önce delikli tavalar üzerinde daha sonra 

hareketli taşıyıcılarda alttan ve üsten dönüşümlü hava verilerek elde edilen bir maya çeşididir 

(Özçelik, 2018). Kuru madde miktarı % 92-94, kuru maddedeki protein miktarı % 40-50’dir. 

AKM’nın fermentasyon aktivitesi 355-385 CO2(ml)′dir. AKM düşük su içeriğinden dolayı yaş 

mayalara göre daha stabildir. AKM kullanıma alınmadan önce mayanın yaklaşık dört katı su 

ile rehidrate edilmesi gerekmektedir. (Elgün ve Ertugay; 2011; COFALEC, 2020b). Yaş 

mayalar hamura ilave edilir edilmez faaliyete başlarken AKM’ın faaliyete geçmesi için bir 

zaman dilimine ihtiyaç vardır.  

4.2.2. İnstant Aktif Kuru Maya 

İnstant AKM’nın üretiminde S.cerevisiae’nın susuzluğa dayanıklı özel suşları tercih 

edilmektedir. İnstant AKM’nın kuru madde miktarı % 94-96, protein miktarı % 38-60, kuru 

maddedeki azot miktarı % 6.3-8.0, fermentasyon aktivitesi ise 400-460 CO2(ml)’dir. Normal 

şartlar altında 1 yıl muhafaza edilebilmektedir (Elgün ve Ertugay; 2011; COFALEC, 2020b). 

Tıpkı AKM’larda olduğu gibi bu mayanın da hamurda faaliyete geçmesi için bir zaman dilimine 

ihtiyaç vardır.  

4.3.Mevzuat  

Ekmek mayasının özellikleri ile ilgili tanımlanan yasal bir mevzuat yoktur. Çeşitli ülkeler ve 

ekmek mayası üreticilerinin birleşerek oluşturduğu bir takım konfederasyonlar ekmek 

mayasına ilişkin bazı standartları ve kriterleri tanımlamışlardır (GTHB, 2011; TSE, 2015; 

COFALEC, 2020b).  

4.4.Ekmek Mayası Endüstrisi ve Pazarı  

Ekmek mayasının ticarileşmesi maya endüstrisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Maya 

endüstrisi diğer endüstrilere nazaran şimdiye kadar negatif büyüme göstermemiş, sürekli olarak 

pozitif bir trend izlemiştir. Şüphesiz bu endüstrinin büyümesinde, mayanın gıda ve içecek 

sektörünün yanı sıra hayvan yemi, farmakoloji ve biyoteknoloji gibi endüstrinin diğer 

sektörlerinde de yoğun şekilde kullanılması da etkili olmuştur. Dünya genelinde maya 

endüstrisi ve pazarında en büyük pay ekmek mayasına aittir. 2012 yılında 3 milyon tondan fazla 

ekmek mayası üretilmiştir. 2015 yılında maya pazarının 2.96 milyar dolar değerinde olduğu, 

2021 yılına kadar yılda yaklaşık % 8.6’lık artışla 4.86 milyar dolara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Ekmek mayası pazarı; coğrafya, maya tipleri ve mayanın kullanım alanlarına 

dayalı olarak bölümlendirilmiştir (FMİ, 2018; GVR, 2018). 

Dünya ekmek mayası pazarı coğrafi olarak Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-Pasifik ve dünyanın 

geri kalanı olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Dünya maya endüstrisi pazarı sırasıyla Avrupa 
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ve Kuzey Amerika tarafından domine edilmektedir. Avrupa pazarına hakim olan ülkeler 

Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’tır. Türkiye ise önemli bir üretim merkezidir. 2010-

2015 yıllarına ilişkin bazı Avrupa ülkelerinin ekmek mayası üretim miktarları Çizelge 1’de 

gösterilmiştir. 2015 yılında Kuzey Amerika pazarda en hızlı büyüyen kıta olup gelecekte 

pazarda önemli paya sahip olacağı düşünülmektedir. Kuzey Amerika’daki en büyük pazarlar 

sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’dır. Kuzey Amerika’da lider üretici 

AB MAURI şirketidir. 2012 yılında Asya ve Güney Amerika’da maya satışları artmasına karşın 

Avrupa ve Kuzey Amerika’daki artışlar nispeten daha sınırlı kalmıştır. Çin’deki şirketlerde 

küresel pazar koşullarındaki olumlu havadan etkilenerek büyüme göstermişlerdir. Özellikle 

Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Avustralya’nın piyasaya girmesiyle birlikte Asya-

Pasifik’in pazarda önemli bir oyuncu olacağı ve mevcut senaryoların değişeceği tahmin 

edilmektedir. Son yıllarda Ortadoğu ve Afrika’da artan gelir ve hammadde bolluğuyla beraber 

ekmek mayası pazarının artması beklenmektedir (FMİ, 2018; GVR, 2018). 

Çizelge 1. 2010-2015 Yılları Arasında Bazı Avrupa Ülkelerinin Ekmek Mayası Üretim 

Miktarları (ton) (ES, 2020a) 

Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 139749 137240 133151 131671 134964 133568 

Estonya 493 804 903 937 946 847 

Yunanistan 8691 9478 9706 9724 9559 9651 

İspanya :C 68069 75490 62619 73768 81549 

İtalya 151972 174236 148238 155805 141132 116514 

Macaristan 47875 45206 46870 50969 49372 49920 

Polonya 78732 :C :C 82483 70761 72504 

Finlandiya 7188 9906 10101 8634 8496 6275 

Birleşik Krallık :C 56961 68371 54151 68633 :C 

Hırvatistan 15018 14233 13185 15380 13938 13074 

Fransa :C :C :C :C :C :C 

Türkiye :C 201865 :C 137743 146707 141740 

:C – Gizli 

Ticari maya tiplerini başlıca ekmek mayası, bira mayası, şarap mayası, hayvansal yem mayası, 

biyoetanol mayası oluşturmaktadır. Bu mayalar arasında en popüler ve 2015 yılında en büyük 

pazar hacmine sahip olan ekmek mayasıdır. Şarap mayası ve hayvansal yem maya pazarlarının 

gelecekte artış göstereceği tahmin edilmektedir. Ticari ekmek mayası olarak çoğunlukla yaş, 

kuru ve instant maya üretilmektedir. Yaş maya fırıncılık ürünlerinde sahip olduğu pek çok üstün 
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özellik nedeniyle en çok tercih edilen ekmek mayası olduğu için pazar payı da yüksektir. Onu 

kuru maya ve instant maya takip etmektedir (FMİ, 2018; GVR, 2018). Bazı Avrupa ülkelerinin 

maya tipine göre üretim miktarları Çizelge 2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 2. Bazı Avrupa Ülkelerinin Kuru maya, Sıvı veya Yaş Maya Üretim Miktarları (ton) 

(ES, 2020b) 
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2005 
Kuru maya :C 2048 837 :C :C 1161 

Sıvı ya da yaş maya 123622 68543 0 74276 101231 11760 

2006 
Kuru maya 70 825 1230 0 :C 1306 

Sıvı ya da yaş maya 129157 112403 0 72420 120358 12118 

2007 
Kuru maya 94 601 1763 :C :C 317 

Sıvı ya da yaş maya 135961 109536 0 74202 111827 11971 

:C – Gizli 

Gıda endüstrisinde mayanın kullanım alanları fırıncılık ürünleri, alkollü ve alkollü olmayan 

içecekler, süt ürünleri, hazır gıda ürünleri gibi sektörleri kapsamaktadır. Dünyanın pek çok 

bölgesindeki tüketicilerin özellikle fırıncılık ürünleri gibi gıda ürünlerine artan talebi küresel 

ölçekte ekmek mayasının satışını pozitif etkileyen en önemli unsurdur. Özellikle Avrupa ve 

Asya’da fırıncılık ürünü ve alkollü içeceklere olan talepte artışlar yaşanmaktadır (FMİ, 2018; 

GVR, 2018).  

Ekmek mayası pazarındaki şirketler değerlendirildiğinde pek çok küçük ve büyük şirketin var 

olduğu görülmektedir. Büyük şirketler, birden çok ülkede üretim yapmakta ve ortaklaşa bir 

şekilde küresel ekmek mayası pazarının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Şirketler 

arasındaki rekabeti etkileyen başlıca faktörler; fiyat, kalite, inovasyon, marka ve dağıtımdır. 

Küresel ekmek mayası pazarının önde gelen şirketleri şunlardır:  

• Pakmaya (Türkiye) 

• Associated British Foods Plc. (İngiltere) 

• Alletech Inc. (Kanada) 

• Angle Yeast Co. (Çin) 

• Cher Hansen A/S. (Danimarka) 

• Lallemand Inc. (Kanada) 

• Lesaffre Group (Fransa) 
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• Oriental Yeast (Japonya) 

• Royal DSM (Hollanda) 

• Liber GMBH (Almanya) 

Ekmek mayası pazarının gelişmesinin önündeki en önemli sorunlar, yeterli hammaddeye 

ulaşamamak ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalardır. Özellikle fiyatlardaki dalgalanma 

pazarın önündeki en büyük belirsizliktir ve gelecekte de fiyatların artması beklenmektedir. 

Değişen hammadde maliyetleri dünyanın farklı bölgelerindeki ekmek pazarında rekabetin 

artmasına neden olmuştur. Bu rekabet özellikle Avrupa’da hissedilmiştir. Ayrıca son yıllarda 

fırıncılık ürünlerine artan talep, mayaların biyoetanol ve hayvansal yem gibi diğer endüstriyel 

ürünlerde kullanılması da fiyatların artışına yol açmıştır (FMİ, 2018; GVR, 2018). 

 

5. SONUÇ 

Geçmişten günümüze beslenmemizde önemli bir yer tutan ve sağlıkla pozitif ilişkilerine 

yönelik pek çok araştırmanın yapıldığı fermantasyona dayalı ürünler son yıllarda giderek önem 

kazanmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde üretimi yapılan ve sıkça tüketilen ürünlerden birisi 

de tahıl bazlı fermantasyon ürünleridir. Fermantasyona dayalı tahıl ürünlerinde özellikle de 

fırıncılık ürünlerinde kabarma ve aroma teşekkülü için ekmek mayası kullanılmaktadır.  

Ekmek mayasının üretimi ve diğer özelliklerine yönelik tanımlanan yasal bir mevzuat yoktur. 

Ticari olarak başlıca yaş maya ve aktif kuru maya üretilmektedir. İşletme kapasitesi ve sahip 

olduğu teknoloji, ekmek mayasının tedariki, mayanın kullanılacağı ürün gibi pek çok değişkene 

göre farklı ekmek mayaları tercih edilmektedir. Dünya’da en çok tercih edilen pres mayadır. 

Büyük kapasiteli işletmelerde zaman ve verimlilik açısından sıvı maya tercih edilebilmektedir. 

Yaş mayanın depolama stabilitesinin düşük olmasından dolayı aktif mayalar da fırıncılık 

endüstrisinde yoğun şekilde kullanılmaktadır. Ekmek mayasının kullanım şekli ve miktarı 

işletmelere ve ürün formülasyonlarına göre değişmektedir.  

Gıda alanında en yaygın üretilen ve tüketilen maya, ekmek mayasıdır. Bu yüzden dünya 

pazarında en geniş payı ekmek mayası almaktadır ve gelecekte de bu payı koruması 

beklenmektedir. Pazarın en önemli oyuncuları Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleridir. Yeterli 

hammaddeye ulaşılamaması ve fiyatlardaki dalgalanmalar pazarın önündeki en önemli 

sorunlardır. Mayanın gıda dışındaki diğer sektörlerde de yoğun şekilde kullanımı dolaylı olarak 

fiyatların artışına neden olmaktadır.  

Üreticiler, ekmek mayası piyasasında gözlemlenen değişikliklerin eskiye göre yüksek düzeyde 

kalıcı olması halinde hangi stratejileri uygulayacaklarını belirlemelidir. Üreticilerin 

hammaddenin bol olduğu ülkelere yatırımlar yapması, yeni teknolojiler elde etmesi ve değişen 
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tüketici tercihlerini doğru okunması bu stratejilere örnek gösterilebilir. Ancak bu sayede pazara 

yeni ve büyük oyuncuların girmesinin önüne geçilebilecek ve mevcut pazar payı korunacaktır.  

Bu çalışmada vurgulanması gereken bir diğer hususta, ekmek mayası endüstrisine ilişkin gerek 

küresel gerekse bölgesel ölçekte istatistiki bilgilerin oldukça sınırlı oluşudur. Küresel ölçekte 

üretim gerçekleştiren pek çok şirketle, bu şirketlerin oluşturduğu konfederasyonlarla ve resmi 

kurumlarla yapılan görüşme gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen ekmek mayasına ilişkin pek çok 

istatistiki bilgiye ulaşılamamıştır. Bu durumun sektörün en önemli sorunlarından birisi olduğu 

ilgili paydaşlar tarafından vurgulanmıştır. 
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ÖZET  

Hayvancılık ekonomik bir faaliyet olup, işletmelerin karlılığı için üretim ve verim artışının, 

minimum maliyetle yapılması gerekmektedir. Keçi yetiştiriciliğinde de düzenli olarak, çok 

sayıda yavru elde etmek işletmenin kârlılığını artırmada temel amaçtır. Bu bakımdan yapılan 

bu çalışmada üreme sezonundaki kıl keçilerinde progesteron (medroxyprogesterone acetate; 

MAP) içeren vaginal süngerlerin uzun (12 gün) ve kısa süreli (7 gün) kullanımlarının döl verimi 

üzerindeki etkisi ve ekonomik boyutu değerlendirildi. Çalışmada, ticari bir keçi çiftliğinde en 

az bir doğum yapmış, sağlıklı, toplam 300 dişi kıl keçisi kullanıldı. Keçiler kısa süreli 

progesteron destekli ovsynch (GI, n=100), uzun süreli progesteron (GII, n=100), herhangi bir 

uygulama yapılmayan kontrol grubu (GIII, n=100) olarak 3 gruba ayrıldı. Çalışmada döl 

verimleri değerlendirildiğinde, GI’de %63 (63/100) iken, GII’de %75 (75/100) olup, 

senkronizasyon uygulanmayan GIII’de bu oran %60 (60/100) olarak belirlenmiştir. 

Senkronizasyon uygulanan gruplarda ikizlik oranı ise GI’de %63 (63/100) iken, GII’de %85,3 

(64/75) olup, senkronizasyon uygulanmayan GIII’de bu oran %33,3’e (20/60) düşmüştür. 

Bununla birlikte sadece GII’de %14,7 oranında üçüz doğumların olduğu da belirlenmiş olup, 

yapılan kikare analizinde gruplar arasında farkın istatistiki açıdan önemli olduğu belirlenmiştir 

(P<0,01). Oğlak sayısına göre 100 başlı bir keçi işletmesinde seçilen senkronizasyon 

gruplarında elde edilen ekonomik gelir GI’de 100.800 TL (toplam 126 adet oğlak; 800TL/oğlak 

başına), GII’de 128.800 TL (toplam 161 adet oğlak; 800TL/oğlak başına) olarak 

hesaplanmıştır. GIII’de ise ekonomik gelir 64.000 TL (toplam 80 adet oğlak; 800TL/oğlak 

başına) olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada farklı senkronizasyon uygulananları 

ile elde edilen döl veriminin, doğal aşım uygulanan keçilere göre yüksek olduğu ve işletme 

karlılığını önemli ölçüde artırdığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Östrüs senkronizasyonu, döl verimi, ekonomik gelir, işletme karlılığı, 

keçi 
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FERTILITY OBTAINED FROM SYNCHRONIZED GOATS DURING THE 

REPRODUCTIVE PERIOD AND ITS ECONOMIC DIMENSION 

 

 

 

ABSTRACT 

Animal breeding is an economic activity, and it is necessary to increase production and 

efficiency at minimum cost for the profitability of the enterprises. In goat breeding, obtaining 

a large number of offspring on a regular basis is the main goal in increasing the profitability of 

the enterprise. In this study conducted in this regard, the effects of long (12 days) and short-

term (7 days) use of vaginal sponges containing progesterone (medroxyprogesterone acetate; 

MAP) in hair goats during reproductive period on fertility and its economic dimensions were 

evaluated. In the study, a total of 300 healthy female hair goats that gave at least one birth in a 

commercial goat farm were used. Goats were divided into 3 groups as short-term progesterone-

supplemented ovsynch (GI, n = 100), long-term progesterone (GII, n = 100), and the control 

group without any application (GIII, n = 100). When fertility was evaluated in the study, it was 

63% (63/100) in GI, 75% (75/100) in GII, and 60% (60/100) in GIII without synchronization. 

While the rate of twinning in the synchronized groups was 63% (63/100) in GI, it was 85.3% 

(64/75) in GII, and this rate was as low as 33.3% (20/60) in the non-synchronized GIII. On the 

other hand, unlike the others, it was determined that there were triple births at a rate of 14.7% 

in GII, and the difference between the groups in terms of twin births was found to be statistically 

significant in the chi-square analysis conducted (P &lt;0.01). According to the number of kids, 

the economic income obtained in the synchronization groups selected in a 100-head goat farm 

was calculated as 100,800 TL in GI (126 goats in total; 800 TL / goat), 128,800 TL in GII (161 

goats in total; 800 TL / goat). In GIII, the economic income was determined as 64,000 TL (80 

goats in total; 800 TL / goat). As a result, in this study, it was determined that the fertility 

obtained with different synchronization applications was higher than the goats with natural 

insemination, and it significantly increased the business profitability. 

 

Keywords: Oestrus synchronization, fertility, economic income, farm, goat 
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GİRİŞ 

Türkiye’de keçi yetiştiriciliği yoğunlukla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

ekstansif şekilde yapılmaktadır. Ancak son yıllarda keçi sütüne olan talebin artması nedeniyle 

özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde entansif ve yarı entansif bir üretim sistemine geçilmiştir 

(Paksoy, 2007).  

Türkiye’de 1980’li yıllara kadar önemli bir geçim kaynağı olan keçi yetiştiriciliği 

özellikle 1991-2010 yılları arasında yeterli talep görmemesi ve yetiştiricilerin üretimden 

çekilmeleri nedeniyle önemli oranda azalmıştır. Nitekim keçi sayısı 1991 yılında 10 milyon 764 

bin baş iken 2009 yılında %52 oranında azalarak 5 milyon 128 bin başa düşmüş, 2010 yılından 

itibaren kademeli olarak keçi varlığı artmış ve 2019 yılında 1991 yılı rakamlarını geçerek 11 

milyon 205 bin başa ulaşmıştır (TUİK, 2020). 2010 yılından itibaren keçi varlığında görülen 

artışın en önemli sebebi, devlet tarafından verilen destek desteğin ve keçi sütü ve süt ürünlerine 

olan talebin artmasıdır. Keçi sütüne olan talebin artmasında, yapılan görsel ve yazılı basında 

çıkan haberlerin payı oldukça büyüktür. Nitekim keçi sütünün diğer sütlere göre daha az 

mikroorganizma ve pestisit içerdiği, yağ ve proteininin daha kolay sindirilebildiği ve özellikle 

bileşiminin anne sütüne yakın olduğuna ilişkin çıkan haberler keçi sütü ve ürünlerine 

(dondurma, mama vb.) olan bu talebi her geçen gün arttırmaktadır (Kaymakçı ve Dellal, 2006). 

Diğer hayvancılık faaliyetlerine uygun olmayan dağlık, taşlık ve fundalık gibi sarp 

arazilerde alanlarda kolaylıkla üretimi yapılabilen keçi yetiştiriciliğinin üretici açısından önemli 

avantajları bulunmaktadır. Bunlar arasında, kaba yemleri ve özellikle bahçe ve mutfak 

artıklarını iyi değerlendirebilmeleri, bakım ve besleme masraflarının diğer çiftlik hayvanlarına 

göre daha düşük olması ve hastalıklarda daha dayanıklı olmaları nedeniyle bakımının kolay 

olması gelmektedir. Ayrıca, keçi yetiştiriciliğinde gerekli ağıl ve hayvan materyalinin diğer 

hayvan türlerine göre daha ekonomik olması üretici açısından keçi yetiştiriciliğini cazip hale 

getirmektedir (Paksoy, 2007) 

Türkiye’de deri, kıl, süt ve kırmızı et üretiminin bir bölümü koyun ve keçilerden 

sağlanmaktadır. Bu nedenle koyun ve keçilerden maksimum verim alarak üretim miktarının 

artırılması gerek ekonomik açıdan gerekse genç nüfusun sağlıklı beslenmesinde önemli bir 

gereksinimdir. Son yıllarda geliştirilen modern yetiştiricilik tekniklerinin uygulanması ile 

keçilerden elde edilen verimde önemli düzeylerde artışlar sağlanmaktadır. Özellikle doğal 

yöntemlere ek olarak uygulanan çeşitli hormonlarla hem üreme süreci kontrol altına 

alınabilmekte hem de üreme performansları artırılabilmektedir. Yapılan bu çalışmada özellikle 

entansif ve yarı entansif keçi yetiştiriciliği yapan işletmelerde progesteron 
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(medroxyprogesterone acetate; MAP) içeren vaginal sünger kullanımının döl verimi ve işletme 

karlılığı üzerine etkisi incelenmiştir. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmada 2 yaşlı, bir doğum yapmış, 45-55 kg ağırlığında ve günlük ortalama 0.5 

litre süt verimi olan toplam 300 adet kıl keçisi kullanıldı. Çalışmada kıl keçileri kısa süreli 

progesteron destekli sponge+ovsynch (GI, n=100), uzun süreli progesteron destekli sponge 

(GII, n=100) ve herhangi bir uygulama yapılmayan kontrol grubu (GIII, n= 100) olarak rastgele 

üç gruba ayrıldı. 

Çalışmada; istatistiksel analizler IBM SPSS 20 paket programı ile yapılmış olup, üreme 

sezonunda senkronize edilen keçilerden elde edilen döl verimi ve ikizlik oranı ile uygulama 

yöntemleri arasında istatistiki açıdan farklı olup olmadığını belirlemek için Ki-kare testinden 

yararlanıldı. P<0.05 olarak belirlenen analiz sonuçları için anlamlı kabul edildi. 

 

BULGULAR 

Çalışmada gruplara göre keçilerin döl verimleri değerlendirildiğinde, kısa süreli 

Sponge+Ovsynch grubunda (GI) %63 (63/100), uzun süreli Sponge+PMSG+GNRH uygulanan 

grupta (GII) %75 (75/100), doğal aşım yapılan kontrol grubunda ise (GIII) %60 (60/100) olarak 

tespit edilmiştir. Keçilerden elde edilen döl verimine ilişkin veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Keçilerde uygulanan yönteme göre elde edilen döl verimi 
Protokol İkiz Üçüz Tekiz Toplam  

Sponge+Ovsynch (GI) 
63 0 0 63 

%100.0 %0.0 %0.0 %100.0 

Sponge+PMSG+GNRH (GII) 
64 11 0 75 

%85.3 %14.7 %0.0 %100.0 

Kontrol grubu/Doğal aşım (GIII) 
20 0 40 60 

%33.3 %0.0 %66.7 %100.0 

Toplam  
147 11 40 198 

%74.2 %5.6 %20.2 %100.0 

X2= 130.438 P<0.01 

Tablo 1 incelendiğinde, senkronizasyon uygulanan hayvanlarda meydana gelen ikizlik 

oranı GI grubunda %63 iken, bu oran GII grubunda %85.3, senkronizasyon uygulanmayan 

doğal aşımın olduğu kontrol grubunda ise %33.3 olduğu görülmektedir. Bununla birlikte uzun 

süreli progesteron kullanılan (GII) grupta %14.7 oranında üçüz doğumların olduğu belirlenmiş 
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olup, yapılan kikare analizinde gruplar arasında farkın istatistiki açıdan önemli olduğu 

belirlenmiştir (P<0.01).  

Elde edilen veriler doğrultusunda 100 başlı bir keçi işletmesinde seçilen senkronizasyon 

programına göre elde edilen gelir Tablo 2’de verilmiştir.    

Tablo 2. 100 Başlık Bir Keçi İşletmesi İçin Elde Edilen Gelir (TL) 

GRUP 
Elde Edilen Oğlak Sayısı Yetiştiricinin Elde Ettiği 

Gelir* (TL) 

Sponge+Ovsynch (GI) 126 100.800 

Sponge+Pmsg+GNRH (GII) 161 128.800 

Serbest Aşım (GIII) 80 64.000 

*1 oğlağın satış fiyatı= 800 TL 

 Tablo 2 incelendiğinde uygulanan 3 farklı yöntemde yetiştiricinin elde ettiği gelir düzeyi 

önemli ölçüde değiştiği görülmektedir. Özellikle serbest aşımın olduğu ve herhangi bir 

uygulama yapılmayan kontrol grubunda elde edilen oğlak sayısı ve gelir miktarı, vaginal 

süngerler kullanılan diğer iki gruba göre yaklaşık 2 kat daha düşük düzeyde kaldığı 

belirlenmiştir.    

 

TARTIŞMA 

Günümüzde artan genç nüfusla birlikte kırmızı ete bir yönelme olmuş bu da Türkiye 

genelinde et fiyatlarının yüksek seyretmesine neden olmuştur. Ülkemizde kırmızı et  ve süt 

üretiminin bir bölümü koyun ve keçilerden sağlanmaktadır. TÜİK (2020) verilerine göre 

Türkiye’de 2019 yılı kırmızı et üretiminin %10.5’i, sütün ise %8.8’i koyun ve keçiden 

karşılanmaktadır. Bu nedenle koyun ve keçilerden maksimum yararlanmak ekonomik açıdan 

önemlidir. 

Koyun ve keçiler mevsimsel poliöstrik hayvanlar olup, kuzey yarım kürede günlerin 

kısalmaya başladığı yaz sonu-sonbahar aylarında kızgınlık gösterir. Eğer aşım sezonunda gebe 

kalmazsa, bir sonraki sezonu beklemek gerekir. Bu durum koyun-keçi yetiştiricileri için 

ekonomik kayıp demektir. Çünkü koyun ve keçilerde en önemli ekonomik getiri kuzu ve 

oğlaklardır. Koyun ve keçilerin reprodüktif yaşamları ineklere göre daha kısadır. Bu nedenle 

koyun ve keçilerde fertil yaşam süresinde daha çok sayıda yavru almak, yetiştiricilerin önemli 

hedeflerinden birisi olmalıdır. Ayrıca keçi yetiştiricisi tarafından arz edilen yavru kayıplarının 
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fazla olması dolayısıyla yavru doğumlarının eş zamanlı ve daha erkene alınması çoğunlukla 

talep edilmektedir. Oysa Türkiye’de keçilerin üremesinde genellikle uygulanan doğal aşım 

yöntemi ve geleneksel bakım-besleme yöntemleri hem yavru verimlerini düşürmekte hem de 

yavru kayıplarını artırmaktadır.  

Nitekim keçi yetiştiriciliğinde düzenli olarak, çok sayıda sağlıklı yavru elde etmek 

işletmenin karlılığını artırmada ilk kuraldır. Elde edilen yavru sayısı ne kadar yüksek olursa 

hem sürü büyüklüğü hem de sürüde genç hayvan varlığı artarak işletmeden beklenen verim ve 

gelir artışı sağlanacaktır.  

Keçilerde üreme mevsiminde ışık uygulaması, koç/teke katımı, enerji yüklemesi 

(flashing) gibi doğal yöntemler faydalı olsa da pratikte koyun ve keçilerde üremeyi denetlemek 

için progestagenler, östrojenler, PGF2α ve analogları, gebe kısrak serum gonadotropini 

(eCG/PMSG), gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH), insan koryonik gonadotropini (hCG), 

melatonin gibi hormonlar ve bunların kombinasyonları ile östrüs veya ovulasyon 

senkronizasyonları yapılarak döl veriminde önemli artışlar sağlanabilmektedir (İbiş ve 

Ağaoğlu, 2016). Yapılan bu çalışmada da uygulanan kısa ve uzun süreli progesteron desteği ile 

gerek döl verimi gerekse ikizlik oranı önemli ölçüde artırmıştır. Nitekim yapılan kikare 

analizinde ikizlik oranları farklı senkronizasyon uygulanan GI (%63) ve GII (%85.3) 

gruplarında, doğal aşım yapılan kontrol grubuna göre (%33.3) istatistiki açıdan önemli bir fark 

bulunmuştur.  

Birdane, (2019), dört farklı senkronizasyon protokolü uygulanan saanen keçilerinde (7., 

9., 11., 13. gün), yavru sayısını sırasıyla 1.87 (15/8), 1.90 (21/11), 2.0 (18/9) ve 1.71 (12/7) 

olduğu, kısa ve uzun vadeli progestagen protokollerinin Saanen keçilerinde üreme performansı 

üzerinde benzer etkinlik gösterdiği bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmada ise, uzun süreli sponge 

(%133) ve kısa süreli sponge (%130) uygulanan şami keçilerinde, elde edilen yavru verimi 

oranları arasında fark olmadığı belirlenmiştir (Özer ve Doğruer, 2011).  Kusina ve ark. (2000), 

yavru verimini sünger uygulanan gruplarda 1.71±0.18, Sönmez ve ark. (2009) çalışmalarında 

1.63’lük yavru verimi elde ettiklerini vurgulamaktadırlar. Bu çalışmada elde edilen yavru 

verimi oranları literatür sınırlar içerisinde olup, kısa süreli progestagen kullanılan grupta 1.21, 

uzun süreli progestagen kullanılan grupta 1.61 olarak belirlendi.  

Çalışmada doğum oranları GI, GII ve GIII gruplarında sırasıyla %63 (63/100), %75 

(75/100) ve %60 (60/100) olarak belirlendi. Yapılan bir çalışmada (Özer ve Doğruer, 2011), 

kısa süreli ve uzun süreli vaginal sponge uygulanan şami keçilerinde doğum oranları %86.7 ve 

% 93.8 olduğu bildirilmiştir. Çalışmalarda doğum oranlarının %60 ile %84 arasında değiştiği 
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ifade edilmiştir (Romano, 2004; Mellado ve ark., 2000; Uslu ve Gülyüz, 2009). Bu çalışmada 

genel olarak yapılan çalışmalara benzer oranlarda olduğu görülmektedir.   

Sonuç olarak koyun ve keçilerde daha fazla ve sağlıklı yavrular almak için döl veriminin 

optimizasyonu gerekir. Bu çalışmada da senkronizasyon programları uygulanan gruplarda 

kontrol grubuna göre hem döl verimi hem de ekonomik açıdan avantajlı olduğu ve işletme 

karlılığını önemli ölçüde artırdığı tespit edilmiştir.  
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ÖZET 

Tedavi güçlüklerinin üstesinden gelmek için yeni antibiyotik arayışı devam ederken hem 

mevcut antibiyotiklerin daha etkili kullanılması hemde antibiyotikler arası pozitif ve negatif 

etkileşimlerin (sinerjistik ve antagonistik etkileşim) değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. İnsan 

beslenmesinin bir parçası olan esansiyel yağlar düşük toksik etkileri ile immun biyo-töleransa 

sahip olması ve enfeksiyon yapan farklı mikroorganizmalara karşı geniş spektrumda özellik 

göstermesi nedeniyle sentetik antibiyotiklere alternatif olma potansiyelindedir. Defne ve 

karanfil esansiyel yağları antioksidan, antimikrobiyal özellikleri içeren birçok besleyici, tedavi 

edici ve farmasötik nitelikler taşımaktadır. Bu yüzden çalışmamızda bu iki essansiyal yağ 

kombinasyonunun enfeksiyon yapan bakteri, maya ve dermatofitler üzerinde sinerjistik 

etkileşim göstererek daha geniş spektrum oluşturması ile antibiyotik kombinasyon 

çalışmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca essansiyal yağların düşük maliyetli olması, 

elde edilişinin zor olmaması, laboratuvar şartlarında kombine edilerek kullanılması ve farklı 

türde mikroorganizmalar üzerinde denenmesi bakımından diğer tek olarak kullanılan 

antimikrobiyal çalışmalardan ayrılmaktadır. Çalışmada Elazığ ilinde aktar olarak isimlendirilen 

baharatçılardan defne (D) ve karanfil esansiyel yağları (K) ticari olarak temin edilmiş ve her 

birinden 5’ er uL eklenerek 10 uL’lik kombinasyon oluşturularak (D+K) oyuk agar yöntemi ile 

antimikrobiyal spektrumları incelenmiştir. Yağ karışımı (D+K) diğer yağlar (D, K) ile 

kıyaslandığında; tüm mikroorganizmalarda sinerjistik özellik göstermiştir. Defne yağında (D) 

mikroorganizmaların gelişimini engelleyen 9.33-15.33 spektrum alanı (anlamlı; p<0.001), 

karanfil (K) yağında 9.66-14.66 mm spektrum alanı (anlamlı p<0.001), kombine yağda (D+K) 

11.33-20.33 mm’ lik spektrum alanı (oldukça anlamlı; p<0.0001) gözlenmiştir. Sonuç olarak, 

sinerjist özellikteki esansiyel yağ kombinasyonlarının geniş spektrum ve yüksek antibiyotik 

özelliği göstermesi sayesinde, mikroorganizma direncini önleme ve hastalıkları tedavi için 

kullanım olanaklarına ışık tutacağı kanısındayız.  

 

Anahtar Kelimeler: Sinerjistik özellik, antimikrobiyal kombinasyon, defne yağı, karanfil yağı  
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ANTIMICROBIAL EFFECTS OF CLOVE (Syzygium aromaticum) AND LAUREL 

(Laurus nobilis) ESSENTIAL OIL MIXTURE AS A PHARMACEUTICAL PRODUCT 

 

 

ABSTRACT 

The search for new antibiotics continues to overcome treatment-related difficulties. Also, the 

more effective use of existing antibiotics and the evaluation of positive and negative 

interactions (synergistic and antagonistic interactions) between antibiotics have gained interest. 

Essential oils, which are a part of human nutrition, have the potential to be used as an alternative 

to synthetic antibiotics due to their low toxic effects, immune bio-tolerance, and broad spectrum 

of properties against different microorganisms that cause infection. Laurel (D) and clove (K) 

essential oils have many nutritional, therapeutic, and pharmaceutical properties including 

antioxidant and antimicrobial properties. The present study aimed to create a broader spectrum 

by examining the synergistic effect of the aforementioned two essential oil on infectious 

bacteria, yeast, and dermatophytes, thus contributing to antibiotic combination studies. Also, 

studies on essential oils are different from other single antimicrobial studies because essential 

oils are low-cost products with ease of access, combined under laboratory conditions, and tested 

on different types of microorganisms. D and K essential oils were obtained commercially from 

spice markets named herbalists in Elazig, and their antimicrobial spectra were investigated 

using the hollow agar method (D + K) by adding 5 µL of each to 10-µL combination. 

Comparing the oil mixture (D + K) with individual oils (D and K) showed synergistic properties 

in all microorganisms. As a result, 9.33- to 15.33-mm spectrum areas (significant, P < 0.001) 

in the D oil that prevented the growth of microorganisms were determined, a 9.66- to 14.66-

mm spectral area in the K oil (significant, P < 0.001) was determined, and an 11.33- to 20.33-

mm spectral area was determined in the oil mixture (D + K) (highly significant, P < 0.0001). 

It was concluded, thanks to the broad-spectrum and remarkable antibiotic properties of these 

essential oils, that their synergistic effects might shed light on their potential use for preventing 

microorganism resistance and treating diseases. 

 

Keywords: Antimicrobial combination, clove oil, laurel oil, synergistic property  
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GİRİŞ 

Antibiyotikler ilk ortaya çıktığı zamanlarda henüz direnç sorunu yoktu ve bu nedenle 

tedavilere cevap verebiliyorlardı. Tüm dünyada patojenlerdeki çoğul antibiyotik direnci tedavi 

güçlüklerinde ciddi seviyelerde artışa neden olmuştur. Hızla artan antibiyotik direnci ve yeni 

ilaç gelişimindeki eksikliklerden, mevcut ilaçların etkisinin sürekliliğinin sağlanması ve 

korunması önem kazanmıştır. Böylece, yeni ilaç geliştirme çalışmalarında veya tedavi 

stratejilerinde antibiyotik direnci ile bir tek ilaçtan ziyade bi rkaç ilacın birlikte mücadele etmesi 

gerekmiştir. Kombine antibiyotik tedavisinde antibiyotikler birbirleri ile sinerjist, antagonist, 

additif ve indifferens olarak 4 farklı şekilde etkileşim içindedirler. Sinerjist pozitif, antagonist 

negatif bir etkileşimdir. Additif etki, kısmi sinerjiyi gösterir. İndifferens etkide ise ilaçların bir 

arada etkisi, daha etkili olan diğerinin tek başına yaptığı etki kadardır (Aktaş, 2014).  

Her hastalığa şu ve bu şekilde doğanın verdiği bir tedavi vardır. Şu anda, doğal 

maddelere karşı yenilenen ilgi, zengin özler ve biyoaktif bileşiklerin antimikrobiyal özellik 

içermesi dikkati bitki ürünlerine odaklamıştır (Chmit ve ark., 2014). Bu doğal maddelerden elde 

edilen esansiyel yağlar, kozmetik, aromaterapi, fitoterapi, baharat, beslenme ve parfümler dahil 

birçok alanda hammadde olarak kullanılan değerli doğal ürünlerdir (Millezi ve ark., 2012). 

Birçok çalışmada tek essansiyel yağların antimikrobiyal özellikleri belirlenmiştir. Fakat farklı 

essansiyal yağların kombinasyonları arasındaki etkileşimlerle ilgili çok az veri mevcuttur. 

Defne (Laurus nobilis), özellikle özellikle Akdeniz bölgesinde (Türkiye, Yunanistan, 

İspanya, Portekiz, Fas ve Meksika) yetiştirilen yaprak dökmeyen bir ağaçtır (Derwich ve ark., 

2009) 

Antiseptik, hemoroid, romatizma, nevralji ağrılarını giderme, mide ile ilgili, terletici, 

diş çürümelerini önleyici, mikrop öldürücü, mukolitik, kas gevşetici ve böcek öldürücü 

özellikleri olan L. nobilis türlerinin ve essansiyal yağının antimikrobiyal aktivitesi üzerine 

birçok çalışma mevcuttur (Derwich ve ark., 2009; Millezi ve ark., 2012; Klein ve ark.,  2013; 

Dahak ve ark., 2014; Chmit, 2014; Nehir El ve ark., 2014;  Goudjil, 2015; Caputo ve ark., 2017; 

Sarıkaya 2017). 

Geleneksel olarak antiseptik ve analjezik olarak ağız sağlığında kullanılan olan karanfil 

ve essansiyel yağının antibakteriyal ve antifungal özelliklere sahip olduğu yapılan çalışmalar 

ile tespit edilmiştir (Cai ve Wu 1996; Ilçim ve ark., 1998; Amiri ve ark., 2008; Faydaoğlu ve 

Sürücüoğlu 2013; Saeed ve ark., 2013; Kesici Güler ve ark., 2015;). 

Ayrı olarak antimikrobiyal etki gösteren defne ve karanfil essansiyel yağının kombinasyonunun 

antimikrobiyal etki göstermesi sonucu dirençli mikroorganizmanın yok edilmesinde alternatif 

farmasotik ilaç olma potansiyelini göstermektedir.  
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ANTİMİKROBİYAL ETKİ TESTİ  

Kombinasyonun Hazırlanışı 

Çalışmada Elazığ ilin de aktar olarak isimlendirilen baharatçılardan defne (D) ve karanfil 

esansiyel yağları (K) ticari olarak temin edilmiş ve her birinden 5’ er µL eklenerek 10 µL’lik 

kombinasyon oluşturularak (D+K) oyuk agar yöntemi ile antimikrobiyal spektrumları 

incelenmiştir. 

Kullanılan Mikroorganizmalar 

Çalışmada, kullanılan mikroorganizma kültürleri olarak; Staphylococcus aureus COWAN 1, 

Bacillus megaterium DSM 32, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniea FMC 5 

bakterileri, Candida albicans FMC 17, Candida glabrata ATCC 66032 mayaları, Trichophyton 

sp., Epidermophyton sp., dermatofit fungus türleri kullanılmıştır. 

OYUK AGAR METODU 

Erlenmayerde steril edilen ve 45-50 °C’ye kadar soğutulan Müller Hinton Agar, soğutulan 

Müller Hinton Agar, Sabouraud Dextrose Agar ve Patato Dextrose Agara önceden hazırlanan 

bakteri, fungus ve mayaların buyyondaki kültürü ile ℅1 oranında aşılanarak (106 bakteri/ml, 

104 maya/ml, 104 fungus/ml) iyice çalkalandıktan sonra 9 cm çapındaki steril petri kutularına 

15’er ml konulmuş ve besiyerinin homojen bir şekilde dağılması sağlanmıştır (Kırbağ ve ark. 

2013). 

Katılaşan agar üzerine, oyuklar açılmış ve üzerlerin 1ml besiyeri bırakılmıştır. Daha sonra 10 

µL’lik D+K esansiyel yağ karışımından yerleştirilmiştir.  

İstatiksel Analiz 

İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 yazılımı kullanılmıştır (SPSS Inc., Chicago IL). Sonuçlar 

varyans analizi (ANOVA) ile elde edildi ve en az anlamlı fark (LSD) testleri ortalama ± standart 

sapma olarak verilmiştir.  

D+K esansiyel yağı ve kontrol grupları (D, K, Standart antibiyotik) arasındaki farklar için p < 

0.0001; cd, p <0.001: d, kullanılmıştır. P <0.0001 ve p <0.001 oldukça anlamlı ve anlamlı olarak 

kabul edildi. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Yağ karışımı (D+K) diğer yağlar (D, K) ile kıyaslandığında; tüm mikroorganizmalarda 

sinerjistik özellik göstermiştir. Defne yağında (D) mikroorganizmaların gelişimini engelleyen 

spektrum alanı 9.33-15.33 mm/ inhibisyon zonu (anlamlı; p<0.001), karanfil (K) yağında 9.6-

14.6 mm / inhibisyon zonu (anlamlı; p<0.001), kombine yağda (D+K) 11.3-20.3 mm’ lik 

spektrum alanı (oldukça anlamlı; p<0.0001) gözlenmiştir (Tablo 1). D essansiyel yağ C. 
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albicans, Trichophyton sp., Epidermophyton sp. maya ve dermatofit türlerinin gelişimlerini 

sırası ile 12.3 mm / inhibisyon zonu, 9.3 mm / inhibisyon zonu ve 15.3 mm / inhisyon zonu ile 

anlamlı olarak engellemiştir. Diğer mikroorganizmaların (S. aureus, B. megaterium, E. coli, K. 

pneumoniea, C. glabrata) gelişimlerini engellemede herhangi bir etkisi gözlenmemiştir (Tablo 

1). Millezi ve arkadaşları (2012) L. nobilis'in uçucu yağının sadece %50 konsantrasyonda S. 

aureus bakterisine karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği yine Nehir El ve arkadaşları (2014) 

tarafından aynı etki tespit edilmiştir. Derwich ve arkadaşları (2009), L. nobilis yağının 7 mm' 

lik inhibisyon bölgesi ile Klebsiella' ya karşı ılımlı antimikrobiyal aktivitenin gözlendiği ifade 

edildi. Goudjil ve arkadaşları (2015) test edilen mikroorganizmalara E. coli, K. pneumoniae, 

Leisteria monocytogenes, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, S. aureus ve 

Staphyloccous sp. 10 ile 21 mm / inhibisyon çapı ile etkisinin olduğu ifade edilmiştir. Bizim 

çalışmamız bu bakteriler üzerinde antimikrobiyal aktivite göstermemesinin nedeni 

konsantrasyon değerinin düşük olmasından dolayı olduğu düşüncesindeyiz. Yapılan başka bir 

çalışmada defne uçucu yağının E. coli, S. aureus, L. monocytogenes ve K. pneumoniae’ ya karşı 

zayıf inhibitör etkili olduğu belirlenmiştir. E. coli’ de 10.6±0.5 mm, S. aureus’ ta 12.6±1.1 mm, 

K. pneumoniae’ da 8.0±0.0 mm ortalama çaplı zonlar oluşmuştur (Cerit, 2008). K essansiyel 

yağı test mikroorganizmalarından S. aureus (10.6±0.3 mm/ inhibisyon zonu), C. albicans 

(10.6±0.3 mm/ inhibisyon zonu), C. glabrata (9.6±0.3 mm/ inhibisyon zonu), Trichophyton sp. 

(12.6±0.3 mm/ inhibisyon zonu), Epidermophyton sp. (14.6±0.3 mm/ inhibisyon zonu)’ nin 

gelişimlerini engellemede anlamlı olarak etki göstermiştir (Tablo 1). Daha önceki bir 

çalışmada, karanfil yağı C. albicans'ın yok olmasına neden olduğu ifade edilmiştir. Bizim 

çalışmamızdaki veri ile bir kez daha doğrulanmıştır (Nunez ve ark. 2001). Shehzad ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada S. aromaticum ekstraktlarının da antibakteriyal etkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir (Shehzad ve ark. 2013). Eugenia caryophyllata'dan (karanfil ağacı) elde 

edilen ekstraktlar E. coli ve Bacillus subtilis gelişmesini en çok inhibe etmiştir (19 mm / 

inhibisyon zonu), K. pneumoniae üzerine çok daha az etkili oldugu belirlenmistir (10 mm / 

inhibisyon zonu). Bu ekstrakt C. albicans ve S. cerevisiae 'ye karsı antifungal etkisinin 

olduğuda bulunmuştur (13 ve 9 mm / inhibisyon zonu). (İlçim ve ark., 1998). Bizim 

çalışmamızın verileri essansiyel yağın kullanışından kaynaklı bazı mikroorganizmalar üzerinde 

gösterdiği etki uyuşmamaktadır. Karanfil ve Defne esansiyel yağlarının ve bitki ekstraktlarının 

antibakteriyal ve antifungal aktivitesi üzerine çok fazla veri vardır (İlçim ve ark., 1998; Nunez 

ve ark., 2001; Amiri ve ark.,   2008; Sinem, 2008; Derwich ve ark.,  2009; Farias Millezi ve 

ark.,  2012; Faydaoğlu ve ark.,  2013; Ouibrahim  ve ark., 2013; Saeed ve ark., 2013; Chmit ve 

ark., 2014; Dahak ve ark., 2014; Nehir El ve ark., 2014; Goudjil ve ark., 2015; Kesici Güler ve 
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ark., 2015; Caputo ve ark., 2017; Sarıkaya ve ark.,  2017). Bu çalışmalardan Sarıkaya ve 

arkadaşları (2017) defne ve çörek otu yağı karışımının sadece E. coli ve S. aureus üzerindeki 

etkisine bakmıştır.  D ve K esansiyel yağının antimikrobiyal kombinasyonu ve kullanılan 

mikroorganizmalardan kronik mantar enfeksiyonlarına sebep olan dermatofitler üzerine 

çalışma olmaması açısından bu çalışma ilk veri olma özelliğindedir. Bizim çalışmamızda, D ve 

K essansiyel yağ kombinasyonu E. coli dışındaki tüm  bakteri (S. aureus; 20.3±0.3 mm / 

inhibisyon zonu, B. megaterium; 18.3±0.3 mm / inhibisyon zonu, K. pneumoniea; 18.3±0.3 mm 

/ inhibisyon zonu) maya (C. albicans;11.3±0.3 mm/  inhibisyon zonu C. glabrata; 20.3±0.3 mm 

/ inhibisyon zonu) ve dermatofitlerin (Epidermophyton sp.; 18.3±0.3 mm / inhibisyon zonu, 

Trichophyton sp.; 18.3±0.3 mm /  inhibisyon zonu)   gelişimleri üzerinde bakterisit ve fungisit 

etki göstermiştir.  

Tablo 1. Defne ve Karanfil Essansiyel Yağ Kombinasyonunun Antimikrobiyal Etkileri (mm : 

İnhisyon zonu) 
MİKROORGANİZMA 
TÜRLERİ 

D K D+K STANDART 
ANTİBİYOTİK 

E. coli - - - 11.33±0.6* 

S. aureus - 10.66±0.3d 20.33±0.3cd 9.66±0.3* 

B. megaterium - - 18.33±0.3cd 11.33±0.6* 

K. pneumoniae -  18.33±0.3cd 18.66±0.3* 

C. albicans - 10.66±0.3d 11.33±0.3d 11.33±±0.6* 

C. glabrata 12.33±0.3d 9.66±0.3d 20.33±0.3cd 8. 66±0.6** 

Epidermophyton sp. 9.33±0.3d 12.66±0.3d 18.33±0.3cd 9.33±±0.33** 

Trichophyton sp. 15.33±0.3d 14.66±0.3d 18.33±0.3cd 8.66±0.33** 

D: L. nobilis (defne) K: S. aromaticum (karanfil), D+K: defne (D) ve karanfil esansiyel yağları (K) 5’ er µL eklenerek 10 

µL’lik kombinasyonu, Pozitif kontrol (SA); ampisilin sulbaktam (*) and mikostatin (**) (20µg/disk and 120 µL), Negatif 

kontrol; D ve K İnhibisyon zonu > 15 mm (çok anlamlı etki p < 0.0001; cd), 15 – 10 mm (anlamlı etki; p<0.001;d), Zon yok 

(-) 

 

Verilere bakıldığında; E. coli dışındaki tüm test edilen mikroorganizmalarda bu 

kombinasyon sinirjistik ve additif etki yaparak kombine antibiyotik tedavisinde 

kullanılabilecek potansiyele sahiptir (Tablo 1). Sonuç olarak, sinerjist özellikteki D+K 

esansiyel yağ kombinasyonlarının geniş spektrum ve yüksek antibiyotik özelliği göstermesi 

sayesinde, mikroorganizma direncini önleme ve hastalıkları tedavi için kullanım olanaklarına 

ışık tutacağı kanısındayız. 
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ÖZET 

Teknoloji, geçmişten günümüze değin hızla gelişmiştir. Elektrik üretim teknolojisinin keşfi, 

seri endüstriyel üretimin yaygınlaşması, demir yollarının yaygınlaşması, daha sağlam ve 

yüksek kapasiteli gemilerin yapılması, yaygınlaşması, farklı enerji kaynaklarına erişimin 

çoğalması, internetin ve cep telefonlarının keşfi gibi daha birçok gelişme ile insan hayatı daha 

da kolaylaşmıştır. Ormancılığın tarihi gelişimine bakıldığında da birinci evresi olan barınma ve 

beslenme evresinden dördüncü evresi olan teknik ormancılık evresine telgraf ağının kadar 

teknolojinin ormancılık üzerindeki etkisi gözlemlenebilmektedir. Örneğin ormancılığın ilk 

evresinde ağaç kesme işlerinde kullanılan baltadan, çapraz testereye, çapraz testereden de 

günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte motorlu testereye geçilmiştir. Bu çalışma Türkiye 

ormancılığında kullanılan ve kullanılabilecek olan teknolojik aletlerle ilgili görüş ve öneri 

sunarak uygulayıcılara katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Ormancılık, teknoloji, orman 
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USE OF TECHNOLOGY IN FORESTRY 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Technology has developed rapidly from past to present. Human life has become easier with 

many developments such as the discovery of electricity generation technology, the widespread 

use of mass industrial production, the widespread use of railways, the construction of more 

robust and high-capacity ships, the widespread use of the telegraph network, the increase in 

access to different energy resources, the discovery of the internet and mobile phones. 

Considering the historical development of forestry, the effect of technology on forestry can be 

observed from the first phase of housing and nutrition phase to the fourth phase of technical 

forestry. For example, from the ax which were used in woodcutting in the first phase of forestry, 

the cross saw, and the cross saw to the chain saw with the development of technology. This 

study was performed in order to contribute to the practitioner by offering opinions and 

suggestions which can be used with the technological tools used in Turkey forestry.  

 

Keywords: Forestry, technology, forest 
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1. ORMANCILIĞIN TARİHİ GELİŞİMİ 

Türkiye ormancılığı 3 döneme ayrılmıştır.  

1.1.  Osmanlı İmparatorluğu döneminden önceki ormancılık 

Anadolu’da tarihin eski dönemlerinde var olan ormanların özellikleriyle ilgili bilgileri elde 

etmek hemen hemen olanaksızdır. Bu konuda rastlanan bilgilerde çoğu kez, tahminlere 

dayanmaktadır. Theophrastus ve Strabo’nun bildirdiklerine göre başlangıçta Anadolu’da doğal 

dengeyi bozmayan bir yaşamın var olduğu ve ormanların tahribi ve doğal dengesinin 

bozulmasının Büyük İskender’in Anadolu’yu istilası (M.Ö. 336-328) ile başladığı, daha sonra 

Roma İmparatorluğu döneminde artarak devam ettiği anlaşılmaktadır. Bundan önce bir liman 

kenti olan Efes, Milet gibi şehirlerin sonraları denizden uzaklaşmış olması ancak yüksek 

derecede erozyon ve dolayısıyla orman tahribi ile açıklanmaktadır. 11. Yüzyılda, Selçukluların 

Anadolu’yu istila etmeleriyle orman tahribi bir dereceye kadar yavaşlamış ve bu durum, büyük 

ölçüde değişmeden Osmanlı İmparatorluğu dönemine geçilmiştir (Güloğlu, 2010).       

1.2. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ormancılık 

Bu dönemde de ormanların kullanımı ve korunması etkin ve olumlu bir çaba gösterildiği 

söylenemez. Eldeki belgelere göre, Devletin belirli amaçlarla ormanlarla ilgilendiği ve kendine 

ait ormanlardan sağlanan ürünlerden vergi aldığı anlaşılmaktadır. 15. ve 16. Yüzyıllarda, belirli 

ormanlarda ağaç kesiminin yasaklandığına ve bu ormanlarını korunması ve yönetiminin 

Tersane amirlerine, Koru ağalarına ve Dağ mimarlarına verildiğine ilişkin belgeler 

bulunmaktadır. Buna karşılık, bu dönemde ormanların büyük bir kısmı günümüzdeki denizler 

gibi herkesin yararlanmasına açık bulunuyordu (Güloğlu, 2010). 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Devletin orman ve ormancılık konusuna eğilerek bazı 

düzenlemeler getirmeye çalışması Tanzimat fermanın ilanından (1839) sonra görülmektedir. 

Fakat bu ilgilenmenin amacı modern bir ormancılık düzeni kurmak değil, Devletin azalmış 

gelirine yeni bir kaynak bulmaktır. Bu yıllarda söz konusu amacı sağlamak için Ticaret 

Bakanlığına bağlı İstanbul’da bir “Orman Müdürlüğü” kurularak ilk ormancılık örgütü 

oluşturulmuştur. Ancak bu örgü tün görevi sadece orman ürünlerine ilişkin vergi toplamak 

olmuştur.   Kırım savaşı sonunda (1856), ormancılık konusunda Fransa’dan yurdumuza 

uzmanlar getirilmiş ve bunların önerileri dikkate alınarak 1857 yılında İstanbul’da bugünkü 

Orman Fakültesinin çekirdeği olan ilk orman okulu kurulmuştur. Yine, ülkemizin ormanlarının 

nerelerde ve ne kadar olduğunun saptanması ve ormancılık faaliyetlerinin yasal yönden 

düzenlenmesi konularında çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu amaçla 1870 yılında “Orman 

Nizamnamesi” adıyla bir tüzük çıkarılmış ve böylece, ormanlardan gelişigüzel faydalanmalar 

bir düzene sokulmak istenmiştir. Ancak örgüt yetersizliği ve yetişkin personel eksikliği bu 
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tüzüğün gerektiği şekilde uygulanmasını engellemiştir. Böylece, bu dönemde halkın Devlet 

ormanlarından bedelsiz yaralanması sürerken, ormanlar tüzük gereği müteahhit ve mültezimler 

(Devlet gelirlerini götürü usulü alarak bu geliri toplamakla görevli kimse) eliyle işletilerek 

tahrip edilmiştir.  

İkinci Meşrutiyet (1908) döneminde de ormanların işletilmesini iyileştirmek için çabalar 

sürdürülmüş, Avusturya ve Almanya'dan ormancı uzmanlar getirilmiş, bazı yasalar çıkarılmış 

ise de olumlu sonuçlar alınamamıştır (Gümüş, 2018).  

1.3. Cumhuriyet Dönemindeki Ormancılık  

1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, orman sorununu ele almış, ve köylülerin 

yakacak odun gereksinimlerini karşılamayı düzenlemek üzere 1920 yılında "Baltalık 

Kanunu'nu çıkarmıştır. Daha sonra yine bu amaçla adı geçen kanunun yerine 1924 yılında 

“Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakkı kanunu” yürürlüğe konulmuştur. Aynı yıl 

çıkarılan Türkiye'de mevcut bilimum ormanların fenni usulü idare ve işletilmeleri hakkındaki 

kanun" ile de tüm yurt ormanlarının planlı bir biçimde işletilmesi sağlanmak istenmiştir. 

Bütün bu çabalara, iyi niyetlere karşın, O dönemde yurdumuzun içinde bulunduğu elverişsiz 

koşullar. Başarılı bir ormancılık uygulamasını engellemiştir. Şöyle ki, kurtuluş savaşının 

meydana getirdiği konut ve yakacak odun gereksinmesi, işsizlik sorunları, bu dönemde de 

başlangıçta ormanların eskiden olduğu gibi müteahhit eliyle işletilmesi ve Devletin sadece 

vergi alması sonucunu doğurmuştur. 

1937 yılına kadar devam eden Cumhuriyet döneminin bu ilk yıllarını ormancılık bakımından 

şöyle değerlendirebiliriz: 

-Bu dönem, ormancılığın öneminin anlaşıldığı fakat var olan koşullar nedeniyle 

gereğinin yapılamadığı bir geçiş dönemi olarak değerlendirilebilir. 

-Ormancılık örgütünün yetersizliği, eleman, araç, gereç ve bilgi bakımından eksiklikler 

Devletin orman işletmeciliğine girişmesini geciktirmiştir. 

-Bu dönemde müteahhitler eliyle yapılan özel teşebbüs işletmeciliği geniş kapsamlı orman 

tahriplerine yol açmıştır. 

Ülkemizde Cumhuriyet rejiminin genel anlayış ve karakterine uygun ormancılık 1937 yılında 

çıkarılan 3116 sayılı Orman kanunu ile başlamıştır. Bu kanunun en belirgin özelliği, ormanları 

ulusal ekonominin önemli kaynaklarından biri olarak kabul etmesi ve onların tüm toplumun 

yararına olacak bir biçimde ve Devlet eliyle işletilmesini öngörmesidir. Öte yandan bu kanun 

Devletten başkasına ait ormanlar üzerinde de Devletin gözetim ve denetimini sağlamayı 

amaçlamıştır. 
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Bu amaç ve özellikler gereği, aynı yıl 'Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu” çıkartılarak 

Tarım Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği olan ve katma bütçe ile idare olunan genel müdürlük 

düzeyinde bir örgüt kurulmuştur. Böylece, ülkemizde Devlet Orman İşletmeciliğinin gerek 

teorik temelleri ve gerekse uygulama koşulları yasal yönden oluşturulmuştur. 

Daha sonra 1945 yılında çıkarılan 4785 sayılı bir yasayla bütün ormanların Devlet ormanı 

haline getirilmesi amaçlanmıştır. Halen yürürlükte olan ve 1956 yılında çıkarılan 6831 sayılı 

Orman kanunu, 3116 sayılı Orman kanunundaki esaslardan herhangi bir sapma yapmayı 

öngörmemiştir (Benli, 2014).  

1937 yılından gününüze kadar geçen döş nemde ülkemiz ormancılığında gerek maddi anlamda 

gerekse manevi anlamda büyük ilerlemeler olmuştur. Öncelikle bu dönemde “Cibali mubaha” 

denilen ve herkesin ormandan serbestçe ve gelişigüzel yararlanmasını öngören anlayış 

terkedilmiş, ormanların türü toplumun yararına ve usulüne uygun olarak ancak yetkili 

organlarca işletilebileceği kabul edilmiştir (Gümüş ve Akesen, 2017). 

Günümüzde Devlet, hemen hemen bütün ormanlarda örgüt kurmuş ve ormanların modern 

usullerle korunması, işletilmesi ve yenilenmesini güvence altına almıştır. Öte yandan Devlet 

orman işletmeciliği, ormancılık mesleğinin fonksiyonel, saygın ve yararlı bir meslek olarak 

tanınmasını sağlamıştır.  

1937 yılından bugüne kadar geçen sürede ormancılık alanında önemli yatırımlar yapılmış ve 

araç, gereç, yol, bina vb. olanaklar artırılmıştır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkemizin orman 

ürünlerine ve hizmetlerine olan gereksinmeleri de genellikle büyük bir sıkıntıya uğranılmadan 

karşılanmıştır. Ülkemizin yoksul bölgelerini oluşturan dağlık ve ormanlık yörelerde yaşayan 

orman köylülerine iş sağlanmıştır. 

2. Ormancılıkta Kullanılan Teknolojik Araç, Gereç ve Makineler 

2.1. Mobil Hava Hattı: Ormancılıkta ağaçlar kesildikten sonra ormandan çıkarılması 

gerekmektedir. Bu işleme bölmeden çıkarma işlemi denmektedir ve bu ormancılık üretim 

işlerindeki en zor ve ağır işlerden birisidir (Erdaş ve Acar, 1993).  Arazinin eğimi, örtüsü, 

engebeli yapısı bölmeden çıkarma işlemini etkileyen en önemli faktörlerdir.  Ülkemiz 

ormanlarının çoğunluğu dağlık arazilerde bulunduğundan işletmeler insan gücü yerine 

mekanizasyondan faydalanmalıdır. Bu sayede daha kısa sürede daha az maliyetle bölmeden 

çıkarma işlemi gerçekleştirilir (Acar ve Erdaş, 1992). Arazinin yapısı taşınacak hammadde 

odunun cinsi ve boyutları gibi etkenlere bağlı olarak üretim işlerinde mekanizasyon ülkelerin 

gelişmişlik düzeyine göre farklı ölçülerde gerçekleştirilmektedir (Seçkin, 1985).   
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Ülkemizde ise yüksek dağlık alanlarda ki bölmeden çıkarma işlerinde mobil vinçli hava hatları 

kullanılmaktadır (Eroğlu, 1997). Mobil vinçli hava hatları ile bölmeden çıkarma işleri zaman, 

para ve iş gücünden tasarruf edilmesini sağlayan önemli bir teknolojik araç olmuştur.  

   

Şekil 1. Mobil vinçli hava hattına ait görseller (URL-1, 2020) 

 

2.2. Ağaç Kesme Makinesi (EcoLog 590D) 

Ormancılıkta üretim işlerinde en önemli kısmı kesme, soyma ve boylama işleri oluşturmaktadır. 

Aynı zamanda bu işler çok tehlikeli iş kategorisine girmektedir. Ağaçlara devirme oyuğu 

açılması, devrilmesi, devrildikten sonra kabuğunun soyulması (bazı türlerde), soyulduktan 

sonra istenilen ölçülerde kesilmesi oldukça zaman alıcı ve tehlikelidir. Ağaç kesme makinesi 

(Ecolog 590D) yaklaşık 30 dakika süren bu işlemi hem güvenli bir şekilde yapmakta hem de 1 

dakika içinde tamamlayarak üretim işlerinde oldukça kolaylık sağlamaktadır (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Ağaç kesme makinesi (URL-2, 2020) 
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2.3. Fotokapan 

Fotokapan ağaçların ya da kayaların uygun yerlerine kamufile edilerek kurulan bir fotoğraf 

makinesidir. Fotokapan kamufile edildiği için yaban hayvanları onu doğal bir element zannedip 

habitatlarında rahatlıkla gözlenebilmektedir (Şekil 3). Sürekli görüntü alma, harekete duyarlı 

görüntü alma, hafıza kartına kayıt, internet aracılığıyla eş zamanlı gönderim gibi birçok çeşidi 

ve fonksiyonu olan fotokapanlar hem kaçakçıların yakalanmasında hem de yaban hayvanlarının 

envanterinin yapılmasında oldukça büyük faydaları vardır (Şekil 4). 

 

 
Şekil 3. Fotokapanın yaban hayatı envanterinde kullanımı (URL-3, 2020) 

 

 

 
Şekil 4. Fotokapanın kaçak kesimlerde kullanımı (URL-4, 2020) 
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2.4. Tekray (Monorail) 

Tekray özellikle eğimli arazilerde işçilerin taşınması, orman içi geziler, orman ürünlerinin ve 

malzemelerin taşınmasını sağlayarak orman işlerinde büyük kolaylıklar sağlayan bir taşıma 

sistemidir (Şekil 5).  

Gidiş-dönüş süresini kısaltması, kolay, ergonomik ve pratik olması, kurulumunun hafriyat 

gerektirmemesi, %100 eğimlere kadar kurulabilmesi, kurulum ve çalışmasının çevreye 

zararının diğer uygulamalara nazaran daha az olması tekrayın başlıca avantajlarıdır (Acar 

2004).  

 

Şekil 5. İnsan taşıyan tekray (URL-5, 2020) 

 

2.5. İnsansız Hava Araçları 

İnsansız hava araçları sayısal yükseklik modellerinin oluşturulmasında, verimlilik 

çalışmalarında, tarımsal ilaçlamalarda, zararlı tespitinin belirlenmesi, flora tespiti, bitki su 

stresinin belirlenmesi, hasat zamanının belirlenmesi gibi çalışmalarda kullanılmaktadır (Şekil 

6) (Koger et al., 2003; De Castro AI et al., 2012). 

Yüksek çözünürlüğe sahip Sayısal Yükseklik Modelleri üzerinden tepe tacı tayini gibi orman 

envanteri açısından oldukça büyük bir öneme sahip bir parametrenin tayini ibreli türler için çok 

yüksek bir doğrulukta gerçekleştirilebilmektedir (Pyysalo ve Hyyppa, 2002; Holmgren ve 

Persson, 2004; Sheng ve ark., 2001).  
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Şekil 6. Dronların tarım alanlarında kullanımı (URL-6, 2020) 

 

Ormancılıkta planlama ve yönetim çalışmalarında hava fotoğrafları yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Kullanılan hava fotoğrafları ile doğal ve yapay yüzey elemanları yüksek 

doğrulukla tespit edilerek üç boyutlu modeller oluşturulmaktadır (Şekil 7) (Akgül vd, 2016). 

 

Şekil 7. 3 Boyutlu modelin oluşturulması (URL-7, 2020) 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

- Kullanılacak teknolojik araç, makine ve aletler için potansiyel alanlar belirlenmelidir. 

-Kullanılacak teknolojik araç, makine ve aletleri kullanabilecek personel sayısı 

belirlenmelidir. 

- Kullanılan bu araç ve makinelerin olası bir bozulma durumunda yedek parça ve servis 

durumuna dikkat edilmelidir. 

- Kullanılacak yerler için fayda maliyet analizi yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Türkiye’de ki yayılışına bakıldığında Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Akdeniz ikliminin hakim 

olduğu yerlerde (Akdeniz, Ege, Güney Marmara ve Batı Karadeniz) yayılış göstermektedir. 

5,85 milyon hektar ile yayılış bakımından iğne yapraklılar içinde birinci sırada yer almaktadır. 

Geniş yayılışına rağmen Kızılçam ormanlarının yarısına yakını (%45,2) bozuk niteliktedir. 

Bozuk nitelikteki bu sahaların verimli hale getirilmesi ülke ormancılığı açısından önem arz 

etmektedir. Ağaçlandırma çalışmalarının başarısı seçilen türe ve ağaçlandırma alanının seçilen 

türle olan uyumuna bağlıdır. Bunun için türün verimliliği ile yetişme ortamı faktörleri 

arasındaki ilişkinin iyi bilinmesi gerekir. Bu amaçla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Serik 

Orman İşletme Müdürlüğü, Akbaş Orman İşletme Şefliği, 208 numaralı bölme içerisinde yer 

alan kızılçam gençliğinin verimliliğine etki eden yetişme ortamı faktörleri belirlenmeye 

çalışılmıştır.  Verimliliği etkileyen faktörlerden yükselti, bakı, eğim, yamaç konumu, arazi 

formu değişkenleri bağımsız değişken olarak belirlenmiş olup bu değişkenlerden kızılçamın 

verimliliği ile yetişme ortamı faktörlerinden eğim arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki 

bulunmuştur.   

 

Anahtar Kelimeler: Kızılçam, yetişme ortamı, verimlilik 
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THE EFFECTS OF SOME SITE FACTORS ON THE PRODUCTIVITY OF RED 

PINE SEEDLINGS 

 

 

ABSTRACT 

Red pine (Pinus brutia Ten.) spreads where Mediterranean climates (Mediterranean, Aegean, 

South Marmara and West Black Sea) in Turkey. It is in the first place among conifers in terms 

of distribution with 5.85 million hectares. Despite its wide spread, almost half of the red pine 

forests (45.2%) are degraded. Making these degraded areas productive is important for the 

forestry of the country. The success of afforestations depends on the tree species selected and 

the compatibility of the afforestation area with the selected tree species. For this, the 

relationship between the productivity of the species and site factors must be well known. For 

this purpose, it has been tried to determine the site factors affecting the productivity of the red 

pine seedlings located in the Antalya Forestry Regional Directorate, Serik Forest Enterprises, 

Akbaş Forest Sub-District. Elevation, aspect, slope, slope position, land form variables, which 

are among the factors affecting productivity, were determined as independent variables, and a 

statistically significant relationship was found between the productivity of the red pine and the 

slope of the site factors. 

 

Keywords: Red pine, site, productivity 
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1. GİRİŞ 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Türkiye’deki en geniş yayılışa sahip ağaç türü olup önemli 

yayılış alanlarından birini Türkiye oluşturduğu için Türk kızılçamı (Turkish red pine) da 

denmektedir (Boydak vd., 2006). Türkiye’nin dışında Lübnan, Kuzey Irak, Yunanistan, Ege 

Adaları, Suriye ve Kıbrıs’ta da yayılış göstermektedir (Yaltırık ve Efe, 2000). Esas yayılışını 

Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda (Akdeniz, Ege, Marmara ve lokal olarak Karadeniz 

bölgesinde) yapan kızılçam 1451m (Afyon-Çal Dağı) rakıma kadar meşcere kurmaktadır (Genç 

vd., 1997).  

Türkiye’nin asli ağaç türlerinden biri olan kızılçam hızlı büyümesi, kuraklığa olan dayanıklılığı 

ve yetişme ortamı isteği bakımından kanaatkâr oluşu nedeniyle Akdeniz ikliminin hakim 

olduğu alanlarda ki ağaçlandırma çalışmalarında çoğunlukla tercih edilmektedir. Türkiye 

ormanlarındaki kapladığı alana bakıldığında toplam 5.420.524,6 hektar olan varlığının 

2.999.684,9 hektarı normal, 2.420.839,7 hektarı bozuk vasıflı olduğu göze çarpmaktadır 

(Anonim, 2015).  

Erozyon toprağı verimsizleştiren en önemli faktörlerden birisidir. Erozyonla etkin bir mücadele 

edebilmek için toprak tutma kabiliyeti yüksek olan ve yetişme ortamı şartlarına uyum 

sağlayabilen türlerin seçilmesi gerekir. Bu yüzden seçilecek tür ile yetişme ortamı özellikleri 

arasındaki ilişkinin iyi bilinmesi gerekir. Gerçekleştirilen bu çalışmada Türkiye’nin ekolojik ve 

ekonomik açıdan önemli bir türü olan kızılçamın verimliliği ile bazı yetişme ortamı arasındaki 

ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Kızılçamın benzer ekolojik koşullara sahip potansiyel 

ağaçlandırma alanlarının tespiti, verimlilik modellemelerine altlık oluşturmak ve ağaçlandırma 

çalışmalarının başarısını artırmak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.    

 

2.MATERYAL VE METOT 

Çalışma Antalya ilinin Serik ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Coğrafi konum olarak Serik 

Türkiye’nin 36o - 37o enlemleri ile 31o- 32o boylamları arasında bulunmaktadır. Antalya’nın 

Manavgat ilçesinin batısında Antalya merkezinin ise doğusunda yer almakta olup her iki 

merkeze de yaklaşık 40 kilometre uzaklıktadır.  Akdeniz kıyı şeridinde konumlanan Serik’in 

ortalama denizden olan yüksekliği yaklaşık 25 metre civarındadır. Yörenin dağlık kesimlerinde 

ormancılık, alçak kesimlerinde ise tarım yapılmakta olup 453.360 dekar tarım, 657.640 dekar 

orman alanı bulunmaktadır. Yörenin en yüksek noktasını Toros dağları oluşturmakta olup en 

önemli akarsuları ise Aksu ve Köprüçayı’dır (Yavuz, 2008).  
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Araştırma Antalya ili Serik ilçesi Sarıabalı mahallesi sınırları içerisinde kalan Antalya Orman 

Bölge Müdürlüğü, Serik Orman İşletme Müdürlüğü, Akbaş Orman İşletme Şefliği 208 numaralı 

bölme (Şekil 1) içerisinde yaralan Çza meşceresinde (Şekil 2) gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma sahasına ait bölmeleri gösterir uydu haritası 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Araştırma sahasına ait meşcere haritası 

            Çalışma Alanı 

         Çalışma Alanı 
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Kızılçamın verimliğini belirlemek amacıyla farklı yetişme ortamını temsil eden toplam 105 

örnek alan belirlenmiştir.  Bu örnek alanlar aynı yaşlı, saf kızılçam meşcerelerinden bölgeyi 

temsil edecek şekilde seçilmiştir. Örnek alanlar 20m x 20m büyüklüğünde kare olarak 

belirlenmiştir. Meşcere verimlilik ölçüsü olarak üst boy yetişme ortamı verim gücünü çap ve 

hacime göre daha iyi yansıtmasından ve meşcere sıklığından daha az etkilenmesinden dolayı 

tercih edilmiştir (Fırat, 1972). Her örnek alanda en fazla boya sahip 4 ağacın boyunun 

ortalaması alınarak üst boy belirlenmiştir. Ayrıca her örnek alanda araştırmanın bağımsız 

değişkenleri olan yükselti, bakı, eğim, arazi formu ve yamaç konumu değişkenlerine ait 

ölçümler yapılmıştır. Sürekli değişkenler istatistiksel analize elde edildiği şekli ile sokulmuş 

fakat kategorik olan yamaç konumu, bakı ve arazi formu değişkenleri aşağıdaki gibi 

sayısallaştırılmıştır. Yamaç konumu değişkeni, sırt (1), üst yamaç (2), orta yamaç (3), alt yamaç 

(4), vadi - taban arazi (5) şeklinde sıra istatistiği uygulanarak sayısal hale getirilmiştir 

(Daşdemir, 1992; Özkan vd. 2004). Bakı değişkeni Özkan ve Kuzugüdenli (2010) tarafından 

yapıldığı şekliyle, kuzeyden itibaren başlanarak her iki yöne eşit açılara aynı değeri vermek 

suretiyle elde edilmiştir. Yani, kuzey=1, kuzeydoğu ve kuzeybatı=2, doğu ve batı=3, 

güneydoğu ve güneybatı=4 ve güney=5 değerini almıştır. Arazi formu ise iç bükey=1, dış 

bükey=2, düz=3 ve dalgalı=4 olacak şekilde sayısal hale getirilmiştir. Elde edilen verilen 

değerlendirilmesi amacıyla, SPSS paket programında tanımlayıcı istatistikler, basit korelasyon 

ve regresyon analizi kullanılmıştır (Özdamar, 1997). İlk olarak korelasyon analizi ile 

verimliliğin göstergesi olan boy değişkeni ile bağımsız değişkenler arasındaki ikili ilişkiler 

belirlenmiştir. Bu ilişkiler belirlenirken parametrik değişkenler arasındaki ilişkilerde Pearson, 

non-parametrik değişkenler arasındaki ilişkilerde ise Spearman korelasyon analizinden 

faydalanılmıştır. Pearson korelasyon analizi boy ile yükselti ve eğim arasında Spearman 

korelasyon analizi ise boy ile bakı, arazi formu ve yamaç konumu arasında uygulanmıştır.  

 

3.BULGULAR  

Araştırma sahasında yetişme ortamı verimliliğini belirlemek amacıyla toplam 105 örnek 

alan belirlenmiştir. Her bir örnek alanda en uzun boylu 4 ağaç belirlenerek bu ağaçların boyları 

ölçülmüştür. Örnek alanlarda Yükselti, Bakı, Eğim, Boy, Yamaç Konumu ve Arazi Formu 

değişkenlerine ait ölçümler gerçekleştirilmiştir. En düşük yükseltiye sahip örnek alan 29 m, 

yükseltisi en fazla olan örnek alan ise 162 m’dir. Yükseltiye ait standart hata 31,1’dir. Eğim %5 

ile %95 arasında değişmekte olup eğime ait standart hata 24,8’dir. Örnek alanlarda yer alana 

ağaçların ortalama boyları 2,5 metre olup 1,85 m ile 4,05 m arasında değişim göstermektedir.  

(Çizelge 1).   
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Çizelge 1. Tanımlayıcı istatistikler 

 N Minimum Maksimum Ortalama Std. Hata 

Yükselti (m) 105 29,00 162,00 80,94 31,1 

Bakı 105 1,00 5,00 2,57 1,11 

Eğim (%) 105 5,00 95,00 46,6 24,8 

Boy (m) 105 1,85 4,05 2,58 0,42 

Yamaç Konumu 105 1,00 5,00 3,06 1,15 

Arazi Formu 105 1,00 4,00 2,09 1,19 

 

Boy değişkeni ile yetişme ortamı faktörleri arasında gerçekleştirilen basit korelasyon analizi 

sonucu sadece Eğim değişkeninin Boy değişkeni ile istatistiksel bakımdan anlamlı (%5 önem 

seviyesinde) negatif yönlü ilişkisi tespit edilmiştir (Çizelge 2). Bu ilişki net bir şekilde Serik 

yöresinde eğim artışına bağlı olarak kızılçamda verimliliğin düştüğünü göstermektedir.  

 

Çizelge 2. Basit korelasyon analizi sonuçları 

   Yükselti Bakı Eğim Boy Yamaç 

konumu 

Arazi 

formu 

 Yükselti r 1,000 ,517** ,129 ,085 ,614** -,080 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,188 ,387 ,000 ,416 

Bakı r ,517** 1,000 ,309** ,073 ,096 -,222* 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 ,457 ,328 ,023 

Eğim r ,129 ,309** 1,000 -,237* -,312** -,377** 

Sig. (2-tailed) ,188 ,001 . ,015 ,001 ,000 

Boy r ,085 ,073 -,237* 1,000 -,031 -,055 

Sig. (2-tailed) ,387 ,457 ,015 . ,754 ,577 

Yamaç 

konumu 

r ,614** ,096 -,312** -,031 1,000 ,319** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,328 ,001 ,754 . ,001 

Arazi formu r -,080 -,222* -,377** -,055 ,319** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,416 ,023 ,000 ,577 ,001 . 

 

4.SONUÇ  

Türkiye’nin ekolojik ve ekonomik açıdan önemli bir türü olan kızılçamın verimliliği ile 

bazı yetişme ortamı arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Bunun için Antalya-Serik yöresinde 105 örnek alan belirlenmiş bu alanlarda en üst boya sahip 

toplam 420 ağaçta boy ölçümü yapılmıştır. Bununla birlikte her örnek alana ait yükselti, bakı, 

eğim, arazi formu ve yamaç konumu değişkenleri de kayıt edilmiştir. 
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Her bir örnek alanda yer alan en üst boya sahip 4 ağacın boylarının ortalaması o örnek alanın 

gelişim göstergesi olarak belirlenmiş ve bu araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturmuştur. 

Verimliliğin göstergesi olan boy değişkeni ile bağımsız değişkenler arasındaki ikili ilişkiler 

basit korelasyon analiziyle belirlenmiştir. Boy değişkeni ile yetişme ortamı faktörleri arasında 

gerçekleştirilen basit korelasyon analizi sonucu sadece Eğim değişkeninin Boy değişkeni ile 

istatistiksel bakımdan anlamlı (%5 önem seviyesinde) negatif yönlü ilişkisi tespit edilmiştir. Bu 

ilişki net bir şekilde Serik yöresinde eğim artışına bağlı olarak kızılçamda verimliliğin 

düştüğünü göstermektedir. Eğimin artmasına bağlı olarak toprak derinliği ve organik madde 

miktarı azalmakta buna paralel olarak taşlılık oranı artmakta olup neticesinde toprak 

verimsizleşmektedir. Eğimle ilgili benzer sonuçlar yetişme ortamı - verimlilik ilişkilerini 

araştıran çeşitli araştırmacılar tarafından da tespit edilmiştir (Aksu, 2001; Ercanlı, 2008; Kalay 

vd., 1993; Özkan ve Kuzugüdenli, 2010)   

Elde edilen sonuçlar Serik yöresine ait potansiyel kızılçam ağaçlandırma sahaları belirlenirken 

eğimin düşük olduğu alanların seçilmesi ağaçlandırma başarısını artıracağını göstermiştir. 

 

5.KAYNAKÇA 

Aksu, S., 2001. Batı Karadeniz Bölgesindeki Doğal ve Yapay Yaygın Dişbudak 

(Fraxinus angustifolia Subsp. oxycarpa Bieb. ex. Wild.) Büklerinin Verimliliğini Etkileyen 

Kimi Yetişme Ortamı Etmenlerin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 

Anonim, 2015. Türkiye Orman Varlığı. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 33 s., 

Ankara. 

Daşdemir, İ., 1992. Türkiye’deki Doğu Ladini (Picea orientalis L. Carr.) Ormanlarında 

Yetişme Ortamı Faktörleri–Verimlilik İlişkisi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 

64, Ankara, 66 s. 

Ercanli, I., Gunlu, A., Altun L., Baskent E. Z., 2008. Relationship Between Site Index 

of Oriental Spruce [Picea Orientalis (L.) Link] and Ecological Variables in Maçka, Turkey, 

Scandinavian Journal of ForestResearch, 23:4, 319-329. 

Fırat, F., 1972. Orman Hasılat Bilgisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No 

1541/166, 191s, İstanbul. 

Genç, M., Güner Ş. T., Fakir, H., 1997. Afyon-Çal Dağı Kızılçam Meşcereleri. Orman 

Mühendisliği Dergisi. 34(6); 7-14. 

Kalay, H. Z., Yavuz, H., Karagül, R., Altun, L., Tüfekçioğlu, A., 1993. Kızılçam’ın Orta 

Karadeniz Bölümü Arazisinde Dikey ve Yatay Yayılışının Bitki Kuşakları ve Türleri 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 128 Proceedings Book 

 

Bakımından Ekolojik İncelenmesi, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-

23 Ekim 1993, Marmaris, Türkiye, 117-128 

Kalıpsız, A., 1981. İstatistik Yöntemler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın 

No: 2837/294, 558 s. 

Özkan, K., 2004. Prof. Dr. Bekir Sıtkı EVCİMEN Sedir Koruma Ormanında Toros 

Sedir’inin (Cedrus libani A. Rich.) Gelişimi ile Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler. 

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (2): 327-331. 

Özkan, K., Kuzugüdenli, E., 2010. Akdeniz Bölgesi Sütçüler Yöresinde Kızılçamın 

(Pinus brutia Ten.) Verimliliği ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Turkish 

Journal of Forestry, 1(1), 16-29. 

Yavuz, F. Ç., 2008. Antalya ili Serik ilçesi çevresindeki seralarda kullanılan damla 

sulama sistemlerinin özellikleri ve sulama uniformitesi (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 129 Proceedings Book 

 

ULTRASONİK TİTREŞİMLERİN KARAÇAM TOHUMLARININ ÇİMLENME 

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

 

Doç. Dr. Emre KUZUGÜDENLİ (Orcid No: 0000-0003-2513-6070) 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Canpolat KAYA (Orcid No: 0000-0002-1339-0496) 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, otlatma, kaçak kesim gibi olumsuzluklar erozyonun 

şiddetini artırmaktadır. Erozyonla mücadelenin en önemli faktörlerinden biriside ağaçlandırma 

çalışmalarıdır. Ağaçlandırma çalışmalarının başarısı mevcut ekolojik şartlara uygun olan 

türlerin seçimine bağlıdır.  Bununla beraber türler seçilirken toprağın daha iyi tutulması 

açısından derin kök sistemine sahip olma özelliği de bu seçimde önemli bir diğer faktördür. 

Karaçam (Pinus nigra Ten.) derin kök sistemine sahip olması ve kurak ve yarı kurak sahalara 

uyum sağlayabilmesinden dolayı Türkiye’de ağaçlandırma çalışmalarında tercih edilen türlerin 

başında gelmektedir. Ağaçlandırılan alanlardaki türlerin gelişimine bakıldığında benzer 

yetişme ortamı olmasına rağmen bazı bireylerin daha iyi geliştiği bazılarının ise ortalamanın 

gerisinde kaldığı görülmektedir. Yetişme ortamı koşullarının benzer olması bu durumun tohum 

materyalinden kaynaklandığını düşündürmektedir. Bu yüzden ağaçlandırma çalışmalarında ki 

başarıyı artırmak için yetişme ortamı faktörlerinin dışında tohum özelliklerinin de 

iyileştirilmesi gerekmektedir. Tohuma ait özelliklerden çimlenme enerjisi ve çimlenme yüzdesi 

tutma başarısını artıran önemli faktörler olup tohuma uygulanan bazı önişlemlere bağlı olarak 

değişebilmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada ultrasonik ses dalgalarının karaçam 

tohumlarının çimlenme özellikleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 

karaçam tohumları 50w gücünde 42KHz frekansa sahip ultrason transdüseri vasıtasıyla 90s, 

180s, 300s, 480s ve 600s süreleri boyunca ultrasonik titreşime maruz bırakılmıştır. Çalışma 

sonucunda 180 saniye titreşime maruz bırakılan tohumların en yüksek çimlenme enerjisi ve 

yüzdesine sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ultrasonik titreşimler, çimlenme, tohum 
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EFFECT OF ULTRASONIC VIBRATIONS ON SEED PROPERTIES OF BLACK 

PINE 

 

 

ABSTRACT 

Unconscious use of natural resources, grazing, and illegal cutting increase the severity of 

erosion. One of the most important factors in combating soil erosion is afforestation works. The 

success of afforestation works depends on the selection of stree pecies that are suitable for the 

current ecological conditions. However, when selecting species, the feature of having deep root 

system is another important factor in this selection in terms of better soil retention. Black pine 

(Pinus nigra Ten.) is one of the deep root system and have the arid and semi-arid area in the 

preferred species ability to maintain compliance with reforestation efforts in Turkey. 

Considering the development of the species in the afforested areas, it is seen that although there 

is a similar habitat, some individuals develop better and some remain behind the average. The 

fact that the habitat conditions are similar suggests that this situation is caused by the seed 

material. Therefore, in order to increase the success in afforestation studies, seed characteristics 

should be improved besides the habitat factors. Among the characteristics of the seed, 

germination energy and germination percentage are important factors that increase the retention 

success, and may vary depending on some pre-treatments applied to the seed. In this study, it 

is aimed to determine the effect of ultrasonic sound waves on the germination properties of 

black pine seeds. For this purpose, black pine seeds were subjected to ultrasonic vibration for 

90s, 180s, 300s, 480s and 600s times by means of an ultrasound transducer with 50w power 

and 42KHz frequency. As a result of the study, it was determined that seeds that were exposed 

to vibration for 180 seconds had the highest germination energy and percentage. 

 

Keywords: Ultrasonic vibrations, germinations, seed  
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1.GİRİŞ 

Türkiye 22,6 milyon hektar orman alanına sahip olup bu alanın yarısına yakını (9,6 

milyon ha) bozuk vasıflıdır. Bu bozuk alanlar potansiyel ağaçlandırma sahaları olup hazine 

arazileriyle birlikte ağaçlandırılacak alanlar yaklaşık 11 milyon hektara ulaşmaktadır (OGM, 

2019). Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, otlatma, kaçak kesim gibi olumsuzluklar 

erozyonun şiddetini artırmaktadır. Erozyonla mücadelenin en önemli faktörlerinden biriside 

ağaçlandırma çalışmalarıdır. Ağaçlandırma çalışmalarının başarısı mevcut ekolojik şartlara 

uygun olan türlerin seçimine bağlıdır.  Bununla beraber türler seçilirken toprağın daha iyi 

tutulması açısından derin kök sistemine sahip olma özelliği de bu seçimde önemli bir diğer 

faktördür (Ürgenç, 1998). Karaçam (Pinus nigra Ten.) derin kök sistemine sahip olması ve 

kurak ve yarı kurak sahalara uyum sağlayabilmesinden dolayı Türkiye’de ağaçlandırma 

çalışmalarında tercih edilen türlerin başında gelmektedir. Ağaçlandırılan alanlardaki türlerin 

gelişimine bakıldığında benzer yetişme ortamı olmasına rağmen bazı bireylerin daha iyi 

geliştiği bazılarının ise ortalamanın gerisinde kaldığı görülmektedir. Yetişme ortamı 

koşullarının benzer olması bu durumun tohum materyalinden kaynaklandığını 

düşündürmektedir. Bu yüzden ağaçlandırma çalışmalarında ki başarıyı artırmak için yetişme 

ortamı faktörlerinin dışında tohum özelliklerinin de iyileştirilmesi gerekmektedir (Turna vd., 

2007). Tohuma ait özelliklerden çimlenme enerjisi ve çimlenme yüzdesi tutma başarısını artıran 

önemli faktörler olup tohuma uygulanan bazı önişlemlere bağlı olarak değişebilmektedir 

(Ürgenç, 1998). Çimlenme özelliklerini iyileştiren fiziksel ve kimyasal birçok önişlem yöntemi 

mevcut olup ışık, ıslatma, sıcak ve soğuk uygulaması, manyetik alana maruziyet vb. fiziksel 

önişlemlere, bitki büyüme düzenleyicileri, bazı kimyasallarla muamele kimyasal ön işlemlere 

örnek olarak verilebilir (Rifna ve ark., 2019). Tohumların çimlenme özelliklerini iyileştiren 

uygulamalardan birisi de ultrasonik ses dalgası uygulamasıdır. Farklı bitki türlerinde birçok 

çalışma yapılmış olup bu çalışmaların sonucunda ultrasonik ses dalgası uygulamalarının 

çimlenme özelliklerini iyileştirdiği bildirilmiştir (Miano ve ark., 2015). Gerçekleştirilen bu 

çalışmada ultrasonik ses dalgası uygulamasının Türkiye’de ağaçlandırma çalışmalarında 

sıklıkla kullanılan ve önemli asli ağaç türlerinden birisi olan karaçamın çimlenme özellikleri 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

2.MATERYAL VE METOT 

Çalışmada materyal olarak Isparta-Aksu yöresi Yılanlı mevkiindeki doğal karaçam 

meşcerelerinden boy, çap ve gövde düzgünlüğü bakımından meşceredeki diğer bireylere oranla 

üstünlük gösteren ağaçlardan, 2020 yılının temmuz ayında toplanan tohumlar kullanılmıştır. 
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Tohumun yaşama yeteneğini çimlendirmeden tayin eden (İndirek) yöntemlerden en kullanışlı 

olan yüzdürme yöntemi (Avşar, 2002) ile sağlam olmayan tohumlar çıkarılmıştır. Kalan 

tohumlardan 900 tohum çalışmada kullanılmak üzere seçilmiştir. Her grupta 150 tohum olacak 

şekilde 6 grup (Kontrol grubu dahil) oluşturulmuştur (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Gruplar 

Bu gruplar oluşturulurken ultrason transdüserinden faydalanılmıştır. Tohumlara ultrasonik ses 

uygulaması yapılırken ultrasonik su banyosunun içine önce saf su konulmuş sonrasında ise ilgili 

gruba ait tohumlar bu suyu atılarak cihaz çalıştırılmıştır. Tohumlar 50w gücünde 42KHz 

frekansa sahip ultrason transdüseri vasıtasıyla 90s, 180s, 300s, 480s ve 600s süreleri boyunca 

ultrasonik titreşime maruz bırakılmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir işlem yapılmamıştır 

(Şekil 2).  

   

Şekil 2. Ultrasonik su banyosu 

Tohumlar 21 gün çimlenme testine tabi tutulmuşlar ve bir gün aralıklarla öngörülen gözlem ve 

sayımlar yapılmıştır.  Çimlenme testlerinde; çimlenme oranlarının zaman göre değişimi her gün 

çimlenen tohumlar, kaplara konan tohum sayısına oranlanarak, çimlenme oranı (%) ise 21 

günlük test süresi sonunda çimlenen tohum sayısı ekilen tohum sayısına oranlanarak 
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saptanmıştır. Çimlenme enerjisi ekimden 10 gün sonra çimlenen tohumların yüzdesi olarak 

hesaplanmıştır (Ruan ve ark., 2002).  

 

3.BULGULAR 

Grupların çimlenme yüzdeleri incelendiğinde en yüksek çimlenme yüzdesinin %76,2 

ile 2. Grupta olduğu görülmektedir.  En düşük çimlenme yüzdesinin ise %30,1 ile 1 grupta 

olduğu belirlenmiştir. Grupların çimlenme enerjileri incelendiğinde en yüksek çimlenme 

enerjisinin %48,3 ile 2. Grupta olduğu görülmektedir.  En düşük çimlenme enerjisinin ise 

%11,5 ile 4. Grupta olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Grupların çimlenme özellikleri 
Grup No Muamele Süresi Çimlenme Enerjisi Çimlenme Yüzdesi (%) 

1 90 sn 18,4 30,1 

2 180 sn 48,3 76,2 

3 300 sn 14,1 42,1 

4 480 sn 11,5 37,8 

5 600 sn 18,8 38,8 

6 Kontrol 45 63,7 

Hem çimlenme yüzdesi hem de çimlenme enerjisinin en yüksek olduğu grup 2. Grup olarak 

tespit edilmiştir. 7. Gündeki çimlenme yüzdeleri ortalaması %8’lerdeyken, 10.günde %25, 

14.günde ise %45’lere kadar çıkmıştır.  21. gündeki çimlenme yüzdeleri ortalaması ise yaklaşık 

%50 olmuştur (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Günlere göre çimlenme değerleri  

 

Grupların çimlenme yüzdeleri ve çimlenme yüzdelerine ait grafik incelendiğinde birbiriyle 

genel olarak uyumlu olduğu görülmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Gruplara ait çimlenme yüzdesi ve çimlenme enerjisi grafikleri 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Tohuma uygulanan bazı işlemler soncunda çimlenme özellikleri değişebilmektedir. Bu 

değişim ağaçlandırma çalışmalarında önem arz etmektedir. Şöyle ki ağaçlandırma 

çalışmalarında kullanılan tohumların çimlenme özelliklerinden çimlenme enerjisi ve çimlenme 

yüzdesi yüksek olan tohumların ağaçlandırmalarda ki tutma oranını artıracağından 

ağaçlandırma çalışmalarının başarısını doğrudan etkiler. daha yüksek olduğu fazla  

Ağaçlandırma çalışmalarında yüksek tutma başarısının ve performansının göstergeleri olan 

çimlenme enerjisi ve çimlenme yüzdesi,  tohuma uygulanan bazı önişlemlere bağlı olarak 

artabilmektedir (Ürgenç, 1998). Bu önişlemler fiziksel ve kimyasal birçok şekilde 

yapılabilmektedir. Tohumu suda bekleterek şişirme de bu önişlemlerden bir tanesidir. Bu 

önişlemler ultrasonik ses dalgaları gibi duygusal ifade içermeyen ya da müzik, kötü ya da güzel 

sözler gibi duygusal ifadeler içeren uyarıcılarla birleştirilebilir.  Bu araştırmada suda şişirme 

yöntemi bazı duygusal ön işlemler uygulanarak kullanılmıştır. Grupların çimlenme yüzdeleri 

incelendiğinde en yüksek çimlenme yüzdesinin %76,2 ile 2. Grupta olduğu görülmektedir.  En 

düşük çimlenme yüzdesinin ise %30,1 ile 1 grupta olduğu belirlenmiştir. Grupların çimlenme 

enerjileri incelendiğinde en yüksek çimlenme enerjisinin %48,3 ile 2. Grupta olduğu 

görülmektedir.  En düşük çimlenme enerjisinin ise %11,5 ile 4. Grupta olduğu belirlenmiştir. 

Bu sonuçlar karaçam tohumlarının 50w gücünde 42KHz frekansta yer alan ultrasonik ses 

dalgalarıyla 180 saniye maruz bırakılması sonucunda çimlenme enerjisi ve çimlenme yüzdesini 
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artırdığını ortaya koymuştur.  Benzer sonuçlar ultrasonik ses dalgalarının ıspanak, mercimek 

ve buğday bitkisinin çimlenmesiyle ilgili yapılan bazı çalışmalarda da tespit edilmiştir. Dönmez 

(2018) tarafından ultrasonik seslerin ıspanak bitkisinin (Spinacia oleracea L.) çimlenme 

özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmış ultrasonik ses dalgalarının ıspanak tohumunun 

çimlenme özelliklerini artırdığı  görülmüştür (Dönmez, 2018). Konuyla ilgili bir diğer çalışma 

ise Aladjadjiyan (2011) tarafından mercimek (Lens culinaris Med.) ve buğday (Triticum 

aestivum sp.) tohumlarıyla ilgili gerçekleştirilmiştir. Çalışmasında ultrasonik ses dalgalarıyla 

gerçekleştirilen ön işlemlerin mercimek ve buğday tohumlarının çimlenmesi üzerinde pozitif 

etki oluşturduğu belirlenmiştir. Ultrasonik ses dalgası maruziyet süresi düşük olan 2. grubun  

kontrol grubuna göre daha olumlu sonuçlar ortaya çıkartığı tespit edilirken, maruziyet süresi 

yüksek olan grupların kontrolden daha düşük çimlenme özelliklerine sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Demiresoy ve arkadaşları (2020) tarafından patlıcan anacı olarak yaygın kullanımı 

olan Solanum torvum L. tohumlarına uygulanan farklı şiddetteki ultrasonik ses dalgalarının 

çimlenme özellikleri üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada maruziyet süresi düşük olan 

gruplarda çimlenme özellikleri üzerinde olumlu etki sağlandığı tespit edilmiştir. Ultrasonik ses 

dalgası uygulamalarıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirilirken ilgili türe ait tohumun fiziksel 

özellikleri (büyüklük, kabuk kalınlığı vb.) dikkate alınmalıdır. Çünkü tohumun fiziksel 

özelliklerinden dolayı muamele süresi ve şiddeti değişim gösterecektir. Bu bağlamda farklı 

bitki türlerinin çimlenme özellikleri ve fidan gelişimi üzerindeki etkilerinin ortaya koyulacağı 

başka araştırmaların yapılması ağaçlandırma çalışmalarında başarıyı yakalamak adına önem arz 

etmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı kazların kanatlı sektöründeki payı, verim özellikleri, modern kaz 

yetiştiriciliğinin ekonomiye katkısı, kaz yetiştiricileri için alternatif gelir kaynağı olan kaz 

üretiminin önemi hakkında bilgi vermektir. Kazlar birçok özellik bakımından diğer kanatlı 

hayvanlardan ayrılırlar. Kaz eti, yağlı kaz karaciğeri, yumurtası, tüyü ekonomik açıdan oldukça 

değerli hayvansal ürünlerdir. Kaz eti tüketicilerin gıda ihtiyacını karşılarken, üstün kalitedeki 

tüyleri soğuktan korumada iyi bir yalıtım maddesidir. Aynı zamanda kaz tüyü gerek lüks 

nevresim gerek yastık-yorgan yapımında dolgu maddesi görevi görmektedir. Zorlamalı 

besleme yöntemi ile vücut yağlanmadan elde edilen yağlı karaciğer oldukça değerli hayvansal 

ürünlerdendir. Kaz yetiştiriciliği dünyada iklimi soğuk olan ülkelerde yapılmaktadır. Doğu 

Güneydoğu, Asya ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinde kaz ve ördek eti oldukça önemlidir. 

Dünya genelinde et üretiminin %20’sini kanatlı eti karşılarken, kaz ve ördek etinin kanatlı eti 

üretimindeki payı %4’tür. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde %9.8’e kadar artmaktadır. FAO 

(2018) verilerine göre Çin yaklaşık 311 milyon baş kaz varlığıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye 

1.08 milyon baş kaz varlığı ile dünyada 11. sırada yer almaktadır. Kaz eti; Türkiye’de özellikle 

Kars, Ardahan, Muş gibi illerde yoğun olarak tüketilmektedir. Türkiye’de geleneksel 

yöntemlerle yapılan kaz yetiştiriciliği; hayvanların bakım-besleme şartları iyileştirilerek, 

ihracata dönük pazar araştırmaları, genetik ıslah çalışmaları, sözleşmeli besi ve kurulacak 

enregrasyonlar vasıtası ile geliştirilerek ekonomiye katkı sağlamak mümkündür. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, kaz yetiştiriciliği, hayvancılık ekonomisi 
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THE ECONOMIC IMPORTANCE OF GEESE BREEDING IN TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to provide information about the share of geese in poultry sector, their 

efficiency characteristics, the contribution of modern goose breeding to the economy, the 

importance of modern goose production, which is an alternative source of income for goose 

breeders. Geese differ from other poultry animals in many characteristics. Goose meat, fatty 

goose liver, goose egg and feather are highly valuable animal products in terms of economy. 

Goose meat meets the consumer’s food needs and high-quality goose feather is a good 

insulating material to be protected from the cold. Goose feather also functions as a padding in 

luxurious bedding, pillow and duvet production. Fatty liver obtained by forced feding without 

increasing the fat content in the body is one of the most valuable animal products. Goose 

breeding is carried out in countries with cold climate in the world. Goose and duck meat is 

highly important Eastern, Southeastern, Asian and Eastern European countries. While poultry 

meat covers 20% of the meat production worldwide, the share of goose and duck meat in poultry 

meat production is 4%. This rate increases up to 9.8% in developing countries. According to 

FAO (2018) data, while China is placed on the top of the list with the presence of approximately 

311 million geese, Turkey ranks 11 in the World with the presence of 1.08 million geese. In 

Turkey, goose meat is consumed substatially especially in the cities of Kars, Ardahan and Muş. 

It is possible to contribute to the economy by improving the care-feeding conditions of the 

animals, carrying out export-oriented market researches, genetic breeding studies, contracted 

livestock farming and setting up integrations in traditional methods of geese breeding in Turkey. 

 

Keywords: Turkey, goose breeding, livestock economy 
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1. GİRİŞ  

Kaz yetiştiriciliğinin tarihi incelendiğinde, kazların ilk evcilleştirilen kanatlı hayvanlar 

arasında yer aldığı ve 3000 yıl önce Mısır’da evcilleştirildiği araştırmalarla ortaya konulmuştur 

(Tilki ve Saatcı, 2013; Cilavdaroğlu ve ark., 2020). Kazlar; yumurta, et, yağlı karaciğer ve tüy 

gibi hayvansal kaynaklı ürünlerin üretimi amacıyla yetiştirilmektedir (Arslan ve Saatcı, 2003; 

Cilavdaroğlu ve ark., 2020). 

Kazlar; birçok kanatlı türünden farklı verim özelliklerine sahiptir. Selüloz içeriği yüksek 

yem maddelerini, otları ve yabani bitkileri sindirebilen, soğuk iklim şartlarına uyum 

sağlayabilen, hastalıklara karşı dayanıklı, barınak gereksinim az, beside yüksek performans 

gösteren bir kanatlı türüdür (Labatut, 2002; Boz ve ark., 2014). 

Günümüzde insanlığın başlıca sorunlarından biri temel besin kaynaklarına duyulan 

ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçtan dolayı hayvansal protein içeren gıdalar önem arz etmektedir (Tilki ve 

Saatcı, 2013). Düşük maliyetli üretim yöntemleri sayesinde gerekli olan hayvansal protein 

ihtiyacını karşılamak mümkündür. Kanatlı etleri ekonomik olarak üretimi cazip olan hayvansal 

protein kaynağını oluşturmaktadır (Karabulut ve ark., 2017). 

 

2. Türkiye Kaz Varlığının Dünyadaki Yeri 

Kaz yetiştiriciliği dünyada daha çok iklimi soğuk olan ülkelerde yapılmaktadır. Doğu 

Güneydoğu Asya ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinde kaz ve ördek eti oldukça önemlidir 

(Çizelge 1). Dünya genelinde et üretiminin %20’sini kanatlı eti karşılarken, kaz ve ördek etinin 

kanatlı eti üretimindeki payı %4’tür. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde %9.8’e kadar 

çıkmaktadır (Çelik, 2007). 

ABD’de her yıl sayıları milyonlara ulaşan ticari kaz yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Dakota, Minnesota ve Lowa kaz yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı eyaletlerdir. Avrupa 

da Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan ve Fransa kaz yetiştiriciliğinin yoğun 

olarak yapıldığı ülkeler arasında yer almaktadır (Uçar ve ark., 2001). 
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Çizelge 1. Dünya ve Türkiye’de kaz varlığı (1000 baş) (FAO 2020)  

Yıllar Dünya AB Türkiye 
TR/AB 

Oranı (%) 

TR/Dünya 

Oranı (%) 

1990 131557 10386 1300 12.52 0.99 

1995 251125 9013 1745 19.36 0.69 

2000 249952 7880 1497 19.00 0.60 

2005 326392 10166 1067 10.50 0.33 

2010 390848 12416 716 5.77 0.18 

2015 355167 10951 851 7.77 0.24 

2016 361012 10782 933 8.65 0.26 

2017 359384 11169 978 8.76 0.27 

2018 365485 12075 1080 8.94 0.30 

 

Çin 2018 yılında yaklaşık 311 milyon baş kaz varlığıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye 

1.08 milyon baş kaz varlığı ile dünyada 11. sırada yer almaktadır (Çizelge 2) (FAO 2020). 

 

Çizelge 2. 2018 Yılında Dünyada Kaz ve Beç Tavuğu Sayıları (1000 Baş) (FAO 2020) 

 Ülkeler Kaz varlığı (Baş) Oranı 

1 Çin  311.415 
85.47 

2 Mozambik 15.857 
4.34 

3 Mısır  7.123 
1.95 

4 Polonya 5.132 
1.40 

5 Romanya 4.710 
1.29 

6 Ukrayna 4.117 
1.13 

7 Rusya 3.695 
1.01 

8 Madagaskar  3.020 
0.83 

9 Myanmar 2.265 
0.62 

10 Macaristan  1.189 
0.33 

11 Türkiye 1.080 
0.30 

12 İran 997 
0.27 

13 İsrail 950 
0.26 

14 Filipinler 406 
0.11 

15 Fransa 337 
0.09 
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3. Türkiye’de Kaz Varlığı Ve Kaz Yetiştiriciliğinin Genel Durumu 

Farklı bir kanatlı sektörü olan kaz yetiştiriciliği Türkiye’de fazla bilinmese de birçok 

ülkede oldukça önemli yer tutmaktadır (Tilki ve Saatcı, 2013). 

Türkiye’de tavukçuluk alanında profesyonel anlamdaki gelişmeler 1970’li yıllarda 

başlamış, 1980’li yıllara gelindiğinde üretimde yüksek verim özelliklerine sahip ırk ve melezler 

kullanılmış ve kanatlı sektörü hız kazanmıştır. 1990’lı yıllardan günümüze kadar geçen süreçte, 

modern entegrasyonların kurulması ile büyük bir başarı sağlanmıştır. Kanatlı sektöründeki bu 

başarıya karşın kaz üretimi alanında ilerleme kaydedilememiştir (Aral ve Aydın, 2007). Kanatlı 

sektörü son yirmi yılda geliştirdiği entegre yaklaşım ile üretim sistemlerini modernize etmiştir. 

Kanatlı eti sektörü 2007 yılında % 17,7’lik büyümüş, 1990-2007 yılları arasında üretimde % 

400’lük bir büyüme yaşanmıştır (Hekimoğlu ve Altındeğer, 2009). 

Kaz yetiştiriciliği Türkiye’de kanatlı hayvan yetiştiriciliği içerisinde son sıralarda yer 

almaktadır. Ülke genelinde kaz ürünlerine talebin yoğun olmaması, var olan talebin de belirli 

bölgelerle sınırlı olması, kazlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların kısıtlı olması, 

kuluçkada yaşanan problemler, yetiştirilen kazların yumurta veriminin düşük olması bu 

durumun sebepleri arasında gösterilmektedir (Tilki ve ark., 2011). 

Türkiye’de kaz yetiştiriciliğine her bölgede rastlamak mümkündür. Ardahan, Kars, 

Muş, Erzurum illeri başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Anadolu, Orta Anadolu, 

İç Ege ve Göller bölgesi olmak üzere hemen hemen her bölgede kaz yetiştiriciliği yapılmaktadır 

(Arslan ve Saatcı, 2003; Çelik ve Bozkurt, 2009; Tilki ve Saatcı, 2013). 

Kars ve çevresinde iklimin ve coğrafik yapının kaz yetiştirmeye elverişli olması, kaz 

etinin yöresel tuzlama ve kurutma yöntemleri ile kış mevsimi boyunca bozulmadan 

depolanabilmesi, üretim maliyetlerinin düşük olması kaz yetiştiriciliğinin yoğun yapılmasında 

etkili olmaktadır (Kırmızıbayrak ve ark., 2011). 

Türkiye’de ilk defa 2005 yılında görülen ve zoonoz bir enfeksiyon olan Avian influenza 

(kuş gribi) insan ölümlerine neden olmuş, aynı zamanda kanatlı sektöründe krize yol açarak 

kanatlı eti tüketimini ve talebini olumsuz bir şekilde etkilemiştir (Çizelge 3). 2006 yılından 

itibaren bu evcil kuşların üretiminde ciddi bir düşüş gözlenmiştir. Kuş gribinin tespit edildiği 

bölge ve illerde yapılan itlaf-imha çalışmalarının da üretimin azalmasına etki eden faktörlerden 

olduğu düşünülmektedir (Aral ve Aydın, 2007). 
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Çizelge 3. Türkiye Kaz Varlığı (TÜİK 2020) 

Yıllar Kaz varlığı (Baş) Oranı (%) 

2004 1.250.634 100 

2005 1.066.581 85.28 

2006 830.081 66.37 

2007 1.022.711 81.77 

2008 1.062.887 84.98 

2009 944.731 75.54 

2010 715.555 57.21 

2011 679.516 54.33 

2012 676.179 54.06 

2013 755.286 60.39 

2014 911.990 72.92 

2015 850.694 68.02 

2016 933.353 74.63 

2017 978.384 78.23 

2018 1.080.190 86.37 

2019 1.157.049 92.51 

 

2019 yılında Kars, Ardahan, Muş, Kütahya ve Samsun kaz yetiştiriciliğinde ilk beşte 

yer alan illerimizdir. 2019 yılında Kars ili (315.375 adet) Türkiye kaz varlığının (1.157.049 

adet) % 27,26’sını oluşturmaktadır (Çizelge 4) (TÜİK 2020). 

 

  Çizelge 4. Türkiye’de 2019 yılı itibariyle en çok kaz varlığının görüldüğü on il  (TUİK 2020) 

           İller Kaz varlığı Oranı (%) 

Kars 315.375 27.26 

Ardahan 100.429 8.68 

Muş 94.036 8.13 

Kütahya 42.321 3.66 

Samsun 34.869 3.01 

Afyonkarahisar 34.835 3.01 

Yozgat 28.375 2.45 

Çorum 28.264 2.44 

Şanlıurfa 22.967 1.98 

Diyarbakır 21.732 1.88 

Türkiye 1.157.049 100 

 

Kaz yetiştiricileri (64 kişi) ile yapılan bir anket çalışması sonucunda; ankete katılanların 

% 41'inin kaz seçerken özellikle tüylerin kullanım alanı nedeni ile beyaz tüylü kazların daha 
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çok talep ettiklerini ve beyaz etin perakende satış açısından değerli olduğunu bildirmişlerdir 

(Aksu Elmalı ve Demir, 2012). 

Ardahan ilinde yapılan anket çalışmasında, kazların bakımından hanedeki kadınların 

sorumlu olduğu ve ankete katılım sağlayanların %10.34’ünün kazları çobanlara baktırdığını 

bildirmişlerdir (Demir ve ark., 2013). 

Kazlar çoğunlukla açık alanlarda yetiştirildiği için barınakların bakım onarım 

maliyetleri göz ardı edilmiştir. Yetiştiriciler kazlar için belirli bir barınak inşa etmek yerine, 

çiftlik hayvanları ve tavuklar için yapılan barınma sistemlerini kullanmaktadırlar. Kazları 

merada otlatmak yem tüketimini azaltmıştır. Öte yandan, üreme amaçlı yetiştirilen kazlar 

genellikle kışın yemek artıkları ile beslenirler. Bu durum da besleme maliyetini önemli ölçüde 

düşürmektedir. Kazlar özellikle kış aylarında aile içi tüketim şeklinde değerlendirilmektedir. 

Alternatif gelir kaynağı sağlamaktadır. Kaz yetiştiriciliğinden ticari olarak kar elde etmek için 

küçük aile işletmelerinden ziyade daha büyük ölçekli işletmeler kurulması gerekmektedir 

(Demir ve Aksu Elmalı, 2012). 

4. Kazlarda Ticari Ve Ekonomik Yönden Verim Özellikleri 

Son yıllarda dünya genelinde yetiştiriciliği hızla yayılan kazların önemli verim 

özellikleri; et, yağlı karaciğer, yumurta ve tüy üretimi olarak sıralanmaktadır (Aksu Elmalı ve 

Kaya, 2008; Cilavdaroğlu ve ark., 2020). Kaz yetiştiriciliğinde üretilen ürünler olan et, yağlı 

karaciğer ve tüy, dünyanın birçok ülkesinde özellikle de Fransa, Japonya ve ABD’de yüksek 

pazar payına sahiptir (Aral ve Aydın, 2007). 

Kazların yan ürünleri ihraç edildiğinde iyi bir gelir sağlarken, üreticinin karını 

arttırabilmesi için üretim maliyetlerinin makul seviyede tutulması gerekmektedir. Kazlara ait 

birincil ürünlerin sağladığı gelir düşükken, ekonomik ve sosyal açıdan önemli olan parka, 

yastık, yorgan, füme et gibi işlenmiş ürünler daha fazla kar sağlamaktadır (Labatut, 2002).   

Son yıllarda organik hayvancılığa duyulan ilgi giderek artmıştır. Organik hayvancılığa 

en uygun hayvan ise kaz olarak değerlendirilmektedir (Peşmen ve Yönetken, 2020). 

4.1.Kaz Eti 

Lezzetli bir et olan kaz eti, kızartıldığında ağızda parçalanabilen altın rengindeki derisi 

ile cezbedici bir et özelliği taşımaktadır. Son yıllarda dünya genelinde kaz eti üretiminde artış 

söz konusudur. 1991 yılında dünyada toplam 0.76 milyon ton olan kaz eti üretimi 2003 yılında 

3.2 milyon ton seviyesine çıkmıştır (Çelik, 2007). 

Kaz yetiştiriciliğinin aile işletmesi ve serbest çiftlik koşullarında yoğun olarak yapıldığı 

Kars ilinde, kazlar kesimden 1-1.5 ay önceki süreçte merada beslenirken son dönemde arpa 

kırması ile besleme yapılmaktadır. Kars ilinde kaz kesimleri yaklaşık olarak 6-8 aylık yaşta 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 144 Proceedings Book 

 

yapılmaktadır (Kırmızıbayrak ve ark., 2011). Kesimi yapılan kazlar aile tüketiminde kullanılır, 

üretim fazlası karkas ve canlı kazlar bölge pazarlarında satışa sunulmaktadır (Aral ve Aydın, 

2007). 

Ticari işletmelerin yetiştirdiği bu kaz palazları 8 haftalık sürecin sonunda 4 kg, 14 hafta 

içerisinde 6 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Besiye alınan kazlarda 10 haftalık sürece kadar 

haftalık 450 gr ağırlık kazancı olurken, kesim sonrası karkas randımanının % 70-75 civarında 

olduğunu söylemek mümkündür (Tilki ve İnal, 2004; Aral ve Aydın, 2007). Kars ve Ardahan 

illerinde son yıllarda kaz etinin ticari değerinde artış meydana gelmiştir. Bu illerde ortalama bir 

aile yılda 3-5 adet kaz keserken ekonomik açıdan elverişli olanlarda bu rakam 40-50 adete kadar 

çıkabilmektedir (Kırmızıbayrak ve ark., 2011). 

Türkiye’de 2016 yılının Mart ayında kaz eti fiyatının altın fiyatları ile yarıştığına dair 

haberler basına yansımıştır. Kaz fiyatının 140 ile 180 TL arasında değişerek neredeyse kırmızı 

et ile yarıştığı bildirilmiştir (Karabulut ve ark., 2017). 

Çin’de 2018 yılında 2.508.623 ton kaz eti üretilmiştir. Türkiye’de ise 2018 yılında 2.409 

ton kaz eti üretmiştir (FAO 2020). 

4.2.Kaz Yağlı Karaciğeri 

Yağlı karaciğer, kaz yetiştiriciliği açısından en önemli ürünler arasında yer almaktadır. 

Zorlamalı besleme sonucunda diğer kanatlı hayvanların karaciğerleri 2-3 kat büyürken, kaz ve 

ördek karaciğeri normal ağırlıklarının yaklaşık 10 katı kadar büyüyebilmektedir. Kaz karaciğeri 

60-200 gram ağırlıktayken, uygulanan özel beslenme yöntemleri sonucunda bu ağırlık 1000 

grama kadar çıkarılmaktadır (Tilki ve Saatcı, 2013). Fransa, Macaristan ve Çin’de kazlar ve 

ördekler yağlı karaciğer üretimi için zorla beslenmektedir (Pingel, 2004). 

4.3.Kaz Tüyü 

Tüy, kanatlı hayvanlar için hayati öneme sahip olmasının yanı sıra, insanlar içinde 

ekonomik açıdan önemli bir materyaldir. Su kuşları, kanatlı hayvanlar arasında en değerli 

tüylere sahip olan hayvanlardır (Kırmızıbayrak ve ark., 2016a). 

Kaz tüyü doluluk performansındaki başarı ve üstün yalıtım yeteneği sayesinde 

montlarda, yatak ve yastık yapımında en fazla tercih edilen malzemeler arasında yer almaktadır 

ve bu özellikleri neticesinde mont, yastık ve nevresimler için iyi bir dolgu malzemesini 

oluşturmaktadır (Oral ve Dirgar, 2017). Yeterince gelişmiş 10 adet kaz palazından 1 kg kuru 

tüy elde edilebilir. Kazın yaşı, üretimde kullanılan yöntem tüy kalitesine etki etmektedir. Erkek 

kazlar yumuşak ve sert tüy üretimine dişilerden daha fazla katkı sağlamaktadır (Tilki ve Saatcı, 

2013). 
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Kars ve Ardahan illerinde son yıllarda kaz tüyü toplayan işletmeler kurulmaya 

başlamıştır. Bu çevrede kaz tüyünün toptan alım fiyatı 8 TL/kg düzeyindedir (Kırmızıbayrak 

ve ark., 2016a). 

Türkiye’de ilk kez 2013 yılında 8 ton kaz tüyünün Kars’tan Almanya’ya ihraç edildiği 

Kars Valiliği tarafından açıklanmıştır (Karabulut ve ark., 2017). 

Dünya tüy üretiminin %80’ini Çin karşılar. Çin’in tüy üretiminin % 10-20’si kazlardan 

elde edilirken %80-90’ı ördeklerden elde edilmektedir. Çin yaklaşık 200.000 ton/yıl düzeyinde 

tüy üretimi (yumuşak ve sert) gerçekleştirmektedir (Kırmızıbayrak ve ark., 2016a). 

Dünya kaz tüyü üretimi ve ihracatında başta gelen ülkeler ülkeler; Çin, Tayvan, Tayland 

ve Macaristan olarak sıralanabilir. ABD, Japonya, Tayvan ve Almanya önemli ithalatçı ülkeler 

arasında yer almaktadır (Pingel, 2004). 

Yıkanmamış kaz tüyünün piyasalardaki fiyatı 7-15 $/kg, kaz yumuşak alt tüyünün fiyatı 

ise 65-150 $/kg düzeylerindedir. Türkiye’de yetiştirilen yerli kazların tüy veriminin 160-302 

g/kaz düzeyinde olduğu, ortalamasının da yaklaşık olarak 230 g ve elde edilen tüyün de 

%30’unun yumuşak tüy olduğunu söylemek mümkündür (Kırmızıbayrak ve ark., 2016a). 

4.4. Kaz Yumurtası 

Kanatlı hayvanlardaki dölverimi yumurta verimi ve yumurtaların kuluçka özelliklerini 

kapsamaktadır. Kaz yumurtası, içeriğinde 17,5 gr protein ve 14,5 gr yağ ve diğer besleyici 

maddeleri ihtiva etmesi dolayısıyla içinde yavru oluşumuna ve gelişimine yardımcı bir ortam 

sağlamaktadır (Lepage ve ark., 2000). 

Ülkemizde ortalama yıllık yumurta verimleri 15 adet olarak bildirilen kazların yumurta 

verimleri yılın erken dönemlerinde başlamaktadır (Arslan ve Saatcı, 2003). Kaz yumurtalarının 

yetiştiriciler tarafından kuluçka amaçlı kullanımı yaygındır (Tilki ve Saatcı, 2013). 

Kazlarda kuluçka süresi ırklara göre 28 ile 35 gün arasında değişiklik göstermektedir ve 

ortalama döllülük oranı %60-90, kuluçka randımanı %50-90 arasında değişmektedir (Tilki ve 

İnal, 2004). 

Kars ilindeki Türk yerli kazlarının yumurtalarında döllülük oranı ortalaması %76,10 

düzeyindedir ve kazlarda yaşla birlikte fertilite oranı önemli düzeyde azalmaktadır. Kars 

ilindeki Türk yerli kazları yumurtalarında doğal kuluçka randımanı oranı ortalaması ise %60,88 

düzeyindedir (Önk, 2009). 

Kazlarda yumurta verimine etki eden faktörleri; yaş, genotip, yumurtlama sezonu sayısı, 

mevsim, barınma durumu, aydınlanma süresi, hayvanın gurk olup olmama durumu, bakım ve 

besleme koşulları ve hastalıklar olarak sıralamak mümkündür (Kırmızıbayrak ve ark., 2016b). 
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5.SONUÇ 

  Büyük ve küçükbaş hayvancılık ve diğer kanatlı hayvanlarla kıyaslandığında kazların 

bakımı nispeten daha kolay ve üretim maliyetleri daha düşüktür. Aynı zamanda halk için 

alternatif bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Kazlar et, karaciğer, tüy gibi verim özelliklerine 

sahiptir ancak Türkiye’de kaz yetiştiriciliği kanatlı yetiştiriciliği içerisinde son sıralarda yer 

almaktadır. Kaz yetiştiriciliğinin modern işletmecilik anlayışı ile yapılması verim özelliklerini 

iyileştirerek ekonomiye katkısını arttırır. Kaz besisinde yemden yararlanma düzeyini arttırmak 

için çayır ve meralar değerlendirilerek yem giderleri ve dolayısıyla maliyete etki eden unsurlar 

önemli ölçüde azaltılabilir. Islah çalışmaları, bakım ve besleme koşulları iyileştirilerek de 

kazların verim özelliklerini optimum düzeylere çıkarmak mümkündür. 

Kazlardan elde edilen yan ürünlere olan talebi göz önünde bulundurarak pazar alt 

yapısının oluşturulması, organizasyonların etkinliklerinin arttırılması, ürün işleme alt yapısının 

oluşturulması, üretimde daha bilimsel yöntemlere başvurulması, üretim ve sanayi 

entegrasyonlarının kurulması vasıtasıyla yetiştirici gelirleri artar ve ekonomide karlılık 

sağlanabilir. Yetiştiricilere eğitim seminerleri düzenlenerek daha bilinçli bir yetiştirme 

yönteminden söz edilebilir. Kaliteli damızlık kaz ihtiyacını karşılamak amacıyla devletin destek 

ve kredileri aracılığıyla sözleşmeli yetiştiricilik uygulamaları sayesinde üretimde verim artışı 

sağlanabilmektedir.  

Son yıllarda kaz ürünleri talebinde artış yaşanması, kaz yetiştiriciliğinin kırsal 

kalkınmaya destek olması, organik ürün yetiştiriciliği alanında tercih edilmesi gibi nedenler, 

kaz yetiştiriciliği üzerinde durulmasına fayda sağlamaktadır. Türkiye’de birçok bölgede aile 

işletmeciliği şeklinde yapılan kaz yetiştiriciliğini ülke genelinde ön plana çıkarmak bilimsel ve 

hayvancılık politikaları ile mümkündür. 
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ÖZET 

Tarımsal üretimde işgücünün önemli bir bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. Üretimin her 

aşamasında yer alan kadınların hem sosyal hem de ekonomik olarak hak ettiği yere gelmesi 

önemlidir. Ülkemizde ekonomik, sosyal ve politik alanlardaki gelişmelerle birlikte kadının 

toplumdaki ve iş hayatındaki durumu değişmektedir. Kırsal kesimde yaşayan kadınlar, en zor 

şartlarda çalışarak hayatlarını sürdürmektedirler. Son yıllarda yaşanan gelişmeler neticesinde 

kırsaldan kente göçle birlikte kadınların tarımsal üretime katılımı azalmaktadır. Kadınlar göç 

ettikleri yerlerde iş güvencesinden ve sağlık sigortasından yoksun kalifiye olmadıkları işlerde 

çalışmaktadırlar. Bu durum kadınların sosyo-ekonomik güvenliğini ve kültürel etkinliğini 

olumsuz etkilemektedir. Küresel iklim değişimi, üretim teknikleri ve yöntemlerinin değişimi, 

tarım alanlarının azalması, tarımsal işletmelerin, eğitim durumlarının ve yaşam şekillerinin 

değişimi gibi çeşitli faktörler kadınların işgücü olarak kullanıldıkları alanları da etkilemektedir. 

Bu nedenle kırsal alanda tarımsal üretimde önemli rollere sahip kadınların karşılaştıkları 

sorunların çözülmesi ve gerekli çalışmaların yapılması önemlidir. 

 

Anahtar Kelime: Kadın, tarım, iş gücü, ekonomi, değişim 
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PLACE OF WOMEN IN AGRICULTURAL PRODUCTION, PROBLEMS AND 

SOLUTION PROPOSALS 

 

 

 

ABSTRACT 

Women constitute an important part of the workforce in agricultural production. It is important 

that women, who take part in every stage of production, reach their deserved place both socially 

and economically. The situation of women in the society and business is changing with the 

developments in the economic, social and political fields in our country. Women, live in rural, 

sustain their life by working under the most difficult conditions. As a result of the developments 

in recent years,  women's participation in agricultural production is decreasing with migration 

from rural to urban areas. Women are working in unqualified jobs without job security and 

health insurance in the places where migrated. This situation negatively affects the socio-

economic security and cultural efficiency of women. Various factors such as global climate 

change, change in production techniques and methods, decrease in agricultural lands, changes 

in agricultural enterprises, education and life styles also affect the areas where women are used 

as labor force. For this reason, it is important to solve and necessary studies the problems faced 

by women who have significant roles of agricultural production in rural areas. 

Keyword: Woman, agriculture, labor force, economy, change 
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GİRİŞ 

Kadınlar iş gücü olarak her alanda aktif şekilde yer almaktadır. Teknolojik gelişmelere, 

yaşam koşullarındaki değişimlere ve ekonomik durumlara bağlı olarak kadınların istihdam 

alanları da değişmektedir. Tarımda çalışan kadın nüfusunun çoğunluğu kırsal alanda en zor 

koşullarda çalışan grubu oluşturmaktadır. Tarım sektöründe kullanılan işgücü aynı zamanda bir 

yaşam biçimi olduğundan, bu alandaki olumsuzluklar tarım alanında çalışan kadınları 

etkilemektedir. Ülkemizde tarımsal üretim alanlarında ciddi değişimler yaşanmakta ve bu 

değişimler olumlu-olumsuz sonuçları beraberinde getirmektedir. Tarımsal üretimde işgücünün 

önemli bir bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. Ülkemizde tarım sektörü, ulusal gelire, ihracata 

ve işsizlik sorununa sağladığı faydalardan dolayı önemli konuma sahiptir. Ayrıca tarımsal 

üretimin sanayiye ham madde katkısı da göz ardı edilemez bir gerçektir. Ülkemizde insanlar 

farklı iş kollarında yer alarak üretime katkıda bulunmaktadırlar bu iş kollarında yaşanan 

gelişmelerle istihdam oranları her geçen gün değişmektedir. Ülkemizde TÜİK 2020 verilerine 

göre, 15 ve üzeri yaş grubunda işgücüne 30 milyon 366 bin kişinin katıldığı, istihdam 

edilenlerin 26 milyon 031 bin kişi olduğu, tarımda 4 milyon 769 kişinin yer aldığı, inşaat 

sektöründe 1 milyon 471 bin kişinin olduğu, hizmet sektöründe 14 milyon 500 bin kişi olduğu, 

işsiz 4 milyon 330 bin kişi olduğu (Tablo 1), işgücüne katılma oranının %48.6, istihdam 

oranının %41.6, işsizlik oranının %14.3, tarım dışı işsizlik oranının %16.7, genç nüfusta işsizlik 

oranının %26.9 olduğu bildirilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 1. 2020 Yılı İtibarıyla 15 yaş Üstü İstihdam Durumu 

İşgücü 30.366,000 

İstihdam 26.036,000 

Tarım 4.769,000 

Sanayi 5.297,000 

İnşaat 1.471,000 

Hizmet 14.500,000 

İşsiz 4.330,000 
TÜİK, 2020. 

Tablo 2. 2020 Yılı İtibarıyla İstihdam Oranları 

Yıl İşgücüne 

katılma oranı 

İstihdam oranı İşsizlik oranı Tarım dışı 

İşsizlik oranı 

Genç nüfusta 

işsizlik oranı 

2020 %48,6 %41,6 %14,3 %16,7 %26,9 
TÜİK, 2020. 
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AİLE ÇİFTÇİLİĞİNİN ÖNEMİ 

Aile çiftçiliği çok eski zamanlardan beri var olan bir durumdur. Aile çiftçiliğinde aile 

bireyleri genç yaşlı fark etmeksizin tarımsal üretimde yer almaktadır. Aile üyeleri yoğun 

çalışma koşullarında çalışarak tarımsal üretim yapmakta ve hem hane halkının besin ihtiyacını 

karşılamakta hem de ürettiklerini pazara sunarak üretime katkı sağlamaktadırlar.  

Tarımsal işletmelere en fazla katkı sağlayan ve gıda üretiminin büyük kısmını karşılayan 

kesim aile çiftçileridir ve dünyadaki sayıları 500 milyonu aşmıştır. Küçük aile işletmelerinde 

yapılan üretim hem aile içindeki gıda ihtiyacını sağlamak hem de gelir elde etmek için 

yapılmakta bu da gıda güvenliğini ve biyolojik çeşitliliği korumaya olanak sağlamaktadır.  

Ülkeleri için aile çiftçiliği çevresel, kültürel ve sosyo-ekonomik bakımdan önemlidir. Gıda 

üretim alanlarında aile çiftçiliği, hem kalkınmakta hem de kalkınmış ülkelerde görülen 

yapılardır. Gıda fiyatlarının düşmesi tarımsal üretimin artmasına bağlıdır. Gıda fiyatlarındaki 

düşüş iyi beslenmeye de beraberinde getirmektedir (Güresinli, 2015; Dioula ve ark., 2013). Aile 

işletmelerinde sınırlı kaynaklar olmasına rağmen arazilerini kullanırken ve değerlendirirken 

dikkatli olmaları, gıda arzında, beslenme ve geleneksel ürünlerin muhafazasında belirleyicidir 

(FAO, 2014). 

 

AİLE ÇİFTÇİLİĞİNDE KADININ YERİ 

Aile çiftçiliğinde kadın istihdamı devamlıdır ve düşük aile geliri içinde kadının işgücü 

olarak üretime katılması önemlidir. Kadınların hem tarımsal üretimde hem de ev işlerinde 

yoğun çaba sarf etmektedir. Evde bulaşık, çamaşır, temizlik, çocuk bakımı, yemek ve kışlık 

yiyecekleri hazırlamak gibi işlerinin yanında tarla ve hayvancılık işlerinde de çalışmaktadır. 

Kadınlar bitkisel üretimde tohum ekiminden hasata kadar birçok aşamada yer almaktadır. 

Hayvansal üretimde ise hayvanların otlatılmasında, beslenme, kırkım gibi işlerde erkeklerin 

yanında yer almasının yanı sıra sağım, sütün toplanıp değerlendirilerek süt ürünlerine 

dönüştürülmesi, ahır temizliği ve ot toplama işlerini yapmaktadır.  Kadınlar süt ürünlerini hane 

halkının tüketimi için yapmakta ancak yapılan ürünler pazarlarda satılmak içinde 

kullanılmaktadır (Güresinli, 2015). Hayvancılıkta mevsime bağlı olarak hayvanların beslenme 

ihtiyacını karşılamak için göç etmek durumda olunan bölgelerde yaşayan kadınlar göç edilen 

yerlerde düzenin kurulması ve hane halkının ihtiyaçlarını karşılanması için yoğun şekilde 

çalışmaktadır. 

Ailenin sahip olduğu arazi varlığına ve gelir düzeyine bağlı olarak kadınların tarımsal 

üretime katılımı ve işgücü olarak kullanımı değişmektedir. Tarımsal üretim yapan ailelerde 

mekanizasyon arttıkça kadınların iş yükü hafiflemektedir (Peker ve Kubar, 2012).   
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Tarım arazisi ve hayvan varlığı olmayan ya da geçimlerini sağlamayacak düzeyde olduğu 

durumlarda kadınlar aileleriyle birlikte göç ederek mevsimlik işçi olarak başkalarının işlerinde 

çalışmaktadırlar. Mevsimlik işçi olarak çalışan kadınlar hem hane halkının ihtiyaçlarını 

karşılamak hem de tarlada çalışarak üretime katılmak zorundadırlar. 

 

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİM VE KADIN 

Tarım sektörünün ülke ekonomisindeki yeri, sanayileşmeye bağlı olarak değişmektedir. 

Sanayileşmenin hızlı olduğu ülkelerde tarım sektörünün ekonomideki yeri azken, 

sanayileşmenin yavaş ilerlediği ülkelerde tarım sektörünün ekonomideki yeri ise daha fazladır. 

Büyümenin sanayi ve hizmet kollarında olması, tarımın büyümedeki aldığı payın azalması gibi 

durumlar sonucunda işgücü sanayi ve hizmet sektörüne kaymıştır. Bu durum kırsaldan kente 

göçü hızlandırmıştır. Sanayileşmenin gelişmekte olan ve az gelişmiş olan ülkelerde yavaş 

olması kırsaldaki nüfus yoğunluğunun korunmasını ve kırsaldan kente göçün azalmasını 

sağlamıştır. Kadın nüfusu bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde kırsalda fazla iken, gelişmiş 

ülkelerde daha azdır. Kırsaldan kente göç eden kadınların temel özgürlük haklarının 

genişletilmesi (sosyal güvenlik, çalışma, mülkiyet, vb.), şehir hayatına hızlı adapte olmaları 

sağlamış, bu gelişmeler sonucunda tarım sektöründe kadın işgücü azalmıştır (Güresinli, 2015). 

Ülkemizde tarım da çalışan erkeklerin 2.856 bin kişi ile %14,9 paya sahip olduğu, kadınların 

2,241 bin kişi ile %25,1 paya sahip olduğu görülmüştür. Yani kadınların erkeklere oranla 

tarımda daha fazla yer aldığı belirlenmiştir. Tarım dışı istihdama bakıldığında erkeklerin tarım 

dışı istihdamda daha fazla yer aldığı görülmüştür. Kadınların tarım dışı istihdamda daha az yer 

aldığı belirlenmiştir (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Türkiye’de İşgücü Miktarları ve İşgücüne Katılım Oranları  

2019 Yılı Toplam 

İstihdam 

Tarım Tarım Dışı Tarım (%) Tarım Dışı 

(%) 

Toplam 28.080,000 5.097,000 22.983,000 18,2 81,8 

Erkek 19.156,000 2.856,000 16.299,000 14,9 85,1 

Kadın 8.924,000 2.241,000 6.683,000 25,1 74,9 

TUİK, 2020.  

 

Ülkemizde 15 yaş ve üstü 30.372 bin erkek bulunurken bunun 21.863 bini işgücüne 

katılmakta, kadınların ise 31.097 bin kişi olduğu ve 10.686 bini işgücüne katılmaktadır. 
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Erkeklerin işgücüne katılma oranı %72 iken kadınlarınki %34 olduğu yani işgücüne katılma 

oranının erkeklere oranla düşük olduğu görülmüştür (Tablo 4).  

 

Tablo 4. Türkiye’de 15 Yaş ve Üstü İşgücü ve İşgücüne Katılım Oranları  

2019 Yılı 15 ve yaş daha yukarı 

yaştaki nüfus 

İşgücü  İşgücüne katılma 

oranı (%) 

Toplam 61.469,000 32.549,000 53,0 

Erkek 30.372,000 21.863,000 72,0 

Kadın 31.097,000 10.686,000 34,4 

TUİK, 2020.  

 

KADINLARIN EKONOMİK DURUMU  

Kadınların üretimin her aşamasında yer alması işgücünün aile işletmesinde 

kullanılmasına neden olmaktadır. Kadınlar bitkisel üretimde tohum ekiminden ürünün pazara 

sunulmasına hatta ürünün direk pazarlanmasına, hayvansal üretimde ise hayvanların 

bakımlarından, sütün ve süt ürünlerinin elde edilmesine kadar tarımsal faaliyetler içerisinde 

yoğun şekilde yer almaktadır. Kadınlar bu gibi tarım ve hayvancılık işlerinde düşük katma 

değer getiren alanlarda işgücü olarak yer almaktadır (Keskin, 2004).  

Çalışma alanı içerisinde kadın ve erkeklerin rollerini temel geçim kaynaklarının, ürün 

çeşitlerinin, yerleşim yeri ve şehirle kurulan ilişkilerin belirlediği bilinmektedir. Ülkemiz 

nüfusunun %20-25’i hala kırsal alanda bulunması nedeniyle tarım sektörü önemini 

korumaktadır (Yılmaz, 2019). Tarım aktivitelerine kadınların yüksek oranda yer almasına 

rağmen genellikle aile işletmeciliğinde çalıştıklarından genellikle ücretsiz ya da düşük ücretle 

çalışmaktadırlar. Bu durumda üretimde kadınların payının düşük olmasına ve yoksulluk 

oranının artmasına neden olmaktadır.   

Son yıllarda sanayi ve hizmetler sektöründe yaşanan gelişmelerle nüfusun büyük 

çoğunluğunun kırsaldan kente göç etmesine neden olmuştur. Bu göçle birlikte ülke genelinde 

kent nüfusunda artış görülmüştür. Tarım sektöründe çalışan kadın nüfusu göç ettikleri alanlarda 

tarım dışına çıktıklarında iş gücüne katılamamaktadırlar. Katılan kadınlar ise kalifiye 

olmadıkları alanlarda ve iş güvencesi olmayan işlerde çalışmaktadırlar. İhracat odaklı tarımsal 

sanayi kollarında ve yüksek katma değerli iş alanlarında kadınların daha az faydalandığı da 

bilinmektedir. 

Ayrıca kalıcı göçlerin yanında yıl içerisinde tarımsal üretim yapılan alanlara mevsimsel 

göçler yaşanmaktadır. Mevsimlik göçe katılanlar genellikle çadırlarda yaşamakta ve zorlu 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 155 Proceedings Book 

 

koşullar içinde yoğun işgücü ve emek sarf ederek hayatlarını idame ettirmektedirler. Bu zorlu 

koşullarda kadınların aile üyelerinin yemek, temizlik, bakım işlerini yapmakla birlikte 

çocuklara bakmakta ayrıca tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışmaktadırlar (Gülçubuk, 2008).  

Mevsimlik işçi ve sürekli tarım işçisi olarak çalışan erkek ve kadınlar farklı ücretler 

almaktadırlar. TUİK verilerine göre mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 

kadın işçilerde 79 TL, erkek işçilerde 94 TL ve ortalama 87 TL’dir. Kadın işçilerin aldığı aylık 

ücret 2041 TL, erkek işçilerin 2486 TL ve ortalama 2422 TL olduğu belirtilmiştir (Tablo 5). Bu 

verilere de bakıldığında kadınların erkeklerden düşük ücretlerle çalıştırıldığı görülmekte ve bu 

durumun kadınların emeğinin karşılığının tam olarak alamadıklarının göstergesidir. 

 

Tablo 5. 2020 Yılı İtibarıyla Tarım İşçilerinin Ücretleri 

 Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama 

günlük ücretleri (TL) 

Sürekli tarım işçilerinin ortalama 

aylık ücretleri (TL) 

Yıl Kadın Erkek Ortalama Kadın Erkek Ortalama 

2019 79 94 87 2,041 2,486 2,422 
TÜİK, 2020. 

 

TARIMSAL ÜRETİMDE YER ALAN KADINLAR İÇİN YAPILANLAR VE 

YAPILMASI GEREKENLER 

Tarım alanlarındaki azalma, tarımsal ticaret yapısındaki değişmeler, tarımsal 

işletmelerin değişimi, kırsal alanların boşalması, göç gibi durumların yanı sıra organik tarıma, 

kırsala duyulan özlem, makineleşmenin ilerlemesi gibi gelişmeler yaşanmaktadır. Bu yaşanan 

değişimler içerisinde kadınların yerini, onlar için neler yapılabileceğini ve ne gibi stratejilerin 

geliştirileceğini belirlemek önemlidir. 

Son yıllarda ülkemizde üretici kadınlarla ilgili projelerin yapıldığı ve kadınların 

desteklendiği politikalar vardır. Bu gelişmelerden kadınların yararlanabilmesi için gerekli 

bilgilendirmelerin yapılması önemlidir. Kadınların yapılan projelerle belirli alanlarda 

uzmanlaşmaları sağlamak için gerekli eğitimlerin düzenlenmesi üretimde etkin rol almaları için 

belirleyicidir. 

Örtü altı yetiştiricilik yapılan alanlarda kadınların üretimde etkin bir şekilde yer almasını 

sağlamak için gerekli bilgi ve tecrübelerin kazandırılması önemlidir. Ayrıca ülkemizde örtü altı 

yetiştiriciliğinin yapıldığı illerde seracılık faaliyetlerine kadınların erkeklerden daha fazla yer 

aldığı bilinmektedir. Erkekler günde ortalama 1.2 saat çalışırken, kadınlar 1.9 saat çalıştığı 

belirtilmiştir (Kutlar, 2014). Örtü altı tarım faaliyetlerinde kadınların yer alması son yıllarda 

hedeflenen bir durumdur. Bu durum kadınların ev işçiliğinde ücretsiz iş gücü olarak 
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kullanılmasının ve iş göçünün engellenmesine, gelir getirici üretim faaliyetine katılmasına katkı 

sağlamaktadır. Kadınların tarım alanlarında erkeklerden daha yoğun çalışmalarına rağmen, 

daha az kooperatifleştikleri, daha az kredi başvurusunda bulundukları bu durumun eğitim ve 

yayımdaki eksiklerden kaynaklandığı belirtilmiştir.  Çiftçilerin tarım topraklarını ve suyu etkin 

şekilde nasıl kullanıldıkları, tarım teknikleri konularında bilgi ve tecrübelerini arttırmaları 

önemlidir (Gümüş ve Kaya, 2014). Örneğin aşılı sebze fidesi üretiminde aşılama konusunda 

yeterli bilgi, deneyim ve iş pratiği kazanan kadınların bu alanda daha kalifiye oldukları için iş 

güvencesi ve sigortası olan işlerde çalışması daha olasıdır.  

Kadın çiftçilerin finansal olarak desteklenmesinin sağlanması pazarda kalıcı olmalarına, 

kısa vadeli masrafları karşılamalarına, yenilikçi yatırımların yapılmasına, pazarın 

genişlemesine, yeni pazarlara erişilmesine ve üretim artırıcı teknolojik imkanlara kavuşmasına 

yardımcı olmaktadır. Kadın çiftçilerin sermaya imkanlarına ulaşma imkanı gelişmekte olan 

ülkelerde kısıtlı olması nedeniyle tarımsal faaliyetlerde etkin şekilde yer alamamakta ve aile 

işlerinde ücretsiz olarak çalışmaları kendi adlarına herhangi bir finansal işlem yapamamalarına 

neden olmaktadır. Kadın çiftçilerin desteklenmesi ve yaşadığı sorunların çözülmesi, üretimde 

ve istihdam da artış sağlanmasını, yoksulluğun düşmesini, şehirlere göçün azalmasını ve 

sürdürülebilir ekonominin hızlı büyümesini olanaklı hale getirmektedir. Ayrıca tarımsal iş 

kollarının çeşitlilik göstermesi kadınların istihdamı için önemlidir.  

Kadınlara tarımsal yayım kaynaklarının sadece %5’lik kısmının ayrıldığı ve %15’lik 

payla kadınların yayım personeli içerisindeki yer aldığı bildirilmiştir (Abedi ve ark., 2011). Bu 

nedenle tarımsal yayım kaynaklarına daha fazla ulaşmasının sağlanması önemlidir. Ancak 

kadınlar eğitim-yayım kaynaklarına, doğal kaynaklara, finansal kaynaklara ulaşmak konusunda 

sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durum tarımsal alanda bilinç düzeyinin artmasını 

engellemektedir. 

Kadınların aile çiftçiliğinde yer aldığından bu alanda yeni program ve politikaların 

getirilmesi, tarımsal üretimde doğal kaynakların azalması, küresel ısınma sorunlarına karşı daha 

çevreci, üretken ve alternatif tarımsal istihdam alanlarının geliştirilmesi önemlidir. Böylece aile 

işçiliğinin azalması, kayıt dışı çalışma ve tarımsal istihdamın artması sağlanmış olacaktır. 

Ülkemiz tarımında kullanılabilecek modern tarım tekniklerinin geliştirilmesi, erozyon ve hatalı 

sulama uygulamalarının önüne geçilebilmesi, tarım topraklarının kirliliğinin önüne geçilmesi, 

toprak ıslahı ve su kaynaklarının geliştirilmesi bakımından, aile işletmelerini içine alan 

kanunların konulmasıyla ülkemiz tarım alanlarının korunmasına yardımcı olacaktır (Güresinli, 

2015).  
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Tarımın her koluna teknolojinin girmesi, kullanılan kimyasalların teknoloji gerektirmesi 

ve modern sulama sistemlerinin kullanılması, verim ve kalitesi yüksek tür ve çeşitlerin 

geliştirilmesiyle üretim ve kalite artışı sağlanmıştır. Türkiye dış pazara kaliteli ve yeterli ürün 

sunma şansı elde etmiştir. Ülkemizde tarım sektörü, farklı endüstri kollarını da içinde 

barındırmaktadır. Üretimde kullanılan ekipmanlara yönelik sektörün gelişmesi, modern 

seraların kurulması, topraksız tarım tekniklerinin devreye girişi, ıslahla ilgili çalışmaların hız 

kazanması, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması gibi faktörel gelişmeler ile sektör 

boyut değişimine uğramıştır. Bu değişim içinde kadın işgücünün değerlendirilmesi ve daha 

etkin yer alması için gerekli eğitimlerin verilmesi ve belirli alanlarda uzmanlaşmanın 

sağlanması önemlidir.  

 

SONUÇ 

Sürdürülebilir kalkınmanın olabilmesi için kadınların tarımsal üretimdeki yeri ve 

verimliliğinin artırabilmesine önemli rol oynamaktadır. Sürdürülebilir kalkınmada kadının hak 

ettiği yere gelebilmesi için gerekli tarımsal desteklerin ve eğitim faaliyetlerinin yapılması 

önemlidir. Tarımsal üretimde kadınların bilinç düzeyinin artması, üretimin garanti altına 

alınmasında ve kendi kendine yetebilen bir ülke olmasında önemlidir. İnsanların yaşam şekilleri 

ve bilinç düzeylerinin değişmesiyle birlikte yaşanan değişimler içerisinde kadınların tarımsal 

üretimde yerinin ve onlar için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve yeni stratejilerin 

geliştirilmesi kadınların üretimde daha etkin rol almasına katkıda bulunacaktır. 
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ÖZET 

Koyun ve keçi yetiştiriciliğinin insanların ilk hayvansal üretim alanı olduğu bildirilmektedir. 

İnsanlık için dönüm noktalarından birisi sayılan “Evcilleştirme”, Neolitik çağda, yaklaşık 

11.000 yıl önce (Fertile Crescent) Verimli Hilal olarak bilinen topraklarda başlamıştır. Çiftlik 

hayvanlarının evcilleştirilmesinde öncelikli olarak 4 türün adı geçmektedir. Bunlar sığır, 

domuz, koyun ve keçidir. Evcilleştirme tarihleri yakın olmakla beraber koyun ve keçinin ilk 

evcilleştirilen türler olduğu bilinmektedir. Filogenetik çalışmalarda kullanılan en önemli 

belirteçlerden biri Mitokondriyal DNA (mtDNA) dır. Koyunlar ve keçilerle ilgili filogenetik 

çalışmalarda mitokondri DNA‘sı, türlerin coğrafi dağılımına göre farklılıklar göstermesi, 

genomik DNA‘ya oranla daha hızlı evrimleşmesi, rekombinasyon olmayışı ve ana tarafından 

kalıtımlı olması gibi özelliklerinden dolayı sıklıkla tercih edilen belirteçlerden birisidir. 

Şimdiye kadar filogenetik analizler sayesinde koyunların haplogrup kimliği üzerinde birçok 

mtDNA çalışmaları yapılmış ve koyunlarda beş mitokondriyal haplogrubun varlığı ortaya 

koyulmuştur. Bu derlemede, koyunlar üzerinde yapılan güncel filogenetik çalışmalar hakkında 

bilgi verilmiştir. 
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CURRENT PHILOGENETIC STUDIES IN SHEEPS 

 

 

 

ABSTRACT 

It is reported that sheep and goat breeding is the first animal production area of humans. 

Considered one of the turning points for humanity, “Domestication” started in the Neolithic 

age, about 11,000 years ago (Fertile Crescent) in the land known as the Fertile Crescent. Four 

species are primarily mentioned in the domestication of farm animals. These are cattle, pigs, 

sheep and goats. Although the domestication dates are close, it is known that sheep and goats 

were the first domesticated species. One of the most important markers used in phylogenetic 

studies is Mitochondrial DNA (mtDNA). In phylogenetic studies on sheep and goats, 

mitochondrial DNA is one of the frequently preferred markers due to its differences according 

to the geographical distribution of the species, its evolution faster than genomic DNA, its 

absence of recombination, and its being inherited by the mother. Thanks to phylogenetic 

analysis, many mtDNA studies have been carried out on the haplogroup identity of sheep and 

the presence of five mitochondrial haplogroups in sheep has been revealed. In this review, 

information is given about current phylogenetic studies on sheep. 

 

Keywords: mtDNA, sheep, phylogenetic 
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GİRİŞ 

Günümüzde koyun ve keçi yetiştiriciliği, sahip olduğu özellikler nedeni ile tarımda çok 

sayıda ve çeşitli yararlar sağlamaktadır. Pek çok çalışmadan edilen bilgilere göre koyun (Ovis 

aries) ve keçi (Capra hircus) yaklaşık 11.000 yıl önce evcilleştirilmiş ve köpekten sonra 

evciltilmiş ilk hayvan türünün koyun olduğu bulunmuştur (Pariset ve ark., 2011; Ryder 1984). 

Genelde hayvan evciltmesi sayesinde toplumların ürettiği besin maddesi miktarı artmış ve 

toplumlar etkin olarak besin üretebilir hale gelmiştir. Ayrıca bu beceriye sahip olan toplumlar 

artan nüfusunu beslemek için besin maddesi depolayabilme olanağına sahip olmuştur. Böylece 

gelişmenin sonucu olarak toplumların nüfusu artmış ve yeni çevrelere yayılabilir hale gelmiştir. 

İnsanların kültürel evrimini de önemli biçimde etkileyen evciltme Neolitik devrim içinde atılan 

ilk adım olmuştur (Child 2006). 

Koyun ve keçi yetiştiriciliğinin insanların ilk hayvansal üretim alanı olduğu 

bildirilmektedir (Zeder 2008). Evcil koyunların (Ovis aries) kökeni üç temel yabani koyundan 

oluşturmaktadır. Bu yabani koyunlar Muflon, Arkar (Urial) ve Argali adları ile bilinmektedir. 

Bu yabani koyunlar halen orijinal yetişme bölgelerinde yaşamaktadır. Muflonun, Asya (Ovis 

orientalis) ve Avrupa Muflonu (Ovis musimon) olmak üzere iki varyetesi vardır. Asya 

Muflonuna Kafkasya’nın bazı bölgelerinde, Avrupa Muflonuna ise Sardunya ve Korsika 

adalarında bugün dahi rastlanmaktadır. 

Çiftlik hayvanları üzerinde yapılan filogenetik çalışmalarda mitokondriyal DNA 

moleküler belirteç olarak kullanılmaktadır. Başlangıç filogenetik çalışmalarda, koyunlar Asya 

ve Avrupa tipler olmak üzere iki ana haplogrupta tanımlanmıştır. Daha sonraki çalışmalarda, 

Yakın Doğu bölgesi koyunları da içeren üç ilave soy (haplogrup C, D ve E) tanımlanmıştır 

(Kiraz, 2013 ). 

 

Mitokondriyal DNA 

Populasyonların tanımlanması, populasyonların ve türlerin orijinlerinin belirlenmesi, 

populasyonların biyocoğrafik dağılımlarının belirlenmesi, haplotiplerin belirlenmesi, 

populasyonların genetik benzerlik veya farklılıklarından yararlanılarak filogenetik ilişkilerin 

tespit edilmesi gibi çalışmalarda moleküler belirteç (özellikle D-loop ve Sitokrom b gen 

bölgeleri) olarak kullanılmaktadır (Meadows ve ark. 2007). 

Evcil koyun genomu (2n=54), 26 çift otozomal kromozomu, 2 çift cinsiyet kromozomu ve 

mitokondriyal genomu içermektedir. Koyun mitokondri genomu; protein kodlayan 13 gen 

(sitokrom c oksidaz kompleksi I, II ve III altbirimleri, ATPaz kompleksi 6 ve 8 altbirimleri, 

NADH dehidrogenez 1, 2, 3, 4L, 4, 5 ve 6 ile sitokrom b), 2 ribosomal RNA gen bölgesi (12S 
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rRNA, 16S rRNA), kontrol bölgesi (D-loop) ve 22 çeşit tRNA bölgelerinden oluşmakta olup, 

16640 bp uzunluktadır (Hiendleder ve ark., 1998). 

 

 

Şekil 1. mtDNA’nın yapısı 

 

Koyunlarda Yapılan Güncel Filogenetik Çalışmalar 

Pıljug (2016),  yaptıkları araştırmada Bosna Hersek yerli koyun ve keçi ırklarının 

mitokondriyal DNA D-loop bölgesindeki genetik polimorfizm ve filogenetik ilişkileri ile PCR 

tekniği ve sekans analizi ile belirlemişlerdir.  Bosna Hersek'te yerli Pramenka koyunu ve Alaca 

dağ keçisi çok değerli genetik kaynaklardır. Bu mtDNA D-loop bölgelerinin sekans 

analizlerinin sonucunda Bosna Hersek endemik koyun ve keçi ırklarında yüksek genetik 

varyasyonu tespit etmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre Bosna Hersek Pramenka koyunu A 

haplogrubuna ait olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca Bosna Hersek Alaca keçisinin de A 

haplogrubuna ait olduğunu tespit etmişlerdir. Bosna Hersek yerli koyun ve keçi ırkları üzerinde 

yapılan bu genetik çalışmada, Akdeniz Bölgesi’nde koyun ve keçi kökeni ile evcilleştirilme 

sürecinin anlaşılmasına yardımcı olacağı bildirmişlerdir. 

Yağcı ve ark. (2020), çalışmasında Erzincan ilinde yetiştirilen Şavak Akkaraman 

koyunlarında mtDNA D-loop bölgesi 842 baz çifti (bp) kullanılarak maternal genetik çeşitliliği 

araştırmışlardır. Şavak Akkaraman ırkının mtDNA D-loop'un da 27 polimorfik bölge ve 20 

haplotip belirlemişlerdir. Ayrıca Şavak' ta tespit edilen 20 haplotipin 11'i koyun haplogroup 

B'de (% 55), haplogroup A'da 6 (% 30) ve haplogroup C'de 3 (% 15)  olarak belirlemişlerdir. 

Haplogrup B, Şavak Akkaraman koyunlarında en sık görülen haplogrup olduğunu 

belirtmişlerdir. Haplotip ve nükleotid çeşitliliklerinin sırasıyla 0.995 ± 0.004 ve 0.0146 ± 

0.0003 olduğu tahmin etmişlerdir. Şavak Akkaraman ırkı, farklı cinsler ve yaban koyunlarının 

mtDNA sekanslaması ile karşılaştırılmışlar ve cinsin biyolojik çeşitliliğe katkı sağladığını 

belirtmişlerdir.  
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Marıottı ve ark. (2013), İtalya, koyun ırklarının genetik çeşitlilikleri ve geçmişleri 

hakkında bilgi edinmek için mitokondriyal DNA (mtDNA) dizilimi kullanarak yedi İtalyan 

koyun ırkını analiz etmişlerdir. 721 bp'lik bir mtDNA kontrol bölgesi fragmanı, genetik 

çeşitliliği ve filogenetik evrimi araştırmak için yedi cinse ve İtalyan Mohuflon'a (Ovis orientalis 

musimon) ait toplam 138 örnekte sekans analizi yapmışlardır. 68 polimorfik bölge ve 79 

haplotip tespit etmişlerdir.  

Liu 2016, Tibet koyunlarının (Ovis aries) filogenetik durumuna ilişkin moleküler ve 

popülasyon genetik kanıtı ve bu türün genetik çeşitliliği hakkında bilgi edinmek için yaptıkları 

çalışmada on beş popülasyondan oluşan 636 ayrı Tibet koyununun genetik çeşitliliği ve 

filogenetik ilişkisi, mitokondriyal DNA D-loop dizisi kullanılarak değerlendirmişlerdir. 

Çin'deki Qinghai-Tibet Platosu bölgesinden örnekler toplamışlar ve referans verileri 

GenBank'ta bulunan altı referans cins dizisinden elde etmişlerdir. Filogenetik analiz sonucunda 

önceden tanımlanmış dört haplogrubun (A, B, C ve D) on beş Tibet koyun popülasyonunun 636 

bireyinde bulunduğunu, ancak Linzhou koyunlarında sadece D haplogrubunun bulunduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Guangxin ve ark. (2017), çalışmasında 12 dağınık coğrafi ekotip popülasyonundan 156 

Çinli Tibet koyunu bireyinin kısmi mtDNA D-loop bölgesi dizilerini analiz etmişlerdir. 

Filogenetik analiz sonucunda bu cinste üç ana soyun (haplogruplar A, B ve C) bulunduğunu 

ve Ovis vignei ve Ovis ammonunun muhtemelen orijinal Tibet koyunlarına katkıda 

bulunduğunu,  Tibet koyunlarında D ve E haplogruplarının yokluğunu ise bu cinsin Orta Doğu 

Çin'de ortaya çıkmadığını belirtmişlerdir. 

 Dymova ve ark. (2017), yaptıkları çalışmada Altay'ın (Batı Sibirya) güneyindeki 

arkeolojik komplekslerde bulunan 17 koyun kemiği kalıntısından (~ 4000-1000 yaşında) 

mitokondriyal DNA D-loop bölgesinin dizisi kullanarak değerlendirmişlerdir. Haplotip 

çeşitliliği ve nükleotid çeşitliliği sırasıyla 0.801 ± 0.081 ve 0.0096 ± 0.0014 arasında olduğunu 

belirlemişler. Ortalama nükleotid farkı sayısı ~ 3.1 arasında bulmuşlardır. Nükleotid sekans 

analizi, 15 örneğin daha önce belirtilen A, B, C, D ve E soylarına yerleştirildiğini ve iki örneğin 

analiz edilen örneklerin geri kalanına göre bir bazal konuma sahip olduğunu ortaya 

çıkarmışlardır. İki bazal haplotipin varlığı da, Altay bölgesinin insan göçünün bir ulaşım yolu 

olabileceğini belirtmişlerdir. 

 Resende ve ark. (2017), Kenya'dan 91 evcil koyunun mitokondriyal DNA kontrol 

bölgesi sekanslarını analiz etmişlerdir ve yaygın haplogrup B'den yüksek çeşitlilikte anasilleri 

bulmuşlar ancak haplogroup A'dan sadece tek bir birey tespit etmişlerdir. Mevcut 500'den fazla 

mitokondriyal DNA dizisinin filocoğrafya analizlerini incelemişlerdir. Doğu ve Batı Afrika 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dymova%2C+M+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Resende%2C+Adriana


1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 164 Proceedings Book 

 

koyunları arasında bir karışım olduğuna dair hiçbir kanıt bulamamışlardır. Doğu ve eski Güney 

Afrika koyunlarında paylaşılan haplotiplerin varlığı, koyunların Afrika'nın doğu kısmı boyunca 

olası güneye doğru hareket ettiğini gösterdiğini bildirmişlerdir. Güney Asya'dan Afrika'ya Hint 

Okyanusu ticareti yoluyla yaygın bir koyun girişine dair hiçbir kanıt bulamamışlardır. 

Moradı  ve ark. (2017), çalışmasında mitokondriyal DNA (mtDNA) kullanarak yerli 

İran koyun ırklarının genetik çeşitliliğini araştırmayı ve İran'daki koyun evcilleştirmesinin 

evrimsel tarihini keşfetmeyi amaçlamışlardır. MtDNA'nın kontrol bölgesindeki Tek Nükleotid 

Polimorfizmi (SNP) markörleri, Sequenom MassARRAY platformu kullanarak koyun 

evcilleştirmesinin merkezinden veya merkezine yakın toplanan Zel ve Lori-Bakhtiari ırklarının 

koyun örneklerini genotiplemek için kullanmışlardır. Toplam genetik çeşitliliğin yaklaşık% 

97'sinin iki cins arasında dağıldığını göstermişlerdir. SNP haplotipleme kullanılarak yapılan 

daha fazla analiz, hayvanlar içinde dokuz farklı haplotipi belirlemişlerdir. Zel'de sekiz haplotip 

bulunurken, Lori-Bakhtiari cinsinde sadece dört haplotip görüldüğünü bildirmişlerdir. H1 ve 

H3 olarak adlandırılan iki haplotip, her iki cinste daha yüksek frekanslarda mevcut olduğunu; 

Haplotyes H5, H6, H7, H8 ve H9 Zel'de popülasyona özgü olarak bulmuşlardır. Ayrıca haplotip 

H2 sadece Lori-Bakhtiari cinsinde ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Hayvanlarda iki ortak 

Haplotipin (H1 ve H3) varlığı, çarpıcı şekilde farklı coğrafi bölgelerden gelen iki İran ırkının 

ortak bir ataya sahip olabileceğini ve bu haplotiplerin, popülasyona özgü haplotipler daha sonra 

gelişirken köken haplotipleri olabileceğini kanısına varmışlardır. 

Kandoussi ve ak. (2020), çalışmasında Fas koyun ırkları ile Akdeniz koyunları 

arasındaki genetik ilişkiyi, altı cinse ait 193 Faslı koyunnunda 628 bp mitokondriyal DNA 

kontrol bölgesi ve diğer ırklardan 652 sekans dizisini kullanarak incelemişlerdir. Avrupa ve 

Orta Doğu filogenetik analizi sayesinde, her bir Faslı ırkın yabancı ırklarla bağlantı oranları 

tahmin etmişlerdir ve Faslı ve İber ırkları arasındaki güçlü bağlar olduğunu belirtmişlerdir. Fas 

koyun popülasyonunun ilk kurucuları % 79 İberya'dan ve % 21 Orta Doğu ile Afrika arasındaki 

bir bölgeden olduğunu bildirmişlerdir. Bu, Neolitikleşmenin İberya'dan ve başka bir yoldan, 

belki Doğu veya Sahra altı olmak üzere çifte etkiyle tanıtıldığını gösteriyor. 

 Campos  (2020), Amerika ve İber Yarımadası'ndan 542 diziden oluşan büyük bir veri 

setiyle birlikte, Meksika Eyaleti'nin farklı koyun ırklarından ve belediyelerinden gelen koyun 

ırklarından mitokondriyal DNA (mtDNA) kontrol bölgesini analiz etmişlerdir.  Meksika 

koyunlarında, tümü Haplogroup B'ye ait olan düşük bir genetik çeşitlilik belirlemişlerdir. 

Filogenetik analizler sonucu Küba, Meksika, Portekiz ve İspanya koyun popülasyonları 

arasında düşük genetik mesafeyi ortaya çıkarmışlar ve yoğun gen akışı olduğunu 

belirtmişlerdir. 

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=14084
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Shirokova ve ark. (2018), çalışmasında Rusya Federasyonu'nun güney bölgesindeki 

merinos koyunlarında mtDNA'nın D-döngüsünün nükleotid dizisini incelemek ve yerli ve 

yabancı seleksiyonun merinos ırkları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyen 

değişken lokusları araştırmayı amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda, bu ırkların Avrupa ve 

Avustralya seleksiyonunun merinos ırkları ile benzerlik ve farklılıklarını belirleyen mtDNA D-

loop bölgesinin 20 değişken nükleotid pozisyonu oluşturulduğunu belirtmişlerdir. 

Ghernoutia (2017)çalışmasında mitokondriyal DNA'nın tüm kontrol bölgesinin 

dizilerini kullanarak Cezayir'de endemik olan üç ırkın, örneğin ouled djellal, rembi ve 

berbère'nin filogenetik kökenini belirlemeye çalışmışlardır. Bu hayvanların 23 sekansı, 

filogenik pozisyonlarını değerlendirmek için 28 cinsin 320 sekansını (haplogruplar A, B, C, D 

ve E) içeren bir veri setine dahil etmişlerdir. Cezayirli hayvanların % 87'si Haplogrup B'ye, geri 

kalanı ise yalnızca Ouled Djellal cinsi arasında kaydedilen C haplogrupuna ait olduğunu 

belirtmişlerdir. Sonuç olarak Cezayir ırklarının farklılaşma tarihlerini tahmin etmek için 

kullanmışlardır ve bunların üç bağımsız göç olayıyla ortaya çıktıklarını belirtmişlerdir. 

 Revelo  ve ark.(2020), Kolombiya'nın beş bölgesinden Creole koyunlarının genetik 

kökenleri ve çeşitliliği, beş cinsin 89 sekansındaki mitokondriyal DNA (mtDNA) 

varyasyonlarına dayanarak araştırmışlardır. Creole koyunu (CL) ve Etiyopya (OPCE), Sudan 

dahil olmak üzere dört kıl Creol koyunu (OPCS), Pelibuey (OPCP) ve Wayúu (OPCW).  

GenBank'tan alınan sekanslara dayalı olarak İber, Afrika, Hint, Karayip, Meksika, Kafkas ve 

Avrupa koyunlarından 62 haplotip kullanılarak küresel bir karşılaştırma yapmışlardır. Çalışma, 

Kolombiya Creol koyunlarının anne kökenini ve genetik ilişkilerini küresel düzeyde 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak Kolombiya Kreol koyunlarından 31 farklı haplotip 

gösterdi; bunlar, Avrupa koyun ırklarında bulunan en yaygın soy olan ve büyük olasılıkla 

katılan birkaç İber ırkında (örneğin, Churra, İspanyol Merinos) bulunan anne soyu B'ye ait 

olduğunu belirtmişlerdir. Filogenetik analize göre Kolombiya Creol koyununun, İberya kökenli 

ekotiplerle kurucu etkisinin ve ardından yabancı ırkların ortaya çıkmasının bir sonucu olan, 

farklı ve tanımlanmış bir genetik soya ait olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Mahmoodı ve ark. (2018), çalışmasında İran Afshari koyun ırkında filogenetik ilişkileri 

ve genetik çeşitliliği belirlemeye çalışmışlardır. Bu sebeple filogenetik ilişkiler ve genetik 

çeşitlilik 12S rRNA ve 16S rRNA gen dizileri kullanılarak analiz edilmiştir. Genomik DNA, 

tuzlama yöntemi ile izole edildi ve PCR yöntemi kullanılarak 12S rRNA ve 16S rRNA genleri 

amplifiye edildi.  12S ve 16S rRNA'nın PCR amplifikasyonu sırasıyla 859 ve 1053 bp 

uzunluklarda PCR amplikonları üretmişlerdir. Sekans analizi, Bio – Edit yazılımı kullanılarak 

gerçekleştirmişlerdir. Filogenetik ağaç, MEGA yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Gen-
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Bank koyunları, İran Afshari koyunlarının Avustralya koyun kümesine yakın olduğunu 

göstermişlerdir. 

Koseniuk ve Słota (2016), çalışmasında mitokondriyal kontrol bölgesi polimorfizmine 

dayalı olarak Polonyalı koyun ırkları Swiniarka, Wrzosówka, Pomorska ve Wielkopolska'nın 

genetik çeşitliliğini belirlemeye çalışmışlardır. İncelenen ırkların genetik değişkenliği, haplotip 

sayısı, haplotip çeşitliliği, nükleotid çeşitliliği, ortalama nükleotid farklılıkları sayısı, mutasyon 

sayısı ve filogenetik olarak bilgilendirici alanlara göre değerlendirmişlerdir. Tanımlanan 

haplogrup A (HA) ve haplogroup B (HB) arasındaki sekans farklılığı da hesaplandı. Ayrıca, 

Kimura’nın iki parametreli genetik mesafe hesaplamasına dayalı olarak (NJ) haplotip ağacı 

oluşturmuşlardır. 143 koyunun 559 bp uzunluğundaki mitokondriyal DNA (mtDNA) kontrol 

bölgesi sekansları analiz etmişlerdir. NJ filogenetik ağacı, analiz edilen tüm ırkların 61 

haplotipinin B sınıfına kümelendiğini, kalan 4 haplotipin ise Swiniarka cinsi dışında tümünü 

temsil ettiğini ortaya çıkarmıştır. Polonya ırklarının zayıf bir yapısını ve incelenen ırklar 

arasında gen akışının varlığını ortaya koyuyor. 

 

 

Şekil 2.  Polonyalı koyun ırkları ve diğer ırklar arasında filogenetik ilişkiler 

 

SONUÇLAR 

 Bu, gelecekteki araştırmacıların ve yetiştiricilerin genetik etkileşimleri daha iyi 

anlamalarını ve ülkenin zengin hayvan genetik rezervlerini korumak için gelecekteki yetiştirme 

ve koruma stratejileri tasarlamak için farklılaşmayı kolaylaştırabilir.  
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ÖZET 

Hayvan beslemede büyüme uyarıcı ve hayvanların sağlıklarını koruma amacıyla yemlere 

katılan antibiyotiklerin kullanılması sonucu antibiyotik direnci denilen bir problem ortaya 

çıkarmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) antibiyotiklerin hatalı kullanımı ve insan sağlığını 

korumada etkili olamadıklarını ayrıca mikroorganizmanın antibiotiklere zamanla bağışıklık 

kazanması sebebiyle AB ülkelerinde antibiyotiklerin hayvansal üretimde kullanılması 

yasaklanmış ve 2006 yılına kadar sadece dört antibiyotiğin (salinomisin, avilamisin, 

flavofosfolipol monensin) kullanılmasına izin verilmiştir. Bunun sonucunda da araştırmacıların 

antibiyotiklere alternatif büyütme faktörleri arayışı hız kazanmıştır. Kanalı hayvanların 

beslenmesinde yaygın olarak; organik asitler, esansiyel yağlar, probiyotikler, prebiyotikler, 

bitki ekstraktları veya bunların karışımları alternatifler olarak kullanılmaktadır. Bu derlemede 

yem katkı maddelerinin kanatlı hayvan beslemesindeki genel yararları ve kanatlı hayvanlar 

üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. 
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STUDIES CONDUCTED ON THE USE OF FEED ADDITIVES IN POULTRY 

NUTRITION 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

As a result of the use of antibiotics added to feeds to stimulate growth and protect the health of 

animals in animal nutrition, a problem called antibiotic resistance occurs. The World Health 

Organization (WHO) banned the use of antibiotics in animal production in AB countries due to 

the misuse of antibiotics and their ineffectiveness in protecting human health, and the 

microorganism&#39;s immunity to antibiotics over time, and until 2006, only four antibiotics 

(salinomycin, avilamycin, flavophospholipol monensin) were allowed to be used. As a result, 

the search for alternative growth factors to antibiotics has accelerated. Widely used in canal 

feeding of animals; organic acids, essential oils, probiotics, prebiotics, plant extracts or their 

mixtures are used as alternatives. In this review, information will be given about the general 

benefits of feed additives in poultry nutrition and studies on poultry. 

 

 

Keywords; feed additives, poultry feeding 
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GİRİŞ 

Hayvancılık sektöründe hastalıkları ve metabolik bozuklukları önlemek, yemden 

yararlanmayı artırmak amacıyla antibiyotikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin 

hatalı kullanımı ve insan sağlığını korumada etkili olamadıklarını ayrıca mikroorganizmanın 

antibiotiklere zamanla bağışıklık kazanması sebebiyle büyümeyi teşvik edici olarak 

antibiyotiklerin kullanımı Sağlık Örgütü (WHO) AB ülkelerinde antibiyotiklerin hayvansal 

üretimde kullanılması yasaklanmıştır (Nasir ve Grashorn 2006). 

Besleme için büyük önemi olan antibiyotiklerin rasyonlardan çıkarılması ile oluşabilecek 

performans düşüklüğü, üretimdeki karlılığın azalması ve hastalık sağaltımları için daha fazla 

antibiyotiğe gereksinim doğmasını önlemek amacıyla bakterileri öldüren, hayvanların sindirim 

sistemlerini geliştiren, büyüme genetik potansiyelini yakalayabilen alternatif büyüme uyarıcı 

yem katkı maddeleri arayışları başlamıştır (Deschepper ve ark. 2003). 

 Kanatlı hayvan beslemedeprobiyotikler, prebiyotikler, malik asit, humik asit, propiyonat 

ve bütirat gibi organik asitler, bitkilerin toz formları, ekstrakları ve esansiyel yağları gibi ürünler 

büyüme uyarıcı alternatif olarak kullanılmaktadır(Öztürk, 2009). 

Kanatlı hayvan beslemede yem katkı maddeleri kullanımıyla ilgili binlerce araştırmayı 

bu derlemede özetlemek mümkün görülmemektedir. Ancak, bazı yem katkıları hakkında elde 

edilen araştırmalar aşağıda verilmiştir. 

 

Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Yem Katkı Maddelerinin Kullanılması 

Çetin  ve Kurbal  (2018), çalışmasında organik asitlerden fumarikasitinbroyler 

rasyonlarındaki kullanım etkinliklerini belirlemeye çalışmıştır. Denemede bir günlük yaşta 160 

adet Ross 308 erkek etlik civcivler kullanmışlardır. Denemede, fumarik asit katkısı içermeyen 

(% 0) grup kontrol grubunu oluştururken, fumarikasitinrasyonlara %1, 2 ve 4 düzeylerinde 

katıldığı gruplar oluşturmuşlardır.Deneme sonunda rasyonlara farklı düzeylerde katılan 

fumarik asit katkısının canlı ağırlık kazancı, yemden yararlanma oranı(yyo), karkas 

parametreleri abdominal yağ oranı, plazma toplam protein düzeyi, plazma kolesterol, trigliserit, 

LDL, kalp ağırlığı ve bezel mide pH düzeyleri üzerine etkisi istatistik olarak önemli 

bulunmamışlardır. Ancak, grupların deneme süresince tüketmiş oldukları ortalama yem 

tüketimleri bakımından, gruplar arasında gözlenen farklılık istatistik olarak önemli 

bulmuşlardır. %2‟lik fumarik asit katkısı kontrol grubuna kıyasla yem tüketimini önemli 

düzeydearrtırdığını vejejenumpH düzeyini de önemli düzeyde azalttığını belirtmişler. 

Körbağırsak ağırlığı ise %2 ve %4 fumarik katkısı olan grupta önemli düzeyde artırdığınıve 

sonuç olarak etlik piliçlerin beslenmesinde, büyüme uyarıcı olarak kullanılan fumarik asit 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Ergin-Oeztuerk-2150031164
https://dergipark.org.tr/en/pub/@ofkurbal
https://dergipark.org.tr/en/pub/@ofkurbal
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katkısının JejenumpH‟sını düşürerek yemden yararlanma oranını iyileştirme eğiliminde olduğu 

belirlemişlerdir.Fumarik asit katkısı aynı zamanda ölüm oranını azalttığını bildirmişlerdir. 

Alçiçekve ark. (2004),.Broilerde yapılan çalışmalarda yemlere 36 ve 48 mg/kg esansiyel 

yağ karışımı (Oreganumsp, Laurusnobilis L. Salviatriloba L. Myrtuscommunis, 

Foenicilumvulgare ve Citrussp) ilavesinin canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemden yararlanma 

oranı artırdığı, en iyi karkas randımanının 48 mg/kg esansiyel yağ karışımında olduğu, mortalite 

oranını diğer tedavi gruplarına göre yüksek olduğunu belirlemişlerdir. 

Mountzourisve ark.(2011), yaptıkları çalışmada ise antibiyotik (oksitetrasiklin) ile 

esansiyel yağ asidi karışımının (kekik,anason,narenciye kabuğu) broilerbeslemedeki etkileri 

incelemişler ve antibiyotik ile esansiyel yağ asidi karışımının hayatta kalma oranını %10 

artırdığı, esansiyel yağ asidi karışımı arttıkça broiler canlı ağırlığının lineer olarak arttığı, yem 

alımının azalttığını ayrıca  esansiyel yağ asidi karışımının duedonumvillusuzunluğunu artırdığı, 

göğüs etinin daha kalın, daha yumuşak hale getirdiğini bildirmişlerdir. 

Bölükbaşı (2006), broiler rasyonlarına farklı dozlarda katılan vitamin E ve kekik yağının 

(100 ve 200 mg/kg) büyüme performansı, doku yağ asidi kompozisyonu ve bazı kan 

parametreleri üzerine etkilerinin incelediği araştırmada; kekik yağı ve E vitaminin 200 mg/kg 

dozunda katılan gruplarda ağırlık artışı ve yem dönüşüm oranını daha yüksek olduğu; kekik 

yağı ilave edilen gruplarda göğüs ve but dokularında doymuş (SFA) çoklu yağ asidi 

konsantrasyonunun azaldığını ancak bu dokularda tekli doymamış yağ asidi konsantrasyonunun 

arttığını, plazmada trigiliserid, LDL-kolesterol, HDLkolesterol seviyesinin arttığı 

belirlemişlerdir. 

Tucker (2002), çalışmasında sarımsak, anason, tarçın, biberiye ve kekik ekstraktlarının 

karışımından oluşan bitkisel katkı maddesinin etlik piliçlerin beslenmesinde gerek antibiyotik 

katılan ve gerekse katılmayan grup göre etlik piliçlerde canlı ağırlığı artırdığı, ölüm oranını 

azalttığı ve buna karşın yemden yararlanma oranı üzerine herhangi bir etkisinin olmadığını 

belirtmiştir. 

Halle ve ark. (2004), etlik piliç yemlerine farklı düzeylerde kekik (0, 2, 4, 10 ve 20 g/kg) 

veya kekik esensiyel yağı (0; 0.1; 0.2; 0.5 ve 1 g/kg) ilavesinin günlük yem tüketimini 

azalttığını, esensiyel yağının ise yemden yararlanmayı önemli düzeyde iyileştirdiğini ve karkas 

özelliklerini ise etkilemediğini bildirmektedirler. 

Jamroz ve ark. (2005), mısır ve buğday temeline dayalı iki farklı rasyona kekik 

(karvakrol) 49.5 g/kg, tarçın (cinnamaldeyde) 29.7 g/kg ve karabiber (capsaicin) 19.8 g/kg’ dan 

oluşan bitkisel ekstrakttan 100 mg/kg düzeyinde katılan rasyonu tüketen etlik piliçlerde canlı 

ağırlık üzerine belirgin bir etkisi gözlenmezken, yemden yararlanmanın % 2-4.2 arasında 
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arttığını, bağırsaklarda E.coli, Clostridiumperfringes ve mantar sayısını azalttığını ve deneme 

sonunda etlik piliçlerde pankreas ve bağırsak duvarındaki lipaz aktivitesini arttırdığını 

belirtmişlerdir.  

Lewis ve ark. (2003), sarımsak, bayır turpu, ardıç, meryemana dikeni, kekik otu ve 

civanperçeminden oluşan altı farklı bitkisel ekstraktının etlik piliçlerin 7– 27 gün süresince 

performans özellikleri üzerine etkilerini incelemişlerdir. Yüksek düzeyde sarımsak ilavesinin 

canlı ağırlık artışını % 7 oranında daha fazla artırdığını belirtmişlerdir. 

 

Bıldırcınların Beslenmesinde Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı 

Gürsoy (2018), çalışmasında sıcak strese maruz bırakılan bıldırcınlarda karma yeme ilave 

edilen bitkisel yağ karışımının (defneyaprağı yağı + kekik yağı +portakal kabuğu yağı) 

performans parametreleri, karkas özellikleri, organ ağırlıkları, bazı kan parametreleri, 

antioksidan parametreler ve sindirim sistemi üzerine olan etkilerini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Araştırma grupları; sıcak stresi uygulanıp temel karma yeme sadece zeolit 

katılan kontrol (NK) grubu, sıcak stresi uygulanıp karma yeme zeolit ile stabil hale getirilen 

200 ppm dozunda bitkisel yağ karışımı ilave edilen Zeolit grubu ve sıcak stresi uygulanıp karma 

yeme mikrokapsulasyon ile stabil hale getirilen 200 ppm dozunda bitkisel yağ karışımı ilave 

edilen Kapsül grubu şeklinde oluşturmuşlardır. Araştırmada, en yüksek canlı ağırlık (43. gün), 

canlı ağırlık artışı (15-43. günler) ve en iyi yemden yararlanma oranını kapsül grubunda elde 

etmişlerdir (P0.05). Sonuç olarak; antioksidan özellikleri sebebiyle kullanılan bitkisel yağların 

sıcaklık stresinin olumsuzluklarını azaltıcı yönde etki gösterdiği bildirmişlerdir. 

Doğan Daş ve ark.(2020), çalışmalarında bıldırcın rasyonlarına nane yağının 

eklenmesinin büyüme performansı, et kalite, renk ve kan oksidatif stres özellikleri üzerine 

etkisini araştırmışlardır. Bıldırcınlar için hazırlanan rasyonlarda, kontrol grubunda herhangi bir 

yem katkı maddesi kullanılmazken, diğer grupların yemlerine %0.1, %0.2 ve %0.3 Nane Yağı 

ilave etmişlerdir. Sonucunda canlı ağırlık (CA), günlük yem tüketimi (GYT), günlük canlı 

ağırlık artışı (GCAA), yemden yararlanma oranı (YYO), karkas ve kesim özellikleri ile renk ve 

pH bakımından gruplar arasında fark bulamamışlardır.Fakat kanda toplam oksidatif durum 

(TOS)’u önemli ölçüde düşürdüğü ve toplam antioksidan durum (TAS)’u ise yükselttiği tespit 

etmişlerdir. Sonuç olarak bıldırcın rasyonlarına nane yağı ilavesinin besi performansı ve karkas 

özelliklerini değiştirmediği ancak TAS değerlerini yükselttiği ve TOS değerlerini düşürdüğü 

için yem katkı maddesi olarak rasyona %0.1 oranında NY eklenmesinin faydalı olacağını 

bildirmişlerdir. 
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Parlat ve ark. (2005a), bıldırcın rasyonlarına ilave edilen virginamisin (25 ppm) ve kekik 

uçucu yağının (100 ppm) canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranına olan 

etkisini belirlemişlerdir. Araştırma sonunda kekik uçucu yağı içeren rasyonla beslenen 

bıldırcınlarda canlı ağırlık ve yem tüketiminin daha yüksek olduğunu, antibiyotik verilen grupta 

ise yemden yararlanma oranında iyileşme olduğunu belirterek kekik yağının büyütme faktörü 

olarak virginamycyne alternatif olabileceğini bildirmişlerdir. 

Denli ve ark. (2004a) Japon bıldırcınları ile yapılan denemede kekik esans yağı (60 mg 

kg-1), rasyona flavomycin (10 mg kg-1) ve çörek otu tohumu esans yağı (60 mg kg-1)’nın ayrı 

ayrı katılmasının besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkileri araştırmışlardır. Sonuç 

olarak kekik esans yağı ve flavomycin katılan grupların canlı ağırlık kazancı ve yemden 

yararlanmaları kontrol grubuna göre önemli derecede iyileştirdiği belirtmişlerdir. Kekik esans 

yağı katılan grupta ayrıca abdominal yağ miktarının ve yüzdesinin diğer gruplara oranla önemli 

derecede düşük bulduklarını belirtilmişlerdir. 

Parlat ve ark.(2005b), japon bıldırcınları üzerinde yaptıkları çalışmadaaflatoksin içeren 

rasyona kekik uçucu yağının (% 0.1) ilave edilmesi ile aflatoksinden dolayı azalan canlı ağırlık 

ve yem tüketiminin önemli derecede arttığını bildirmişlerdir. 

Çabuk ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada karma yeme esansiyel yağ karışımları (kekik, 

defne, adaçayı, rezene, portakal kabuğu ve mersin bitkisi uçucu yağları) ilavesinin (48 mg kg-

1); Japon bıldırcınlarında canlı ağırlık ve yemden yararlanma oranını önemli derecede 

artırdığını belirlemişlerdir. 

Denli ve ark. (2004b)’nın yaptıkları bir diğer çalışmada, bıldırcın rasyonlarına 1 g kg-1 

çörekotu ekstraktı katılmasının hayvanın performansını, yumurta üretimi, yemden yararlanma 

ve yumurta ağırlığını önemli düzeyde artırdığını, yumurta kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığı, 

albumin yüksekliği ve yumurta sarısı indeksini iyileştirdiği bildirilmişlerdir. Ayrıca bıldırcın 

rasyonlarına çörek otu yağı katılmasının; bağırsak mikroflorası üzerinde olumlu etkiye sahip 

olduğunu saptamışlardır. 

Yalçın ve ark. (2000), yaptıkları araştırmada temelini arpave buğdayın oluşturduğu 

bıldırcın rasyonlarında enzim, probiyotik ve antibiyotiğin ayrı ayrı yada ikili kombinasyonları 

halinde kullanımlarının Japon bıldırcınlarında besi performansı. karkas randımanı ve bazı kan 

parametreleri üzerine etkilerini belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmada toplam 704 adet günlük 

Japon bıldırcın civcivi kullanmışlardır.  Her birinde88 adet civciv bulunan 8 gruba 

ayırmışlardır. Biri mısır ağırlıklı, diğeri de arpa-buğday ağırlıklı olmak üzere iki kontrol grubu 

oluşturmuşlardır. .Deneme grupları rasyonlarına probiyotik(Biogallinox), 

enzim(GrindazymlMGP 5000) ve antibiyotik(virginiamycin)ayrı ayrı yada ikili 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 175 Proceedings Book 

 

kombinasyonları şeklinde katmışlardır. Araştırma sonunda gruplar arasında canlı ağırlık, canlı 

ağırlık artışı, yemtüketimi, yemden yararlanma oranı ,karkas randımanı ve kan serumunda total 

protein ve total lipid değeri bakımından istatistiki olarak bir farklılık bulamamışlardır. Sonuç 

olarak arpa-buğday ağırlıklı rasyonlara enzim ilavesinin bıldırcınlarda besi performansı ve 

karkas randımanını olumlu yönde etkileyeceği, antibiyotik ve/veya probiyotik ilavesinin ise 

yararlı bir etki sağlamayacağı kanısına varmışlardır.  

Güçlü ve ark. (2010), bıldırcın yemlerine sarımsak tozu ilavesinin performans, yumurta 

kalitesi ve bazı biyokimyasal parametreler ile yumurta sarısı kolesterolüne etkisini araştırdıkları 

çalışmada 400 adet, 10 haftalık Japon bıldırcını 4 tekrarlı 5 gruba ayrılarak % 0 (kontrol), 0.5, 

1, 2 ve 4 düzeylerinde sarımsak tozu içeren yemlerle 10 hafta süreyle beslemişlerdir. Yeme % 

4 sarımsak tozu ilavesi diğer gruplara göre yumurta ağırlığını çok önemli oranda arttırdığnıı ve 

sarımsak tozunun, serum ALT, AST aktiviteleri, total protein, globülin ve HDL-kolesterol 

düzeylerini yükselttiğini bildirmişlerdir. Ancak serum trigliserid, Ca, Pi, Mg, glikoz, LDL-

kolesterol ve yumurta sarısı kolesterolünü istatistiksel olarak önemli ölçüde azalttığı 

belirlemişlerdir. 

 

Yumurtacı Tavukların Beslenmesinde Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı 

Kaya  ve  Sarı (2017), yumurtacı tavuk rasyonlarına organik asit (propiyonik, formik ve 

malik asit) ilavesinin yumurtlama performansı, yumurta kalitesi ve bazı kan parametreleri 

üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmada, toplam 96 adet 28 haftalık 

Lohmann (LSL) beyaz yumurtacı tavuk, her biri altı alt gruptan ve her alt grupta dört hayvan 

olacak şekilde bir kontrol ve üç muamele rastgele dağıtmışlardır. Kontrol grubundaki hayvanlar 

bazal rasyonla, muamele grupları ise bazal yeme sırasıyla 200 ppmpropiyonik asit (PA), formik 

asit (FA) ve malik asit (MA) ilave edilerek hazırlanan rasyonlarla 13 hafta süreyle beslenmiştir. 

Yumurtacı tavuk rasyonlarına ilave edilen farklı organik asitlerin yumurtlama performansı 

üzerine etkisini önemsiz bulmuşlardır. Propiyonik asit içeren rasyonla beslenen grupta yumurta 

kalite özelliklerinden kabuk kalınlığı, formik asit ilaveli rasyonla beslenen gruba göre daha 

yüksek olduğunu belirtmişlerdir. İnceledikleri diğer yumurta kalite kriterleri bakımından 

gruplar arasında herhangi bir farkın olmadığını tespit etmişlerdir. Propiyonik asit grubundaki 

hayvanlarda serum Ca ve P içerikleri kontrol ve formik asit grubundan daha yüksek 

bulmuşlardır. Diğer serum parametrelerine (Kolesterol, Glukoz, ALP, ALT, AST) ait değerler 

bakımından gruplar arasındaki farklılıkların önemli olmadığını tespit etmişlerdir. 

Richter ve ark. (2002) yumurta tavuklarını farklı baharatlarla beslemenin yumurta 

kalitesine etkilerini araştırmışlardır. Beyaz hibrit tavuklar sarımsak, adaçayı, Karaman 

https://dergipark.org.tr/en/pub/@akaya@atauni.edu.tr
https://dergipark.org.tr/en/pub/@cimen_1025
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kimyonu, biberiye, rezene, kekik, marjoram (Macaristana özgü kırmızıbiber) ve cardamon 

(tropikal bir baharat) ile beslemişler ve tavuklara bunlara ilaveten sosis karışımı ve sarımsak 

ekstraktı vermişlerdir. 705 adet yumurta titiz bir şekilde toplanmış ve toplanan yumurtalarda 

test değerleri ve koku değişimleri oldukça önemli olmuştur. En iyi sonuçları sarımsak, rezene, 

biberiye ve marjoramla beslenen gruplarda tespit etmişlerdir. 

Waihenya ve ark. (2002)'de Tanzanya'da free-range sistemde yetiştirilen yerli tavuklara 

deneysel olarak Salmonella gallinarurn bulaştırılarak, Aloesecundiflora'nın saf ekstraktının 

etkisini araştırmışlardır. 5 aylık yaştaki tavuklara tavuk tifosu deneysel olarak enjekte 

etmişlerdir. Rasgele seçilen her 21 tavuğa G1, G2, G3, G4 ve G5 aşılarını yapmılardır. Ölüm 

oranlarını sırasıyla G1'de (Tedavi öncesi ve enfeksiyon döneminde) %23.8 (5/219), G2'de 

(enfekte edilen ve tedavi edilmeyen) %42.8 (9/21) ve GS'de (enfekte edilen ve tedavi edilen) 

% 14.2 (3/21) olarak bulmuşlardır A. secundiflora ile tedavi edilen (G1 ve G3) grup, 

enfeksiyonun bulaştırılmasının 9. gününde tedavi edilmeyen G2 grubuyla karşılaştırdıklarında 

interleukin 6 (IL-6) seviyesinde çok belirgin bir artış gözlemlemişlerdir.  

Poltowicz ve VVezyk (2001), yumurta tavuğu rasyonlarına bitki ekstraktı ilavesinin 

performans ve yumurta kalitesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla 45 haftalık yaşta 192 adet 

Isa Brown tavuğu kullanmışlardır. Hayvanlar 1 kontrol ve 2. ve 3. grup %1, 1.5 karışık bitki 

ekstraktı (papatya, kekik, nane, ısırgan otu, at kuyruğu, çayır düğmesi, karaman kimyonu ve 

kişniş tohumu ve zambak kökü eksraktları) ilaveli olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Ekstrakt 

ilavesinin yumurta verimine önemli bir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca ekstrakt 

ilavesinin yumurtlama peryodu sonunda yumurta sarı rengini önemli olarak koyulaştırdığını 

göstermişlerdir. Toplam kolesterol seviyesi bakımından 1, 2 ve 3. grupta 1 g yumurta 

sarısındaki kolesterol içeriği ortalaması sırasıyla 14.44, 13.54 ve 13.91 mg/g bulmuşlardır.  

Bitki ekstraktı ilavesi gruplarda yumurta kabuk kalitesi ve iç kalite özellikleri bakımından 

herhangi bir önemli bir fark bulmamışlardır. 

Karadağoğlu ve ark.(2018), çalışmalarında yumurta tavuğu rasyonlarına farklı düzeylerde 

(1gr/kg, 3g/kg ve 4.5g/kg) ilave edilen esansiyel yağ ve organik asit karışımının performans 

yumurta verimi ve kalite parametreleri üzerine etkisini değerlendirmişlerdir. Denemede, 16 

haftalık yaşta 120 adet Beyaz NickChick ırkı yumurtacı tavuk kullanmışlardır. Her grupta 30 

yarka bulunan 1 kontrol ve 3 deneme grubu oluşturmuşlardır. Gruplar kendi aralarında 5 alt 

gruba ayırmışlar ve her alt grup 6 adet yarkadan oluşturmuşlardır. Araştırmayı 12 hafta 

sürdürmüşlerdir. Kontrol grubuna bazal rasyon verilirken ve diğer üç deneme gruplarına 

sırasıyla artan düzeylerde esansiyel yağ ve organik asit karışımı içeren rasyonlar vermişlerdir 

(1-3-4.5 g/kg). Yumurtacı tavuklar % 17 HP ve 2750 kcal/kg ME içeren rasyonla 
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beslemişlerdir. Çalışma sonunda, gruplar arasında canlı ağırlık yönünden istatistiksel olarak bir 

fark bulamamışlardır. Yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, yumurta ağırlıkları ve Haugh 

Birimi bakımından deneme grupları arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar 

bulmuşlardır. 

 

Hindilerin Beslenmesinde Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı 

Parks ve ark. (1996), yaptıkları çalışmada hindi palazı yemlerine humat katkısı 

eklemişlerdir. Yemin pelet kalitesi, yemden yararlanma ve bazı bağışıklık parametreleri olumlu 

yönde etkilemişlerdir.Bu olumlu etkileri yemdeki elektrolit dengesizliğinden kaynaklanan 

olumsuzlukların humatlar tarafından hafifletilmesine bağlamışlardır. 

Bradley ve Savage (1995), günlük 120 erkek ve dişi palaz ile 28 gün süreyle yaptıkları 

bir çalışmada, mısır-soya küspesine dayalı izonitrojenik ve izokalorik rasyonlara %0,1 

düzeyinde otoklava edilmiş (121 0 C ve 0,8 kg/cm² basınçda 35 dakika) ve otoklava edilmemiş 

maya kültürü (Saccharomycescerevisiae) ilave etmişlerdir. Rasyonlara otoklava ederek ve 

otoklava etmeden katılan maya kültürünün 28 günlük deneme süresince palazlarda canlı ağırlık 

artışı ve yemden yararlanma oranını etkilemediği kaydetmişlerdir. Kontrol grubuna ve otoklava 

edilmiş maya kültürü ilaveli rasyonu tüketen gruba kıyasla otoklava edilmemiş maya kültürü 

ilaveli rasyonu tüketen grupta ham enerji, kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum ve mangan 

tutulumunun daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Sonuçta yemlerin otoklava edilmesinin maya 

kültürünün besin madde tutulumunun artırma özelliğini azalttığı kanısına varmışlardır. 

Savage ve ark. (1985), bir günlük hindilerden dişilerle on altı, erkeklerle yirmi hafta 

boyunca yürüttükleri bir çalışmada, canlı maya kültürünün (Saccharomycescerevisiae) 

etkilerini araştırmışlardır. Hayvanların mısırsoya temeline dayalı rasyonlarına 0-8. haftalarda 

%2, 8-12. haftalarda % 1,25, 12-16 veya 20. haftalarda % 0,75 maya kültürü ilave etmişlerdir. 

Çalışma sonucunda canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve karkas randımanı 

bakımından gruplar arasında bir fark bulamamışlardır. Dişi palazların rasyonlarına maya 

kültürü ilave edilmesi abdominal yağ oranının önemli derecede düşük olmasını sağladığını 

bildirmişlerdir. 

Damme (1999), ticari hindilerde bitki ve baharatlardan oluşan düzenleyicilerin ve 

antibiyotiğin (Flavomycin) yemlere ilave edilmesinin sindirilebilirliğe, canlı ağırlığa ve 

yemden yararlanmaya etkilerini incelemişlerdir. Hindi palazlarının 22 haftalık besi dönemi 

sonucunda ve 5. haftada canlı ağırlıklarını belirlemişler ve muamele grupları ve kontrol grubu 

arasında önemli farklılığın olmadığı saptamışlardır. Ancak yemden yararlanma oranı 
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antibiyotik grubunda daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, doğal bitki ve 

baharatların sindirimi geliştirici etkisinin antibiyotiklerden daha çok olduğunu bildirmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Antibiyotik kökenli büyüme uyarıcıların yem katkımaddesi olarak kullanımlarının 

yasaklanmasından dolayı;  probiyotikler,  prebiyotikler,  antimikrobiyal ve antioksidan etkili 

bitkisel ekstraktlar, organik asitler, sindirime yardımcı eksojen enzimler ve toksin bağlayıcılar 

alternatif katkı maddeleri olarak kullanılmakta ve kullanılmaya devam etmektedir. Hem hayvan 

sağlığı hem de verim arttırmaya yönelik araştırmalarda kullanım imkanı bulunan bu katkı 

maddeleriyle ilgili olarak daha çok çalışmalar yapılıp kullanımlarının yaygınlaştırılması 

hayvancılık sektöründe kazançlara olanak sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Keçi, diğer çiftlik hayvanı türlerine göre elverişsiz besleme ve bakım koşullarına karşı daha 

dirençli olması ve az bir masrafla yetiştirilebilmesinden dolayı, özellikle gelişmekte olan ve az 

gelişmiş ülkelerde hayvansal üretim konusunda önemli bir yere sahiptir. İnsanlık tarihi boyunca 

bir taraftan protein ihtiyacının karşılanması için kullanılırken diğer taraftan ekonomik, kültürel 

ve dini amaçlarla kullanılan bir çiftlik hayvanıdır. Özellikle süt, et, lif ve derisinden 

yararlanılabilen çok yönlü bir verim hayvanı olması nedeniyle kırsal bölgelerde yaşayan 

insanlar için oldukça ideal bir çiftlik hayvanıdır. Keçiler ile geçmişte yapılan bilimsel 

çalışmalar oldukça yetersiz ve az sayıda olması bu hayvanların ilk nerede ve ne zaman 

evcilleştirildiği veya ilk hangi ırkların ortaya çıktığı hakkında oldukça az bilinmesine neden 

olmuştur. Geçtiğimiz son on yılda teknolojinin ilerlemesiyle beraber moleküler genetik 

alanında da hızlı sonuçlar alınmaya başlanmış ve keçiler hakkında yapılan çalışmalar artmaya 

başlamıştır. Ayrıca yapılan arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen verilerden yola çıkılarak 

koyun ve keçilerin ilk evcilleştirilen çiftlik hayvanları olduğu bilinmektedir. Keçilerle ilgili 

olarak bütün bu arkeolojik bulgular, evcilleşme konusunda iki farklı bölgeye ulaşılmaktadır. 

Bunlar; Şanlıurfa yakınlarında Fırat nehri vadisinde Nevali Çori ve Ġran‘da Zagros dağlarında 

Ganj Dareh bölgesidir. Diğer birçok hayvanda olduğu gibi keçilerde de yapılan filogenetik 

çalışmalar mitokondriyal DNA’da bulunan belirli gen bölgeleri belirteç olarak 

kullanılmaktadır. Mitokondriyal DNA’nın kullanılması; türlerin ve popülasyon orjinlerinin 

belirlenmesi, biyocoğrafik dağılımlarının belirlenmesi, haplotiplerin belirlenmesi, popülasyon 

tanımlarının yapılması ve popülasyon içerisinde veya popülasyonlar arasındaki genetik farklılık 

ve benzerliklerden yola çıkılarak filogenetik ilişkilerin tespit edilmesi için en çok kullanılan 

moleküler belirteçtir. Filogenetik çalışmalar amacıyla kullanılan gen bölgeleri türlere göre 

farklılık gösterebilirken keçiler için en sık kullanılan bölgeler D-loop ve Sitokrom-b gen 

bölgeleridir.  

 

Anahtar Kelimeler: mtDNA, keçi, filogenetik, gen 
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CURRENT PHYLOGENETIC STUDIES IN GOATS 

 

 

 

ABSTRACT 

Goats have an important place in animal production, especially in developing and 

underdeveloped countries, as they are more resistant to unfavorable feeding and care conditions 

compared to other livestock species and can be raised with little expense. Throughout human 

history, it is a farm animal that has been used both for meeting protein needs and for economic, 

cultural and religious purposes. Scientific studies about goats in the past have been quite 

insufficient and have led to little information about where and when these animals were first 

domesticated and which breeds appeared first. In the last decade, with the advancement of 

technology, rapid results have started to be obtained in the field of molecular genetics and the 

studies on goats have started to increase. In addition, it is known that sheep and goats were the 

first farm animals to be domesticated, based on the data obtained as a result of archaeological 

excavations. All these archaeological findings regarding goats point to two different regions of 

domestication. These; It is the region of Nevali Çori in the Euphrates river valley near Şanlıurfa 

and Ganj Dareh in Zagros mountains in Iran. As in many other animals, phylogenetic studies 

in goats are used as markers of certain gene regions in mitochondrial DNA. Using 

mitochondrial DNA; It is the most widely used molecular marker to determine species and 

population origins, to determine their biogeographical distribution, to determine haplotypes, to 

make population definitions, and to determine phylogenetic relationships based on genetic 

differences and similarities between populations. While the gene regions used for phylogenetic 

studies may differ according to the species, the most frequently used regions for goats are D-

loop and Cytochrome-b gene regions. 

 

Keywords: mtDNA, goat, phylogenetic, gene 
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GİRİŞ 

Keçi (Capra hircus), ilk evcilleştirilen çiftlik hayvanlarından biri olmakla beraber 

evcilleştirildiği tarihten itibaren insanlar için önemini korumuştur. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerdeki insanlar için önemli bir geçim kaynağı olmuştur (Daşkıran 

ve ark., 2004; Canon ve ark., 2006; Abdel Aziz, 2010). Ayrıca insanlar tarafından 

kullanılamayan bölgeleri ve o bölgelerdeki organik besin materyallerini çok iyi bir şekilde 

değerlendirip ürüne dönüştürme yeteneğine sahip hayvanlardır. Bu bakımdan keçilerdeki 

beslenme davranışları, adaptasyon yeteneğinin yüksek olmasıyla beraber sindirim fizyolojisinin 

avantajları göz önünde bulundurulduğunda dünyanın bütün bölgelerinde yetişebilen bir çiftlik 

hayvanı olduğu görülmektedir (Tölü, 2009). Dünya keçi varlığı tüm kıtalara, ülkelere ve ülke 

içerisindeki farklı bölgelere dağılmış ve birbirinden farklılık göstermiştir. Keçiler çok yönlü 

verime sahip ve süt, et, lif ve derisinden yararlanılabilen bir çiftlik hayvanıdır (Kiraz ve ark., 

2013). Diğer çiftlik hayvanlarına oranla hayvansal üretime katkısı düşük olmasına rağmen 

elverişsiz bakım ve beslenme koşullarına karşı dayanıklılığı, özellikle tarım yapılamayan 

engebeli ve dağlık alanlarda rahatça beslenmesi ile kırsal bölgelerdeki insanlar için geçim 

kaynağı ve protein kaynağı olmuştur (Daşkıran ve ark., 2004; Şimşek ve Bayraktar, 2006; 

Demirbaş ve ark., 2009). Keçiler (Capra hircus) dünya çapında önemli bir hayvancılık türüdür 

ve et, süt ve lif gibi hayvansal ürünlerin kaynağı olarak katkıları vazgeçilmezdir. Verimli 

Hilal'de keçilerin evcilleştirilmesi, yönetilebilir boyutları, düşük girdi üretim sistemleri ve 

olumsuz çevre koşullarına uyum sağlama kapasiteleri ile vazgeçilmez bir çiftlik hayvanıdır 

(Dubeuf ve Boyazoğlu, 2009). 

2018 yılı verilerine göre Dünya keçi varlığı 1.045.915.764 baş olarak belirtilmiştir. Keçi 

varlığının %52,5 (548883040 baş) ile Asya kıtası birinci sırada iken, %41,9 (438110974 baş) 

ile Afrika kıtası ikinci, %3,6 (38050437 baş) ile Amerika kıtası üçüncü ve kalan %2’lik kısmı 

ise diğer kıtalar oluşturmaktadır. Ülkeler bazında incelendiğinde ise 1. sırada 138.237.700 baş 

ile Çin, 2. sırada 132.749.780 baş ile Hindistan ve 3. sırada 79.382.178 baş ile Nijerya yer 

almaktadır (FAO, 2020). Arkeolojik çalışmalardan elde edilen bulgular neticesinde, keçilerin 

muhtemelen yakın doğudaki Verimli Hilal bölgesinde ilk olarak 10.000 yıl önce evcilleştirildiği 

tahmin edilmektedir (Zeder ve Hesse, 2000).  
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Şekil 1. Dünya Keçi Varlığı Yoğunluk Haritası 

  

Evcil Keçilerin (Capra hircus) mitokondriyal DNA verilerine göre 4 büyük haplogruba 

ayrıldıklarını göstermiştir. Bunlardan A soyu en geniş olanı ve bütün kıtalara dağılmıştır. B 

soyu ise Pakistan, Moğolistan, Hindistan, Malezya ve Laos’u içine alan Güney ve Doğu Asya 

bölgelerine dağılmışlardır. C soyu ise yine Moğolistan, Hindistan, Slovenya, İsviçre, Pakistan 

ve Malezya, D soyu Hindistan ve Pakistan’ın yerli keçi ırklarında görülmüştür (Luikart ve ark., 

2001; Sultana ve ark., 2003; Joshi ve ark., 2004). Son yıllarda yapılan moleküler filogenetik 

çalışmalarda bu soyların A, B1, B2, C, D, F ve G olmak üzere toplamda 6 maternal haplogrup 

şeklinde olduğu bildirilmiştir (Naderi ve ark., 2007). 

 

Keçilerde Mitokondriyal Genom  

Capra hircus (Evcil keçi) genomu toplamda 2 çift cinsiyet kromozomu ve 29 çift 

otozomal kromozomu olmak üzere 60 kromozom ve ayrıca mtDNA genomu bulundurmaktadır. 

Keçilerde mitokondriyal genom, protein kodlayan sitokrom c oksidaz kompleksi I, II ve III 

altbirimleri, ATPaz kompleksi 6 ve 8 altbirimleri, NADH dehidrogenaz 1, 2, 3, 4L, 4, 5 ve 6 ve 

sitokrom b gen bölgeleri olmak üzere 13 gen ve ayrıca 12S rRNA ve 16S rRNA olmak üzere 2 

ribosomal RNA gen bölgesi, kontrol bölgesi (D-loop) ve 22 çeşit tRNA bölgelerinden 

oluşmakta olup, 16.616 bç uzunluktadır (Parma ve ark., 2003). 

Mitokondriyal DNA’nın kullanılması; türlerin ve popülasyon orijinlerinin belirlenmesi, 

biyocoğrafik dağılımlarının belirlenmesi, haplotiplerin belirlenmesi, popülasyon tanımlarının 

yapılması ve popülasyon içerisinde veya popülasyonlar arasındaki genetik farklılık ve 

benzerliklerden yola çıkılarak filogenetik ilişkilerin tespit edilmesi için en çok kullanılan 

moleküler belirteçtir. (Luikart ve ark., 2001).  
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Şekil 2. Keçi Mitokondriyal DNA şeması 

 

Keçilerde Güncel Filogenetik Çalışmalar 

Diwedi ve ark. (2020), yaptıkları çalışmada Hindistan’ın farklı bölgelerinden 33 farklı 

popülasyondan toplamda 443 keçi kullanmışlardır. mtDNA kontrol bölgesi dizilerine göre elde 

edilen veriler neticesinde Hint keçilerinin 4 farklı haplogrupta (A, B, C ve D) yer aldığı 

gözlemlenmiştir. Diğer taraftan 341 haplotip tespit edilmiş olup bunlardan 319’u A grubunda 

ve sırasıyla 14, 4, 4 şeklinde B, C ve D gruplarında yer almaktadır. Elde edilen sonuçlar 

neticesinde Hint keçi ırklarından hiçbirinin F ve G haplogruplarında bulunmadığı 

gözlemlenmiştir. 

Li ve ark. (2020), Çin’in Yunnan bölgesindeki keçi ırklarında yaptığı çalışmada 10 farklı 

evcil keçi ırkından 749 baş keçi kullanmışlardır. mtDNA kontrol bölgesi gen dizilimi baz 

alınarak yapılan bu çalışmada 110 polimorfik bölge tespit edilmiş ve neticede 158 haplotip 

ortaya çıkmıştır. Tespit edilen 158 haplotip A ve B (B1 ve B2) soya ayrılmış, bunların soylara 

ayrılma frekansları sırasıyla %68,1, %4,7 ve %27,2 olarak bildirilmiştir. C, D, F ve G soylarını 

temsil edecek herhangi bir keçi örneği belirtilmemiş olup A ve B soylarındaki bireylerin Capra 

aegagrus ile aynı yaban ırkından geldikleri bildirilmiştir.  

Ganbold ve ark. (2020), Moğol yerli keçi ırkları ile yaptıkları çalışmada mtDNA D-loop 

bölgesi gen dizisi kullanmışlardır. Çalışmada 12 farklı popülasyon olmak üzere toplamda 174 

keçi kullanılmıştır. Yapılan dizileme sonucunda 109 polimorfik bölge tespit edilmiş ve 137 

haplotip tanımlanmıştır. Moğolistan keçilerinden haplotip ve nükleotid çeşitliliği sırasıyla 

0.997 ± 0.001 ve 0.0283 ± 0.002 olarak hesaplanmıştır. A, B, C ve D soy gruplarına ayrılmış 

olup %90,8 ile en fazla A haplogrubunda kümelenmişlerdir. B, C ve D soy grupları ise sırasıyla 

%0,57, %3,4, ve %5,2 olarak tespit edilmiştir. 
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Silva ve ark. (2019), Brezilya bölgesinde yaptıkları çalışmada 4 yerli olmak üzere toplam 

6 farklı ırktan 113 keçi ile mtDNA D-loop gen dizisi kullanarak soy gruplarını belirlemişlerdir. 

Yapılan analizler sonucunda Brezilya yerli ırklarında 33 polimorfik bölge tespit edilmiş ve 

yüksek haplotip çeşitliliği (0,8240) göstererek 16 farklı haplotip belirlenmiştir. Diğer iki 

ekzotik ırk ile beraber bakıldığında %75 farklılık gösteren 61 polimorfik bölge ile 40 farklı 

haplotip belirlenmiştir. 

Drzaic ve ark. (2019), bu çalışmada Hırvatistan’ın en önemli keçi ırklarından biri olan 

Hırvat Benekli keçisinin diğer bölgelerde bulunan farklı ırk keçiler ile olan akrabalığı 

araştırılmıştır. Bu çalışma içi toplamda 25 keçi kullanılmış ve diğer ırklara ait gen dizileri 

GenBank aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışma için mtDNA D-loop gen dizisi referans alınmış 

ve Arnavutluk, Avusturya, Mısır, Yunanistan, İtalya, Romanya ve İsviçre’deki keçi 

popülasyonları ile karşılaştırılmıştır. Hırvat Benekli Keçisi, yüksek haplotip (Hd = 0.967 ± 

0.019) ve nükleotit çeşitliliği (= 0.01305 ± 0.00068) ile büyük bir polimorfizm göstermiştir (17 

haplotipten sadece üçü paylaşıldı). Yüksek haplotip çeşitliliği ile Güney Avrupa ve Kuzey 

Afrika ırkları ile yakın akrabalık gösterirken Sicilya keçi ırkı ile uzak olduğu tespit edilmiştir.  

 

Şekil 3. Hırvat Benekli Keçilerinin diğer coğrafik bölgelerdeki keçi ırkları ile yakınlık 

ve uzaklığını gösteren haplogrup şeması. 

 

Sutopo ve ark. (2018), yaptıkları bu çalışma sitokrom b (cyt b) gen dizisine dayalı olarak 

Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki üç yerel keçi ırkının genetik çeşitliliğini ve filogenik 

ilişkisini aydınlatmak için yapılmıştır. Çalışma materyalleri olarak Kacang (n=19), Kejobong 

(n=15) ve Ettawa Grade (n=12) ırklarından alınan kan örnekleri kullanılmıştır. Filogenetik 

karşılaştırma için GenBank veri tabanından Capra hircus gen dizilimi kullanılmıştır. Sonuç 

olarak, 16 farklı gen bölgesi tespit edilmiş olup Capra hircus’un bulunduğu A haplogrubundan 

farklı olarak bu üç keçi ırkının B haplogrubunda olduğunu bildirmişlerdir. 
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Tarekegn ve ark. (2018), Etiyopya yerli keçi ırklarından 13 popülasyondan toplamda 309 

baş keçi ile yaptıkları bu çalışmada mtDNA D-loop gen bölgesi kullanılmıştır. Analizler 

sonucunda 174 polimorfik bölge tespit edilmiş olup 231 haplotip ortaya çıkmıştır. Elde edilen 

sonuçlardan yola çıkılarak Etiyopya yerli keçi ırkları genel olarak A ve G haplogruplarda 

kümelenmiş olduğu gözlemlenmiştir. 

 Al-araimi ve ark. (2017), Umman keçileri ile yaptıkları çalışmada 69 baş keçiden 

aldıkları örnekler ile mtDNA kontrol bölgesi gen dizlimi kullanmışlardır. Bu çalışmada elde 

edilen veriler Somali ve Yemendeki keçi ırklarıyla beraber 18 yaban keçisi ırkıyla 

karşılaştırmışlardır (GenBank). Umman keçilerinin haplotip ve nükleotit çeşitliliği sırasıyla 

0,983 +/- 0,006 ve 0,0284 +/- 0,014'e eşit bulunmuştur. Filogenetik analizler Umman keçilerini 

üç mtDNA haplogrubu (A, B ve G) olarak sınıflandırılmış ve haplogrup A'nın baskın olduğu 

ve yaygın olarak  tüm örneklerin %80’inin bu grupta olduğu B ve G haplogruplarının ise düşük 

frekans gösterdiği belirtilmiştir. Yabani keçilerle filogenetik karşılaştırmalarda ise, yerli 

Umman keçi popülasyonlarının beşinin Capra aegagrus'tan geldiğini ortaya koymuştur. 

 Ahmed ve ark. (2017), Mısır keçilerinin popülasyon içerisinde ve popülasyonlar arası 

çeşitliliği, diğer ülke ırkları ile olan genetik yakınlık ve uzaklığı tespit etmek için yaptıkları bu 

çalışmada mtDNA D-loop gen bölgesine ait gen dizisini kullanılmışlardır. 6 popülasyondan 

olmak üzere toplamda 120 denek kullanılmıştır. Haplotip çeşitliliği dar bir aralıkta 

değişirkentoplam 77 haplotip tanımlanmıştır. Bu haplotipler genel olarak A ve G 

haplogruplarında kümelenmiş ve %93,2’lik bir kesim A grubunda yer almıştır.  

 Lestari ve ark. (2018), bu çalışmada Endonezya Kejobong keçisi, Kacang keçisi ile 

Etawah keçileri arasındaki filogenetik ilişkileri, genetik çeşitlilik, haplotip ve D-loop 

sekanslarına dayalı genetik mesafe analizi yapılmıştır. Üç yerli ırkından toplamda 76 denek ile 

çalışılmış olup elde edilen veriler 36 polimorfik bölgenin varlığını ve 34 haplotipe ayrıldığını 

göstermiş ve üç ırkın da B haplogrubunda kümelenmiştir. Irklar arasındaki nükleotid çeşitliliği 

ve haplotip çeşitliliği sırasıyla Pi = 0.00253±0.00029 ve Hd = 0.925±0.018 olarak 

hesaplanmıştır. 
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ÖZET 

Kuşlarda bazı bitkiler zehirlenmeye sebep olmaktadır. Bitkilerde uçucu yağlar, alkaloidler, 

reçineler, fenoller, glikozitler, sabit yağlar, polisakaritler gibi birçok biyolojik aktif bileşik 

bulunur. Kuşlar genel olarak bitki tohumları ve yeşil gıdalarla beslenmektedir. Ev ve ofislerdeki 

bazı yeşil süs bitkileri de olası zehirli bitki riski taşımaktadır. Yetiştirici dikkatsizliği ve kazara 

bitkilerin kuşlar tarafından tüketilmesi sonucu zehirlenme oluşur. Kafes kuşlarından kanaryalar 

gerek yeşilimsi-sarı tüyleriyle gerek ötüş özellikleriyle pet hayvanı olarak günümüzde 

evlerimizde bakılmaktadır. Kanaryalar da diğer kuşlar gibi zehirli bitkilere besin yoluyla maruz 

kalmaktadır. Bu derlemede Kanaryalarda toksisite oluşturan Avakado (Persea americana), 

Difenbahya (Dieffenbachia spp), Yüksük otu (Digitalis purpurea), Acı bakla (Lupinus spp.), 

Zakkum (Nerium oleander) ve Porsuk (Taxus spp.) bitkisi hakkında bilgi verilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Kanarya, avakado (Persea americana), difenbahya (Dieffenbachia spp), 

yüksük otu (Digitalis purpurea), acı bakla (Lupinus spp.), zakkum (Nerium oleander), porsuk 

(Taxus spp.) 
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HERBAL POISONS IN CANARY 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Some plants cause poisoning in birds. Plants contain many biologically active compounds, such 

as essential oils, alkaloids, resins, phenols, glycosides, fixed oils, and polysaccharides. Birds 

are generally fed with plant seeds and green foods. Some green ornamentals in homes and 

offices also pose a potential risk of poisonous plants. Poisoning occurs as a result of breeder 

carelessness and accidental consumption of plants by birds. Cage canaries, both with their 

greenish-yellow feathers and their singing features, are nowadays kept in our homes as pet 

animals. Canaries, like other birds, are exposed to poisonous plants through food. In this review, 

the information will be given about Avocado (Persea americana), Difenbahya (Dieffenbachia 

spp), Ferret (Digitalis purpurea), Lupinus (Lupinus spp.), Oleander (Nerium oleander) and 

Badger (Taxus spp.) Plants that cause toxicity in canaries.  

 

Keywords: Canary, Avocado (Persea americana), Difenbahya (Dieffenbachia spp), Ferret 

(Digitalis purpurea), Lupine (Lupinus spp.), Oleander (Nerium oleander), Badger (Taxus 

spp.) 
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GİRİŞ 

İnsanlar yüzyıllardan beri kafes kuşlarına çeşitli amaçlarla yetiştirmektedir. Kafes kuşu 

olarak bugün ispinoz, kanarya, muhabbet kuşu, sultan papağanı, kumru ve güvercin yaygın 

olarak bakılan türler arasındadır. Kafes kuşu bakımında doğru rasyon çok önemlidir (Tatlı ve  

Önkol, 2016). Kafes kuşları kazara ve yetiştirici dikkatsizliği sonucu çeşitli zehirli bitkilerle 

temas edebilir ve olası zehirli bitkiler kuşlarda çeşitli zehirlenme belirtilerine yol açabilir (Akça 

ve ark., 2014; Gardner, 1994). Ancak, kuşlarda oluşan bir toksisitenin teşhisi klinik olarak 

zordur. Teşhis anamnez ve klinik belirtilere bağlı olup spesifik toksisite testleri 

yapılamamaktadır. Çoğu yetiştirici olası toksik maddeler hakkında bilgi sahibi olmadığı gibi 

anamnez vermek noktasında tam olarak yeterli değildir. Kuşlar yabancı maddeleri kolayca 

çiğneyerek yutar böylece zehirlenmeye duyarlı bir hal alırlar. Kafes kuşlarında klinik belirtiler 

zehrin tipine, vücuda giriş yoluna göre değişkenlik gösterir (Gwaltney ve S. M., 2016). Kuşlar 

solunum sistemi zehirlerine (duman ve gaz gibi.) çok duyarlıdır. Zehirlenmeyi besin tüketim 

alışkanlıkları, çevre şartları (sıcaklık, havalandırma) ve kuşun yaşı (genç veya yaşlı) etkiler. 

Kuşlarda bazal metabolizmanın hızlı olması ve yemin sindirim sisteminden hızlı geçmesi 

zehirlerin gastrointestinal sistem tarafından emilmesinin de hızlı olmasına neden olur. Kafes 

kuşlarında ağır metaller, pestisitler, insektisidler, rodentisitler, inhalant toksinler, zehirli bitkiler 

ve mikotoksinler kuşlarda zehirlenme oluşturur.  Evcil kuş sahiplerinin yaygın bir problemi de 

bitkisel zehirlerdir. Zehirli bitkilerin etkisi toksinin dozuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Genel olarak bu zehirli bitkiler kuşlar tarafından çiğnenir ancak yutulmaz oral lezyonlar ve 

uyuşukluk gibi klinik belirtilere sebep olurlar. Tedavide sürgütler, adsorbanların kullanımı ve 

destekleyici sağaltım yapılır (LaBonde, 1995). Bitkilerde uçucu yağlar, alkaloidler, reçineler, 

fenoller, glikozitler, sabit yağlar, polisakkaritler gibi birçok biyolojik aktif bileşik bulunur. 

Kuşlar doğadaki bitkilerle beslenir ve besin yoluyla zehirli bitkilerle karşı karşıya gelebilir. 

Yabani kuşlar çevredeki zehirli bitkileri tanıdıkları için zehirlenmeye maruz kalmazlar. 

Bitkideki toksine karşı kuş türlerinde zehirlenme belirtileri de farklı olabilmektedir (Gupta, 

2018; LaBonde, 1995). Memeliler ve kuşlar arasında toksik maddeye duyarlılık açısından 

fizyoloji farklılık vardır. Örneğin biber bitkisinden (Capsicum annuum) bulunan kapsaisin’nin 

farklı duyusal etkilerinden dolayı, kemirgenler bu meyveye duyarlı iken kuşlar bunu rahatlıkla 

tüketebilmektedir (LaBonde, 1995; Navvarro, 1992). Besin tüketim alışkanlıkları da 

zehirlenmeyi etkiler. Örneğin; papağanların meyve veya tohumun dış kabuğundan ayırması 

besini tüketmeden önce onu yüksek toksin içeren maddelere karşı korur. Klinik olarak kuşlarda 

çok az bitkisel zehirlenme vakası bildirilmiştir Anamnezin olmadığı durumda tanı metabolik 

ve bulaşıcı hastalıkları elimine edilmesiyle yapılır (Fitzgerald ve ark., 1990; LaBonde, 1995). 
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Kanarya, muhabbet kuşu, tavuk ve hindilerde duyarlılığı belirlemek amacıyla çeşitli deneysel 

çalışmalar yapılmıştır. Meyve yiyen kuşlarda sindirim sisteminde fermantasyondan dolayı 

etanol intoksikasyonu görülebilmektedir (Fitzgerald ve ark., 1990). Kafes kuşlarından 

kanaryalar gerek yeşilimsi-sarı tüyleriyle gerek ötüş özellikleriyle pet hayvanı olarak 

günümüzde evlerimizde bakılmaktadır.  Kanaryalar evcilleştirmeye 400 yıl önce başlanmıştır. 

Yeşil-sarı tüylü, kalın gagalı, kanatları uzunca ve sivri, kuyruğu orta uzunlukta, küçük bir 

kuştur. Farklı renk ve ötüş özelliğine sahip 22 türü vardır. Kanaryalar genel olarak bitki 

tohumları, yeşil gıdalar, kolza, nijer ve keten tohumu gibi yağlı tohumlar rasyonlarını oluşturur. 

Kuşlar yeşil gıdaları maydanoz, ıspanak, yonca, kereviz yaprağı gibi bitkileri sevilerek 

yemektedir (Petek, 2004). Kuşlar için evlerimizdeki veya ofislerdeki bazı süs bitkileri de olası 

zehirli bitki olup risk taşımaktadır (Akça ve ark., 2014). Yetiştirici dikkatsizliği ve kazara 

bitkilerin kuşlar tarafından alınması sonucu zehirlenme oluşur. (Gardner, 1994) 

 

Avakado (Persea americana) 

Defnegiller Lauraceae ailesinde bulunan ağaç 150'den fazla türü vardır. Avokado ağacı, 

tropikal veya subtropikal iklimlere özgüdür. Türkiye’de Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. 

Avokado ağacının 10-20 cm uzunluğunda her zaman yeşil, parlak ve eliptik yaprakları vardır. 

Orta büyüklükte olan ağacın besleyici ve lezzetli meyvesi vardır (Temamoğulları., 2016). 

Avakado vitamin, enerji ve yağ asitleri için zengin bir kaynaktır (Hurtado-Fernández ve ark., 

2018). Yaprakları luteolin, quercetin, rutin, apigenin ve isorhamnetin gibi flavonoidler içerir 

(Owolabi ve ark., 2010). Bitki geleneksel tıpta mide ağrısı, şeker hastalığı hipertansiyon gibi 

hastalıkların tedavisinde kullanılır (Yasir ve ark., 2010). Meyvesinde ve yapraklarında persin 

adlı bir toksin bulundurur.  Avokadonun başlıca zehirli etkisi kardiyovasküler sistem 

üzerindedir. Ancak, zehirleme mekanizması tam olarak bilinmemektedir (Gupta, 2018). 

Deneysel bir çalışmada 8 kanaryaya ve 8 muhabbet kuşuna ezilmiş avokado verilmesinden 

sonra 24-47 saat içinde 6 muhabbet kuşu ve bir kanarya öldüğü görülmüştür.  Ölen kuşlarda 

deri altı ödemi ve hidroperikardiyum gözlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada avakadonun 

muhabbet kuşları için çok toksik olduğu nispeten kanaryalar için daha az toksik olduğu 

belirtilmiştir. (Hargis ve ark., 1989).  
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Resim 1. Avakado (Anonim,2020a)                                  Resim 2. Avakado (Anonim,2020b) 

Difenbahya (Dieffenbachia spp.) 

Dieffenbachia Araceae ailesinde bulunur. Batı Hint Adaları ve tropikal Amerika’ya   

özgü   bir türdür. Ağlayan çiçek ismiyle halk arasında bilinen difenbahya çabuk gelişmesi ve 

kolay yetiştirilmesinden dolayı çoğu ev ve ofislerimizde bulunmaktadır. Süs bitkisi olarak en 

popüler türlerinden biridir. Bitkinin dik, uzun ve büyük yaprakları vardır (Gardner, 1994). Bitki 

de alkaloidler, sapanoitler, proteolitik enzimler siyanogenetik heterozitler, okzalik asit, 

kalsiyum oksalat kristalleri gibi maddeler bulunur (Akça ve ark., 2014). Yapısındaki okzalik 

asit, kalsiyum oksalat kristalleri ve proteazın zehirlenmeye neden olduğu sanılmaktadır. 

Toksisitesinde travmatik yaralara neden olur (Gardner, 1994). Yapılan bir çalışmada 15 çift 

kanaryaya gavaj yoluyla 0.12-0.70 gr dieffenbachia yapraklarının verilmesi akut ölümlere 

neden olduğu ve çok toksik olduğu belirtilmiştir (Arai ve ark., 1992). 
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Resim 3. Difenbahya (Anonim,2020c)                       Resim 4. Difenbahya (Anonim,2020d)                       

Yüksük otu (Digitalis purpurea) 

Batı ve Orta Asya, Avrupa, Kuzeybatı Afrika’ya özgü bir bitki olup Aslanağzı ailesinde 

bulunur. Ülkemizde yetişmektedir. Bitki 1-2 m yüksekliğinde birkaç çiçek salkımından oluşur 

ve 20-100 tane çiçeği bulunur. Çiçeklenme dönemi Temmuz- Eylül ayları arasındadır 

(Grindeland ve ark., 2005;Warren, 2005; Temamoğulları, 2016). Digitalis purpureada 

purpurea glikozit A, purpurea glikozid B, glukoanatosid, glukoevatromonosid, lanatosid A, 

lanatosid B, strospesi ve digitalinum verum gibi sekiz bileşik bulunur (Navarro ve ark., 2000) 

Dünyada en önemli şifalı bitkilerden biridir. Yüksük otu 400 farklı kalp glikoziti bulundurup 

kardiyak glikozitlerden dolayı 200 yıldır kalp yetmezliğinden kullanılır Zehirlenmeye neden 

olan en önemli kalp glikoziti digitoksindir. Ayrıca digoksin ve gitotoksin gibi zehirli glikozitleri 

de içerir (Wu ve ark., 2014; Temamoğulları., 2016).  Kanaryalarda zehirlenmeye neden olan 

yüksük otu yapraklarındaki kardiyak glikozitleri Na, K-ATPase pompasının inhibe ederek 

kardiyovasküler sistem üzerinde etki oluşturur (Gupta, 2018). Ağızdan alınması durumunda 

ölüme neden olmaktadır (Warren, 2005). Yapılan bir çalışmada 15 çift kanaryaya gavaj yoluyla 

0.12-0.70 gr Digitalis purpurea yapraklarının verilmesi akut ölümlere neden olduğu ve çok 

toksik olduğu belirtilmiştir (Arai ve ark., 1992) 
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 Resim 5. Yüksük otu (Anonim,2020e)                           Resim 6.Yüksük otu (Anonim,2020f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Acı bakla (Lupinus spp.) 

Anavatanı Akdeniz ülkeleridir. Çok yıllık bir otsu bir bitki olup boyu 1 metredir. 

Yeşilken zehirlilik yaratmazken kurutulunca zehirlilik oluşturur (Yipel ., 2016). Halk arasında 

lüpen acı bakla, mısır baklası, gavur baklası yahudi baklası, kurt baklası ve delice baklası 

(Lupinus albus L.) olarak bilinir (Yorgancılar ve ark., 2009). Yapısında lupanin, d-lupanin, 

spartein, anagyrine ve spatulatin gibi kuinolizidin ve piperidin alkolitleri bitkinin özellikle 

yaprak ve tüm kısımlarında bulunur ve zehirlenmeye sebep olur (Arai ve ark 1992). 

Kuinolizidin alkaloidleri kolinerjik reseptör agonistidir. Toksin sinir sistemi üzerinde (kas 

titremeleri, konvülsiyonlar, nefes darlığı, koma ve ölüm gibi) akut sinirsel belirtiler ortaya 

çıkartır (Arai ve ark., 1992; Yipel., 2016). Yapılan bir çalışmada 15 çift kanaryaya gavaj 

yoluyla 0.12- 0.70 gr acı bakla yapraklarının verilmesi akut ölümlere neden olduğu ve çok 

toksik olduğu belirtilmiştir (Arai ve ark., 1992). 
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Resim 7. Acı bakla (Anonim,2020g)              Resim 8. Acı bakla (Anonim,2020h) 

 

Zakkum (Nerium oleander) 

Zakkumgiller (Apocynaceae) ailesinde yer alan bitki sıcak, subtropikal bölgelerde ve 

Anadolu’nun birçok yerinde yetişmektedir. Zakkumun boyu 4 metreye ulaşabilir ve sürekli 

yeşil bir bitkidir. Taç yapraklı çiçeklere sahip olup yaz boyunca kırmızı, pembe, beyaz renkli 

çiçekler açar (Temamoğulları., 2016). İçeriğinde oleandrin toksik maddesi bulunur. 

Yapraklarda bulunan oleandrin Na, K-ATPase pompasının pompasını inhibe ederek hücre içi 

sodyum artışına sebep olur. Yapısındaki kardiyak glikozitleri kardiyovasküler sistem üzerinde 

zehirli etkiye neden olur. Klinik belirtiler olarak gastrointestinal sistemde hemoraji, kusma, 

diyare, salivasyon, uyuşukluk, tetanik spazmlar ve ölüm görülür (LaBonde, 1995). 15 çift 

kanaryaya gavaj yoluyla 0.12- 0.70 gr Nerium oleander yapraklarının verilmesi çok toksik 

olduğu ve kuşlarda akut ölümlere neden olduğu belirtilmiştir (Arai ve ark., 1992). 

. 
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Resim 9. Zakkum (Anonim,2020ı) 

Porsuk (Taxus spp.) 

Doğu Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Anadolu’ da doğal olarak yetişen 

çalılık formunda ağaçlardır. Porsuk 20 metreye kadar uzayabilen sürekli yeşil iğne yapraklı bir 

ağaçtır.  Çiçekler iki evciklidir ve sert tohumlara dönüşür. Meyve tadı hoş, kırmızı renkte 

yenilebilirken yapraklar ve tohum zehirlidir (Fırıncıahmetoğlu,2010). Meyve ve yapraklarında 

zehirli madde olarak taksin alkaloidi bulunur. Olası potasyum kanallarını ve sodyum-kalsiyum 

iyon akışını inhibe ederek atrioventiküler değişimlere neden olur (Gupta, 2018). Etkisi 

kardiyovasküler sistem üzerinedir. Ataksi, solunum zorluğu ve ölüm gibi klinik belirtileri 

oluşturur (LaBonde, 1995). 15 çift kanaryaya gavaj yoluyla 0.12- 0.70 gr Porsuk yapraklarının 

verilmesi çok toksik olduğu ve kuşlarda akut ölümlere neden olduğu belirtilmiştir (Arai ve ark., 

1992). 
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Resim 10. Porsuk (Anonim,2020i) 

 

SONUÇ VE ÖNERİ 

Kuşlar için evlerimizdeki veya ofislerdeki bazı süs bitkileri de olası zehirli bitki olup 

risk taşımaktadır ve yetiştirici dikkatsizliği-kazara bitkilerin kuşlar tarafından alınması sonucu 

zehirlenme oluşur. Avakado (Persea americana), Difenbahya (Dieffenbachia spp), Yüksük otu 

(Digitalis purpurea), Acı bakla (Lupinus spp.), Zakkum (Nerium oleander), Porsuk (Taxus 

spp.) akut zehirlenme oluşturur. Bu bitkilerin kanarya ve diğer kuşlardan uzak tutulması 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

Juglandaceae ailesinde bulunan ceviz ağacı Asya, Hindistan, Güneydoğu Avrupa ve Çin'de 

yetişmektedir. Ülkemizin her bölgesinde ceviz ağaçları doğal olarak yetiştiğinden zengin bir 

popülasyona ve ticari öneme sahiptir. Ceviz protein, E vitamini, sakaroz, glukoz, fruktoz gibi 

şeker; oleik, linoleik ve linolenik gibi esansiyel yağ asitleri bakımından zengin olmakla beraber 

yeşil kabuk ve yapraklar flavonoid ve fenolik maddelerce zengindir. Cevizin insan sağlığına 

olumlu etkisi yanında yaprak ve kabukları çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ceviz ağacı 

yaprağı, meyvesi ve kerestesi sanayide, gıda, ilaç, boya, resim, mobilyacılık ve kozmetik 

endüstrisi gibi farklı alanlarda kullanımıyla önemli bir hammadde kaynağıdır. Ceviz yeşil 

kabuk ve yaprakları kanama durdurucu, romatizma ve deri hastalıklarının tedavisinde, 

antihelmintik, hipoglisemik, antifungal, sedativ, hipotansiv, ishal kesici ve saç dökülmesinin 

önlenmesi gibi birçok özelliğiyle halk tarafından kullanılmaktadır. Bu derlemenin amacı ceviz 

yapraklarının antikanserojenik, antimikrobiyal ve antioksidan gibi farmakolojik kullanımı 

hakkında bilgi vermektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz yaprağı, farmakoloji, antikanserojenik, antimikrobiyal, antioksidan 
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PHARMACOLOGICAL USE OF WALNUT LEAF (Juglans regia L.) 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The plant in the Juglandaceae family is grown in Asia, India, Southeast Europe and China. 

Since walnut trees grow naturally in every region of our country, they have a rich population 

and commercial importance. Sugar such as sucrose, glucose, fructose, protein, vitamin E, in 

walnut content; essential fatty acids such as oleic, linoleic, and linolenic acid; green peel and 

leaves are rich in flavonoids and phenolic substances. In addition to the positive effect of walnut 

on human health, its leaves and shells have a wide range of uses. The green shell and leaves of 

the walnut are used by the public for its anti-hemorrhagic, hypoglycemic, antifungal, sedative, 

hypotensive effect, diarrheal, and hair loss preventing properties in the treatment of rheumatism 

and skin diseases. The purpose of this review is to provide information about the 

pharmacological use of the anticarcinogenic, antimicrobial, and antioxidant walnut leaf. 

 

 

Keywords: Walnut leaves, anticarcinogenic, antioxidant, antimicrobial effect 
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GİRİŞ 

Cevizgiller (Juglandaceae) ailesinde bulunan Juglans regia L. Asya, Hindistan, 

Güneydoğu Avrupa ve Çin'de yetişen yaklaşık 15 türe sahiptir. Ceviz eski, geleneksel kullanımı 

yaygın olup farklı türleri dünya çapında ticari öneme sahip bir bitkidir (Prasad, 2003; Stampar 

ve ark., 2006; Tsamouris ve ark., 2002). Ceviz ağacı 25 -30 m boyu geniş ve yuvarlak bir yapıya 

sahiptir (Baldemir ve Gülenç, 1971). Ülkemizin her bölgesinde ceviz ağaçları doğal olarak 

yetiştiğinden ceviz ağacı konusunda zengin bir popülasyona sahiptir. Türkiye’de ceviz ağaçları 

her bölgede doğal olarak yetiştirilebilmektedir (Yiğit ve ark., 2009). Ülkemiz Dünyadaki ceviz 

üretiminde 4. Sırada yer almaktadır (Bayazıt ve ark., 2016). Bitkinin yaprakları koyu yeşil 

renkte olup 30-60 cm uzunluğunda çift iğneli ve alt kısımları tüylüdür. Ceviz kahverengimsi-

yeşil renge sonbaharda dönüşür küresel bir hal alır ve meyve Ekim ayında toplanır (Anonim, 

2020). Yaprak ve çiçeklenmesi ilkbahar mevsiminde olmaktadır (Mert, 2010). Cevizin insan 

sağlığına olumlu etkisi yanında yaprak ve kabukları çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Ceviz ağacı yaprağı, meyvesi ve kabuğu sanayide, gıda, ilaç, boya, resim, mobilyacılık ve 

kozmetik endüstrisi gibi farklı alanlarında kullanımıyla önemli bir hammadde kaynağıdır 

(Bayazıt ve ark., 2016; Stampar ve ark., 2006; Yiğit ve ark., 2009). Ceviz yeşil kabuk ve 

yaprakları kanama durdurucu, romatizma ve deri hastalıklarının tedavisinde, antihelmintik, 

hipoglisemik, antifungal, sedatif, hipotansif, ishal kesici ve saç dökülmesinin önlenmesi gibi 

birçok özelliğiyle halk tarafından kullanılmakla birlikte yapraklar depurative ve büzücü etkiye 

sahiptir (Pereira ve ark., 2007; Yiğit ve ark., 2009). Yapraklar boğazdaki lenf düğümleri iltihabı, 

yara, uçuk, egzama ve akne gibi cilt rahatsızlıkları tedavisinde, arı sokmalarında, ayak ve el 

terlemelerinde kullanılmaktadır (Yiğit ve Ertürk, 2005). Ceviz protein, lifler, polifenoller, E 

vitamini, melatonin ve sakaroz, glukoz, fruktoz gibi şeker; palmitik, stearik, oleik, linoleik ve 

linolenik gibi esansiyel yağ asitleri bakımından zengin olup insanların beslenmesinde de önemli 

bir meyvedir (Li ve ark., 2007; Pereira ve ark., 2007). Ceviz meyvesi, yaprakları ve ürünleri 

insan sağılığına faydalı fenolik bileşiklerden zengindir (Prasad, 2003). Fenolik bileşikler bitki 

kökenli tahıllarda, köklerde, kabuklarda, sebzelerde ve meyvelerde doğal olarak bulunan ikincil 

bitki metabolitleridir. Lezzet, aroma, görünüm ve sağlık üzerinde etkisi vardır. Fenolik 

bileşikler antioksidan etkisinden dolayı serbest radikalleri önlerler böylece koroner kalp 

rahatsızlıkları, katarakt, kanser, bağışıklık-dejeneratif hastalıkları ve beyin felci gibi 

hastalıkların insidansını azaltırlar (Middleton, 1998; Lattanzio, 2003). Ceviz  kabuğu klorojenik 

asit; kafeik asit, ferulik asit, sinapik asit; ellagik asit, protokatekuik asit,  siringik asit, vanillik 

asit, kateşin, epikateşin, juglon, myricetin ve 1,4-naftokinon  gibi önemli  fenolik bileşiklere 

sahiptir (Haque ve ark., 2003; Stampar ve ark., 2006).Yapraklar naftokinon, juglon (5-hidroksi-
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1,4-naftokinon), 5-kafeoilkinik asit, hidroksisinnamik asitler (3-p-kumaroilkinik ve 4-p-

kumaroilkinik asitler,3-kafeoilkini), flavonoidler (kuersetin 3-arabinosid, kersetin 3-galaktozid, 

kersetin 3-ramnosid, kersetin 3-ksilosid gibi.) gibi bileşiklere sahiptir (Pereira ve ark., 

2007).Ceviz polifenollerin insan plazma ve LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) 

oksidasyonunu ve serbest radikalleri temizleyerek azalttığı kardiyovasküler hastalıkları 

önlediği ve antiaterojenik etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Anderson ve ark., 2001). Juglans 

regia L. kabuğu fenolleri antiproliferatif özellikler sebebiyle siklofosfamidin ve diğer 

antikanser ilaçların toksisitesine (nefrotoksisite, kusma, hemopoetik baskılama, alopesi, 

mutajenite, immünotoksisite, teratojenite gibi yan etkiler) karşı koruyucu bir madde olarak 

kullanılabileceği tespit edilmiştir (Haque ve ark., 2003). Ceviz yeşil kabuk ve yapraklarının 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Candida 

albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida kefyr suşlarına antimikrobiyal etkisi 

belirlenmiştir (Yiğit ve ark., 2009). Ceviz ağacında bulunan antimikrobiyel etkiye sahip Juglon 

maddesi ile yapılan bir çalışmada farelerde bağırsak neoplazisinin gelişimini önlemek amacıyla 

kullanılabileceği ve tümörlerin prevalansını azaltabileceği belirtilmiştir (Sugie ve ark., 1998). 

Juglon ayrıca saçkıran gibi topikal mantar enfeksiyonlarında orta dereceli antifungal etklidir ve 

mantar enfeksiyonuyla birlikte seyreden Gram pozitif bakteriyel enfeksiyonlara karşı 

kullanılabileceği bildirilmiştir (Clark ve ark., 1990). Cevizde bulunan kateşin ve tokoferol insan 

plazmasında oksidasyonu geciktirerek antioksidan etki gösterir. Kateşin ayrıca LDL 

oksidasyonunu önler ve lenfoid hücrelerini LDL'nin sitotoksik etkilerine karşı korur (Lee ve 

ark., 2004). Juglans regia L. kabuğunun ekstraktı, maya (Candida albicans), Gram pozitif 

bakterileri (Streptococcus mutans ve Staphylococcus aureus) ve Gram negatif bakterilere 

(Pseudomonas aeruginosa ve Esherichia coli) karşı doza bağlı olarak geniş spektrumlu bir 

antimikrobiyal ve antibakteriyel ilaçlarla ilave etkiye veya sinerjik etkiye sahiptir. Tükürük 

pH'sını artırarak plak ve çürük gibi dişeti ve ağız içi enfeksiyonlarda kullanılabilir. Kabuk 

birçok ülkede dudak boyası ve diş fırçası gibi kozmetik amaçlarla da kullanılmaktadır 

(Alkhawajah, 1997). Cevizde zengin şekilde bulunan polifenollerin tip 2 diyabetli farelerde 

oluşturduğu  oksidatif stresi baskılamada umut verici bir antioksidan madde olarak 

kullanılabileceği bildirilmiştir (Fukuda ve ark., 2004) Ceviz yaprağının mantarlar 

(Cryptococcus neoformans, Candida albicans), Gram pozitif (Bacillus subtilis, Bacillus cereus 

ve Staphylococcus aureus) ve Gram negatif (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli ve 

Pseudomonas aeruginosa) bakteri ve mantarlar üzerinde yapılan çalışmada ceviz yaprağına 

Gram pozitif bakteriler duyarlıyken ceviz kabuğunun Gram pozitif ve negatif bakterilere geniş 

antibakteriyel etkiye sahip olduğu  bildirilmiştir. Çalışmada ceviz yaprağının fenolik bileşiklere 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 206 Proceedings Book 

 

sahip olması dolayısıyla yüksek antioksidan etkisi belirtilerek insanda gastrointestinal ve 

solunum sistemi bakterilerine özellikle S. aureus'a karşı antimikrobiyal madde olarak 

kullanılabileceği vurgulanmıştır Yapraklarda bulunan kafeik asit ve 5-kafeoilkinik asitin düşük 

yoğunluklu lipoprotein peroksidasyonu üzerinde antioksidan etkisi vardır (Pereira ve ark., 

2007). Yeşil kabuk ve yaprak gibi kısımlarının flavonoidler ve fenolik maddelerce zengin 

olması serbest radikal süpürerek antikanserojenik etkisiyle kullanılmaktadır. Bazı Asya ve 

Avrupa ülkelerinde kuru ceviz yaprağı kırsal kesimlerde yaşayan insanlar tarafından çay olarak 

yaygın şekilde tüketilmesine neden olmuştur (Yiğit ve ark., 2009). 

 

SONUÇ 

Ülkemizin her bölgesinde doğal olarak yetişen ceviz ağaçlarının yaprakları sağlık 

açısından önemli bir hammaddedir. Antioksidan ve antimikrobiyal özelliğe sahip fenolik 

bileşiklerce zengin olması; ceviz ağaçlarının yaprak ve kabuklarının kolayca temin edilmesi 

değerli kılmaktadır. Sonuç olarak; ceviz yapraklarının antioksidan, antibakteriyel ve antifungal 

etkisinden yararlanabiliriz. Konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

 

KAYNAKÇA 

 Alkhawajah, A. M. 1997. Studies on the antimicrobial activity of juglans regia. 

American Journal of Chinese Medicine. https://doi.org/10.1142/S0192415X97000202 

Anderson, K. J., Teuber, S. S., Gobeille, A., Cremin, P., Waterhouse, A. L., & Steinberg, 

F. M. 2001. Walnut polyphenolics inhibit in vitro human plasma and LDL oxidation. Journal 

of Nutrition. https://doi.org/10.1093/jn/131.11.2837 

Anonim  2020, Erişim adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Juglans_nigra Erişim tarihi: 

21.09.2020 

Baldemir, A., & Güvenç, A. 1971. Adana ve Ankara aktarlarında satılan ceviz yaprağı 

(juglandis folium) üzerinde morfolojik ve anatomik çalışmalar : morphological and anatomical 

studies on juglandis folium which sold in herbalists in. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi 

Dergisi. https://doi.org/10.1501/eczfak_0000000079 

Bayazıt, S., Tefek, H., Çalişkan, O., Kemal Üniversitesi, M., Fakültesi, Z., Bitkileri 

Bölümü, B., & yazar, S. 2016. Türkiye’de Ceviz (Juglans regia L.) Araştırmaları. Süleyman 

Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 11(1), 169–179. 

Clark, A. M., Jurgens, T. M., & Hufford, C. D. 1990. Antimicrobial activity of juglone. 

Phytotherapy Research. https://doi.org/10.1002/ptr.2650040104 

 

https://doi.org/10.1093/jn/131.11.2837


1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 207 Proceedings Book 

 

Fukuda, T., Ito, H., & Yoshida, T. 2004. Effect of the walnut polyphenol fraction on 

oxidative stress in type 2 diabetes mice. BioFactors. https://doi.org/10.1002/biof.552210148 

Haque, R., Bin-Hafeez, B., Parvez, S., Pandey, S., Sayeed, I., Ali, M., & Raisuddin, S. 

2003. Aqueous extract of walnut (Juglans regia L.) protects mice against cyclophosphamide-

induced biochemical toxicity. Human and Experimental Toxicology. 

https://doi.org/10.1191/0960327103ht388oa 

Lattanzio, V. 2003. Bioactive Polyphenols: Their Role in Quality and Storability of Fruit 

and Vegetables. Journal of Applied Botany. 

Lee, J., Koo, N., & Min, D. B. 2004. Reactive Oxygen Species, Aging, and 

Antioxidative Nutraceuticals. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 

https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2004.tb00058.x 

Li, L., Tsao, R., Yang, R., Kramer, J. K. G., & Hernandez, M. 2007. Fatty acid profiles, 

tocopherol contents, and antioxidant activities of heartnut (Juglans ailanthifolia Var. 

cordiformis) and Persian walnut (Juglans regia L). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 

https://doi.org/10.1021/jf062322d 

Mert, C. 2010. Anther and pollen morphology and anatomy in walnut (Juglans regia L.). 

HortScience. https://doi.org/10.21273/hortsci.45.5.757 

Middleton, E. 1998. Effect of plant flavonoids on immune and inflammatory cell 

function. Advances in Experimental Medicine and Biology. https://doi.org/10.1007/978-1-

4615-5335-9_13 

Pereira, J. A., Oliveira, I., Sousa, A., Valentão, P., Andrade, P. B., Ferreira, I. C. F. R., 

Ferreres, F., Bento, A., Seabra, R., & Estevinho, L. 2007. Walnut (Juglans regia L.) leaves: 

Phenolic compounds, antibacterial activity and antioxidant potential of different cultivars. Food 

and Chemical Toxicology, 45(11), 2287–2295. https://doi.org/10.1016/j.fct.2007.06.004 

Prasad, R. B. N. 2003. Walnuts And Pecans. In Encyclopedia of Food Sciences and 

Nutrition. https://doi.org/10.1016/b0-12-227055-x/01269-4 

Stampar, F., Solar, A., Hudina, M., Veberic, R., & Colaric, M. 2006. Traditional walnut 

liqueur - Cocktail of phenolics. Food Chemistry, 95(4): 627–631. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.01.035 

Sugie, S., Okamoto, K., Rahman, K. M. W., Tanaka, T., Kawai, K., Yamahara, J., & 

Mori, H. (1998). Inhibitory effects of plumbagin and juglone on azoxymethane-induced 

intestinal carcinogenesis in rats. Cancer Letters. https://doi.org/10.1016/S0304-

3835(98)00035-4 

 



1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 208 Proceedings Book 

 

Tsamouris, G., Hatziantoniou, S., & Demetzos, C. 2002. Lipid analysis of Greek walnut 

oil (Juglans regia L.). Zeitschrift Fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences. 

https://doi.org/10.1515/znc-2002-1-209 

Yiğit, D., Yiğit, N., Aktaş, E., & Özgen, U. 2009. Antımıcrobıal Actıvıty Of Walnut 

(Juglans Regıa L.). Türk Mikrobiyol Cemiyeti Dergisi, 1–2: 7–11. 

http://tmc.dergisi.org/pdf/pdf_tmc_336.pdf 

Yiğit, A., Ertürk, Ü., & Korukluoğlu, M. 2005. Fonksiyonel bir gıda: Ceviz. Bahçe, 

34(1), 163-169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tmc.dergisi.org/pdf/pdf_TMC_336.pdf


1st INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS 
9-11 October 2020/ADANA 

 

   

www.ziraatkongresi.org 209 Proceedings Book 

 

ŞANLIURFA BÖLGESİNDEKİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 

 

 

Arş. Gör. Zozan GARİP (Orcid No: 0000-0002-8971-7918) 

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa 

Prof. Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI (Orcid No: 0000-0001-7738-1145) 

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa 

Nurcan KIRAR (Orcid No: 0000-0002-2778-1789) 

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa 

 

 

 

ÖZET 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Tıbbi bitkilerin kullanımı 

gelenekseldir. Günümüzde şehirlerde ve kırsal kesimde bu bitkiler ilaç, gıda, baharat ve benzeri 

amaçlarla kullanılır. Türkiye’de bitkilerin %30-35’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

yetiştiğinden bölge zengin bir floraya sahiptir. Büyük kısmı kırsal yaşam alanında bulunan 

bölge halkı, tıbbi ve aromatik bitkileri toplayarak çiçek, meyve, kök ve yaprak gibi bitkinin 

çeşitli kısımlarını mide rahatsızlıklarında, romatizmal ağrıların hafifletilmesinde, yara 

tedavisinde; solunum, deri ve şeker hastalıklarının tedavisinde ve karaciğer koruyucu olarak 

kullanır. Tıbbi ve aromatik bitkiler; antioksidan, antiproliferatif, antitümör, antimikrobiyal, 

antienflamatuar ve antiviral etki gibi çeşitli biyolojik ve farmakolojik etkilere sahiptir. Bu 

derlemede, Şanlıurfa ilinde yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım şekilleri, kullanılan 

kısımları ve kullanım amaçları hakkında bilgiler verilecektir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Şanlıurfa, Anacyclus nigellifolius, Achillea membranacea, Geranium 

tuberosum, Brassica tournefortii  
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MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN ŞANLIURFA REGION 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

The use of medicinal and aromatic herbs is as old as human history. The use of medicinal herbs 

is traditional. Today, these plants are used in cities and rural areas for medicine, food, spices, 

and similar purposes. 30-35% of the plant that grows in the Southeast Anatolia region in Turkey 

has a rich flora. The people of the region, most of whom live in rural living areas, collect 

medicinal and aromatic plants and use various parts of the plant such as flowers, fruits, roots, 

and leaves to relieve stomach ailments, rheumatic pain, wound treatment; It is used in the 

treatment of respiratory, skin and diabetes diseases and as a liver protector. Medicinal and 

aromatic plants; It has various biological and pharmacological effects such as antioxidant, 

antiproliferative, antitumor, antimicrobial, anti-inflammatory, and antiviral. In this review, the 

information will be given about the usage aims parts of the medicinal and aromatic plants grown 

in Şanlıurfa province and their intended uses. 

 

Keywords: Şanlıurfa, Anacyclus nigellifolius, Achillea membranacea, Geranium tuberosum, 

Brassica tournefortii 
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GİRİŞ 

Türkiye bitki çeşitliliği noktasında zengin bir ülkedir. Türkiye’deki bitkilerin %30-35’i 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösterdiğinden bölge zengin bir floraya sahiptir.  

Bölgede 3.500 kadar bitki türü vardır ve bunların yaklaşık 1/3‟ü endemiktir (Kızıl ve Tonçer, 

2014). Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Günümüzde 

şehirlerde ve kırsal kesimde bu bitkiler ilaç, gıda, baharat ve benzeri amaçlarla kullanılır 

(Demirezer, 2012).    Bu bitkilerin çiçek, meyve, kök ve yaprak gibi çeşitli kısımlarını, mide 

rahatsızlıklarında, romatizmal ağrıların hafifletilmesinde, yara tedavisi; solunum, deri ve şeker 

hastalıklarının tedavisi; karaciğer koruyucu olarak da kullanılır (Akan ve ark., 2008). İnsanlar 

eski çağlardan bu yana hastalıkların tedavisinde tıbbi ve aromatik bitkileri güvenli ve etkili 

farmakolojik kaynak olarak kullanmışlardır (Anbari ve ark., 2019; Barbour ve ark., 2004; 

Tiwari, 2008). Tıbbi ve aromatik bitkiler; fenolik bileşikler, fenolik diterpenler, flavonoidler, 

tanenler, vitamin ve alkoloidler gibi bileşikler kimyasal bileşimini oluşturmaktadır (Yashin ve 

ark., 2017). Bitkilerde bulunan polifenoller, antiarterojenik, antialerjik, antitrombotik, 

antimikrobiyal, antiinflamatuar, kardiyoprotektif, damar genişletici ve antioksidan etkisi; 

Terpenoid ve saponinler antioksidan, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antimaya, antiviral ve 

antikanser; tanenler ve alkaloidlerin ise antioksidan ve antikanser etkileri vardır (Frankel, 1997; 

Balasundram ve ark., 2006). Bu fitokimyasal bileşikler tromboz, aterojenez ve özellikle 

karsinojenez oluşumuda rol oynayan lipid peroksidasyonu ve oksidatif stresi düzenler (Farhan 

ve ark., 2012). Tedavi amacıyla kullanılan kimyasal ajanların yan etkilerinin olması ve bazı 

patojenlerin dirençlilik göstermesi güvenli farmakolojik bileşikler bulmayı zorunlu hale 

getirdiğinden tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımına olan ilgi artmaktadır (Güler ve ark., 2015; 

Chouhan ve ark., 2017). Bu derlemede, Şanlıurfa ilinde yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin 

kullanım şekilleri, kullanılan kısımları ve kullanım amaçları hakkında bilgiler verilecektir. 

 

Anacyclus nigellifolius 

 Papatyagiller (Asteraceae) ailesinde olan bitki Lübnan, Suriye ve Şanlıurfa da yetişir 

(Hijazi ve ark., 2016). Halk arasında bayır nezleotu olarak bilinir (Anonim,2020a). Bitki ince 

ve dik bir yapıya sahip olup basit veya seyrek dallanmıştır. 10-20 cm uzunluğunda yıllık bir 

bitkidir. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Haziran ayları arasındadır (Humphries, 1979). Bitkinin 

aktif bileşiğini tanenler, polifenoller, alkaloidler, flavonoidler, glikozitler, terpenoidler ve 

saponin oluşturur. Bitki romatizmal hastalıkların tedavisinde ve diş, yüz, başın nevraljik 

olgularında kullanılır. Anacyclus nigellifolius Boiss'in taze yaprak ve saplarının etanolla 

ekstraksiyon sonucu insan akciğer hücreleri A549 adenokarsinoma hücre hatlarında bitkinin 
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antitümör ve antioksidan etkileri belirlenmiş olup çalışmada bitkinin kemoterapötik ajanla 

kullanılması durumunda canlılık ve çoğalmayı engelleyici etkisine sinerjik etki ettiği ifade 

edilmiştir (Hijazi ve ark., 2016). Yapılan başka bir çalışmada A. nigellifolius'un yaprak ve 

saplarının etanolik ve sulu özütlerinin iyi antioksidan, antiproliferasyon gücü ve bitkinin kanser 

hücre hattının büyümesinin önlenmesinde yararlanılabileceği vurgulanmıştır (Farhan, 2018). 

 

Resim 1. (Anonim 2020e)                                                       Resim 2. (Anonim 2020f)                                                             

Achillea Membranacea 

Suriye, Filistin, Lübnan, Irak, Ürdün, İran ve Şanlıurfa’da yetişen  Asteraceae ailesinde 

bulunan çok yıllık bir bitkidir. Bitki Zar civanperçemi olarak bilinir (Anonim, 2020b). A. 

membranacea bitkisi 25-50 cm uzunluğundadır. Çok sayıda sapa sahip olup ve çiçekler sarıdır 

(Arabaci ve Yildiz, 2008). Bitkinin biyolojik bileşimini aldehitler, monoterpenler, 

Seskiterpenler, fenilpropanoidler, borneol, trans-pinokarveol, 1-pentakosen,  fenilpropanoidler, 

apokarotenler, α-cadinene, spathulenol ve 1,8 sineol gibi uçucu yağlar oluşturur. A. 

membranacea uçucu yağlarının üç farklı kanser hücre hattı üzerinde (MCF7, HT29 ve A2780) 

yapılan çalışmada bitkinin uçucu yağlarının sitotoksik etkisi gösterilmiştir. Bitkinin uçucu 

yağlarından 1,8 sineol’un yumurtalık kanseri hücre hattı üzerinde önemli proapoptotik ve 

sitotoksik etkisi vurgulanmıştır (Abdalla ve ark., 2020). Üç kanser hücresi (insan kolon 

adenokarsinomu, insan göğüs adenokarsinomu, insan yumurtalık adenokarsinomu) üzerinde 

yapılan bitkinin uçucu yağlarının insan kolon adenokarsinomu için sitotoksik etkisinin iyi 

olduğu belirtilmiştir (Bader ve ark., 2018).  
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Resim 3. (Anonim 2020g)                                            Resim 4. (Anonim 2020ğ)                                                             

 

Geranium tuberosum 

Geranium L. (Geraniaceae) cinsi başta ılıman bölgeler ve tropikal alanlarda hemen 

hemen tüm dünyada geniş yayılış gösteren tek veya çok yıllık 430 bitki türüne sahiptir (Aedo 

ve ark., 2005). Türkiye florasında 33 tür ile temsil edilmektedir (Sabuncuoglu ve  Şöhretoglu, 

2012). Geranium tuberosum’un uzunluğu yaklaşık olarak 30 cm kadar olup çiçeklenme 

mevsimi Nisan-Haziran ayları arasındadır. Turnagağı, Sardunya, Devetabanı, Çakmuz, 

Devetopalağı gibi çeşitli isimlerle adlandırılmaktadır (Anonim,2020c). Geranium tuberosum; 

antidiyabetik, hemostatik, antihemoroidal, antidiareik, diüretik, ağrı, ateş ve gastrointestinal 

rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmakta ayrıca besin olarak da tüketilmektedir (Sabuncuoglu 

ve  Şöhretoglu , 2012).  Bademcik iltihabı, öksürük, boğmaca ürtiker, böbrek ağrısı, dizanteri 

gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılmıştır. Bitkinin geleneksel kullanımları 

ve zengin polifenolik içeriği, toksikolojik ve biyolojik çalışmalar bakımından önemli 

kılmaktadır (Calzada ve ark., 2005). Gıda ürünlerinin ömrünü uzatması, koruyucu olarak 

kullanılmasının yanı sıra duyusal ve besinsel kalitesinin kaybolmasını önlemesi açısından 

faydalıdır (Sabuncuoglu ve  Şöhretoglu, 2012). 
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Resim 5. (Anonim 2020h)                                                Resim 6. (Anonim 2020ı)                                                             

 

Brassica Tournefortii 

Brassica tournefortii, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya özgü yıllık otsu bir bitkidir ve 

çoğunlukla ılıman bölgelerde yoğunlaşmıştır (Rahmani ve ark., 2020). Türkiye’de Şanlıurfa ve 

İzmir’de yetişmektedir. Asya hardalı, Soluk lahana, Sahra hardalı ve Afrika hardalı gibi yaygın 

isimlerle bilinen tıbbi bir bitkidir. Bitki genel olarak diğer hardallara benzemekte ancak sarı 

çiçekleri yakın akraba türleri kadar gösterişli ve parlak değildir. Uzun sapları 100 santimetreye 

kadar olan yayılabilen yıllık bir bitki türüdür (Anonim,2020d).  Brassica ürünleri, çeşitli ikincil 

metabolitlerin (fenolik bileşikler, glukozinolatlar, karotenoidler) yanı sıra, vitaminler ve 

minerallerde içermektedir. Polifenoller ve İzotiyosiyanatlar gibi antioksidan özellikleri 

bakımından zengin olması sebebiyle mükemmel bir tıbbi bitki olarak kabul 

edilmektedir (Rahmani ve ark., 2020).  Brassicaceae Tournefortii bitkilerinde bulunan 

biyoaktif bileşikler, insanlarda gıda katkı maddesi olarak bilinmektedir. Antioksidan, anti-

enflamatuar, antialerjik, anti-mikrobiyal, sitotoksik ve anti-tümör aktiviteleri dahil olmak üzere 

sağlık açısından birçok yarara sahiptir (Cartea ve ark., 2011). Brassica cinsi büyük ekonomik 

ve ticari değere sahip insan beslenmesinde kullanılan bir bitkidir. Yapılan birçok çalışmada, 

farklı Brassica sebzelerinin yapraklarının, tohumlarının ve köklerinin antioksidan ve nutrasötik 

özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir (Amarowicz ve ark., 2000). Bununla birlikte, B. 

tournefortii bitkisinin besin değeri, antioksidan ve biyolojik karakterizasyonuna ilişkin 
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herhangi bir belge bulunmamaktadır. B. tournefortii bitkisinde belirlenen fenolik bileşiklerin 

(icariin ve 5,7-dihidroksi-4-propilkumarin) yoğunluğu belirlenerek sağlık üzerinde olumlu 

etkisi bildirilmiştir (Rahmani ve ark., 2019). 

 

            

Resim 7. (Anonim 2020i)                                    Resim 8. (Anonim 2020j)                                                                      

 

SONUÇ 

Sonuç olarak Şanlıurfa’da yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde yapılacak 

çalışmaların artırılması ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Tahıllardan sonra kültüre alınan yemeklik tane baklagiller beslenmede, toprakların yapısının 

iyileştirilmesinde ve ekim nöbetinde önemli yer tutmaktadır. Yüksek protein, vitamin ve 

mineral içeriğiyle insan ve hayvan beslenmesinde yıllardır kullanılmaktadır. Derin kökleri 

sayesinde toprağın alt katmanlarında bulunan su ve besin maddelerinden daha çok 

faydalanarak, kendinden sonra yetiştirilecek ürünlere de iyileştirilmiş bir yetiştirme ortamı 

bırakmaktadır. Bu açıdan yemeklik tane baklagil bitkiler ekim nöbetine dahil edilerek 

toprakların verimli bir şekilde kullanılması ve üretimin sürdürülebilirliği sağlanması bakımında 

da büyük öneme sahiptir. Dünyada yaklaşık 1.5 milyar hektar olan tarım alanlarının yaklaşık 

81 milyon hektarlık kısmını yemeklik tane baklagiller oluşturmaktadır. Türkiye’de ise 2018 yılı 

verilerine göre toplam yemeklik tane baklagil üretim alanı 863.941 ha ile Dünya yemeklik tane 

baklagil üretim alanlarının % 1’lik kısmını oluşturmaktadır. Yemeklik olarak kullanılan tane 

baklagil türleri nohut (Cicer arietinum L.), mercimek (Lens culinaris Medic.), kuru fasulye 

(Phaseolus vulgaris L.), bakla (Vicia faba L.), bezelye (Pisum sativum L.) ve börülce (Vigna 

sinensis L.)’dir. 2018 yılında Dünyada üretimi yapılan yemeklik tane baklagiller üretim alanı 

büyüklüklerine göre sırasıyla kuru fasulye (34.495.662 ha), nohut (17.814.502 ha), börülce 

(12.496.305 ha), bezelye (7.878.051 ha), mercimek (6.100.922 ha) ve bakla (2.511.813 ha)’dır. 

Türkiye’de yetiştirilen yemeklik tane baklagiller ise sırasıyla nohut (514.102 ha), mercimek 

(259.374 ha), kuru fasulye (84.786 ha), bakla (4.772 ha), börülce (1.355 ha) ve bezelye (907 

ha)’dir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yemeklik tane baklagil, nohut, fasulye 
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THE SITUATION OF EDIBLE LEGUMES CULTIVATION IN THE WORLD AND 

TURKEY IN THE 2000'S 

 

 

 

ABSTRACT 

The edible legumes, which are cultivated after the cereals, have an important place in nutrition, 

improvement of the structure of the soils and crop rotation. It has been used in human and 

animal nutrition for years with its high protein, vitamin and mineral content. With its deep roots, 

it makes more use of the water and nutrients in the lower layers of the soil, leaving an improved 

growing environment for the products to be grown after it. n this respect, edible legume plants 

are also of great importance in terms of the efficient use of the soil and the sustainability of 

production by including them in the crop rotation. Approximately 81 million ha of the 

agricultural lands, which are about 1.5 billion ha in the world, are composed of edible legumes. 

According to data from 2018, in Turkey, the total edible legume production area (863.941 ha) 

constitutes 1% of the world edible legume production. Grain legume species used as edible 

chickpea (Cicer arietinum L.), lentil (Lens culinaris Medic.), dry beans (Phaseolus vulgaris 

L.), broad bean (Vicia faba L.), peas (Pisum sativum L.) and cowpea (Vigna sinensis L.). In 

2018, according to the production area, edible legumes produced in the world are respectively 

dry bean (34.495.662 ha), chickpea (17.814.502 ha), cowpea (12.496.305 ha), peas (7.878.051 

ha), lentil (6.100.922 ha) and broad bean (2.511.813 ha). Edible legumes cultivated in Turkey 

are respectively chickpea  (514.102 ha), lentil (259.374 ha), broad beans (84.786 ha), bean 

(4.772 ha), cowpea (1.355 ha) and peas (907 ha). 

 

Keywords: Edible legume, pulse, bean, chickpea 
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1. GİRİŞ 

Tek yıllık ve çok yıllık baklagillerin 12.000 türü bulunmakta ve bunun sadece 200 

türünün yetiştiriciliği yapılmaktadır (Gülümser, 2014). Dünyada tahıllardan sonra en fazla 

yetiştiriciliği yapılan bitkiler yemeklik tane baklagillerdir. Beslenmede, toprağın yapısının 

iyileştirilmesinde, ekim nöbetinde ve ekonomik yönden oldukça önemlidir. Kuru tanelerinin 

içerdiği protein, vitamin ve mineraller bakımından beslenmede önemli bir yer tutmaktadırlar. 

Yağ oranı düşük olması hayvansal proteinlerle karşılaştırıldığında beslenmede sağlıklı bir 

alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

yaşayan insanların beslenmesinde bitkisel protein kaynağı olarak kullanılmaktadırlar (Soysal 

ve Erman, 2020). Ayrıca hayvan beslenmesinde de kullanılmaktadırlar. Baklagil samanının 

tahıl samanına göre proteince daha zengin olmasından dolayı hayvan beslemede önemlidirler. 

Hayvan beslemede baklagil samanının yanı sıra elek altı nohut taneleri de kullanılmaktadır. 

Dünyada insan beslenmesindeki bitkisel proteinlerin %22’si, karbonhidratların %7’si; hayvan 

beslenmesindeki proteinlerin %38’i ve karbonhidratların %5’i yemeklik tane baklagillerden 

karşılanmaktadır (Adak ve ark. 2010). 

Rhizobium bakterileri ile ortak yaşam sürdüren baklagiller havada serbest halde bulunan 

azotun bitkiler tarafından kullanılabilecek forma çevrilmesinde de oldukça önemlidir. Kök 

bölgelerinde yaşayan Rhizobium bakterileri sayesinde topraktaki mikrobiyal aktivite devam 

etmekte ve bitkisel üretimde avantaj yaratmaktadır. Ayrıca bitkilerin hasat sonrası kalan 

artıklarının toprağa karıştırılmasıyla toprağın organik madde içeriğinin artırılması 

sağlanmaktadır (Uçar ve ark. 2020). Yemeklik tane baklagiller bitkisel üretimde ekim nöbetine 

sokularak olumlu bu özelliklerinden faydalanılabilmektedir. Bitki besin maddelerinin doğal 

yoldan sağlanmasına imkân verdiklerinden aynı zamanda ekonomiktirler. 

Toprağın havalanmasını, su tutma kapasitesini artıran yemeklik tane baklagiller, 

toprağın aşırı ısınmasını da engellemektedirler. Ayrıca çapalanan bazı baklagiller sayesinde 

toprağı yabancı otlardan temizleyerek bir sonraki yetiştirilecek bitki için daha temiz bir toprak 

bırakmaktadırlar. Bu açıdan da yemeklik tane baklagiller ekim nöbetinde iyi bir alternatiftir. 

 

2. DÜNYADA YEMEKLİK TANE BAKLAGİL YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU 

Dünyada yaklaşık 1.5 milyar hektar olan tarım alanlarının yaklaşık 81 milyon hektarlık 

kısmında yemeklik tane baklagiller yetiştirilmektedir. Türkiye’de ise 2018 yılında toplam 

yemeklik tane baklagil üretim alanı 863.941 ha ile Dünya yemeklik tane baklagil üretim 

alanlarının % 1’lik kısmını oluşturmaktadır (FAO, 2020). Yemeklik olarak kullanılan tane 

baklagil türleri nohut (Cicer arietinum L.), mercimek (Lens culinaris Medic.), kuru fasulye 
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(Phaseolus vulgaris L.), bakla (Vicia faba L.), bezelye (Pisum sativum L.) ve börülce (Vigna 

sinensis L.)’dir. 2018 yılında Dünyada üretimi yapılan yemeklik tane baklagiller üretim alanı 

büyüklüklerine göre sırasıyla kuru fasulye (34.495.662 ha), nohut (17.814.502 ha), börülce 

(12.496.305 ha), bezelye (7.878.051 ha), mercimek (6.100.922 ha) ve bakla (2.511.813 ha)’dır.  

Son 5 yıllık verilere göre Dünyada kuru fasulye yetiştiriciliği 2014 yılında 26.849.343 

tondan 2018 yılında 30.434.280 tona yükselmiştir. 5 yıllık süreçte yaklaşık 4 milyon ton üretim 

artışı olmuştur. Verim değerleri ise son 5 yıl içerisinde birbirine yakın seyretmiştir (Tablo 1). 

Dünyada en fazla kuru fasulye üretimi yapan ülkeler sırasıyla Hindistan, Myanmar ve 

Brezilya’dır. Hindistan’da kuru fasulye verimi oldukça düşük olmasına rağmen yetiştiricilik 

yapılan alanların fala olmasından dolayı üretim miktarı bakımından il sırada yer almaktadır 

(Tablo 3).  

Tablo 1. Dünyada son 5 yılda nohut, kuru fasulye ve mercimeğe ait üretim alanı, üretim miktarı ve verim değerleri 

(FAO, 2020) 

  Nohut Kuru Fasulye Mercimek 

Yıllar 
Üretim 

alanı (ha) 

Üretim 

miktarı (ton) 

Verim 

(kg/da) 

Üretim 

alanı (ha) 

Üretim 

miktarı 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

Üretim 

alanı (ha) 

Üretim 

miktarı 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

2014 13.780.525 13.612.809 99 30.383.876 26.849.343 88 4.017.683 4.699.562 117 

2015 11.843.141 11.220.906 95 30.783.463 27.614.253 90 4.699.316 5.470.176 116 

2016 12.629.700 11.261.006 89 34.333.800 28.370.254 83 5.426.475 6.522.607 120 

2017 14.473.056 14.722.155 102 36.302.258 30.811.933 85 5.868.358 6.393.132 109 

2018 17.814.502 17.192.188 97 34.495.662 30.434.280 88 6.100.922 6.333.352 104 

 

Nohut üretim miktarı 2014 yılında da 13.612.809 ton iken, 2018 yılında 17.192.188 tona 

ulaşmıştır. Son 5 yılda yaklaşık 3,5 milyon ton artış gözlenmiştir. Verim değerleri ise 2017 

yılında 102 kg/da ulaşmış ancak 2018 yılında düşüş göstererek 97 kg/da olmuştur (Tablo 1). 

2018 yılında en fazla nohut üretilen ülkeler sırasıyla Hindistan, Avustralya ve Türkiye’dir. 

Türkiye verim bakımından Hindistan ve Avustralya’dan öndedir ancak üretim alanı daha düşük 

olmasından dolayı 3. sırada yer almaktadır (Tablo 3). Dünyada mercimek üretimi 4.699.562 

tondan 6.333.352 tona yükselmiştir. Son 5 yılda dünya mercimek üretim miktarında yaklaşık 

1,6 milyon ton artış gözlenmiştir. Mercimek verimi ise son 5 yılda giderek azalmıştır. 2018 yılı 

verim değeri, 2014 yılına nazaran 13 kg/da kadar düşüş göstermiştir (Tablo 1). Dünyada en 

fazla mercimek üretimi yapılan ülkeler sırasıyla Kanada, Hindistan ve Amerika Birleşik 

Devletleridir. Hindistan’ın mercimek verimi diğer iki ülkeye göre düşük olmasına rağmen, 

üretim alanının fazla olmasından dolayı 2. sırada yer almaktadır (Tablo 3).  
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Tablo 2. Dünyada son 5 yılda bakla, bezelye ve börülceye ait üretim alanı, üretim miktarı ve verim değerleri (FAO, 

2020) 

  Bakla Bezelye Börülce 

Yıllar 
Üretim 

alanı (ha) 

Üretim 

miktarı (ton) 

Verim 

(kg/da) 

Üretim 

alanı (ha) 

Üretim 

miktarı 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

Üretim 

alanı (ha) 

Üretim 

miktarı 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

2014 2.198.367 4.296.883 196 6.781.954 11.650.440 172 12.720.239 5.805.442 46 

2015 2.349.935 4.560.780 194 6.932.474 11.875.021 171 12.090.844 6.011.082 50 

2016 2.540.893 4.916.862 194 7.472.088 14.927.396 200 12.393.930 7.147.525 58 

2017 2.549.854 5.370.453 211 8.134.920 16.179.523 199 12.283.278 6.666.396 54 

2018 2.511.813 4.923.090 196 7.878.051 13.534.166 172 12.496.305 7.233.408 58 

 

Bakla dünyada en az yetiştiriciliği yapılan yemeklik tane baklagildir. 2014 yılından 

2018 yılına kadar üretim alanı ve miktarları bakımından ciddi bir değişim olmamıştır. Verim 

bakımından en yüksek değer 2017 yılında gözlenmiş ancak diğer yıllarda verim değerleri 

benzer şekilde seyretmiştir (Tablo 2). Dünyada en fazla bakla yetiştiren ülkeler sırasıyla Çin, 

Etiyopya ve Büyük Britanya’dır. Büyük Birtanya’da bakla verimi Çin ve Etiyopya’ya göre 

yüksektir. Ancak üretim alanının daha düşük olmasından dolayı 3. Sırada yer almaktadır (Tablo 

3). Son 5 yılda bezelye üretim alanı ve miktarları kıyaslandığında en yüksek bezelye üretimi 

16.179.523 ton ile 2017 yılında gerçekleşmiştir. 2014 yılından 2017 yılına kadar bezelye 

üretimi yaklaşım 4,5 milyon ton artış göstermiş, ancak 2018 yılında 13.534.166 tona düşmüştür.  

Üretim alanlarına bakıldığında son 5 yılda 6.781.954 hektardan 7.878.051 hektara 

çıkmıştır. Verim değerlerinde de artışlar gözlenmektedir. 2014 yılında 172 kg/da olan bezelye 

verimi 2016 yılında 200 kg/da’a yükselmiş ancak 2018 yılında 172 kg/da’a geri düşmüştür 

(Tablo 2). Üretim miktarının 2017 yılında yükselmesini verim artışı ve iklim koşullarına bağlı 

olduğu düşünülmektedir. En fazla bezlye üretimi yapan ülkeler Kanada, Rusya ve Çin’dir. 

Kanada bezelye verimi 250 kg/da ile dünya verim ortalamasının üzerindedir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Dünyada 2018 yılında yemeklik tane baklagillerin en fazla üretimi yapılan ülkelere ait üretim alanı, 

üretim miktarı ve verim değerleri (FAO, 2020) 

  Ülkeler Üretim alanı (ha) Üretim miktarı (ton) Verim (kg/da) 

Kuru fasulye 

Hindistan 13.545.518 6.220.000 46 

Myanmar 2.701.865 4.779.927 177 

Brezilya 2.837.697 2.915.030 103 

Nohut 

Hindistan 11.899.185 11.380.000 96 

Avustralya 1.075.136 998.231 93 

Türkiye 514.102 630.000 123 

Börülce 

Nijerya 2.853.097 2.606.912 91 

Nijer 5.889.677 2.376.727 40 

Burkina Faso 1.307.336 630.965 48 

Mercimek 

Kanada 1.499.400 2.092.136 140 

Hindistan 2.215.397 1.620.000 73 

ABD 290.560 381.380 131 

Bezelye 

Kanada 1.431.200 3.580.700 250 

Rusya 1.385.555 2.304.432 166 

Çin 1.000.094 1.525.476 153 

Bakla 

Çin 865.982 1.806.010 209 

Etiyopya 464.313 988.262 213 

Büyük Britanya  154.600 402.000 260 

 

Dünya börülce üretim alanları son 5 yılda ciddi bir artış göstermemiştir. Ancak verimin 

son 5 yılda 12 kg/da daha artmasıyla üretim miktarı 5.805.442 tondan 7.233.408 tona 

yükselmiştir (Tablo 2). Önemli börülce yetiştiricisi ülkeler sırasıyla Nijerya, Nijer ve Burkina 

Faso’dur. Nijerya’nın börülce verimi diğer iki ülkenin verim değerlerinin yaklaşık iki katı 

kadardır ve dünya börülce verim ortalamasının üzerindedir (Tablo 3). 

 

3.TÜRKİYE’DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİL YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU 

Türkiye’de en fazla yetiştiriciliği yapılan yemeklik tane baklagil nohuttur. Türkiye 

nohut 2019 yılı üretim miktarı bakımından dünyada 3. sırada yer almaktadır. Son 5 yılda 

Türkiye nohut üretim miktarı yaklaşık 200 bin ton artış göstererek 630.000 tona ulaşmıştır. 

Nohut verimi ise iklim koşullarına bağlı olarak son 5 yılda 129 kg/da’dan 122 kg/da’a 

düşmüştür (Tablo 4). Nohut verimi açısından Türkiye, dünya verim ortalamasının üzerindedir. 

Nohut yetiştiriciliği Türkiye’nin neredeyse tüm bölgelerinde yapılmaktadır (TÜİK, 2020) 

 Kuru fasulye dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan, Türkiye’de ise nohuttan sonra 2. 

sırada yetiştiriciliği yapılan yemeklik tane baklagildir. Türkiye kuru fasulye üretim miktarı 

2015 yılında 235.000 ton iken, 2019 yılında ise 225.000 tondur. Üretim miktarındaki bu azalış 

üretim alanlarının azalmasında kaynaklanmıştır. Verim son 5 yılda 251 kg/da’dan 253 kg/da’a 

yükselmiştir. En yüksek verim 2017 yılında gözlenmiş olup, 2018 yılından itibaren verim 

düşmüştür. Kuru fasulye verimi, dünya verim ortalamasının üzerindedir (Tablo 4). Kuru 
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fasulyenin en fazla üretiminin yapıldığı bölgeler Batı ve Orta Anadolu ile Akdeniz Bölgesi’dir 

(TÜİK, 2020). 

 

Tablo 4. Türkiye’de son 5 yılda nohut, kuru fasulye ve baklaya ait üretim alanı, üretim miktarı ve verim değerleri 

(TÜİK, 2020) 

  Nohut Kuru Fasulye Bakla 

Yıllar 
Üretim 

alanı (ha) 

Üretim 

miktarı (ton) 

Verim 

(kg/da) 

Üretim 

alanı (ha) 

Üretim 

miktarı 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

Üretim 

alanı (ha) 

Üretim 

miktarı 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

2015 357.222 460.000 129 93.543 235.000 251 2.883 6.260 217 

2016 351.687 455.000 129 88.548 235.000 265 2.751 6.280 228 

2017 392.673 470.000 120 89.678 239.000 267 2.912 6.847 235 

2018 514.102 630.000 123 84.786 220.000 259 2.529 5.903 233 

2019 517.785 630.000 122 88.899 225.000 253 2.312 5.484 237 

 

Türkiye bakla üretimi son 5 yılda düşüş göstermiştir. 2015 yılında 6.260 ton olan bakla 

üretimi 2019 yılında 5.484 tona gerilemiştir. Ancak verim 217 kg/da’dan 237 kg/da’a 

yükselmiştir. Üretimdeki azalma yetiştiricilik yapılan alanların azalmasından 

kaynaklanmaktadır (Tablo 4). Bakla ağırlıklı olarak Batı Marmara ve Ege Bölgesinde 

yetiştirilmektedir (TÜİK, 2020) 

 

Tablo 5. Türkiye’de son 5 yılda kırmızı mercimek ve yeşil mercimeğe ait üretim alanı, üretim miktarı ve verim 

değerleri (TÜİK, 2020) 

  Kırmızı Mercimek Yeşil Mercimek 

Yıllar Üretim alanı (ha) 
Üretim miktarı 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

Üretim alanı 

(ha) 

Üretim miktarı 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

2015 207.413 340.000 164 16.359 20.000 122 

2016 229.649 345.000 150 16.673 20.000 120 

2017 269.258 400.000 149 23.197 30.000 129 

2018 225.248 310.000 138 34.126 43.000 126 

2019 242.640 310.000 128 39.101 43.631 112 

 

 Türkiye’de hem kırmızı mercimek hem de yeşil mercimek üretilmektedir. Kırmızı 

mercimek genelde Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilmekte iken, yeşil mercimek 

genelde Orta Anadolu’da yetiştirilmektedir. Son 5 yılda kırmızı mercimek üretimi azalmıştır. 

2015 yılında 340.000 ton olan kırmızı mercimek üretimi, 2019 yılında 310.000 tona 

gerilemiştir. Üretim alanları artmasına rağmen, verimin düşmesi sebebiyle üretim miktarı 

azalmıştır (Tablo 5). Verimin düşmesinde birçok faktör etkili olmakla birlikte iklim faktörünün 

etkisi büyüktür. Buna karşın son 5 yılda yeşil mercimek üretimi artış göstermiştir. Yeşil 

mercimeğin üretim miktarının artmasında üretim alanlarının da genişlenmesinin etkisi 
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büyüktür. Kırmızı mercimekte olduğu gibi yeşil mercimekte de iklim ve çevre faktörlerinin 

etkisi ile verim düşüşü söz konusudur (Tablo 5). 

 

Tablo 6. Türkiye’de son 5 yılda bezelye ve börülceye ait üretim alanı, üretim miktarı ve verim değerleri (TÜİK, 

2020) 

  Bezelye Börülce 

Yıllar Üretim alanı (ha) 
Üretim miktarı 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

Üretim alanı 

(ha) 

Üretim miktarı 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

2015 1.112 3.125 281 1.600 1.609 101 

2016 1.088 2.919 268 1.808 1.860 103 

2017 942 2.673 284 1.413 1.511 107 

2018 907 2.603 287 1.355 1.443 106 

2019 781 2.193 281 1.308 1.392 106 

 

 Türkiye bezelye üretim miktarında son 5 yılda yaklaşık bin tonluk bir düşüş 

görülmüştür. 2015 yılında 3.125 ton olan bezelye üretimi, 2.193 tona düşmüştür. Verim ise 

birbirine yakın seyretmiştir. Üretim miktarındaki azalışın verim ile bir ilgisi olmayıp, 

yetiştiricilik yapılan alanların daralması ile alakalıdır (Tablo 6). Türkiye’de bezelye üretimi 

çoğunlukla Ege ve Marmara Bölgesi’nde yapılmaktadır (TÜİK, 2020). 

 Börülce üretim alanı ve miktarı son 5 yılda azalmıştır. Türkiye börülce verimi 5 yılda 

ise 101 kg/da’dan 106 kg/da yükselmiştir (Tablo 6). Börülce Türkiye’de ağırlıklı olarak Ege, 

Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nde üretilmektedir. 

 

4. YEMEKLİK TANE BAKLAGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Yemeklik tane baklagil yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarının başında diğer kültür 

bitkilerinin yetiştiriciliğinde olduğu gibi girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Üreticilerin 

üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla yeterince girdi kullanmamaları verimlilik ve kaliteyi 

düşürmektedir. Yemeklik tane baklagiller hastalık ve zararlılara karşı oldukça hassastırlar. 

Özellikle çiftçilerin girdi maliyetini düşürmek amacıyla hastalık ve zararlılarla mücadeleyi 

yapmama eğilimi göstermeleri de hastalık ve zararlılardan dolayı verimin ve kalitenin 

düşmesine neden olmaktadır. Örneğin ülke genelinde nohut için önemli bir hastalık olan 

antraknozun nohut yetiştirilen alanlarda bitkilerde ciddi verim kaybına ve kalite düşüşüne 

neden olduğu bilinmektedir. Yemeklik tane baklagillerde tane dökme sorunu da oldukça ciddi 

verim kayıplarına sebebiyet vermektedir. Özellikle mercimekte görülen tane kaybı sorunu 

çiftçilerin üretimden elde ettiği karlılığı da düşürmektedir.  
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 Arazi paylaşımı ile tarım işletmelerinin küçülmesi bitkisel üretimde bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Üreticilerin elde ettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri etkin bir 

pazarlama ağının bulunmaması da yetiştiriciliğin önündeki engellerden biridir. Farklı tarım 

ürünlerini yetiştiren bazı üreticilerin örgütlenmesinin yemeklik tane baklagil yetiştiriciliğinde 

görülmemesi de önemli bir sorundur. Çiftçiler yetiştiricilik yaparken yemeklik tane baklagil 

üretim tercihlerini ürünün o yıl ki fiyat durumuna bakarak karar vermesi ertesi yıl fazla ürün 

nedeniyle fiyatların düşmesi şeklinde durumlara neden olmakta ve üreticilerin karı düşüş 

göstermektedir. Bu durumla karşı karşıya kalan çiftçiler yemeklik tane baklagil üretimini 

bırakıp daha çok kar getiren ürünleri yetiştirmeye yönelmektedirler. 

 Bu sorunların önüne geçebilmek amacıyla ciddi tedbirlerin alınması gereklidir. Girdi 

maliyetlerinin düşürülmesi çiftçilerin üretim tercihlerinin yemeklik tane baklagillerden yana 

kullanmasında faydalı olacaktır. Maliyetler düştüğünde yetiştiriciler üretimin tüm 

basamaklarına gösterilmesi gereken özeni göstereceklerdir. Hastalık ve zararlılarla mücadele, 

bitki besleme sorunlarının çözümü gibi konularda harcama yapmaktan kaçınmayacaklardır. 

Yemeklik tane baklagillerde tane dökme sorununu çözmek amacıyla, tane dökmeyen çeşit ıslah 

çalışmalarına gerek önem verilmelidir. Türkiye’de araştırma enstitüleri ve üniversitelerin bir 

kısmında çalışan araştırıcılar tarafından yapılan ıslah çalışmaları teşvik edilmelidir. Arazilerin 

bölünmesiyle tarım işletmelerinin küçülmesinin önüne geçilmelidir. Arazi toplulaştırılması 

çalışmaları hızlandırılmalıdır. Boş bırakılan arazilerin yemeklik tane baklagil yetiştirilerek 

değerlendirilmelidir. Üreticilerin örgütlenerek birlikler kurulması ve devlet tarafından bu 

birliklerin desteklenmesi gereklidir. Türkiye’de çiftçileri hasat döneminde ithalat yapılmamalı 

ve çiftçilerin pazara etkin bir şekilde girebilmeleri teşvik edilmelidir. Toprak Mahsulleri Ofisi 

2018 yılından beri tekrar yemeklik tane baklagil alımına başlamıştır. Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. de 2020 yılı itibariyle tahıl ve baklagil alımına başlamış olup çiftçilerin ürünlerini 

pazarlayabilmeleri için yeni bir imkân tanınmıştır. Bu tür imkânların ve alımların artırılması 

yemeklik tane baklagil yetiştiriciliğinin artırılmasında büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 

bitkisel üretimde çiftçileri yönlendirebilecek, tarım alanlarının ve üretim imkanlarının optimum 

kullanımıyla karlılığı artırırken, doğal dengenin de bozulmadan sürdürülebilirliğinin 

sağlanması açısından Ziraat Mühendislerinin danışmanlık yapması devlet tarafından 

sağlanmalıdır. Alınacak önlemler ve yapılacak bu uygulamalar ile yemeklik tane baklagil 

yetiştiriciliğinin artırılabileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Yağlı tohumlu bitkiler içerdikleri yağ, protein, karbonhidrat, vitamin, mineral maddeler, yağ 

asitleri ve antioksidanlardan dolayı insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip 

olmaktadır. Yağlı tohumlu bitkilerin çok yönlü kullanım alanı bulunmaktadır. Bitkisel kökenli 

yağlardan bio-dizel ve sanayide ham madde olarak kullanılmaktadır. Tohumları işlenerek yağ 

elde edilen bitkilerin başında soya, ayçiçeği, susam, yerfıstığı, kolza, aspir,  hintyağı, haşhaş, 

keten, kenevir, jojoba, mısır (mısır özünden), zeytin, palm ve hindistan cevizi gelmektedir. 

Dünyada 2000 li yıllarda yağlı tohum üretim miktarı 318 milyon ton iken 2018 yılında yağlı 

tohum üretim miktarı 600 milyon tona yükselmiştir. Türkiye’de 2000 li yılların başında yağlı 

tohum üretim miktarı 2.253.448 ton iken, 2019 yılı yağlı tohum üretim miktarı 3.985.412 tona 

yükselmiştir. Dünyada yağlı tohum üretim alanının yaklaşık % 30’ unu oluştururken, 

Türkiye’de ise yaklaşık % 4’ ünü oluşturmaktadır. Artan nüfusla birlikte Türkiye’de tüketilen 

yağ miktarı ve yağlı tohumlara talep her geçen gün artmaktadır. Ancak Türkiye’de yağlı tohum 

üretim miktarı tüketim miktarını karşılayamamaktadır. Bu durum Türkiye’de yağ açığını, yağlı 

tohum ithalat miktarını ve ödenen döviz miktarını artırmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Yağlı tohumlu bitkiler, yağlı tohum üretimi, bitkisel yağ, yağ açığı 
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THE SITUATION OF OIL SEED CULTIVATION IN THE WORLD AND TURKEY 

IN THE 2000'S 

 

 

ABSTRACT 

Plants with oil seeds have an important place in human and animal nutrition due to the oil, 

protein, carbohydrate, vitamins, mineral substances, fatty acids and antioxidants they contain. 

Oilseed plants have versatile uses. It is used as a raw material in the industry and biodiesel from 

vegetable oils. At the beginning of the plants where oil is obtained by processing the seeds; 

soybean, sunflower, sesame, peanut, rape, safflower, castor oil, poppy, flax, hemp, jojoba, corn 

(from corn germ), olive, palm and coconut. While the oilseed production amount was 318 

million tons in the 200s in the world, the oilseed production amount increased to 600 million 

tons in 2018. The amount of oilseed production in the early 2000s Turkey was 2.253.448 tons, 

2019, oilseed production quantity has increased to 3.985.412 tons. World oilseed production 

area of about 30% of creating, in Turkey constitute about 4% of. Increased demand for 

population with the amount of fat consumed and oilseeds in Turkey is increasing every day. 

However, the amount of total consumption does not meet the oilseeds production in Turkey. In 

this case, open the oil in Turkey, imports of oilseeds and increase the amount paid in foreign 

currency. 

 

Keywords: Oilseed crops, oilseed production, vegetable oil, oil shortage 
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GİRİŞ 

Dünyada git gide artan nüfus ve birçok ülkede görülen yiyecek sıkıntısı insanların suya 

ve toprağa olan ihtiyacını daha da artmaktadır. Tarım alanlarında birim alandan daha fazla ürün 

elde etme zorunluluğu dünyaca kabul edilen bir olgu haline gelmiştir. Bitkisel ve hayvansal 

kökenli yağlar beslenmede temel maddelerden olup, ayrıca dünya nüfusundaki artış, bu yağlara 

olan talebi de hızla artırmaktadır. Bitkisel ve hayvansal kökenli olan yağlar temel besin 

maddelerinden olup, insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olmakta ve yaşamsal 

faaliyetleri sürdürülebilmesi için gerekli olmaktadır.  

Yağlı tohumlu bitkilerden elde edilen yağlar, enerji kaynağı olmalarının yanında, A, D, 

E ve K gibi yağda eriyen vitaminleri içermeleri, vücut için gerekli olan ancak sentezlenemeyen 

temel yağ asitlerinin kaynağı olmaları, tokluk hissini artırarak acıkmayı geciktirmeleri, 

organları dış etmenlere karşı korumaları, yemeklere lezzet ve tat vermeleri ile diyetlerde ayrı 

bir öneme sahiptir (Nas ve ark., 1992). 

Dünyada tek ve çok yıllık birçok yağlı tohumlu bitkiler yetiştirilmektedir. Tek yıllık 

olan yağlı tohumlu bitkilerin başında; Ayçiçeği, Çiğit, Soya, Yerfıstığı, Susam, Kolza, Aspir, 

Haşhaş ve Hintyağı, çok yıllık bitkilerin başında; Zeytin, Hindistan cevizi (coco) ve Hurma 

(palm) gelmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı yağlı tohumlu bitkilerin 

hemen hemen hepsi başarı ile yetiştirilebilmektedir. 

Yağlı tohumlu bitkilerden elde edilen yağlar, gıda dışında sanayide çok farklı amaçlarda 

kullanılmaktadır. Bu yağların en yaygın olarak kullanıldığı sanayi kollarının başında; sabun, 

şampuan, deterjan, kumaş boyaları, kozmetik ürünleri, ilaç, inşaat malzemeleri, zirai ilaç, 

dezenfektan, plastik, kâğıt, tutkal, matbaa mürekkebi ve cam macunu üretimi gibi sanayiler 

gelmektedir (Arıoğlu 2014). 

Ayçiçeği hemen her bölgemizde rahatlıkla yetiştirilebilen ve tohumunda yüksek oranda 

kaliteli yağ bulunan, ekim alanı, üretimi ve yağ üretimi bakımından ülkemizde ilk sırada yer 

alan önemli bir yağ bitkisidir. Ayçiçeği, yüksek ve kaliteli yağ içeriği (% 40-50) nedeniyle 

bitkisel ham yağ üretimi bakımından Dünyada ve Türkiye’de önemli bir yağ bitkisidir (Öztürk 

ve ark., 2008). Ayçiçeği yağı; içerdiği çoklu doymamış yağ asitleri oranının yüksek (% 69), 

doymuş yağ asitleri oranının ise düşük (% 11) olması nedeniyle, beslenme değeri en yüksek 

olan bitkisel yağlardan birisidir. Ayçiçeği yağı, sıvı olarak yemeklerde ve kızartmalarda yaygın 

olarak kullanılmakta; diğer bitkisel yağlarla karıştırılarak yemeklik ve sofralık margarin 

yapılarak da tüketilmektedir. Bugün, Ayçiçeği yağ, sabun ve boya sanayinde 

değerlendirilmekte, sapları da yakacak olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ayçiçeği çerezlik olarak 

da tüketilmekte olup, dünya ayçiçeği üretiminin % 2,6’sı çerezlik olarak tüketilmektedir. 
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Türkiye’de ise ayçiçeği üretiminin % 12’si çerezlik olarak tüketilmektedir.  Dünyada ayçiçeği 

yağını en çok kullanan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Türkiye’de ayçiçeği yağı tüketimi yıllık 

yaklaşık olarak 900 bin tondur. Ancak ülke mahsulünden elde edilen ayçiçeği yağı ise yıllık 

yaklaşık olarak 400 - 450 bin ton olmaktadır (Anonim, 2018). Ortaya çıkan bu açık ithalat ile 

karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle ayçiçeği, ülkemizin önemli ithal kalemlerinden biri 

olup, Türkiye, Avrupa Birliği’nden sonra en büyük ithalatçı ülke konumundadır. Ayçiçeği 

yıllara göre değişen, yıllık 1 milyon tonluk ham yağ ithalatının önüne geçebilmek ve yağ 

açığımızı kapatmak için üretebileceğimiz en önemli yağ bitkisidir. 

Soya fasulyesi, besin değeri ile içerdiği mineral ve vitaminler açısından oldukça 

zengindir. İçeriğinde yüksek miktardaki protein yanında soya fasulyesi lif, kalsiyum ve 

magnezyum bolca bulunmaktadır. Tohumlarında % 18-24 yağ, % 35- 42 protein, % 30 

karbonhidrat ve % 5 oranında da mineral, çok sayıda vitamin ve değerli aminoasitler içeren ve 

toprağa organik madde ile azot sağlayan bir bitki olan soya fasulyesi ülkemizde hem ana ürün 

hem de ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir (Arıoğlu, 2014). 

Soya ve yerfıstığı baklagil bitkisi oldukları için, köklerinde yaşayan Rhizobium 

bakterileri sayesinde havanın serbest azotunu toprağa bağlarlar. Böylelikle hem kendi 

gereksinimleri olan azot miktarını karşılarlar, hem de kendisinden sonra ekilecek bitkilere 

organik madde ve azotça zengin bir toprak bırakmış olurlar (Arıoğlu 2014). 

Ülkemizde tarımı ve yararlanılması bakımından yakın bir geçmişi olan kolza, dünyanın 

en eski yağ bitkilerinin başında gelmektedir (Arıoğlu 1999). Kanada ve Avrupa ülkelerinde 

ıslah edilmiş erüsik asitsiz, yağ ve protein oranı yüksek yeni kolza çeşitleri kanola ismiyle 

ekilmektedir. Kolzadan elde edilen bitkisel yağ besin değeri ve içeriği bakımından kalitesi 

yüksek olup, dünya kolza üretiminin önemli bir kısmı insan beslenmesinde kullanılmaktadır. 

Kolza bitkisi toprak ve iklim koşulları bakımından fazla seçici olmadığı için ziraatı bütün 

Dünya’da yapılabilmektedir. Kolzanın yağı alınan tohumlarından oluşan küspesi, proteince 

zengin bir yem kaynağıdır (Toker ve ark. 1998). Küspesi ise soya küspesinden sonra yemde 

protein kaynağı olarak en yaygın kullanılan ham maddelerden birisidir. Tohumlarındaki yağı 

çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspesi % 29.5-57.5 arasında protein içerdiğinden değerli bir 

hayvan yemidir. Kolza yağı yemeklik yağ olarak kullanılmasının dışında, özellikle son yıllarda 

biodizel üretiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde ekim alanları ve biodizel 

üretimi hızlı bir şekilde artmaktadır. Bitkisel yağlar gıda dışında en yüksek miktarda biodizel 

üretiminde kullanılmaktadır. Dünya’da biodizel üretmek için kullanılan toplam yağın % 84’ü 

ise kolzadan elde edilmektedir (Tickel 2000). 
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Susam tohumlarının % 50 – 60 aralığında yağ içermektedir (Yermanos ve ark., 1972). 

Susam yağında diğer bitkisel yağlardan farklı olarak her birinin oranı yaklaşık % 35- 45 

aralığında değişen oleik ve linoleik asitlerini barındırmaktadır (Liu ve ark., 1992). Ayrıca, 

sesamin (% 0.5-1.5) ve sesamolin (% 0.3-0.5) gibi ikincil maddelerden dolayı susam yağı 

oksitlenmeye karşı son derece dirençlidir (Salunkhe ve ark., 1991). Özellikle sesamin kan 

kolesterol seviyelerini düşürmede çok etkilidir. Susam yağının özelliklerinden birisi de 

tokoferol içeriğidir. Susam yağında toplam tokoferol miktarı 294-528 mg/kg arasında değişim 

göstermektedir (Yoshida ve Takagi, 1997). Yağda eriyebilen en güçlü doğal antioksidanlar olan 

tokoferoller, hem yağın vitamin E olarak besleme değerini hem de sesamin ve sesamolin gibi 

antioksidan değerini artırmaktadır. Ancak susamın sayılan bütün bu kalite özelliklerine rağmen 

ülkemizde yapılan susam üretimi tüketimi karşılayamamaktadır. 

Aspir tek yıllık bir bitki olup hem yazlık hem de kışlık olarak ekilebilmektedir. Bu 

bitkinin eski çeşitlerinde yaklaşık % 25-27 yağ bulunurken, yeni çeşitlerin geliştirilmesiyle 

birlikte bu oran % 46-47’ye kadar yükseltilmiştir (Şakir ve Başalma, 2005). Yağı, daha çok 

doymamış yağ asitlerinden linoleik asit bulundurması nedeniyle yağ bitkileri arasında önemli 

bir yere sahiptir. Aspir bitkisi diğer yağlı tohumlu bitkilere nazaran iklim ve toprak seçiciliği 

daha az olmaktadır. 

Yerfıstığı tohumları % 50’ye yakın yağ içermektedir. Yağında bulunan doymamış yağ 

asitlerinden oleik asit % 40-65 ve linoleik asit % 20-40 arasında, doymuş yağ asitlerinden 

palmitik asit ortalama % 7 ve stearik 3 asit % 5 oranında bulunur. Yerfıstığı yağında bulunan 

antioksidan bir madde olan tokoferol nedeniyle yağının raf ömrü oldukça uzundur. Yerfıstığı 

yağı ayrıca kozmetik ve farmasötik ürünlerin elde edilmesinde, boya, sabun, biyodizel 

üretiminde faydalanılmaktadır (Baydar, 2008). 
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Çizelge 1. Dünyada 2000’ li yılların başından günümüze yağlı tohumlu bitkilerim ekim alanı 

(hektar) 

Yıllar Soya  Yerfıstığı  Ayçiçeği Susam  Aspir  Kolza  

2000 74307776 23205413 21160524 7509069 837808 25857945 

2001 76763012 23082237 17907277 6885129 813893 22722617 

2002 78930501 22864571 19579671 6258039 696352 22985009 

2003 83600947 22834812 23603726 6999704 849410 23506606 

2004 91629138 23586861 21544521 7408812 926939 24998701 

2005 92573297 24125913 23188201 7312521 804485 27954515 

2006 95334564 21577112 24236442 7671221 705824 27211678 

2007 90188422 22758233 21476368 7126834 753910 29466607 

2008 96379847 24259884 25323582 7485704 763876 30092725 

2009 99314345 24152198 24342219 7874597 823533 31637591 

2010 102767895 26141636 23069536 8221458 834835 32095751 

2011 103757978 25100131 25649159 8394513 804102 33775641 

2012 105367817 25562997 25070996 8536217 968587 34752103 

2013 111108597 27256429 26160200 10064158 896898 36464662 

2014 117745021 27313211 25256077 11166789 896458 36356103 

2015 120900547 26416731 25470824 10035556 1056471 34421233 

2016 121640061 27248916 26251231 10302204 1173258 32780332 

2017 123893950 28210684 26525557 10498412 967742 35591995 

2018 124921956 28515387 26668101 11743382 694830 37579575 

 

Çizelge 1’de Dünyada soya, yerfıstığı ayçiçeği susam ve kolza bitkilerin ekim alanı 

2000’lerin başından günümüze doğru artarken aspir bitkinin ekim alanında aynı randıman 

sağlanmamış hatta genel itibari ile düşüş göstermektedir. Üretim miktarlarına baktığımızda da 

durum aynı şekildedir (Çizelge 2). 

Çizelge 3’te Türkiye’de soya, yerfıstığı, ayçiçeği, aspir ve kolza bitkilerin ekim alanı 

2000’lerin başından günümüze doğru artarken susam bitkisinin ekim alanında aynı şekilde artış 

sağlanmamıştır. Genel itibari ile susam bitkisinin ekim alanında düşüş görülmektedir. Üretim 

miktarlarına baktığımızda da durum aynı şekildedir (Çizelge 4). 
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Çizelge 2. Dünyada 2000’ li yılların başından günümüze yağlı tohumlu bitkilerim üretim 

miktarı (ton) 

Yıllar Soya Yerfıstığı Ayçiçeği Susam Aspir Kolza 

2000 161308383 34789446 26549692 2859283 624740 39552373 

2001 177020743 35816504 20577585 3057028 559181 35975313 

2002 180950733 32932640 24574710 2809010 525737 35313588 

2003 190573528 36239370 27606165 3092590 681807 35874687 

2004 205548134 36414017 26141755 3358468 635879 46441491 

2005 214542761 38560227 30776515 3400701 582955 49889679 

2006 221558922 33414527 31798512 3600801 539737 48661373 

2007 219793075 37509040 26491052 3631014 631693 50573120 

2008 231223485 38755684 36295910 3726669 638421 56873223 

2009 223380802 37355639 32832685 3866309 664146 62208711 

2010 265088429 43482217 31453168 4322073 664723 59849890 

2011 261601653 40871030 40135560 4712547 678278 62789331 

2012 241337218 42009042 36607616 5406876 843990 62720573 

2013 277672608 46419116 45295578 6007159 721634 73096861 

2014 306348530 45598502 42584095 6538281 732412 74456594 

2015 323306702 44219515 44315093 5985974 826596 70205656 

2016 335613801 44543757 47401997 5333616 949336 68113132 

2017 353026796 47441071 47963715 5776602 738477 76374698 

2018 348712311 45950901 51954777 6015573 627653 75001457 

 

Çizelge 3. Türkiye’de 2000’ li yılların başından günümüze yağlı tohumlu bitkilerim ekim alanı 

(dekar) 
Yıllar Soya Yerfıstığı Ayçiçeği Susam Aspir Kolza 

2000  150 000  283 000 5 420 000  509 000   300   820 

2001  170 000  270 000 5 100 000  500 000   350  2 900 

2002  255 000  330 000 5 500 000  480 000   400  5 500 

2003  270 000  280 000 5 450 000  440 000  2 500  28 000 

2004  140 000  260 000 5 500 000  430 000  1 650  17 000 

2005  86 000  258 500 5 660 000  424 500  1 730  7 000 

2006  119 186  226 900 5 854 000  399 393  4 305  53 898 

2007  86 747  259 423 5 546 778  297 807  16 941  106 830 

2008  94 444  248 376 5 800 000  292 236  54 021  281 000 

2009  105 210  253 345 5 840 000  280 916  215 237  327 767 

2010  234 727  274 500 6 414 000  318 242  135 000  312 496 

2011  264 209  254 711 6 557 000  266 455  131 668  268 298 

2012  315 990  373 881 6 046 160  292 063  155 918  295 421 

2013  432 600  359 428 6 097 839  248 070  292 920  311 272 

2014  343 178  333 289 6 574 576  263 496  443 050  321 330 

2015  367 323  377 729 6 853 174  280 887  431 071  350 817 

2016  381 804  422 444 7 201 081  289 332  395 710  354 530 

2017  316 695  419 495 7 796 217  280 316  273 762  165 195 

2018  328 483  443 342 7 344 651  259 858  246 932  378 456 

2019  352 947  424 211 7 526 318  248 604  158 601  525 146 

Ayçiçeği ekim alanı (yağlık + çerezlik) toplam verilmiştir. 
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Çizelge 4. Türkiye’de 2000’ li yılların başından günümüze yağlı tohumlu bitkilerim üretim 

miktarı (ton) 
Yıllar Soya  Yerfıstığı  Ayçiçeği Susam  Aspir  Kolza  

 Soybean Groundnut  Sunflower  Sesame  Safflower  Rapeseed  

2000   44 500  78 000  800 000  23 800   18   187 

2001   50 000  72 000  650 000  23 000   25   650 

2002   75 000  90 000  850 000  22 000   25  1 500 

2003   85 000  85 000  800 000  22 000   170  6 500 

2004   50 000  80 000  900 000  23 000   150  4 500 

2005   29 000  85 000  975 000  26 000   215  1 200 

2006   47 300  77 454 1 118 000  26 545   395  12 615 

2007   30 666  86 409  854 407  20 010  2 280  28 727 

2008   34 461  85 274  992 000  20 338  7 068  83 965 

2009   38 442  90 081 1 057 125  21 036  20 076  113 886 

2010   86 540  97 310 1 320 000  23 460  26 000  106 450 

2011   102 260  90 416 1 335 000  18 000  18 228  91 239 

2012   122 114  122 780 1 370 000  16 221  19 945  110 000 

2013   180 000  128 265 1 523 000  15 457  45 000  102 000 

2014   150 000  123 600 1 637 900  17 716  62 000  110 000 

2015   161 000  147 537 1 680 700  18 530  70 000  120 000 

2016   165 000  164 186 1 670 716  19 521  58 000  125 000 

2017   140 000  165 330 1 964 385  18 410  50 000  60 000 

2018   140 000  173 835 1 949 229  17 437  35 000  125 000 

2019   150 000  169 328 2 100 000  16 893  21 883  180 000 

Ayçiçeği üretim miktarı (yağlık + çerezlik) toplam verilmiştir. 

 

Genel itibari ile Dünyada ve Türkiye’de yağlı tohumlu bitkilerin üretim durumuna 

baktığımızda artış olduğu görülmektedir. Ancak üretim miktarları yağlı tohumlu bitkilere olan 

talebi karşılayamamaktadır. 

Türkiye’de son yıllarda bitkisel yağ tüketimi, nüfus artışıyla beraber artış göstermiştir. 

Ülkemiz iklim ve toprak özelliklerine bakıldığında, sahip olduğumuz verimli topraklara, yağlı 

tohumlu bitkilerin üretimi için büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, yağ ihtiyacını 

karşılayacak seviyelerde üretim gerçekleştirilememektedir. Ancak oluşan bitkisel yağ açığı 

ithalat yoluyla kapatılmaya çalışılmaktadır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yağlı tohumlu bitkiler üretiminin yeterli olmadığı ülkemizde, bitkisel yağ bakımından 

dışa bağımlılığımızın azaltılması, ülke topraklarının en verimli şekilde kullanılarak ülke 

ekonomisine katkısının arttırılması ve aynı zamanda çiftçinin gelirinin yükseltilmesi için, iklim, 

toprak şartları ve münavebe sistemlerine uygunluğu yönünden en önemli aday bitkilerden birisi 

kolzadır. Kolza bitkisinin yazlık ve kışlık varyetelerinin bulunması, birim alandan yüksek verim 

sağlanması ve tohumlarında yağ oranının yüksek olması, ekiminden hasadına kadar bütün 
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yetiştirme tekniğinin mekanizasyona uygun olması üstün bir yağ bitkisi olduğunu 

göstermektedir. Üretim masrafları diğer ürünlerin birçoğuna göre azdır. Tarımı kolay, ekstra 

bir yatırım gerektirmeyen bir bitki olduğundan dolayı kolza bitkisi alternatif olarak üretimi 

yapılmalıdır. 

Aspir, yetişme isteği bakımından diğer yağ bitkilerine göre daha az seçici bir bitkidir. 

Soğuğa ve kurağa karşı yüksek tolerans göstermesi sayesinde kuru tarım alanlarını, tuzluluğa 

karşı tolerans ve yabancı otlara karşı olan rekabet avantajları sayesinde de sulu tarım alanlarında 

değerlendirilebilecek en önemli bitkilerden birisidir. Bu sayede nadas alanlarının 

değerlendirilmesi için  aspir bitkisinin üretiminin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Dünyada susam üretim miktarı artarken ülkemizde her geçen gün azalmaktadır. Ancak 

ülkemizde susamın kullanım alanının çok geniş olmasından dolayı susama olan talep her geçen 

gün artmaktadır. Susama olan talep ithalat yoluyla karşılanmaktadır, buda bizi dışa bağımlı hale 

getirmektedir. Ayrıca susam ithalatı için ödenen döviz miktarı artmaktadır. Bu durumun önüne 

geçebilmek için susam üretimi için çiftçilerin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Artan nüfusla birlikte Türkiye’de tüketilen yağ miktarı ve yağlı tohumlara talep her 

geçen gün artmaktadır. Ancak, Türkiye’de yağlı tohum üretim miktarı tüketim miktarını 

karşılayamamaktadır. Bu durum Türkiye’de yağ açığını, yağlı tohum ithalat miktarını ve 

ödenen döviz miktarını artırmaktadır. Artan talebi karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltabilmek 

için yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. Susuz ve nadas 

alanlarının değerlendirilmesi için bu gibi alanlara aspir ve kolza üretiminin yapılması 

gerekmektedir. Yağlı tohumlu bitkiler bakım ve sulama ile verim - kalite arttığından ayrıca 

insan beslenmesinde önemli olan bu bitkilerin üretiminin de sağlanması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, endometritisli ratlarda borik asit tedavisinin canlı ağırlık, yem ve su tüketimi 

üzerine etkisi araştırılmıştır. Kontrol: Ratlara hiçbir uygulama yapılmadı. Endo: Endometritis 

oluşturuldu. Bor: Ratlara sadece borik asit verildi. Endo + Bor: Endometritis yapılan ratlara 

borik asit verildi. Denemenin 4. gününden itibaren ratların vücut ağırlıkları, yem ve su 

tüketimleri kaydedildi. Tüm gruplarda günler arasında ratların vücut ağırlıkları açısından fark 

bulunmadı (p>0,05). Yem tüketimine bakıldığında, Endo grubunda 2. günden sonra belirgin bir 

düşüş gözlendi (p<0,01), ancak sonraki günlerde değişiklik saptanmadı (p>0,05). Bor grubunda 

deneme günleri arasında yem tüketiminde bir fark olmadığı görülürken (p>0,05), Endo + Bor 

grubunda 2. günden sonra düşüş gözlendi (p<0,001). Su tüketiminde ise Endo grubunda 1. 

günden itibaren düzenli olarak azalma (p<0,001), Bor grubunda ise ilk üç günde düzenli bir 

düşüş (p<0,01), 3. günden sonra herhangi bir farklılık gözlenmedi (p>0,05). Endo + Bor 

grubunda su tüketimi 3. günden itibaren önemli bir düşüş kaydedildi (p<0,01). Sonuç olarak, 

enflamasyona bağlı olarak yem ve su tüketiminde azalma gözlemlendi ve endometritisli ratlara 

uygulanan borik asit tedavinin bir göstergesi olarak yem ve su tüketimini düzenleyici bir etkiye 

sahip olduğu gözlemlendi. 

Anahtar Kelimeler: Bor, rat, endometritis, yem ve su tüketimi 
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THE EFFECT OF BORIC ACID TREATMENT ON FEED AND WATER 

CONSUMPTION IN RATS WITH ENDOMETRITIS 

 

  

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the effect of boric acid (BA) treatment on live weight, feed and water consumption 

in rats with endometritis was investigated. Control: No treatment was given to the rats. Endo: 

Between the 0th and 4th days of the trial, progesterone was administered at a daily subcutaneous 

dose of 16 mg/kg. E. coli was administered intravaginally at a dose of 50 μL, 1×105 cfu/rat on 

the 3rd day. Boron: From the 4th day of the trial, BA was administered as intraperitoneal at a 

dose of 50 mg/kg for 7 days. Endo+Bor: From the 4th day of the trial (after experimental 

endometritis such as Endo group), BA was applied as intraperitoneal at a dose of 50 mg/kg for 

7 days. From the 4th day of the trial, body weight of the rats, their feed and water consumption 

were recorded. There was no difference in body weight of rats between the days in all groups 

(p>0.05). Considering the feed consumption, a significant decrease was observed in the Endo 

group after the 2nd day (p<0.001), but there was no change in the following days. In the Boron 

group, there is no difference in feed consumption between trial days. A decrease was observed 

in the Endo+Bor group after the 2nd day (p<0.01). Water consumption in the Endo group 

decreased regularly from the 1st day (p<0.001). While a regular decrease was noted in the Boron 

group in the first three days (p<0.01), no difference was observed after the 3rd day (p>0.05). A 

significant decrease was noted in the Endo+Bor group from the 3rd day (p<0.01). In conclusion, 

a decrease in feed and water consumption was observed due to inflammation, and BA 

administered on rats with endometritis was found to have a regulating effect on feed and water 

consumption as an indicator of treatment. 

 

Keywords: Boron, rat, endometritis, feed and water consumption 
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GİRİŞ  

Endometritis, postpartum süreçte hayvanlarda infertiliteye neden olan pelvik 

inflamatuar hastalığın bir bileşeni olarak görülür (Demirel vd., 2019). Endometritisler doğum 

sonrası uterusun bakteriyel eliminasyonu aşamasındaki sancılı periyodun verimli bir şekilde 

atlatılamamasının yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Endometritis olgularında sadece 

infertiliteye değil, aynı zamanda yem ve su tüketimini etkileyerek verim performansını düşürüp 

döl verim parametrelerinde azalma ile birlikte ciddi ekonomik kayıplara neden olur. 

Hayvanlarda endometritis probleminde en sık karşılaşılan etiyolojik ajanlar Escherichia coli, 

Trueperella pyogenes, Fusobacterium necrophorum ve Staphylococcus aureus'tur (Cohen vd., 

2002; Ness & Brooks-nelson, 2000; Wiesenfeld & Paavonen, 2010). 

Bor tekstil, savunma, tarım, cam, seramik gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra 

ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır. Özellikle sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar ile borun 

bu alandaki etkinliği ortaya konulmaktadır. Bor kaynaklarının ülkemizde yoğun olması bu 

maddenin sağlık açısından özellikleri üzerinde durulması hem bilime hem de milli 

değerlerimizi ön plana çıkaracağı düşünülmektedir. Borik asitin güçlü bir antimikrobiyal 

özelliği ile sindirim sistemini düzenleyici etki gösterdiğini belirten çalışmalar mevcuttur (Kuru 

& Yarat, 2017). Ayrıca bor madeninden son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

salgınında da kullanılabilen el ve cilt kullanıma uygun olacak şekilde üretilmiş dezenfektanlar 

bizlerin kullanımına sunulmuştur.  

Yapılan bu çalışmada borik asit tedavisinin endometritisli ratlarda canlı ağırlık ile yem 

ve su tüketimi üzerine etkisi araştırıldı. 

MATERYAL ve METOT 

Çalışma süresince gruplardaki ratlara pelet yem ve içme suyu ad libitum olarak 11 gün boyunca 

verildi.  

Grup I (Kontrol): Bu gruptaki ratlara rutin beslemenin dışında herhangi bir uygulama 

yapılmadı. 

Grup II (Endo, E. coli + P4): Çalışmanın 0 ve 4. günleri arasında ratlara günlük subkutan 16 

mg/kg dozunda progesteron (P4) uygulandı. Üçüncü gün 50 μL, 1 × 105 cfu/rat dozunda E. coli 

intravaginal olarak uygulandı. 

Grup III (Bor, Borik asit): Çalışmanın 4. gününden itibaren 7 gün 50 mg/kg dozunda borik asit 

i.p. olarak uygulandı. 

Grup IV (E. coli + P4 + Borik asit): Çalışmanın 0 ve 4. günleri arasında ratlara günlük subkutan 

16 mg/kg dozunda P4 uygulandı. Üçüncü gün 50 μL, 1 × 105 cfu/rat dozunda E. coli intravaginal 
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olarak uygulandı. Çalışmanın 4. gününden itibaren 7 gün 50 mg/kg dozunda borik asit i.p. 

olarak uygulandı. 

Çalışmanın 4. gününden itibaren hayvanların canlı ağırlıkları ile yem ve su tüketimleri kayıt 

altına alındı. Tüm analizler (GLM ve Two Way Anova) GraphPad 8.1 (San Diego, CA, ABD) 

programı kullanılarak gerçekleştirildi. Deneysel olarak 0,05'lik bir p değeri, çalışma boyunca 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

Çalışma sonucunda elde edilen canlı ağırlık, yem ve su tüketiminin günlere bağlı değişimleri 

sırasıyla Şekil 1, 2 ve 3’de sunulmuştur. 

 

 

Şekil 1: Endometritisli  ratlarda borik asit tedavisi sonrasında canlı ağırlık değişimi. Gruplar 

arasında canlı ağırlık artışı bakımından istatistiksel bir fark oluşmamıştır (p>0,05). Kontrol: 

Herhangi bir uygulama yapılmayan grup, Endo: E. coli ve progesteron uygulanan grup, Bor: 

Borik asit uygulanan grup, Endo + Bor: E. coli, progesteron ve borik asit uygulanan grup.  

 

Şekil 2: Endometritisli ratlarda borik asit tedavisi sonrasında yem tüketiminin değişimi. Endo 

grubunda (p<0,001) 3. günde, Endo + Bor grubunda 2. günden önemli bir azalma, 

belirlenmiştir. Kontrol: Herhangi bir uygulama yapılmayan grup, Endo: E. coli ve progesteron 

uygulanan grup, Bor: Borik asit uygulanan grup, Endo + Bor: E. coli, progesteron ve borik asit 

uygulanan grup.  
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Şekil 3: Endometritisli ratlarda borik asit tedavisi sonrasında su tüketiminin değişimi. Endo 

grubunda 1. günden itibaren (p<0,001), Bor grubunda ilk üç günde (p<0,01), Endo + Bor 

grubunda 3. günden itibaren (p<0,01) azalma gözlenmiştir. Kontrol: Herhangi bir uygulama 

yapılmayan grup, Endo: E. coli ve progesteron uygulanan grup, Bor: Borik asit uygulanan grup, 

Endo + Bor: E. coli, progesteron ve borik asit uygulanan grup.  

 

Ratların canlı ağırlıklarında tüm gruplarda günlere bağlı değişimde istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunamamıştır (p>0,05).  

Yem tüketimine bakıldığında Endo grubunda 2. günden sonra önemli bir azalma belirlenmiş 

(p<0,001) fakat daha sonraki günlerde değişiklik görülmemiştir. Bor grubunda ise yem 

tüketiminde günler arasında fark bulunmaktadır. Endo + Bor grubunda 2. günden itibaren 

azalma belirlenmiştir (p<0,01).  

Su tüketiminde Endo grubunda 1. günden itibaren düzenli bir şekilde su tüketimi azalmıştır 

(p<0,001). Bor grubunda ilk üç günde düzenli azalma tespit edilirken (p<0,01), 3. günden sonra 

herhangi bir farklılık görülmemiştir (p>0,05). Endo + Bor grubunda 3. günden itibaren anlamlı 

azalma gözlenmiştir (p<0,01). 

TARTIŞMA 

Endometritis, genital kanalda yaygın olarak E. coli, Trueperella pyogenes, 

Fusobacterium necrophorum ve Staphylococcus aureus’un sebep olduğu mikrobiyal bir yaygın 

postpartum problemlerinden biridir. Özellikle çiftlik hayvanlarında doğum sonrası süreçte 

kontaminasyonlarla birlikte insidensi yükselmektedir. Endometritis bir uterus problemidir ve 

endometriyum yangılı/hastalıklı olduğu için doğum-yeniden gebe kalma aralığının uzamasına, 

ovaryum siklik aktivitesinin başlamasında aksaklıklara neden olduğu için tedavi masrafları 

haricinde ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Endometritis tedavisinde birçok yöntem 

geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Günümüzde organik hayvancılığın ön plana 

çıkmasıyla birlikte alternatif tedavi arayışları hız kazanmıştır. Çiftlik hayvanlarında et ve sütte 
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kalıntı problemlerinden dolayı endometritis gibi hastalıklarda kullanılabilecek maddenin 

seçiminde oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Borik asitin, antimikrobiyal etkisi ve 

sindirim sistemi düzenleyici özelliği yapılan çalışmalar ile ön plana çıkan alternatif bir 

maddedir. 

Yapmış olduğumuz çalışmada Bor grubunda canlı ağırlık ve yem tüketiminde fark 

bulunmamışken, Endo grubunda ise yem tüketiminde azalma tespit edilmiştir. Bu azalmanın 

enfeksiyona bağlı şekilleneceği düşünülmektedir. Mevcut çalışma ile uyumlu olarak farklı 

hayvan türlerinde borun performans parametrelerini etkilemediğini bildiren araştırmalar 

bulunmaktadır (Koçbeker, Bahtiyarca, & Demirörs, 2017; Sizmaz & Yildiz, t.y.). 

Yapılan bir çalışmada (Yildiz, Köksal, & Sizmaz, 2009) borik asitin broylerde performans 

parametrelerini arttırdığı yönündeki bildirim yapılmıştır ve çalışmamızla farklılık 

göstermektedir. Elden edilen sonuçlardakki farklılık uygulanan metot ile bakım ve besleme 

koşullarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak yangıya bağlı olarak yem ve su tüketiminde azalma görülmüş, endometritisli 

hayvanlara borik asit uygulaması iyileşmenin bir göstergesi olarak yem ve su tüketiminde 

düzenleyici etki göstermiştir.  
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